
O noua forma de pa) licit)are a tineretului Proletari din toate țări!

la activitatea obșteasca

Brigăzile
de muncă

utemiste
patriotică

în primii ani după eliberare, ca răspuns la 
chemarea partidului de a participa la acțiunea 
patriotică de reconstrucție a țării, s-a născut 
mișcarea voluntară a brigadierilor de pe șantie
rele naționale ale tineretului.

înalta conștiință patriotică, sentimentul da
toriei față de poporul muncitor, față de cauza 
clasei muncitoare, atașamentul fierbinte față de 
partid, i-a îndemnat și-i îndeamnă pe tinerii 
patriei noastre să răspundă cu entuziasm la 
toate chemările partidului, ale organizației par- 
ticipînd la ridicarea importantelor obiective ale 
construcției socialiste. Cîntecele brigadierilor 
răsună din nou azi pe șantierul de construcție 
al orașului muncitoresc Onești, pe șantierul fa
bricii de sodă de la Govora și pe alte șantiere. 
In prezent, ca o nouă formă concretă și tine
rească de organizare și mobilizare a tineretului 
la munca voluntară la marile obiective ale con
strucției socialiste și la lucrări de interes local, 
Iau ființă în organizațiile de bază U.T.M. 
găzile utemiste de muncă patriotică.

Brigăzile utemiste de muncă patriotică 
desfășoară activitatea in timpul liber și se 
duc după un regulament de funcționare, 
care tînăr înscris în brigadă are dreptul să fie 
•Ies în comandamentul brigăzii. După efectua
rea a cel puțin 100 de ore de muncă voluntară, 
fiecare brigadier are dreptul să primească și să 
poarte carnetul și insigna de brigadier, Pentru 
a obține această distincție, tinerii brigadieri tre
buie să dea dovadă de disciplină, să respecte 
programul și orele de muncă, să folosească din 
plin timpul de lucru, să păstreze cu grijă unel
tele și lucrurile cu care muncesc și să îndepli
nească toate sarcinile primite din partea coman
dantului brigăzii. Pentrul 
iășoară munca în cadrul 
colectivul de conducere al 
mește programul lunar de 
rea șantierului și-l aduce 
dierilor stabilind și sarcinile concrete ale brigăzii.

Pentru a se cunoaște contribuția fiecărui 
tînăr la acțiunea patriotică de construcție și 
înfrumusețare a țării, atît brigăzile de tmeret 
cît și conducerea șantierelor, prin tehnicienii 
stabiliți, vor ține evidența muncii voluntare. 
Astfel, responsabilul cu evidența muncii volun
tare din colectivul de conducere al brigăzii va 
complecta la terminarea fiecărei zile de muncă 
în carnetul de evidență al brigăzii numărul de 
ore-muncă efectuate de brigadă, totalul partici- 
panților și lucrările efectuate. Acestea vor fi 
confirmate de responsabilul brigăzii și de teh
nicianul de la punctul de lucru.

Tinerii cei mai harnici care se vor distinge 
în cadrul muncii patriotice vor fi evidențiați la 
sfîrșitul fiecărei zile de muncă. Brigada care va 
presta cele mai multe ore de muncă voluntară 
(în raport cu numărul tinerilor) și va obține 
cele mai bune rezultate, va primi din partea 
comitetului raional sau orășenesc U.T.M. fanio
nul de brigadă fruntașă. La rîndul lor, orga
nizațiile U.T.M. care vor mobiliza cei mai mulți 
tineri și care vor obține cele mai bune reali-

bri-

îșl 
con- 
Fie-

modul cum se des- 
brig'ăzilor răspunde 
brigăzii. Acesta pri- 
lucru de la conduce- 
la cunoștinfa briga-

zări vor primi steagul de organizație fruntașă. 
Celor merituoși li se va acorda Diploma de 
Onoare a comitetelor regionale U.T.M. și Diplo
ma de Onoare a C.C. al U.T.M.

Brigăzi utemiste de muncă patriotică se vor 
crea în organizațiile de bază U.T.M. din în. 
Ireprinderi, de la sate, din instituții, din școli, 
institute de învățămînt superior și cartiere. Ele 
iau ființă numai după ce organizițiile de bază 
U.T.M. stabilesc cu ajutorul comitetelor raio
nale sau orășenești U.T.M. obiectivul concret de 
muncă și se constituie în adunări generale 
deschise ale organizațiilor de bază U.T.M. Ute
miștii și tinerii de Ia complexul C.F.R.-Grivița 
Roșie, de la uzinele „23 August", „Republica", 
„Filatura Romînească de Bumbac", „Boleslaw 
Bierut”, școala medie nr. 6, au și constituit ase
menea brigăzi. Cu prilejul acestor adunări, 
secretarii organizațiilor de bază U.T.M. fac 
expuneri cu privire la importanța participării 
tineretului la munca patriotică, iar delegatul 
unității unde urmează ca tineretul să lucreze 
voluntar prezintă situația concretă din locul de 
muncă respectiv, expune sarcinile care revin 
tinerilor brigadieri.

Brigăzile vor cuprinde 20—40 tineri șl vor 
fi conduse de un comandament format din res
ponsabilul brigăzii, locțiitorul responsabilului și 
responsabilul cu evidența muncii voluntare. Bri
gada primește din partea comitetului raional 
sau orășenesc U.T.M. drapelul și carnetul bri
găzii respective. în raport cu necesitățile locu
lui de muncă, brigăzile se pot subdiviza în 
echipe în fruntea cărora vor fi numiți res
ponsabili.

Participarea în brigăzile utemiste de muncă pa
triotică este o îndatorire de cinste a fiecărui ute- 
mist și tînăr, constituind o dovadă a înaltului 
său spirit patriotic. CORNELIA BANCILA
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i In căminul de copii „Steaua" 

din Capitală al muncitorilor fero
viari.

Locul unui tînăr țăran muncitor
SE AFLA
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IN GOSPODĂRIA COLECTIVA
Ce viitor îmi oferea 
munca pe petecul meu 

de pămînt?

Sînt un tînăr fiu de țăran mun
citor cu gospodărie mijlocie. Pă
rinții mei au avut 12 pogoane de 
pămînt. Prin împărțirea pămîn- 
tului între patru

Foto: N. STELORIAN

ANCHETA NOASTRĂ
printre tinerii de curînd intrați în G. A. C.

PLOȘNIȚELE
9 ■
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Ploșnițele nu vor să moară. 
Vor să trăiască. Pentru 

o ploșniță a trăi înseamnă a 
suge singe, sîngele altuia. Cînd 
nu mai au ce suge, ploșnițele 
arată leșinate și hămesite, abia 
se țin pe picioare. Se tîrăsc 
așa. Au o forță, o energie în
tunecată și obscură care le pre
lungește existența. Se vîră 
prin crăpături, se ascund pe 
dedesubt și caută să sugă din 
nou, să se îngrașe iar.

Așa s-a întîmplat și cu si
niștrii eroi ai foiletonului nos
tru. Umblau pe stradă modest 
îmbrăcați, gheboșați, aveau 
mutre de oameni nevoiași. In 
fața lumii se văitau ce greu 
cîștigă o pîine, fumau „Națio
nale" fi umblau cu 
talpă de cauciuc, 
Unul era func-

■ ționar, altul șef 
, de depozit, altul 

avea o gheretă 
în oare vindea 
luminări fi nas
turi, alții făceau y 
pe „oamenii de ss 
serviciu". Și se 
văietau că viața 
e grea, mincau, 
numai pîine 
tegrală.

Cine erau 
fapt ? Lista 
avea 
luăm 
Toți 
fieri, 
mari 
rectori de bănci, escroci.

Ploșnițele nu mai puteau 
suge ca înainte. Vremea lor 
pierise. Dar cum nu voiau 
să moară, sugeau de pe 
dedesubt, din umbră, de unde 
puteau. Buianeț Ion se căpă
tuite șef al depozitului O.C.L. 
„Aprozar" din Buzău. Cînd a 
văzut din nou banii pe seama 
lui, „fostul" nu și-a putut stăpî- 
ni mina, obișnuită din totdea
una să ia ceea ce nu-i aparți
ne, și-a luat. A luat aproape 
97.000 lei din banii poporului, 
l-a luat și i-a ascuns sub sal
tea. Dar banii erau mulți, banc
notele foșneau noaptea sub el 
ji ochii îi străluceau de spai
mă. Nu-i plăceau banii de hir- 
lie. Foșneau. Ar fi vrut aur.

Cele 34 de ploșnițe se întil- 
•teau în noapte ca cucuvelele. 
Fiecare îfi scotea săculețul cu 
bani. Și începeau schimbul și 
ocmeala ca la bursă. Cumpă- 
•au aur unii de la alții, se spe- 
:ulau, se rupeau și se mușcau 
htre ei. Dădeau trei sute, pă
ru sute, cinci sute de lei pe 
in napoleon sau pe o liră de 
iur. Luau napoleonul, se uitau 
a el hulpavi, îl strîngeau în 
linți, îl pupau, îl mîngîiau cu 
mvirile sclipind de pofta săi-

bocanci cu 
nevăcsuiți.

,tll

in-

batica, sîngeroasâ, proprie da
tei din care te trăgeau, pofta 
oarbă a aurului.

„Foștii" făceau afaceri. Chia
burii State, Șerban, Marcu și 
Dumitrescu se îmbrăcau în sat 
cu zdrențe, mai rău ca foștii 
lor argați, se plîngeau că n-au 
cu ce-și achita datoriile către 
ttat, dar prin beznă licărul 
aurului îi trăgea tpre el. Cum
părau aur, îl îngropau în gră
dină, 
lină, 
unui 
puia 
șela 
aur.

Visau toți din beznă 
va întoarce vremea să 
ieși din

îl virau în ghemul de 
Doctorul Zangoropol, fiul 
fost mare negustor, ju- 
pacienții neștiutori, îi în- 
și-i jecmănea. Srîngea

nou

că te 
poată 

scoală 
Fos-

La cabinetul tehnic al complexului „Grivița Roșie" un grup de 
Inovatori discută recenta inovație a strungarului Alexandru Do- 
brescu.

Dispozitivul realizat de el pentru strunjirea tijelor port-ventile 
de la armătura cazanelor va mări mult productivitatea muncii prin 
reducerea timpului de lucru.

Foto : V. CH1RCEV

Tinerii participă
la acțiunea de refacere

frați, mie' îmi reveneau 3 po
goane, fărâmițate in parcele mici, 
pe ici, pe colo. Nu de mult, cele 
3 pogoane s-au alăturat celor 
1.647 hectare ale G.A.C, „Iosif 
Rangheț" și, bineînțeles odată cu 
ele ți eu, împreună cu familia 
mea.

înainte de a intra în colectivă 
mă gîndeam de multe ori la viito
rul meu și-mi ziceam: „dacă părin
ții mei au avut 12 pogoane de pă
mînt și tot s-au zbătut în viață cu 
multe greutăți, atunci ce-o să fac 
eu cu 3 pogoane răzlețe ale mele?" 
Arăt acest lucru aici pentru că 
mulți tineri mai caută răspuns la 
această întrebare. La toți aceștia 
le dau un singur sfat. Să facă pa
sul pe care l-am făcut eu.

Să nu credeți că drumul meu 
pînă la gospodăria colectivă a fost 
ușor. Am trecut și eu prin frămîn- 
tări îndelungi. Dar vedeam an de 
an, că cei înscriși în colectivă tră
iau mai bine de cît noi, deși noi 
trudeam din greu. Succesele cb'.i- 
nute de tinerii care intraseră mai 
de mult în colectivă au avut in
fluență hotăritoare asupra mea.

Mulți dintre ei ca, de pildă, Ne- 
culaj Pantaze, Tudorel Stoica, 
Grigore P. Oancea cu veniturile • ' 
de la colectivă și-au făcut case noi. 
Foarte mulți tineri și-au cumpărat 
biciclete. Odată cu mine, și’ după 
mine s-au mai convins și alți ti
neri.

De curînd s-au mai înscris în 
colectivă și utemiștii Mircea Ion, 
Radu T. Știrbei, Ancuța Bulacu, 
Gh. Andronache. La vîrsta noastră 
fiecare tînăr se gîndește la viitorul 
lui. Ce viitor ne oferea nouă mun
ca de unul singur pe cele 
cîteva petece de pămînt moștenite 
de la părinți ? Ce viață le-a asi
gurat părinților mei această mun
că ? Și atunci cînd ți se oferă un 
alt viitor cum poți să închizi o- 
chii ? Am ales calea nouă arătată 
de partid ți țtiu că nu mă voi 
căi niciodată.

BADIU STAN ENACHE 
G.A.C. „Iosif Rangheț", comuna 
Ciorăști, raionul Rimnicu Sărat

ți aici. Intre timp, moșierimea a 
fost lichidată ca clasă. Am devenit 
membru al organizației U.T.M. In 
cadrul organizației U.T.M. am în
țeles mai bine ce a însemnat via
ța din trecut și ce perspective ni 
se deschid nouă tinerilor.

în 1956, treisprezece familii de 
țărani muncitori din satul nostru 
iu luat hotărîrea de a porni pe 
noul drum al socialismului, creînd 
gospodăria agricolă colectivă. în 
scelași an m-am căsătorit. Bineîn
țeles că am intrat și eu cu soția în 
colectivă. Nu a trecut decît un an 
de zile de cînd sînt în G.AC., dar 
ceea ce am realizat în această pe
rioadă nu aș fi făcut în trecut în- 
Ir-o viață întreagă din simbria de 
la chiabur sau moșier. în primul 
rind mi am asigurat hrană sufi
cientă. Apoi colectiva m-a ajutat 
să-mi ridic casă. Colectiviștii au 
venit și m-au ajutat și cu brațele. 
Cit de fericit te simți avînd atîția 
tovarăși, cît de puternic te simți 
cînd te sprijini pe atîția oameni 
apropiați. Aceasta e noua viață în 
colectivă

rîndurile colectiviștilor. Nu mai 
departe, la adunarea aceea în care 
l-a discutat ceea ce va înfăptui 
colectiva după Consfătuirea de la 
Constanța, printre țăranii indivi
duali invitați la această adunare 
am fost și eu. Eu am fost un tînăr 
țăran muncitor cu gospodărie mij
locie. Am avut trei hectare de pă
mînt, animale de muncă, livadă de 
pomi și vie, precum și inventarul 
agricol cu care să-mi muncesc pă- 
mîntul. In toți anii m-am străduit 
să-mi muncesc pămîntul în așa fel 
ca să pot obține o recoltă bună. 
Dar cu toate acestea, eu mi-am dat 
seama că nu sînt în stare să obțin 
veniturile pe care lo obținea prie
tenul meu, colectivistul Constantin 
Boja.

Această comparație defavorabilă 
pentru mine am mai putut-o face 
și cu alți tineri colectiviști. De 
aceea, laolaltă cu cele 32 de familii 
de țărani muncitori, majoritatea cu 
gospodării mijlocii, m-am înscris 
și eu de curînd în gospodăria co
lectivă.

ILIE LEFTER
G.A.C. „Progresul" comuna 

Șivița, raionul Galați

Deși mijlocaș 
rămîneam în urma 

colectiviștilor

CONSTANTIN GH. MITROI
G.A.C. „Gheorghe Doja“ 

satul Dobrotinot, raionul Slatina
i

La întreprinderea Radio-Popular din Capitală se produc noi modele 
ide aparate de radio.
i In fotografie; un aspect din secția de joasă frecvență.
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Ce m-a făcut să mă înscriu în 
gospodăria colectivă ? Iată : ple- 
cînd de la nimic, colectiviștii au 
construit o uzină electrică proprie, 
moară proprie, ateliere de fierărie, 
tîmplărie, rctărie, cazan de fabri
cat țuică, au cumpărat un mare 
număr de mașini agricole, și-au 
creat instalații de canalizare în in
cinta gospodăriei și instalații de 
irigații în cîmp. In cîțiva ani și-au 
agonisit o avere neobișnuită. Co
lectiva are acum și un eleșteu de 
pește, un darac de lină, numeroase 
construcții noi.

Realizările acestea, dobindite 
numai in ultimii doi ani, faptul că 
producțiile la cereale ale colectivi
știlor au fost in această perioadă 
cu 6—700 kg. mai mari ca ale noa
stre, toate acestea m-au convins că 
colectiviștii sînt cei care au apucat 
pe drumul cel bun, că drumul cel 
bun e cel arătat de partid.

Am început sâ nu mai privesc 
gospodăria colectivă din afară. Am 
început să pășesc dincolo de pra
gul porții ei, ca să aflu frămîntări- 
le oamenilor, planurile de viitor 
ale colectiviștilor. Dorința aceasta 
a mea a găsit multă bunăvoință în

Acum mă simt și eu 
bogata pădurilorafară, să 

iar capul, 
tul mare comer
ciant fi proprie
tar de blocuri, 
Dumitru Cristea 
îfi mai făcea 
de cap, își dă- 
dea-n petic une
ori. Pleca la 
mare și-o finea 
numai în che
furi, din restau
rant în restau
rant, făcea orgii, 

celelalte îl dojeneau 
„nu te arăta în lume 

cu bani, îmbracă-te-n zdrențe, 
păstrează aurul !“

Eugeniu Vîrgoliei a fost di-

de
• lungă,

34 de inși, nu-i 
pe fiecare la 

erau „foști" — 
proprietari ‘ __ ____

comercianți, chiaburi, di- rector de bancă, omul capitali
știlor, cîinele de pază care a- 
vea grijă de milioanele lor. 
Mulți dintre aceștia au fugit în 
Apus. Dulăul de la bancă 
voise să fugă și el, dar nu 
reușise. Afacerile nu-i mai mer
geau acum, dar mai „ciupea" 
de ici, de colo. Tot adunase 
și el într-un borcănel cîteva 
sute de cocoșei.

Ploșnițele — foști fabricanți, 
moșieri, chiaburi, comercianți 
și actuali escroci — 
ură oamenii 
din sîngele 
atîția ani.

Miliția și

banda 
mai 

rind.
mo

de fabrici.

Ploșnițele 
speriate t

muncii, 
căruia

furau cu 
poporul 

supsese.ă

poporu
lui i-au prins. Jefuitorii au 
intrat în boxă. Părea o 
haită de lupi încolțită, fără pu
tință de scăpare. Ochii lor scli
peau de ura cea mai neîmpă
cată față de poporul pe care 
nu-l mai puteau jefui. Oame
nii cinstiți, oamenii muncii din 
orașul Buzău, unde se aciuase 
banda, îi priveau cu dispreț și 
scîrbă. Ploșnițele încercaseră 
să sugă, să se îngrașe din nou. 
Nu le-a mers. Au fost strivite. 
Așa cum vor fi strivite toate 
ploșnițele care mai vor să sugă 
din sîngele poporului.

ION BAIEȘU
♦ ♦ * » — — ♦ • ♦ * * * * *

justiția
. Jefuitorii 

în boxă. Părea

Tinerii din întreaga țară partici
pă cu însuflețire la acțiunea de re
facere a pădurilor. Pină acum ei 
au sădit arbori pe o suprafață de 
peste 3.000 ha. In același timp, ti
neretul a executat lucrări de în
grijire a arboretelui pe 11.000 ha. 
;i de combatere a dăunătorilor pe 
16.000 ha.

Mii de tineri de la orașe și sate 
au efectuat prin muncă voluntară, 
lucrări de pregătirea terenului 
pentru împăduriri pe o suprafață 
de 600 ha. au scos din pepiniere 
peste 4.325.000 de puieți de arbori 
și au efectuat diverse alte lucrări 
in pepiniere.

La rîndul lor pionierii' au recol
tat 28.000 kg. de semințe forestie

re ti au confecționat fi instalat în 
păduri peste 10.000 de cuiburi de 
păsări.

Valoarea economiilor realizate 
de tineri în acțiunea de refacere 
a pădurilor se ridică la peste 
6.170.000 lei.

(Agerpres)

Atît eu cît și frații mei am cu
noscut din fragedă copilărie ex
ploatarea chiaburească.

Am muncit întîi la chiaburul 
Frangalea. Din cauza mizeriei și 
bătăilor a trebuit însă să-mi 
schimb stăpînul trecînd ca îngriji
tor de cai la moșierul Gherasie 
Valinat, Tot atît de rău am dus-o

î
f
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Lupta pentru sporirea randa
mentelor la mașini cuprinde un 
număr tot mai mare de muncitoare 
textiliste.

Lucrînd cu o turație mărită la 
război, tovarășa Alexandrina 
Pitoi a reușit ca pe primele 10 
zile ale lunii noiembrie să dea 52 
de metri țesături peste plan. A

Turda este unul dintre o- 
rașele din Ardeal cu o 
bogată și zbuciumată 

istorie. El este păstrătorul a nu
meroase monumente istorice, 
plăci comemorative și monu
mente culturale. La Turda, ca 
de altfel în multe alte orașe și 
sate ale patriei, inițiativa ti
nerilor din Vladimiri a ’ fost 
îmbrățișată cu interes anul tre
cut de organizațiile U.TJV1. în 
munca de educare patriotică a 
tineretului.

Unele acțiuni, în spiritul 
chemării tinerilor din Vladi-. 
miri, existau și mai înainte. 
Așa, de pildă, tineretul fabricii 
de ciment a amenajat în 
curtea întreprinderii, pe locul 
unde a fost înmormîntat osta
șul erou Ion Șchiopu, un fru
mos mormînt pe care a se
mănat iarbă și a răsădit 
flori. Tinerii din această fa
brică s-an interesat și au a- 
flat împrejurările în care s-a 
jertfit ion Șchiopu, în. timpul 
luptelor pentru izgonirea hitle- 
riștilor din oraș.

La organizația U.T.M. de la 
fabrica „Electroceramica", or
ganizație ce cuprinde sute 
de utemiști' și tineri, am aflat 
de asemenea lucruri demne de 
laudă. Așa, de pildă, utemiștii 
au vizitat aproape toate monu
mentele din oraș și împreju
rimi împreună cu profesori și 
oameni competenți care le-au 
dat lămuririle necesare.

In adunările unor organi
zații de bază U.T.M. au 
fost invitați să vorbească co
muniștii, muncitori vîrstnici 
care cunosc trecutul de luptă

Să organizăm mai temeinic

popularizarea tradițiilor
revoluționare ale poporului

revoluționară a partidului. Co
mitetul U.T.M. al fabricii „Elec
troceramica" a inițiat un con
curs „Cine știe cîștigă" cu te
ma „Să cunoaștem istoricul o- 
rașului'Turda", care s-a bucu
rat de un frumos succes. Din 
păcate, alte comitete U.T.M. ca 
cele de la Fabrica de sticlă, Fa
brica de ciment, Fabrica de 
produse refractare și Uzinele 
Chimice — unități principale 
ale orașului, unde muncesc su
te de tineri — au neglijat ini
țiativa din Vladimiri, nu au 
inițiat nimic pentru cunoaște
rea de către tineri a tradițiilor 
revoluționare ale orașului Tur
da de care sînt legați prin 
munca și viața lor de fie
care zi.

Se dă puțină atenție organi
zării vizitelor la muzeul raio
nal și Ia monumentele și locu
rile istorice din oraș și 
din împrejurimi, Din aceas-

ri cauză puțini tineri cu
nosc casa în care a 
cuit familia lui Petdfi și 
unde acesta a plecat la luptă; 
casa și monumentul lui Ion

lo
de
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Comitetul orășenesc 
U.T.M. Turda negli

jează aplicarea 
inițiativei tinerilor 

din Vladimiri
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Raliu,- revoluționarul de la 
1848; „Dealul spînzuraților" 
unde au fost uciși 9 capi ai 
răscoalei de la Bobîlna; sali
nele din marginea orașului, 
de unde șovagăii s-au alăturat 
răsculaților conduși de Doja; 
casele conspirative ale P.C.R., 
unde-și duceau activitatea co
muniștii în ilegalitate, locurile

unde a trăit Ecaterina Varga, 
ucisă pentru activitatea ei pusă 
în slujba libertății moților: nu
meroasele monumente înălțate 
în cinstea ostașilor eroi căzuți 
în toamna lui 1944 pentru eli
berarea acestui oraș. Organi
zațiile U.T.M. din orașul Tur
da trebuie să înțeleagă că 
vizitarea tuturor acestor 
monumente- și explicarea în
semnătății lor constituie o im
portantă școală patriotică pen
tru tinerii și utemiștii din oraș.

Organizațiile de bază U.T.M. 
din acest oraș au făcut prea 
puțin pentru a aduce la cu
noștința tuturor tinerilor fap
tele din trecutul de luptă al 
clasei muncitoare din oraș, 
sau pentru a-i informa pe ti
nerii muncitori despre marile 
realizări înfăptuite în propria 
lor întreprindere în anii de 
democrație populară.

.Comitetul orășenesc U.T.M.

a trecut la aplicarea inițiativei 
din Vladimiri în mod unilate
ral, mulțumindu-se cu faptul 
că utemiștii din școlile medii 
și profesionale au luat o serie 
de monumente sub patronaj, 
dar neurmărind modul în care 
ele sînt folosite pentru educa
rea comunistă și patriotică a 
tineretului.

De cîteva săptămțni a în
ceput și în orașul Turda anul 
de învățămînt politic. Pentru 
cursanții cercurilor politice 
U.T.M. este deosebit de însem
nat să cunoască trecutul de 
luptă al poporului nostru, al 
clasei muncitoare și. al tine
retului condus de partid. Pro
pagandiștii vor trebui să orga
nizeze vizitarea principalelor 
monumente istorice și cultura
le ale orașului. .

Comitetul orășenesc U.T.M.1 
și organizațiile de bază U.T.M. 
din orașul Turda nu trebuie 
să se limiteze insă la organi
zarea de simple vizite. Prin
cipalul este ca tinerii să cu
noască faptele legate de aceste 
monumente și locuri istorice, 
să învețe din ele. Este necesar 
ca organizațiile U.T.M. să 

,ceară sprijinul cabinetului de 
partid, muzeului raional, pro
fesorilor de istorie și mun
citorilor vîrstnici care pot 
da explicații detailate tineretu
lui. Astfel de vizite vor contri- 
biu la creșterea conștiinței pa
triotice a tineretului, a dragos
tei lui față de realizările re
gimului nostru democrat-popu
lar.

Pentru aceasta trebuie să 
militeze Comitetul orășenesc 
U.T.M. Turda.

GH. ANGELESCU
r S ,r



Cînd se concepe
formal

manca de orOdiilzatlc

Să sprijinim
cu căldură 

pe tinerii muncitori care învață
Pe lîngă Com

binatul poligrafic 
„Casa Scînteii", se 
află o școală medie 
serală. O mină de 
profesori entuziaști 
duc acolo, împreună 
cu elevii lor, o fru
moasă muncă de în
sușire a științei.

Cei mai mulți din
tre elevii acestei 
școli lucrează în com
binat — la secția 
mecanică, Ia zețărie, 
la legătorie, la expe
diția ziarelor... Dar 
școală nu se bucură 
de suficient ajutor 
din partea acestei 
mari întreprinderi. 
Lucrurile au mers 
pînă acolo incit școa
la duce lipsă pînă 
și de hîrtie de 
scris (? !), ca să nu 
mai vorbim de faptul 
că școala dispune de 
un foarte sărac ma
terial didactic sau că 
•cum în pragul ier
nii, la unele clase nu 
s-a pus decît un sin
gur rînd de geamuri.

Am întrebat la 
școală dacă organi
zația U.T.M. din 
Combinat are o atitu
dine mai bună — în
trebare firească, dat 
fiind că majoritatea 
elevilor sînt tineri. 
Tovarășa Fulgeanu— 
directoarea școlii — 
ne-a răspuns cu amă
răciune. Nici un re
prezentant al comite
tului U.T.M. din 
combinat nu a venit 
vreodată fn școală ; 
nici măcar la serba
rea de sfîrșit de an. 
Niciodată comitetul

U.T.M. nu a /mani
festat vreun interes 
pentru situația școla
ră a elevilor uteraiștl, 
deși școala îl informa 
periodic în scris.

Școala se mîndrește 
cu mulți dintre elevii 

1 ei care muncesc în 
combinat. Angela Ol
teana. linotipistă. Gh. 
Militaru, legător, me
canicul Gh. Brăi- 
loiu și alții. Dar pe 
lingă aceștia sînt și 
elevi care nu se achi
tă cu destulă răspun
dere de îndatoririle 
lor școlare. Ioana 
Stroe dintr-a Xl-a, de 
pildă, deși repetă a- 
nul, învață fără tra
gere de inimă ; elevi 
din clasa a Vlll-a ca 
Avram Virgilia, Che- 
rachez Gabriela, Coj- 
gîrea Florea și alții, 
lipsesc de la începu
tul anului. îi este in
diferent comitetului 
U.T.M. că acești elevi 
vor pierde anul de 
studiu î

Se pune apoi pro
blema creării condi
țiilor necesare pentru 
a îmbina munca în 
producție cu școala 
Angela Olteanu — e- 
levă fruntașă—a ob
ținut să lucreze nu
mai în schimbul de 
dimineață. Mulți dis
pun de această conx 
diție pe deplin legală. 
Dar mai sînt elevi 
muncitori care nu se 
bucură de fapt de a- 
cest drept. Fătu Tu
dor de la zețărie 
lipsește de la școală 
în săptămînile cînd 
lucrează în schimbul

doi. Emilia Stanciu 
și Alexandrina Ena- 
che — de la secția 
foto au fost nevoite 
să renunțe la școală 
din cauze asemănă
toare.

îi este oare indi
ferent comitetului 
U.T.M. faptul că a- 
cești tineri dornici de 
învățătură, nu au to
tuși practic posibili
tatea să învețe pen- 
trucă nu pot benefi
cia de înlesnirile sta
bilite de legile statu
lui nostru?

Comitetul U.J.M. 
de la Combinatul po
ligrafic trebuie să li
chideze atitudinea de 
nepăsare fată de pro
blemele școlii și ale 
elevilor muncitori. Or
ganizația U.T.M. din 
combinat să-și înde
plinească rolul său 
deosebit în cultivarea 
la t neri a dragostei 
de învățătură, a do
rinței de a se perfec
ționa continuu, inte- 
resîndu-se de munca 
și greutățile lor, *ju- 
tîndu-i să le învingă.

Ea trebuie să ve
gheze ca organele ad
ministrative ale în
treprinderii să creeze 
toate condițiile nece
sare și posibile pen
tru buna desfășurare 
a activității școlii se
rale și a elevilor 
muncitori. Ea însăși 
trebuie să pună umă
rul alături de orga
nele administrative 
ale întreprinderii la 
rezolvarea tuturor 
problemelor școlii.

M. FLORIAN

In clasa Xl-a B. a Școlii medii mixte nr. 3 din 
Timișoara sînt 22 utemiste. Intrebindu-le despre 
munca de organizație, am observat că sînt evident 
încurcate ; fiecare ar putea vorbi despre sarcinile ge
nerale ale organizației lor, dar aproape nimic des
pre sarcinile lor individuale.

„Organizația U.T.M. a clasei va ajuta elevele 
și utemistele mai slabe la învățătură; va lupta 
pentru întărirea disciplinei școlare, va mobiliza ele
vele la învățămîntul politic, le va lămuri să se a- 
boneze la „Scînteia tineretului"... și, pe această 
linie, sînt alte cîteva obiective pe care organizația 
U.T.M. a clasei și-a propus să le urmărească în a- 
cest an. In clasă însă, în anul trecut n-a rămas nici 
o elevă repetentă sau corijentă, disciplina este în 
general bună, Ia învățămîntul politic elevele au 
participat regulat, la „Scînteia tineretului" toate ele
vele sînt abonate.

Cu astfel de obiective ca cele de mai sus — de 
mult îndeplinite în această clasă munca organiza
ției U.T.M. e ștearsă, neinteresantă. Nu-i de mirare 
că utemistele nu au fiecare sarcini concrete, căci 
ar fi un non sens să-ncerci să crezi că poți munci 
pentru realizarea unor obiective deja îndeplinite. 
Așa se face că în conștiința acestor utemiste sar
cinile organizației se confundă cu sarcinile școlare, 
iac metoda de control a îndeplinirii lor, cu notele din 
catalog. Lucrurile au mers atît de departe îneît au 
ajuns să aibă în mod sincer convingerea că ceea ce 
faci ele înseamnă de fapt muncă deplin dezvoltată 
de organizație.

Așa se întîmplă cînd utemistele concep șablonard 
munca organizației lor, cînd își pierd inițiativa și 
ajung să aștepte ca totul să fie trasat din afară, 
de sus. Organizatorul U.T.M. a încercat să găsea
scă sarcini concrete pentru fiecare. Cînd a văzut că 
nu le poate inventa, a renunțat.

★
Dar acum, la sfat, a fost deajuns o singură în

cercare mai serioasă de a-i scoate din amorțeală și 
izvorul inițiativei utemiste s-a dezlănțuit:

„.E deajuns să mergem la învățămîntul politic 
regulat ? Nu ! Trebuie să vedem și cum ne însu
șim cunoștințele politice. Cîteva utemiste dintre 
cele mai bune, să urmărească cum studiem și să 
deschidă la gazeta de perete a clasei o rubrică 
despre învățămîntul politic.

...în clasă există un nucleu al unei echipe de tea
tru care a pregătit piesa „Jocul de-a vacanța". S-o 
transformăm în brigadă artistică a clasei și sub 
directa îndrumare a organizației U.T.M., să pre
gătească programe inspirate din viața clasei și a 
școlii.

...Gazeta de perete este neinteresantă, ștearsă, ar
ticolele ei n-au eficiență. Un grup de utemiste să or
ganizeze în fiecare număr al acestei gazete o dis
cuție despre problemele care frămîntă cel mai mult 
clasa. Să fie instituită rubrica permanentă intitulată 
„ce facem după absolvirea școlii". Colectivul gazetei 
de perete să atragă factori din afara clasei pentru 
a colabora la această rubrică, în special muncitori 
care să vorbească elevelor despre frumusețea diferi
telor meserii.

„.Se organizează vizite în întreprinderi. Legăturile 
cu uzina să devină însă mai trainice, organizația 
să lege relații de prietenie și colaborare cu organi
zația U.TJW. a unei secții dintr-o întreprindere ; să 
se organizeze acțiuni comune cu tinerii muncitori.

...Organizația U.T.M. să nu-și limiteze preocupă
rile pînă la poarta școlii. Ce fac utemistele și elevele 
acasă, cu ce-și petrec timpul, cum învață, cum se 
distrează ? In primul rînd să organizăm cîteva rai
duri după orele de curs, acasă la eleve, apoi să or
ganizăm cîteva discuții cu caracter metodic t despre 
felul cum să ne folosim timpul, cum să învățăm etc.

...0 utemistă să informeze colegele cu regularitate 
despre noutățile literare și științifice care apar.

...Abonamentele se fac la ziar, dar unele dintre noi 
nu-1 prea citesc. De aceea să facem un panou la 
care să afișăm cele mai importante articole; o ute
mistă să informeze colegele asupra articolelor ce 
trebuie în primul rînd citite...

...Să facem discuții în jurul articolelor care apar 
în „Pagina elevului" din „Scînteia tineretului" și la 
rubrica „Tinerețe, educație, răspunderi".

Propunerile continuau. S-a dovedit cu acest prilej 
că există sarcini pentru fiecare utemistă, după apti
tudinile și posibilitățile fiecăreia, că cerințele educa
ției comuniste a elevilor sînt complexe și că ele tre
buie să stea în centrul atenției organizației U.T.M., 
care trebuie să-și ghideze munca după necesitățile 
reale, nu după formule șablon. Se dovedește mai 
ales că o viață intensă de organizație este posibilă 
numai atunci cînd se stimulează inițiativa tuturor 
celor din organizație, cînd utemistul are răspunderi 
individuale concrete, este controlat și dă socoteală 
în fața organizației, a tovarășilor săi pentru munca 
ce-o îndeplinește. Așa învață utemistul să muncească, 
să-și folosească fiecare clipă cu chibzuință, să fie 
pretutindeni în frunte, exemplu pentru toți ceilalți 
elevi. Așa, și numai așa, munca de organizație poate 
fi vie, mereu interesantă și atrăgătoare, factor de 
seamă, principal, în dezvoltarea muncii și a vieții 
întregii clase, în educația comunistă a elevelor.

LUCREȚIA LUSTIG

Două fefe...
Unii elevi, la școală' vin îmbră

ca ți corect, au o ținută ordonată, 
decentă. Pe stradă însă, nu-i mai 
recunoști, sînt alții. îmbrăcămin
tea Iar nu mai are nimic comun 
cu bunul gust, cu vârsta.
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I. Ștefănescu 
Iași.

Petre Poni a fost 
și el unul din elevii 
Academiei Mihăilene 
El însuși afirma în 
primele pagini 
memoriilor pe 
le-a lăsat : 
avut norocul să
crescut în școala care 
astăzi se numește Li
ceul Național și care 
se numea pe atunci 
Academie11.

ale
care

fiu

A. Alexa — Baia 
Mare.

Dacă te pasioneasă 
într-adevăr lecțiile de 
istorie despre epoca 
lui Napoleon, citește

lucrările acad, 
Tarle dedicate
Napoleon și războiu
lui din 1812, precum 
și strălucitul roman 
al lui Lev Tolstoi 
„Război și Pace 1“

I. Dodea — Timi
șoara.

Lucrarea „Omul 
constructor" a jug. B. 
Iosub apărută acum 
eîtva timp în Editu
ra Tineretului îți 
poate oferi printre 
altele și cîteva inte
resante date tehnice 
asupra unora din 
marile construcții din 
țara noastră pe care 
tu vrei să le cunoști.

Desen de N. CLAUDIU

Comitetul U.T.M. al Școlii medii „Gheorghe Ștacai" din București, discută planul de activitate.
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a fost lipsită
de combativitate

Din darea de seamă a comitetu
lui U.T.M. din Școala medie mixtă 
nr. 6 (București) se vede limpede 
că organizația are rezultate bune.

în școală există multe fapte 
pozitive. Disciplina elevilor în 
școală este bună, școala a fost ci
tată printre școlile fruntașe din 
Capitală. S-a ajuns astăzi la o exi
gență sporită a colectivului față 
de atitudinea elevilor în școală : 
indisciplinații, chiulangiii, obraz- 
nicii sînt puși la punct. Echipa 
de dansuri a susținut programe 
valoroase, s-au organizat reu
niunii tovărășești, elevii au par
ticipat la un concurs „Drumeții 
veseli" Se amintește în sfîrșit des
pre abonamentele la ziar, despre 
gazeta de perete, cotizații, despre 
corul școlii care a obținut locul I 
la un concurs pe raion, despre 
echipa de gimnastică a fetelor care 
a cîștigat o cupă. Se arată și unele 
lipsuri

Darea de seamă a rămas totuși 
o simplă listă de fapte bune și 
rele, din timpul unui an școlar, 
lipsită de spirit analitic, combativ, 
exigent față de munca utemiștilor, 
și a comitetului.

Discuțiile care au urmat au con
tinuat atmosfera trandafirie a dă
rii de seamă.

După toate astea ai putea crede 
că în școală totul e în perfectă or
dine. Realitatea însă este alta. In 
spatele atmosferei trandifirii, de 
calm și auto-laudă, care a domnit 
în adunare, se ascund lipsuri se
rioase. Despre acestea nu s-a vor
bit decît în parte și numai în trea
căt, fulgerător. Comitetul U. T. M. 
era obligat să vină în fața adu
nării cu o dare de seamă care să 
fi analizat cu curaj, în spirit com
bativ, lipsurile. Nu există oare lip
suri în munca organizației U.TJVf. 
din școală 1 Numai faptul că 19 
utemiști dintr-o clasă au rămas co- 
rijenți putea constitui un capitol 
serios al dării de seamă. Comite
tul U.T.M. n-a arătat care a fost 
contribuția practică a organizației 
U.T.M, la activitatea generală a 
școlii pentru a forma la elevi o 
puternică conștiință politică, o pro
fundă înțelegere a îndatoririlor 
lor. Apoi, era necesar să fi trecut 
dincolo de poarta școlii, acolo unde 
elevii își petrec, o bună parte din 
timp Darea de seamă n-a pus în 
discuție un fenomen foarte impor
tant : In școală elevii sînt discipli
nați, politicoși, respectuoși, sînt

îmbinarea activității intelectuale cu munca fi
zică devine tot mai mult metoda de căpătîi pentru 
pregătirea generațiilor noi de constructori ai so
cialismului în patria noastră.

Am vizitat recent atelierul Școlii medii nr. 3 
din Ploești.

Am pornit de la atelier pentru că nu poate 
fi vorba de cultivarea interesului și dragostei 
față de muncă decît în procesul activității prac
tice, nemijlocite. Mai mult decît un îndemn face 
o oră de atelier în care elevul mînuiește el în
suși ciocanul, menghina și pila.

Cîte ar mai putea povesti atelierul acesta 
de ar avea glas !

...Era pe la începutul anului școlar trecut. 
Clasa a IX-a C rși încheiase ora de atelier și 
se pregătea cu grabă de plecare, aștepta doar 
învoirea profesorului- maistru Acesta însă își 
roti cu nemulțumire privirea prin sală și în
trebă :

— Cum, vreți să părăsiți atelierul în halul 
ăsta ? Cine va face ordine și curățenie unde ați 
lucrat voi ?

Elevii erau surprinși. Maistrul puse mîna 
pe cîrpă și se apucă să șteargă singur o men
ghină, apoi încă una, fără un cuvînt. Ridicînd 
ochii văzu că nici unul dintre elevi nu se în
dura să plece. Timizi, unul cîte unul, băieții și 
fetele luară cîrpe și mături. In urma lor ate
lierul a rămas lună.

Mai tîrziu băieții își suflecau bărbătește mine- 
cile și se apucau să curețe mașina. Cotrobăind 
în măruntaiele motorului păreau că descoperă c 
nouă lume...

Apare în acest proces și un sentiment nou, 
deosebit: bucuria de a vedea ce poate ieși 
din propriile tale mîini. Cînd Ileana Niculescu 
dintr-a X-a și-a terminat lucrarea de atelier — 
o piuliță — a dus-o acasă s-o arate tatălui 
mecanic-șef.

— Eu am făcut-o — i-a spus ea — iar ta
tălui aproape nici, nu ,i-a venit să creadă că

fiica lui e în stare să facă așa ceva cu 
mîinile ei.

Elevul Ciocîrdel și-a încropit, acasă la el, un 
mic atelier. Și-a procurat cîteva unelte, printre 
care o bormașină și un polizor, unele și le-a fă
cut singur. Acolo în atelier, își petrece ceasuri 
neprețuite, meșterind fel de fel de obiecte de uz 
casnic, un galvanometru, diferite aparate pen
tru laboratorul de fizică al școlii, o undiță 
metalică, o antenă...

— Simt adeseori nevoia — spune el — ca 
după orele de studiu să fac ceva, să-mi pun 
mîinile în mișcare. Devin alt om cînd lucrez...

Dar lumea muncii fizice e infinit mai largă

elevilor posibilități largi de a se apropia de 
munca productivă, de uzină, de muncitori.

Elevul Ion Cîrlan care a făcut practică la „1 
Mai“ nici nu mai voia să plece de la turnătorie: 
a și hotărît de altfel, acolo pe loc, că se va face 
turnător.

Constantin Gavrilescu, acum într-a X-a A., 
a făcut practica la I.T.A.U. In întreprindere a 
înțeles cît prețuiește munca productivă, a prins 
gust să lucreze. De aceea, peste vară a intrat 
în producție, la Rafinăria nr. 1 Perioada petre
cută în producție a fost pentru el o adevă
rată școală a dragostei pentru muncă. Profe-

Munca o poți îndrăgi 
numai muncind

decît cadrul atelierului școlar ; elevul trebuie 
să-și formeze o imagine clară asupra muncii 
fizice; și această imagine nu și-o poate forma 
decît în contact direct cu uzina, cu muncitorii 
uzinei, în procesul producției. In această pri
vință, la Școala medie nr. 3 s-a format de-acum 
o tradiție. Nu există întreprindere productivă în 
oraș pe care elevii să n-o vizitat. Nu odată, 
muncitorii fruntași au fost oaspeți ai organi
zației U.T.M. din școală, chemați să împărtă
șească elevilor din experiența lor de viață și 
de muncă. Dar mai ales perioada de practică 
de la sfîrșitul anului școlar trecut a prilejuit

sori i-.au fost muncitorii alături de care a lu
crat, dar mai ales bătrânul maistru Gh. Șer- 
bănescu.

Dragostea de muncă, disciplina, spiritul de 
solidaritate tovărășească — iată ce-a impresio
nat în mod deosebit pe Gavrilescu în timpul 
cit a stat în producție. Păcat însă că practica 
în producție a elevilor se desfășoară numai 
intr-un an și este de scurtă durată. De aceea 
ni se pare bună propunerea maistrului P. Va- 
silescu care vede astfel orînduită practica în 
producție incit ea să alterneze cu orele de 
atelier: două ore de practică în atelierul școlii

apoi să urmeze orele de practică în producție. 
Elevii vor căpăta astfel o mai largă perspec
tivă a muncii productive, deprinderi mai com
plete și în special își vor putea însuși o educație 
muncitorească, vor căpăta interes pentru munca 
în producție.

Clementina Ghenoiu dintr-a X-a A are acum 
un proiect clar de viitor: se va duce neapărat 
în producție. La I.T.A.U. i-a fost dpt să vadă că 
producția nu-ți închide drumul spre perfecțiune, 
î-a întîlnit acolo pe frații Alexe, absolvenți de 
școală medie, care muncesc și totodată se pre
gătesc pentru învățămîntul superior (vor să 
urmeze electrotehnica). Ne-am pripi, desigur, 
dacă am afirma însă că toți elevii au de gînd 
să urmeze același drum ca cel al Clementinei 
Ghenoiu. I-am întrebat pe mulți elevi ce pro
iecte au pentru viitor. Unii doresc să meargă la 
facultate chiar dacă munca productivă nu le e 
indiferentă. Hotărîrea lor e: dacă nu vom reuși 
la facultate fiți sigur că nu vom îmbrăca mîne- 
cuțe de conțopist și nici de fusta mamei nu vom 
sta ; ne vom duce în producție.

Alții sînt încă din păcate în situația cînd orice 
sfat al unei mătuși care-i spune „maică medic să 
te faci 1“ — îl socotește literă de lege. Unora 
le place să meșterească, dar n-au încă acea con
știință că munca în atelier nu-i o joacă, ci o 
activitate utilă, care le deschide perspectiva ac
tivității viitoare. Educația atitudinii socialiste 
față de muncă, trebuie să fie principala preocu
pare a școlii. Sînt, pentru aceasta, multiple posi
bilități. Elevii se află în plin centru muncitoresc 
în mijlocul eroicilor petroliști, la fiecare pas în- 
tîlnesc pilde ale muncii eroice în producție, la 
fiecare pas pot vedea că astăzi munca cere să ai 
cunoștințe, pregătire, că producția cere neîncetat 
tineri capabili, cu o înaltă cultură, care să 
poată stăpîni tehnica modernă în ritmul ei de 
dezvoltare continuă. Aceste minunate mijloace 
educative trebuie bine folosite de către școală 
și organizația U.T.M.

VIRGIL CARABA

corect îmbrăcați, serioși. îndată 
după cursuri unii se schimbă : 
panglicuțele albe ale fetelor dispar 
de pe cap, părul nu mai stă la 
locul lui și o ia razna în pieptă
nături caraghioase, seriozitatea este 
uitată ; elevii se îmbrîncesc, dis
cută zgomotos pe stradă. A doua 
zi, aceiași elevi apar din nou pe 
poarta școlii, corect îmbrăcați, dar 
cu lecțiile pe jumătate învățate. 
Aceasta dovedește că munca edu
cativă cu elevii nu este suficient 
de temeinică, că disciplina din 
clasă nu este conștientă, ci numai 
pentru nota bună la purtare.

Secretarul biroului de partid, 
care a vorbit în adunare, a preci
zat clar ce concluzii trebuie trase 
din dezbaterile utemiștilor.

Tonul dulceag, lipsit de comba
tivitate, calmul și liniștea nejusti
ficată a utemiștilor, sînt o urmare 
a slabei munci politice desfășurate 
de către comitetul U.T.M. în rân
dul utemiștilor ; aceasta este ade
vărata cauză a atmosferei călduțe 
de automulțumire din organizație. 
Aceasta a fost dovedită cu priso- 
sință de faptul că nici un utemist 
vizat în darea de seamă, nici un 
utemist corijent sau indiseiplinat 
nu s-a simțit obligat să dea soco
teala în fața adunării pentru fap
tele sale, să-și analizeze propria sa 
muncă și a colegilor. Munca poli
tică slabă a acestei organizații nu 
a putut să-i ajute pe utemiști să 
crească din punct de vedere poli
tic, să le dezvolte spiritul critic 
și autocritic să le dezvolte capaci
tatea analitică și inițiativă în sta
bilirea măsurilor și căilor de îm
bunătățire a muncii.

In planul de măsuri adoptat de 
adunare, au fost stabilite o serie 
de obiective importante, legate de 
îmbunătățirea substanțială a mun
cii politice. Comitetul U.T.M. nou 
ales, trebuie să acorde toată aten
ția lipsurilor organizației manifes
tate puternic chiar în desfășura
rea acestei adunări, să mobilizeze 
întreaga organizație pentru lichi
darea atmosferei de automulțumire 
care domnește în organizația 
U.T.M. din școală, să educe pe ute- 
miști în spiritul exigenței maxime 
față de sine însuși și de tovarăși 
în toate împrejurările de viață din 
școală și din afara ei, să-i educe 
pe utemiști în spiritul muncii en

tuziaste pentru obținerea unor re
zultate generale tot mai bune li 
învățătură și în munca politică d< 
organizație.

METANIA DOBRE

Elevii
din

Capitala 
la m un c e 
patriotica

Mu-nca patriotică a devenit o tra 
diție în viața școlară. Zilnic, înc 
rele libere, elevii împărțiți pe ech: 
oe, sub îndrumarea directă a pre 
fesorilor și a comitetelor U.T..V 
din școlile bucurățtene. pornesc p 
șantierele de construcții! ale Cap 
'alei

Nu'mal în timp de o săptămînș 
adică în perioada 3—10 noiembri 
tu lucrat pe șantierele de construe 
ții ele Capitalei peste 4000 de elev

Pe ' șantierul de locuințe de 1 
,Flore.asca“ au lucrat, în ecef 

timp, peste 900 de elevi de la Școa 
la medie nr. 7 și școala med; 
nr. 12. Pe șantierul de locuințe di 
3ulevardu| Muncii au prestat m 
de ore muncă .patriotică cei 400 < 
'evi a-i școlii medii nr. 15. Șiantit 
■■ele de țocuințe din str. Păsci 
'escu-Tei și str. Doamnei au avi 
3a oaspeți la muncă, 800 de ele' 
îi școlii medii nr. 1 și școlii med 
ir. 10. Tot pe șantierele de locuir 
țe ’ din Gabroveni, Beldiman, Apr 
iuctul au lucrat cu hărnicie elev 
altor școli din Capitală, ca c 
axemplu cei ai școlilor medii nr. : 
nr. 17 și nr 22. In șoseaua Mih; 
Br.avu se construiește un spița 
Școlile medii nr. 8 și nr, 13, total 
rind un număr de 800 elevi, și-a 
adus în această săptămînă contr 
buția lor la construirea spi.talulu

Cu entuziasmul propriu tinereți 
utemiștii și elevii școlilor med 
din București s-au întrecut lucrîn 
la descărcatul și căratul materiali 
lor, la stivuirea cărămizilor, Ia so 
tarea și aranjarea pe dimensiuni 
scîndurilor sau a parchetului, la ; 
provizionarea locurilor de munc

Prin munca lor elevii gu adus u 
sprijin substanțial constructori k 
de pe șantiere, au învățat 1t 
cruri noi, interesante, au învățat 
prețui mai bine munca ; mulți dii 
tre ei s-au hotărît ca după term 
narea școlii să devină constructor 

De curând, la Școala medie mixt 
nr. 6 din București s-a constitu 
o brigadă utemistă de .. munco, 
patriotică a elevilor. Această brii 
gadă va ajuta efectiv Ia construiri 
rea unei școli în cartierul Chiti-liMj 
Exemplul acestei școli va fi urm.;jî| 
ta curând și de altele, în întreagă 
țară.

DOINA FAGADARU

Brigada utemistă de muncă patriotică „7 Noiembrie", constituită dii 
elevii Școlii medii mixte nr. 6 din București, este gata să pornească pi 
șantierul de construcție al unei școli din cartierul Cliitila.



VIAȚA
E O

DE FAMILIE
COLIVIE?

mult la a- 
sentimentul

S-a vorbit nu de 
eeastă rubrică de 
de dragoste, subliniindu-se că 
acest sentiment este insepara
bil de conștiința datoriei față 
de societate, a obligației de 
a 
folositoare societății întregi. M-am 
gîndit la aceas
ta propunîndu-mi 
să scriu despre 
tovarășa Gertru
da Pascu, mun
citoare la uzinele 
textile „Vasiles- 
cu Vasea" din
Mediaș. Gertruda

a obligației de 
crea o familie trainică,

bule să fiu acasă" răspunde ea 
tinerelor țesătoare, care pur și 
simplu n-o mai recunosc. Firește 
căsătoria, creînd o răspundere în 
plus a tinărului față de familie 
implică anumite obligații intime, 
importante ce trebuie îndeplini
te. Dar aceste cerințe, oricît de

Mediaș. Gertruda are 19 ani și 
lucrează la atelierul de țesătorie. 
A făcut școala profesională de pe 
lîngă uzină. In școală Gertruda 
s-a remarcat ca una dintre cele 
mai bune eleve ceea ce a făcut să 
fie primită în organizația U.T.M. 
Absolvind școala elanul ei tine
resc a crescut și mai mult. De la 
început Gertruda a lucrat ia patru 
războaie și nu după multă vreme 
a cerut conducerii sectorului să i 
se încredințeze încă două răz
boaie. A devenit muncitoare frun
tașă, fotografia ei se afla mai tot 
timpul Ia panoul de onoare al u- 
zinei. Muncitorii o stimau, tinerii 
din sector se străduiau să-i urme
ze exemplul. Ea era activă și în 
viața politică, obștească. A fost 
numită responsabilă a brigăzii 
I-a de tineret. Ai.ci, și-a dezvăluit 
încă un talent: talentul organiza
toric. Brigada nr. 1 a tinerelor 
țesătoare condusă de Gertruda 
s-a situat multă vreme printre 
cele mai bune brigăzi din uzină. 
La o adunare U.T.M. utemiștii au 
ales-o pe Gertruda în biroul orga
nizației de bază U.T.M., apoi in 
comitetul U.T.M. pe uzină. în 
toamna anului trecut Gertruda 
a fost aleasă în biroul Comitetu
lui orășenesc U.T.M

Cam în aceeași vreme în sufle
tul tinerei țesătoare și-a găsit loc 
și a înflorit și sentimentul iubi
rii. Gertruda s-a îndrăgostit de 
un tînăr muncitor din uzină. Ion 
Pascu. împreună mergeau la 
muncă, împreună luau parte la 
viața de organizație, iar la reuni
unile tovărășești veneau Întotdea
una primii.

Iată însă că spre marea noastră 
surprindere căsătorindu-se, cei doi 
tineri au renunțat la întreaga lor 
activitate obștească. Gertruda a 
început să lipsească tot mai des 
de la ședințele biroului Comite
tului orășenesc U.T.M. iar în fa
brică se preocupă numai de mun
ca ei la mașină. „N-am timp, tre

multe ar fi ele, nu pot ocupa nici 
pe departe întreaga activitate a 
soților, nu-1 pot sustrage pe ace
știa de la munca obștească. Tră
sătura principală a familiei în so
cietatea noastră constă tocmai în 
contopirea intereselor ei cu inte
resele sociale.

De ce au ajuns acești doi tineri 
să renunțe la activitatea obșteas
că, la ceea ce le făcea intr-ade
văr viața mai frumoasă, mai bo
gată. Pentru că un lucru e clar; 
lipsită de aceasta sevă, de acea
stă trăire intensă, viața de fami
lie este săracă, searbădă, și, mai 
devreme sau mai tîrziu, devine 
plictisitoare, de nesuportat, se 
afundă în mlaștina călduță a pa
sivității mic burgheze. Dragostea 
lipsită de semnificația ei socială, 
despărțită de conștiința datoriei 
față de societate, se reduce în 
cele din urmă la anostitate mic 
burgheză.

Nu pun la îndoială iubirea din
tre cei doi soți, dar o astfel de 
dragoste, nu poate aduce singură 
adevărata fericire. In această pri
vință își păstrează pînă în zilele 
noastre însemnătatea cuvintele 
lui V. G, Belinski: „Dacă între
gul scop al vieții noastre ar con
sta numai în fericirea noastră 
personală, iar fericirea noastră 
personală ar consta numai și nu
mai în dragoste, atunci într-ade- 
văr viața ar fi un pustiu sinistru 
în care nu s-ar găsi decît mormin
te și inimi zdrobite... Dar — con
tinuă Belinski — „în afara lumii 
interioare a inimii omul mai 
are marea lume a vieții... acea 
lume mare în care ideea devine 
faptă, iar sentimentul puternic o 
acțiune eroică. Aceasta este lu
mea muncii fără răgaz, a făptui
rii și a devenirii continue, lumea 
luptei eterne a viitorului împotri
va trecutului".

Se intîmplă uneori ca într-o fa
milie proaspăt întemeiată tinerii 
căsătoriți să devină deodată ex-

înșiși, 
cu cei 
vorbit 

mai sus. Îmi aduc însă aminte că 
cu cîteva luni înainte de căsăto
rie Ion Pascu a cerut ca atit el 
cit și Gertruda să fie scutiți de 
sarcini obștești întrucît ei ■ se vor 

căsători.
Potrivit acestei 

concepții 
face parte 
rămășițele con
cepțiilor burghe
ze, Pascu și-a 
făcut din familie 
amindoi soții în* 
o viață izolată.

clusîv preocupat! de el 
Acest lucru s-a, petrecut și 
doi tineri despre care am

care 
din

o colivie în cafe 
cearcă să ducă 
Este oare aceasta o viață tinereas
că, adevărată?

Iată cazul care mă frămîntă.
Iată întrebarea pe care doresc 

s-o pun cititorilor ziarului nostru.

ȘTEFAN NUȚ 
prim secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.M. Mediaș

C.C.A. a învins

O faza de la meciul Rapid—C.C.A,

dar nu fără emoții

Cînd organizația 
de bază U.T.M. neglijează munca 
politică în rîndul tractoriștilor B

apărată excelent de Toma (pini 
in minutul 75). Atunci se produce 
prima breșă în apărarea militarilor 
soldată cu primul gol marcat da 
Georgescu, rezultat din combina
ția înaintării ceferiste. 3-1 îi însu
flețește și Piai mult pe rapidiști. 
C.CJi. slăbește resimțindu-se în 
special acum lipsa lui Fr. Zavoda 
eliminat in prima repriză (fapt 
care a ponderat în bună măsură 
jocul excesiv „bărbătesc" al am
belor echipe). 3-2 se realizează la 
numai cîteva minute prin același 
Georgescu, tn fața acestei situații, 
C.C.A. intră într-o apărare dispe
rată și adoptă binecunoscuta tacti
că de evitare a egalării prin... tre
cerea timpului, tn cele citeva mi
nute, rămase pînă la finalul parti
dei, Rapid trezită din picate prea 
tîrziu, nu mai poate modifica sco
rul.

Trebuie subliniat faptul că arbi
trul Mihai Popa a condus cu răs
pundere un meci dificil.

Apropiata vacanță a fotbaliștilor 
trebuie să fie pentru multe echipe 
dar mai cu seamă pentru C.C.A. 
un prilej nimerit de a îmbrățișa 
inspirata orientare a Federației 
Romîne de Fotbal în promovarea 
cu curaj a elementelor tinere, do
tate.

Două elemente — insuficienta 
promovare a cadrelor tinere ma
nifestată din nou la clubul C.C.A, 
și mediocra evoluție tehnică a ra- 
pidiștilor — au caracterizat intil- 
nirea restantă din campionatul 
categoriei A de fotbal, disputată 
ieri pe stadionul Giulești.

Deși victorioasă — si pe merit 
— se simte nevoia oaată în plus 
a rezolvării problemei mult aștep
tatei întineriri a echipei C.C.A. 
Victoria obținută cu scorul 3-2 
după ce 75 de minute a condus cu 
categoricul 3-0, este meritată. 
C.C.A. s-a aflat — e drept puțină 
vreme în acest meci — la un sin
gur pas de a fi egalată, dar nu și 
de a fi infrinti.

Lipsurile de ordin tehnic mani
festate nu scad însă cu nimic me
ritul compartimentului înaintare 
(al ambelor formații) care în ne 
numărate rinduri i-a pus la 
grea încercare pe cei doi portari 
(trebuie să spunem că și Dungu 
și Toma au făcut greșeli care s-au 
soldat cu goluri).

Elanul, puterea de luptă a fero- 
învinge de 
handicapului

Informații
Abdala el Amir Ismail, membru 

în Biroul Comitetului Păcii din 
Republica Sudan, care ne vizitea
ză țara la invitația Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii 
din R.P. Romînă, a ținut miercuri 
după amiază în aula Institutului 
de științe economice „V. I. Le
nin", conferința „Privire genera
lă asupra istoriei 
dan".

Au fost de față 
mitetului Național 
rea Păcii, muncitori, oameni* de 
știință, cultură și artă, studenți.

Conferința a fost urmărită cu 
viu interes de o numeroasă asi
stență, care a făcut o primire căl
duroasă distinsului oaspete.

★
La sediul oomitetului de orga

nizare a „Centenarului mărcii 
poștale rominești" au sosit 
miercuri colecțiile trimise de Mi
nisterul Comunicațiilor din R.P.D. 
Coreeană și de Direcția Generală 
a Poștelor Ș* Telecomunicațiilor 
din R.P.F. Iugoslavia pentru expo
ziția filatelică internațională ce se 
va deschide peste cîteva 
București.

Tot miercuri, Muzeul 
din Leningrad a anunțat 
rea unei valoroase colecții 
ci- poștale clasice rominești.

viorilor n-au putut 
aslădată, datorită 
considerabil luat de militari chiar 
în primele minute ale jocului. Pla
sați vizibil in apărare, fotbaliștii 
de la Rapid nu reușesc si înscrie 
nici un punct în repriza l-a. Miile 
de simpatizanți care au înfruntat cu 
stoicism capriciile vremii n-au 
dezarmat cîtuși de puțin nici chiar 
în repriza a 11-a, susținîndu-și 
echipa, deși tot C.C.A este cea 
care marchează al treilea gol. Abia 
la 0-3 Rapid se dezmeticește și 
pornește dezlănțuită la atac, pen
tru a reface handicapul. Copil, Se
redas, Olaru, dar mai ou seamă 
Georgescu încearcă insistent poarta

tivă a continuat să hiberneze. Tovarășul Alexan
dru Stere, responsabilul colectivului sportiv este 
așa de ocupat cu diferite treburi, incit niciodată 
nu găsește timp și pentru organizarea activității 
sportive !

Așa se explică de ce echipamentul zace în ma
gazie iar terenul a devenit între timp loc de pro
menadă pentru porcii din împrejurimi.

Și iată cum, deși s-au depus eforturi fi s-au 
cheltuit bani, continuăm să nu practicăm nici un 
fel de sport. Lipsa de activitate a tovarășului Ale. 
xandru Stere, lipsa de interes pentru probleme
le sportive a tovarășului Ion Petrichi, președinte
le comitetului de întreprindere și a tov. Mircea 
Drăgan, secretarul organizației de bază U.T.M,, 
nici nu puteau să duci la alt rezultai. Este ca
zul ca și în fabrica noastră să se dea activității 
sportive importanța cuvenită. Dar pentru aceasta 
se impun a fi luate măsuri cit mai urgente și cil 
mai energice.

F. CONSTANTIN 
muncitor sticlar

Republicii Su- V. RANGA
★

tn cel de-al doilea meci restanți 
disputat la Ploești, echipa Petro
lul a învins cit 2-1 (0-0) Pro-
gresul-București.

In clasament conduce echipa 
Dinamo-București cu 15 puncte, 
urmată de Petrolul-Ploești, cu 10 
puncte, (dar un joc mai puțin). 
U.T.A. cu 9 puncte, C.C-4. cu 9 
puncte din 7 meciuri.

membri ai Co- 
pentru Apăra-Tractoriștii, mecanicii 

și muncitorii din atelie
rul mecanic 
Clucereasa < 
Pitești au 1 
prinși cina, îutr-u ai, au 
văzut pe tractorul lui 
llie Daniel 
„Bun pentru D.C.A.". Cu 
alte cuvinte „fier vechi".

Pe bună dreptate ei au 
fost revoltați de atitudi
nea tinărului llie Da
niel, deoarece el scrisese 
cu mina lui aceste cu
vinte.

Cum a-a ajuns la a- 
ceastă situație ? Tracto
ristul llie Daniel nu în
grijește mașina cu aten
ție, cu dragoste, n-o 
unge, n-o curăță, nu vrea 
și nici nu se pricepe s-o 
repare. Este un leneș 
care nu se interesează de 
ridicarea calificării sale 
profesionale.

De altfel tractorul lui 
llie Daniel nu este sin
gurul în G.AJ5. Cluce
reasa care stă pe butuci.

al G.A.S. 
din raionul 

___ _____ rămas sur
prinși eînd, intr-o zii au

inscripția

Tot mai mare e numărul tinerelor de la fabrica de tricotaje „Bela 
Brainer" care se situează în frun tea întrecerii socialiste.

In fotografie: lucrînd cu atenție utemista Aurica Iordache a deve
nit fruntașă în producție dînd produse de cea mai bună calitate.

Datorită lipsei de preo
cupare a unor tractoriști 
pentru mașinile ce le sînt 
încredințate, tractoarele 
au nevoie mereu de re
parații.

Organizația de bază 
U.T.M. de la G-A-S. 
Clucereasa trebuie să ac
ționeze cu promptitu
dine, să creeze o opinie 
de masă împotriva acelor 
tractoriști ca llie Daniel 
care nu știu altceva decît 
aă pună mina pe volan 
și să pornească motorul, 
care nu îngrijesc mași
nile; trebuie să ajute 
prinitr-o susținută muncă 
politică pe tractoriști, să 
le dezvolte dorința de a 
deveni iscusiți mecanici 
agricoli. Iar tinerii ce se 
fac vinovați de degrada
rea avutului obștesc să 
fie trași la răspundere cu 
cea mai mare severitate.

IRINA POPESCU

Terenul a fost construit, 
echipamentul s-a cumpârat 

dar... nu se face sport
încă din toamna trecută, prin grija conducerii 

fabricii „Sticla" din București — cu contribuția 
utemiștilor și lujerilor din fabrică, a fost con
struit un teren sportiv. Ne-am bucurat cu toții. 
Bucuria noastră a fost fi mai mare cînd a fost 
cumpărat echipamentul sportiv.

Acum nu mai trebuia decii să ieșim pe teren. 
Era desigur lucrul cel mai simplu. Dar cind să 
ieșim pe teren a venit iarna.

„Nu-i nimic — ne-am spus! Am așteptat atîția 
ani, vom mal aștepta o iarnă".

Și iată că a venit Și primăvara anului 1958, 
apoi vara.

Tnsfirșii a venit și toamna, dar activitatea spor.

CONSTANTIN CHIRIȚĂ
„CASTELUL FETEI

Indiferență
„Am fost mai 

de mult în con
cediu în comuna 
natală, Șuletea, 
din ratonul Mur- 
geni, regiunea 
Lași. Multe s-au 
schimbat tn anii 
aceștia în comu
nă. Avem gospo- 
dărie colectivă, 
școală noua de 
7 ani și în cu- 
rînd va fii dat tn 
folosință un dis
pensar".

Toate ’ acestea 
mi le spunea un 
prieten, ctnd, de. 
odată... (poate 
că privind foto
grafia alăturată, 
n-a.r mai fi ne
voie de vreun 
comentariu) am 
dat de acest pod 
prăbușit de astă, 
primăvară și ne- 
reparat încă.

De la același 
prieten am aflat 
că tot de atunci, 
țăranii munci- 
tori din comună 
tractoarele gos
podăriei colecti. 
ve. sînt nevoite 
să facă un mare 
ocol pentru a a- 
junge Jn comu-

Tovarășul Mi
hai Enache, pre
ședintele sfatul’*: 
popular comunal 
socotește că Încă 
n-a sosit ceasul 
reparării. Deo. 
oamdată (și a- 

deooamda.

tă“ durează de 
mai bine de șase 
luni) promite 
tuturor că se va 

Ctnd ?
nu

repara. 
Asta nimeni 
știe !

IJtemiștii 
comună 
și tinerii 
gospodărie s-au 
oferit să.| repa
re prin muncă 
voluntară numai 
să li se dea ma
terialele necesa
re. Tovarășul 
Mihai Enache a. 
șteaptă I

din 
precum 

din

na
Nu știm de 

semenea dacă 
tovarășii de la 
sfatul popular 
raional Murgenl 
cunosc starea tn 
care se află 0- 
cest pod. Dacă

3-

cest pod.
n-o cunosc le-o 
prezentăm prin 
fotografia de fa
ță. Poate că așa 
vor lua măsuri
le corespunză. 
toare și-.| vor 
scoate pe to va. 
rășul Mihai .Ena
che d*n nepăsa
rea sa față de 
cerințele cetățe
nilor.

ROMULUS 
STĂNEL 

rectificator

prin

zile la

Poștelor 
expedie- 
de măr

Săptămîna viitoare pe ecranele 
cinematografelor din Capitală vor 
rula în premieră filmul sovietic 
„Fata căpitanului", — ecranizarea 
romanului cu același nume al ma
relui scriitor rus A. S. Pușkin, 
„S-au cunoscut cu toții" — pro
ducție a studioului Defa Berlin, și 
„Idolul de sare" — realizare a ci
nematografiei maghiare.

f
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O literatură de aventuri pentru copii 
a existat și în trecut, dar aceasta exer
cita o funcție educativă negativă. O 
maculatură întreagă de „romane capti
vante" și „povestiri senzaționale", de 
cea mai insalubră speță, era servită mi
cilor cititori fără nici o reticență, fără 
nici un fel de preocupare de ordin 
etic și estetic, speculîndu-se exuberan
ța și înclinația tineretului către acțiuni 
temerare mari, neobișnuite.

în lupta pe care o ducem astăzi pen
tru făurirea unei literaturi realist-so- 
cialiste, care să slujească formării omu
lui nou, crearea unei bune literaturi 
pentru copii și tineret, străbătută de 
înalte scopuri educative și instructive, 
constituie o sarcină importantă. Această 
sarcină este realizată cu succes, astfel 
că acum ne mîndrim cu o bogată pro
ducția beletristică închinată micilor ci
titori, de o valoroasă ținută morală și 
artistică. Printre producțiile artistice 
închinate micilor cititori se înscrie și 
romanul lui Constantin Chiriță „Caste
lul fetei în alb“ apărut recent în Edi
tura Tineretului.

Romanul lui Constantin Chiriță este 
un roman de aventuri, nu cultivă 
aventura în sine. Romanul urmă
rește precise și clare scopuri educative 
și instructive, realizate artistic, în ge
neral, printr-o iscusită împletire a da
telor realității cu cele ale ficțiunii.

Intr-un orășel își face apariția o 
„fată in alb", Laura, pe care copiii nu 

‘ o mai zăriseră niciodată. Fata se menți
ne la început în rezervă, nu pătrunde 
în cercul „Cireșarilor", nefiindu-i în
găduit nici de mătușa la care locuia. 
„Cireșarii" sînt însă intrigați de prezen
ța fetei, vor să o atragă în mijlocul lor. 
Laura le intuiește apoi intenția de 
prietenie pe care o manifestau și do
rește și ea să se apropie de „Cireșari", 
dar mătușa se opune categoric, Nepu- 
tîndu-și realiza dorința, Laura por
nește singură în căutarea castelului vi
sat de multă vreme. Este însă răpită 
de niște necunoscuți, care o închid în- 
tr-una din încăperile oastelului. Din 
prizonierat, fata în alb trimite veste 
„Cireșarilor" despre soarta ei, che-

ajutor. „Cireșarii" pos
ac țiu nea. Descoperind cas-

mîndu-i în 
nesc imediat 
telul, încep o anevoioasă trudă de a 
pătrunde între zidurile lui. Foc săpă
turi, descoperă un hrisov de peste 300 
de ani care le 
lui, înfruntă pe răpitorii fetei, cercetea
ză cu înfrigurare ungherele, sar peste 
obstacole, reușind în cele din urmă să 
ajungă la fata în alb.

Deși apelează în mare măsură la ele
mentele ficțiunii, ale fabulosului, totuși 
scriitorul asigură narațiunii o evoluție 
firească, in limitele posibilului și ale 
verosimilului. Peripețiile „Cireșariloru 
sînt reale, se pot întimpla aidoma. Re
liefarea calităților „Cireșarilor“ se 
estompează însă cîteodată în pasaje de 
factură senzațională, care incită în mod 
gratuit atenția și încordarea lectorilor.

Cea mai reușită parte de îmbinare a 
realului cu fabulosul e aceea în care se 
relatează ingeniozitatea și capacitatea

destăinuie taina castelu-

Cronica literară
XXXXXVXSXSXXSSXXSVNSXKXȘ*
cu care „Cireșarii" descoperă tainele 
castelului prin descifrarea hrisovului. 
Scriitorul nu exagerează, nu introduce 
elemente care să depășească verosimi
lul.

Descoperirea tainelor castelului prin 
descifrarea hrisovului are, în cadrul 
narațiunii, o largă semnificație de ordin 
educativ și instructiv, in primul rînd, 
se demonstrează că nu hazardul deter
mină evoluția faptelor, ci cercetarea se
rioasă, riguroasă, a tuturor fenomene
lor, a tuturor indicilor. In al doilea 
rind, îi atrage pe copii spre studiu, 
spre utilizarea fructuoasă a tuturor cu
noștințelor căpătate în școală, îndem- 
nîndu-î deci să-și însușească mereu tot 
mai multe cunoștințe și să le aplice în 
mod creator. Prin aceasta, romanul de
monstrează că universul înconjurător, 
în complexitatea lui, poate fi cunoscut 
numai cu ajutorul științei.

„Cireșarii", copii în pragul adoles- 
cenței, sînt mlădițele viitorului, sînt

oameni* noi de mîine. Pe copiii din 
grupul „Cireșarilor" îi caracterizează, 
m esență, eroismul. Pentru a salva fata 
în alb, ei întreprind acțiuni energice, 
organizate și îndrăznețe, înfruntă cu cu
raj obstacolele de orice natură, urmă
rind un țel frumos. Ei știu să se dedi
ce cu pasiune acestui țel sugerînd prin 
faptele lor ci, la maturitate, se vor 
dărui cu și mai multă pasiune sarcini
lor mărețe ale construirii și apărării 
vieții noi socialiste. „Cireșarii" au ca
lități deosebite, în germene, care, prin 
cultivare, vor evolua pe trepte supe
rioare, vor căpăta amploare. Sentimen
tul solidarității, al disciplinei, spiritul 
de inițiativă, fermitatea în acțiune, în
crederea în propriile lor forțe, curajul, 
sînt trăsături de bază ale eroilor roma
nului, Ele sini înfățișate de scriitor la 
orizontul specific vîrstei acestora, în 
naturalețea și ingenuitatea lor, din pă
cate însă trăsăturile caracteristice ale 
„Cireșarilor" sînt văzute în sine, des
prinse de calitățile sociale ale eroilor 
Romanul plutește în bună măsură, în 
atemporal. Din lectura lui ne dăm foar
te greu seama cînd anume se petrece 
acțiunea. In cîteva locuri Constantin 
Chiriță notează că eroii sînt pionieri, 
dar face acest lucru extrem de superfi
cial, „Cireșarii" acționează izolat, nu sînt 
văzuți in legătura lor necesară cu me
diul pionieresc. Scriitorul nu demon
strează că trăsăturile lor morale și spi
rituale decurg in mod firesc din edu
cația însușită în școală, în cadrul orga
nizației de pionieri, al căror rol este 
trecut cu vederea. Funcția educativi a 
romanului, evidentă în ansamblul lui, 
va fi sporită prin tratarea atentă, în 
adîncime, a problemelor de mai sus, 
esențiale pentru fondul acțiunii.

Cu aceste modificări care i se cer a- 
duse, romanul lui Constantin Chiriță 
este o carte utilă cititorilor de virsta 
eroilor lui. Lectura lui este ușor accesi
bili. Episoadele romanului au vioiciu
ne, au trepidația lăuntrici necesari u- 
nui roman de aventuri. Constantin 
Chiriță scrie cu limpezime, narațiunea 
desfășurindu-se ascendent, pe un plan 
bine definit.

TEODOR V1RGOLICI

• La 15 noiembrie va avea loc la Barcelona sesiunea comite
tului european al federației de atletism pentru a desemna orașul 
care va găzdui campionatele de atletism ale Europei în anul 1962. 
Vor candida la organizarea acestei competiții orașele Budapesta, 
Varșovia, Frankfurt pe Main, Belgrad și Londra.

• La 23 noiembrie se va disputa în Capitală înttlnirea inter
națională de baschet dintre echipele C.C.A. și Universitatea 
Humboldț—Berlin din cadrul^ competiției „Cupa campionilor

■ ------------- ---------r.„ campioane a R.D.
Germane stirneșțe un mare interes în rîndul amatorilor de baschet 
din țara noastră. In ultima vreme baschetbaliștii germani au în
registrat o serie de rezultate de valoare pe plan internațional, 
demonstrînd că se află în real progres.

tn vederea acestei intllniri echipa C.C.A. își continuă cu inters- 
.. c~,---- u.uvrt,

IredeG lodor, Nedelea, Pușcașu, Testiban, Dinescu și alții. Sîm- 
bătă în sala Dinamo, cu începere de la ora 19 echipa C.C.A. sus
ține un joc pentru campionatul țării în compania echipei Cetatea 
lui Bucur.

Data returului întîlnirii C.C.A.—Universitatea Humboldt nu a 
fost încă fixată. Conducerea echipei C.C.A. a propus o dată intre 
1 și 15 decembrie. Urmează ca echipa germană să răspundă în 
acest sens,

• La 23 noiembrie va avea loc la Budapesta întîlnirea inter
națională de fotbal dintre echipele selecționate ale R. P. Ungare 
și Belgiei. In vederea acestei intîlniri antrenorul echipei ma
ghiare Lajos Baroti a alcătuit următorul lot de jucători: Tbroek, 
Gheller (portari), Matray, Sipoș, Sarosi, Lantoș (fundași), 
Bundzsak, Szojka, Berendi (mijlocași), Șandor, Gdroecs, B6d6r, 
Bodon, Csordaș, Bencsiscs (înaintași).

. ______p europeni ediția 1958-1959. Evoluția echipei

' . ... vewe.cu ecnipa v.u.zi. iji continua cu inten-
sitate pregătirile. Din lotul militarilor fac parte jucătorii Folbert,

fi
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Sala „Matei Mlllo" B-dul Schitu Măgureanu
nr. 1 Tel. 14.60.60 Stagiunea 1958—1959

tablouri) 

de ADA

de N. POGODIN 

PIETRARI

SFATUL POPULAR AL CAPITALEI 
TEATRUL MUNICIPAL

„Omul cu arma1

0 veste plăcută 
pentru femei!

In curînd va apare „AL
MANAHUL FEMEII 1959", 
un volum de 224 de pagini 
în culori, bogat ilustrat, cu 
un conținut variat și intere
sant.

Femei muncitoare, Intelec
tuale, țărănci muncitoare și 
gospodine! „ALMANAHUL 
FEMEII 1959" nu trebuie să 
lipsească din nici o casă!

I 
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! 
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Solemnitatea unor decorări
Miercuri la amiază, la Prezi

diul Marii Adunări Naționale a a- 
vut loc solemnitatea înmînării unor 
decorații.

La solemnitate au participat to
varășii Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a R. P. Romîne, 
general coloneii Alexandru Dră- 
ghici, ministrul Alacerilor Interne, 
Gh. Stoica, secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, general 
locotenent Gh. Pintilie și general 
maior loan Șerb, adjuncți ai mi
nistrului Afacerilor Interne, gene
rali și ofițeri superiori din Minis
terul Afacerilor Interne.

Pentru 15 ani vechime în for
țele armate și pentru merite deo
sebite în îndeplinirea sarcinilor de 
serviciu, s-a conferit ordinul „Me
ritul militar" clasa III-a genera
lului maior Stelian Staieu, adjunct 
al ministrului Afacerilor Interne.

_ Pentru 15 ani vechime în servi
ciul forțelor armate și pentru me-

rite deosebite în muncă s-a confe
rit ordinul „Meritul militar" clasa 
III-a, generalului maior Pamfil 
Tatu, generalului maior Dumitru 
Constantinesou, precum și unor 
ofițeri din Ministerul Afacerilor 
Interne.

Pentru merite deosebite în mun
că, pentru priceperea și devota
mentul dovedit în îndeplinirea sar
cinilor de serviciu au fost conferite 
de asemenea, ordinele „Steaua Re
publicii Populare Romîne" clasa 
III-a, „Steaua Republicii Popu
lare Romîne" clașa IV-a și „Steaua 
Republicii Populare Romîne" clasa 
V-a unor ofițeri din Ministerul A- 
facerilor Interne.

Felicitîndu-i pe ceî decorați, to
varășul Ion Gheorghe Maurer le-a 
urat noi succese în activitatea lor.

In numele celor decorați a răs
puns generalul maior Dumitra 
Constantinescu.

'Piesă în 3 acte (14 
; In romînește

cu următoarea distribuție t
> Liviu Ciulei — Artist Emerit, Ștefan Ciobotărașu 
— Artist Emerit, Ion Manta — Artist Emerit, 
Ioana Cocea, Cornelia Lazăr Turian, Emilia Man
ta, Jean Reder, Sorin Gabor, Gh. iorgulescu, Mi
hail Mereuță, Traian Petruț, Nicolae Mavrodin, 
Jules Cazaban — Artist aî Poporului, Nelly Ste-

■ rian, Marietta Rareș — Artistă Emerită, Victor 
; Rebengiuc, George Mărutză — Artist Emerit, Mir- 
'cea Balaban, V. Ronea — Artist Emerit, Mircea 
i Șeptiil’ici, Fory Etterle — Artist Emerit, George 
: Iliescu, Tilda Radovici, Virginia Stoicescu, Gh. 
' Petreanu, Gh. Novac, Nae Ștefănescu, Geo Du-
■ mitriu, Aura Rădulescu, Cella Marion, Al. Mar- 
'tinescu, Mircea Bașta, Benedict Dabija, George 
Oancea, Mihail Marsellos, Robert Ulrich, Mircea 
Gogan, Dorin Dron, Petre Gheorghiu, George Ca- 
rabin, Dumitru Onofrei, Emil Reisenauer, Marius 
Pepino, Octavian Cotescu, Gh. Aurelian — Artist 
Emerit, Puiu Hulubei, Adrian Georgescu, Dan 
Damian, Vasile Boghiță, Dinu Dumitrescu, Tra
ian Marinescu, Nicolae Nicolau, Vasile Florescu, 
Carol Kron, Petrică Vasilescu, Simion Hetea, N. 
Luchian-Botez, Aurel Tunsoiu, Gh. Ghițulescu.

DIRECȚIA DE SCENA: ION OLTEANU 
ASISTENT DIR. DE SCENA: IOANA OTTESCU, 

ZOE STANCA-ANGHEL

Decoruri și costume: LIV1U CIULEI — Artist 
Emerit și PAUL BORTNOVSKI

(Agerpres)

l'fjAFAPA ppcniLoâ ihBsni^ vest's Bpl
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Ecoul cuvîntării rostite de N. S. Hrușciov
la mitingul prieteniei sovieto-polone

Incercări de a deruta 
opinia publică 

din Anglia
LONDRA 12 (Agerpres). — Cu- 

vîntarea rostită de N. S. Hrușciov; 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., la mitingul priete
niei govieto-poloneze se află în 
centrul atenției cercurilor politice, 
diplomatice, ziaristice și ale opi
niei publice din Anglia.

Cel mai mare răsunat stîrnește 
propunerea lui N. S. Hrușciov de 
a se lua măsuri pentru a se crea 
o situație normală în capitala Re
publicii Democrate Germane prin 
lichidarea rămășițelor regimului 
de ocupație a Berlinului.

Corespondentul din Bonn al zia
rului „Daily Telegraph" 
La Bonn propunerea lui 
Hrușciov a produs impresia 
bombe care a explodat**.

La Londra, Joachim Ritter, în
sărcinatul cu afaceri al Germaniei 
occidentale, a vizitat la 11 noiem
brie Ministerul Afacerilor Externe 
al Angliei pentru a discuta decla
rațiile lui N. S. Hrușciov împreună 
cu Miller, locțiitorul permanent al 
ministrului Afacerilor Externe al 
Angliei,

Anunțînd această întrevedere, 
agenția Press Association arată : 
„După cum se crede, Germania 
occidentală are în vedere publica
rea de către puterile occidentale 
a unei noi declarații 
firme poziția lor în 
Berlinul".

După cum rezultă 
ția unui purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
Angliei, cercurile oficiale din An^ 
glia au declarat că nu doresc să

restabilească la Berlin o situație 
normală.

Presa burgheză din Anglia spri
jini in comentariile sale poziția 
adoptați de Ministerul Afacerilor 
Externe al Angliei. Totodată pro
paganda burgheză caută să pre
zinte inițiativa Uniunii Sovietice 
în lumina cea mai defavorabilă. 
Unele ziare, trecind sub tăcere ar
gumentele puternice pe care le-a 
adus N. S. Hrușciov în sprijinul 
propunerii sale, pretind că Uni
unea Sovietică ar căuta „să inten
sifice încordarea in Europa".

Fresa burgheză 
franceză este iritată

scrie : 
N. S.

„unei

care să con- 
legătură cu

din declara-

Cuvîntarea Iul N. S. Hrușciov 
permite sa se scoata 

problema germana din Impas 
Conferința de presă a lui Otto Grotewohl

’ BERLIN 12. — Corespondentul 
’Agerpres transmite : La 12 noiem
brie la reședința președintelui Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane, Otto Grote
wohl, a avut loc o conferință de 
presă la care au participat nume
roși ziariști germani și străini. La 
această conferință de presă a fost 
■distribuit un memorandum al gu
vernului R. D. Germane cu privire 
la primejdia de război provocată 
de politica de inarmare a Germa
niei occidentale, precum și o „Car
ie Albă cu privire la politica agre
sivă a guvernului Republicii Fede
rale Germane". Aceste documente 
au fost editate de Ministerul Afa
cerilor Externe al R. D. Germane.

In cadrul conferinței de presă au 
făcut declarații Otto Grotewohl și 
idr. Lothar Bolz, ministrul Aface
rilor Externe al R. D. Germane.

Otto Grotewohl a subliniat în 
«declarațiile sale că. guvernul R. D. 
Germane salută declarațiile recen
te făcute de N. S. Hrușciov la mi
tingul prieteniei, dintre popoarele 
sovietic și polonez. Precizările fă
cute de N. S. Hrușciov, a spus Otto 
Grotewohl, deschid noi perspective 
pentru încheierea unui tratat de 
pace cu Germania. Cuvîntarea lui 
N. S. Hrușciov, după cum a sub
liniat Otto Grotewohl, dă răspuns 
la toate speculațiile politice ale 
Bonn-ului și permite să se scoată 
problema germană din -impasul în 
care a intrat, tocmai ca. urmare a 
politicii guvernului de la Bonn.

Primul ministru al R. D. Ger
mane a salutat propunerea lui 
N. S. Hrușciov ca puterile de ocu
pație să ia în considerare în mod 
serios problema retragerii trupelor 
lor din Germania. Otto Grotewohl 
a insistat din nou asupra propu
nerii de creare a unei confedera
ții a celor două state germane și 
pentru încheierea unui tratat 
pace la elaborarea căruia să 
ticipe reprezentanții poporului 
pian.

Otto Grotewohl a subliniat 
tontinuare importanța crescîndă a 
propunerilor guvernului jjolonez de 
a se crea o zonă denuclearizată 
în centrul Europei. După cum ara
tă reacția guvernului vestgerman 
la aceste propuneri, a spus O. 
Grotewohl, acesta tinde spre agra
varea încordării internaționale.

Ministrul Afacerilor Externe al 
R. D. Germane, dr. Lothar Bolz, 
luînd cuvîntul, a dat explicații a-

mănunțite asupra celor două do
cumente prezentate în cadrul con
ferinței de presă.

După aceea, Otto Grotewohl și 
dr. Lothar Bolz au răspuns la în
trebările ziariștilor.

PARIS 12 (Agerpres). — Presa 
burgheză franceză nu ascunde iri
tarea pe care a produs-o în rîndul 
cercurilor guvernante franceze fap
tul că N. S. Hrușciov a dezvăluit 
felul în care puterile occidentale 
încalcă acordul de la Potsdam, cu 
excepția acordului cu privire la 
Berlin, avantajos puterilor occi
dentale. După cum rezultă din re
latările agenției France Presse, în 
„cercurile bine informate din Pa
ris" se întreprind încercări zadar
nice de a crea impresia că argu
mentele aduse în declarația lui 
N. S. Hrușciov nu ar corespunde 
„situației reale“.

In aceste cercuri se afirmă că 
prezența trupelor franceze la Ber
lin s-ar baza nu pe acordul de la 
Potsdam, ci pe „diferitele acorduri 
care rămîn întrutotul în vigoare".

Ziarul catolic „La Croix", re- 
curgînd la vechile născociri calom
nioase despre „amenințările so
vietice în ceea ce privește Berli
nul" și căutînd să susțină necesi
tatea menținerii statutului actual 
al Berlinului, declară că „nici nu 
poate fi vorba de cedarea Berlinu- 

- lui. In această privință în Occi
dent există un acord deplin*.

Ziarul „Le Monde", care declară 
că U.R.S.S^ „nu poate conta pe 
schimbarea pozițiilor principalelor 
părți interesate" (adică puterile 
occidentale), este nevoit totuși să 
recunoască că cuvintele lui N. S. 
Hrușciov despre încălcarea acor
dului de la Potsdam de către pu
terile occidentale și propunerea lui 
de a se crea o situație normală în 
Berlin vor găsi un larg răsunet și 
vor spori „numărul acelora care 
consideră absurdă și periculoasă 
actuala situație, precum și al ace
lora care sînt adepții fie ai simplei

de 
par- 
ger-

în

recunoașteri a existenței a două 
Germanii, fie a încheierii unor ra
corduri cu privire la demilitari
zare, chiar și parțial, menite să 
contribuie pe viitor la reunificarea 
țării".

Comentarii 
în presa americană

NEW-YORK 12 (Agerpres). — 
Toate ziarele new-yorkeze au pu
blicat la loc de frunte știri care 
comentează cuvîntarea rostită de 
N. S. Hrușciov la mitingul priete
niei dintre popoarele U.R.S.S. 
Poloniei.

Ziarul „New York Times'* 
blică la loc de frunte știrea despre 
cuvîntarea lui N. S. Hrușciov sub 
titlul : „Hrușciov cere celor patru 
puteri să pună capăt 
asupra Berlinului și

controlului 
declară Ia 

festivitatea in cinstea polonezilor 
că Uniunea Sovietică este gata să 
transfere acest control Germaniei 
răsăritene".

Ziarul „New York Herald Tri
bune" publică în prima pagină ști
rea agenției Associated Press din 
Moscova sub titlul „Hrușciov cere 
Occidentului să plece din Berlin". 
„Daily Mirror" publică știrea în 
legătură cu cuvîntarea lui N. S. 
Hrușciov sub titlul „Hrușciov cere 
încetarea ocupației Berlinului", 
„Daily News" publică știrea din 
Moscova a agenției United Press 
International sub titlul „Hrușciov 
cere plecarea occidentalilor din 
Berlin", . .. ............ v

u

Un număr de 12 școli pri
mare din orașul Loyang, pro
vincia Honan, R.P. Chineză 
s-au asociat pentru a construi 
și conduce o uzină de fier și 
oțel. Uzina „Tinerii pionieri" 
are o producție zilnică de 40 
de tone de oțel. Intre 21 sep
tembrie și 21 octombrie uzina 
a produs 130 de tone de oțel 
de cea

Trei 
cadrul 
(de la stingă) Cian Ciun-ytn, 
Li Luan-yin și Ma Lan-yin;

mai bună calitate, 
eroine ale muncii din 
uzinei „Tinerii pioneri":

J

Comitetul de Tutelă al Adunării 
O. N. U.Generale

12 (Agerpres). — In 
plenară 
luni 

în 
de
cp dreptul de vot al 

în

Raportul prezentat de Ciu En-lai
privind:

Actuala situație a luptei în 
strîmtorii Taivan 
Sarcinile antiimperialisfe ale poporului'chinez

PEKIN 12 (Agerpres). — China luptei în regiunea strîmtorii Taiva- 
Nouă transmite: La 10 noiembrie nului și sarcinile antiimperialiste 
Ciu En-lai a «prezentat în fata ac- ale poporului chinez". Expunerea a 
tiviștilor aparatului de partid și de . fost organizată de Secția de pre
stat raportul „Actuala situație', a ,PaRandă a C.C. al P. C. Chinez

". l
regiunea

Guvernul provizoriu 
algerian este gata 

să accepte tratative 
cu Franța 

sub egida 0. N.
Declarația lui 
Ferhaf Abbas

Problema cipriotă 
în discuția Camerei Comunelor
• Macmillan încearcă sâ justifice politica 

colonialistă e Anglia va continua măsurile de 
represiune e Critici la adresa guvernului

LONDRA 12 (Agerpres). — in 
cursul ședinței din după-amiâza zi
lei de 12 noiembrie în Camer.a Co
munelor a luat cuvîntul primul 
ministru britanic Macmillan. El a 
încercat din nou să justifice polii 
tica britanică față de Cipru. Afir- 
mînd că guvernul englez dorește 
să se țină o conferință în proble^ 
ma cipriotă, conferință care după 
cum se știe, a fost respinsă recent 
de guvernul grec, Macmillan nu a 
făcut nici un fel de propuneri noi 
care să permită o apropiere a 
punctelor de vedere britanic și turc 
de punctul de vedere grec în pro
blema cipriotă. Dimpotrivă, Mac
millan a anunțat că Anglia nu re
nunță la aplicarea planului său 
pentru. Cipru, plan care a fost con
damnat și respins de populația ci
priotă și de opinia publică greacă.

Referindu-se din nou la politica 
de represiuni, Alacmillan a decla
rat că în cazuri speciale s-ar pu
tea recurge la măsuri de repre
salii împotriva populației cipriote 
în ansamblu „deși guvernul brita
nic nu dorește aceasta"

După declarația lui Alacmillan a 
luat cuvîntul liderul opoziției labu
riste, Gaitskell, care a subliniat,

între altele, că „nu .poate fi găsi
tă o soluție pentru’ problema ci
priotă pe baza represiunilor". 
Gaitskell a întrebat ,pc primul mi
nistru britanic de ce‘ a refuzat gu
vernul englez cererea ,de a suspen
da aplicarea planului (britanic pen
tru Cipru, așa cum i: s-a cerut și 
dacă a avut obiecții cu privire la 
participarea și a altor state la con
ferința proiectată în problema ci
priotă.

Răspunzînd la întrebările puse, 
Macmillan a încercat să justifice 
aplicarea planului britanic pentru 
Cipru pretextînd că „nu exista o 
altă soluție". In ce .privește parti
ciparea și a altor state la 
rința proiectată, Maamillan 
clarat că nu aceasta a fost 
eșecului tratativelor pentru 
nizarea conferinței.

Luînd cuvîntul în aceeași che
stiune, fostul ministru al Apărării 
în guvernul laburist, deputatul 
Shinwell, a deplîns înarmarea ci
vililor în Cipru. Recunoscîrbd gra
vitatea situației create prin aplica
rea planului britanic pentru Cipru, 
Shinwell a cerut evacuarea femei
lor și copiilor britanici din Cipru.

confe- 
a de- 
cauza 
orga-

0 nelegiuire a colonialiștilor englezi
NICOS1A 12 (Agerpres). — 

Agenția France Presse anunța că 
corpul tînărului grec cipriot 
Chrysanthos Kenophontos, în vîr- 
stă de 19 ani, care a fost împușcat 
acum cîteva zile, a fost găsit în 
imediata apropiere a unui canto
nament al trupelor britanice din 
Zaphyros, localitate situată în nor*

dul Ciprului. Potrivit aceleiași a- 
genții, în cercurile grecilor ciprioți 
se afirmă că Kenophontos — care 
era deținut de către „Forțele po
lițienești britanice" pentru O fi 
interogat, a fost omorît de către 
poliția britanică în timp ce încer
ca să evadeze, I ■ ’4»

PARIS 
ședința 
generale 
reluată 
Chinei, 
legătură 
clicii ciankaișiste. Intervenind 
numele delegației romîne, Atanase 
Joja, conducătorul delegației R. P. 
Romîne, vicepreședinte al Conferin
ței generale U.N.E.S.C.O., a sub
liniat că drepturile oricărui ‘ stat 
membru al Organizației trebuie să 
fie subordonate respectării obliga
țiilor sale bugetare și, în primul 
rînd, plății cotizațiilor. Noi sîntem 
convinși, a declarat Atanase Joja, 
că regimul lui Cian Kai-și, care 
timp de ani de zile n-a făcut față 
acestor obligații, nu poate avea 
drept de vot în conferința genera
lă. Delegația romînă se lidică deci 
împotriva. încercărilor de a i se 
acorda acestuia un regim excepțio
nal de privilegii și, ca o primă

a Conferinței 
a fost din nou 

discuție problema 
data aceasta în

măsură, cere ca acestei „delegații" 
să nu i se acorde dreptul de vot.

★
In Comitetul de rapoarte, cei 19 

delegați, între care și cel romîn, 
discută în continual e modul de în
tocmire a raportului asupra activi
tății U.N.E.S.C.O. pe ultimii doi 
ani. Delegatul romîn, academician 
lorgu Iordan, a intervenit in mal 
multe rînduri pentru întocmirea o- 
biectivă a acestui raport.

★
In grupul de lucru pentru con

venții internaționale și recomandări 
către statele membre, delegatul ro- 
mîn C. lonescu-Bujor a propus o 
rezoluție prin care se recomandă 
ca U.N.E.S.C.O. să vegheze ca în 
toate publicațiile U.N.Ș.S.C.O. să 
se folosească ultimele date sta
tistice transmise de către statele 
membre, în acest scop. Aceasta 
spre a se evita erorile și datele 
false.

NEW YORK 12. — Corespon
dentul Agerpres la O.N.U. trans
mite: In ședința din după-<amiaza 
zilei de 10 noiembrie a Comitetu
lui de Tutelă al Adunării Gene
rale O.N.U., în cadrul dezbaterilor 
asupra raportului Consiliului de 
Tutelă a luat cuvîntul reprezen
tantul R. P. Romine, N. Melinescu, 
care a combătut poziția puterilor 
coloniale față de teritoriile aflate 
sub tutelă.

Documentul pe care-l discutăm 
— a spus JV. Melinescu — deși are 
lacune și este insuficient, demon
strează totuși că politica puterilos 
adminislrante este în flagrantă 
contradicție cu obligațiile asumate 
de către ele atit față de popoarele 
din teritoriile pe care le adminis
trează cit și față de prevederile 
Carței.

Teritoriile aflate sub tutelă sînt 
exploatate ca niște colonii în pro
fitul marilor monopoluri străine. 
După zeci de ani și uneori chiar 
după sute de ani de ocupație colo
nială, puterile administrante refuză 
in mod deliberat să dezvolte indus
tria în țările sub tutelă.

Delegatul romîn a condamnai 
apoi intenția puterilor coloniale de 
a încorpora unele teritorii sub tu
telă in piața comună europeană cu 
scopul vădit de a intensifica ex
ploatarea lor printr-un fel de „co
lonialism colectiv",

Delegația R. P. Romine consi
deră că dacă există o situație atit 
de gravă în teritoriile aflate sub 
tutelă o mare parte din răspun
dere revine Consiliului^de Tutelă.

Delegația R. P. Romine consi
deră că Adunarea Generală O.N.U. 
trebuie să judece aspru activitatea 
Consiliului de Tutelă și să-l deter
mine să-și modifice radical atitu
dinea.

Delegația R. P. Romine își ex
primi profunda simpatie față de 
lupta pentru independență și pro
gres « popoarelor din teritoriile 
aflate sub tutelă și le asigură de 
întregul său sprijin.

pentru a ajuta pe activiști în stu
dierea lucrării lui Mao Țze-diin 
„Imperialiștii și toate elementele 
reacționare sînt tigrii de hîrtie"/ și 
pentru a-i informa asupra situației 
din regiunea strîmtorii Taivauului.

Raportul a fost radiodifuzat, ast
fel îneît a fost ascultat de peste 
40.000 de persoane printre care 
membri și membri supleanți ai 
C.C. al P. C. Chinez, activiști ai( 
organizațiilor de partid și institu-) 
țiilor administrative centrale și o-< 
rășenești, reprezentanți ai unități-l 
lor militare și organizațiilor popu-l 
lare etc. ‘

■ '*I7H- -rj-------------------- / 
avion construit 
de elevi

R. P. Chineză

Un
A in

Demonstrația studenților vestger- 
mani din Heidelberg împotriva înar
mării atomice a Bundeswehrului

Elevii școlii medii de aeronautică 
din Șenian au construit și experi
mentat recent cu succes un nou tip 
de avion. Acesta poate fi folosit 
la pulverizarea insecticidelor pc 
ogoare sau crearea ploii artificiale, 
precum și ca avion sanitar.

Avionul, construit în 65 zile, are 
o rază de acțiune de 470 kilome
tri, poate atinge o înălțime de. 
4.000 metri și o viteză de 170 ki
lometri pe oră. In afară de locul 
pilotului, avionul mai are trei 
locuri pentru pasageri. EI poate 
decola sau ateriza pe orice teren 
cu o lungime de 200 metri.

Elevii au reușit să construiască 
avionul înbinînd studiile cu mun
ca practică. >-.i ■

CAIRO 12 (Aa'rpres). — 
noiembrie, Ferhat Abbas, 
dintele guvernului provizoriu alge
rian, a făcut declarații unor cores
pondenți de presă occidentali caro 
se află la Cairo cu privire la viito
rul relațiilor dintre Franța șl Al
geria.

Intr-o declarație făcută cores
pondentului agenției „Belga" la 
Cairo, Ferhat Abbas a declarat că 
nu va accepta niciodată tratative 
în condițiile propuse de generalul 
De Gaulle, însă va primi favorabil 
orice inițiativă care va fi luată de 
O.N.U. în vederea unei apropieri 
între Franța și guvernul provizoriu 
algerian.

El a adăugat că este gata să ac
cepte tratative cu Franța sub egi
da O.N.U. sau prin intermediul 
secretarului general O.N.U. O în
cetare provizorie a focului, a con
tinuat el, nu ar fi imposibilă îa- 
tr-un caz sau altul.

„Noi urmărim două obiective, a 
continuat șeful guvernului provizo
riu algerian ; 1) restabilirea per
sonalității arabe și instaurarea u- 
nui stat arab independent; 2) de
finirea relațiilor viitoare între acest 
stat și Franța pe de o parte și cu 
Tunisia și Maroc și alte state a-| 
rabe, pe de altă parte. Toate pro-, 
blemele referitoare la aceste două 
scopuri vor trebui să facă obiec
tul tratativelor viitoare între Fran
ța și guvernul algerian fie că va 
fi vorba de tratative directe, fie de 
tratative sub egida O.N.U.".

Intr-o altă declarație făcută de 
Ferhat Abbas trimisului special al 
agenției norvegiene de presă, se 
arată că „rezultatele alegerilor 
care vor avea loc în Algeria nu 
vor avea nici o influență asupra 
activității viitoare a guvernului 
provizoriu algerian",

La 11 
preșe-

Rasiștii americani la lucru
SAINT LOUIS 12 (Agerpres).— publice din Little Rock — capitala 

Curtea de apel din Saint Louis statului — pentru a împiedica 
'statul Missouri) a ordonat tribvr primirea de elevi negri la liceul 
naiului districtual din Little Rock central din acest oraș. Apoi ur. 
să interzică autorităților școlare din. grup particular din Little Rock a 
localitate de a închiria clădirile 
școlilor publice din oraș unei so~ 
cietăți particulare care să organi
zeze cursuri școlare particulare.

După cum se știe, la începutul 
anului școlar curent guvernatorul 
rasist al statului Arkansas, Orval 
Faubus, a închis cele patru școli

în condiții dintre cele- mai 
rele, s-a deschis săptămîwa tre* 
cută în Franța noul an uni
versitar. Pentru a sublinia di
ficultățile acestui început de an 
universitar, este suficient să 
arătăm că un grup numeros 
de profesori, în special de la 
Facultatea de științe din Pa
ris, a refuzat să țină cursurile, 
pentru că vechile localuri nu 
mai corespund cerințelor, fiind, 
supraaglomerate

Uniunea Națională a Studen
ților din Franpa a considerat 
de datoria ei să lanseze un sem
nal de alarmă față de situu'ia 
grea' m care se zbate de mu ți 
ani invățămîntul. Pe de altă 
parte, alaltăieri 'și Comitetul 
național de acțiune laică, în 
același timp cu chemarea adre
sată alegătorilor pentru ca h 
sfîrșitul lunii noiembrie să nu 
acorde votul lor de cit apără
torilor școlii publice, atrăgea 
în, mod serios atenția tuturor 
francezilor asupra probleme
lor actuale ale învățămintului 
și în special ele universității.

Specialiștii evaluează că 
mai pentru invățămîntul 
mentar ar trebui imediat 
struite minimum 33.000 de
noi, ceea cp constit .lj necesila-

Invățămîntul francez
întâmpină dificultăți serioase

Corespondență telefonică

tea cea mai urgentă. Dat fiind 
că numărul elevilor in învăță- 
mîntul secundar crește cu 60 de 
mii în fiecare an, este evident 
că și în acest domeniu există 
o criză tot atit de gravă 
in cel elementar.

Pentru construirea 
tehnice, necesare atit 
dezvoltării economice

ca ji

școli 
mult 
țarii, 

ur-
sumă

nu- 
p/p- 
cnn- 
cllS't

de 
de 
a 

ar trebui prevăzută — în 
mătorii cinei ani — o 
suplimentară de cel puțin 23 
miliarde franci. Trebuie men- 
ționat că și numărul noilor 
studenți, care .intră în fiecare 
an în facultăți, constituie de 
asemenea o problemă serioasă 
în desfășurarea normală a vie
ții universitare. Nu trebuie ui
tat faptul că cercetările științi
fice îmi Franța sînt în mod deo
sebit lovite de o politică Ce de 
12 ani preferă să continue răz-

boiul colonialist în Algeria 
pregătirile militare, de cit să fie 
ameliorată cit de cit situația în 
care se află educația pe plan 
național.

Cele de mai sus constituie ar
gumente pe care Comitetul na
țional de acțiune laică le dez
voltă, pentru a arăta alegăto
rilor francezi care este respon
sabilitatea lor în privința situa
ției proaste 
francez.

Din acest punct de vedere, 
ziarul ..L’Humanite" a arătat 
de curind că programul elec
toral al ~ ... „
Francez 
cerințele 
mitetul 
țiune 
zentat 
mîatul să primească fără 
tîrziere creditele necesare dez-

j»

in invățămîntul

Partidului Comunist 
satisface fiecare 

subliniate de 
național de 

laică. Programul 
prevede ca învăță- 

>.1-

din 
Co- 
ac- 

pre-

voltării sale, să fie înfăptuită 
rapid o reformă a învățămîntu- 
lui.

Partidul Comunist 
pune accent în special 
necesității democratizării 
vățămîntului pentru ca 
poată avea acces in p—,J

Franeez 
asupra 

în
să 

școli fii 
de muncitori și de țărani, care 
în prezent sînt înlăturați din 
invățămînt. El cere de aseme
nea să se ia măsurile necesare 
pentru construcția de școli, for
marea unui număr suficient de 
cadre didactice etC'

în prezent corpul electoral 
francez este informat asupra 
unui conflict dintre ministrul 
de finanțe A. Pinay și minis
trul educației naționale. în ce 
constă conflictul ? Pinay pre
tinde să fie și mai mult reduse 
creditele alocate îpvățămintu- 
lui, pentru ca să poată fi um
flat, din nou, cu zeci de mi
liarde de franci bugetul mili
tar. Conflictul arată destul tie 
elocvent că, de fapt nimic nu 
s-a schimbat — nici în acest 
domeniu — în politica dusă de 
guvernul De Gaulle față de cea 
a guvernelor precedente.

REGIS BERGERON 
corespondentul „Scînteii 

tineretului" la Paris
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Imperialiștii și slugile lor 
urzesc planuri 
provocatoare 

împotriva R. A. U.
AMMAN 12 (Agerpres). — Po

trivit știrilor care sosesc de la' 
Amman, S.U.A., Anglia și Iorda
nia 'folosesc zarva propagandistică 
privind așa-zisul incident cu ăvio-’ 
nul regelui Hussein pentru a crea 
încordare în Orientul Mijlociu. In 
cursul ^ilpi de marți cabinetul ior
danian s-a întrunit într-o ședință 
extraordinară care a durat toată 
ziua pentru a elabora planuri în 
vederea unor noi provocări împo
triva Republicii Arabe Unite. După 
cum relatează presa, însărcinatul 
cu afaceri al S.U.A., Thomas Whi
te a luat de asemenea țiarte la â- 
ceastă ședință..

La o conferință de presă minis
trul Informațiilor al Iordaniei, Ab- 
del Moneim Rifai, a amenințat că 
guvernul iordanian intenționează 
„să ia măsuri în toate direcțiile".

Este semnificativ faptul că după 
acest incident creat de Hussein, 12 
avioane de vînătoare cu reacție bri
tanice au și sosit în cursul zilei 
de -marți la Amman, venind ■ drA 
Cipru.

MOSCOVA. — La 12 noiembrie, 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. a 
primit pe cunoscutul om de știin
ță englez John Cockroft, care se 
află în Uniunea Sovietică la invi
tația Academiei de Științe a 
U.R.S.S, j ,, . '. '

VARȘOVIA. - L'a 12 noiembrie 
s-a înapoiat la Varșovia cu un 
tren special din vizita de prietenie 
făcută în U.R.S.S. între 25 octom
brie și 11 noiembrie delegația R. P, 
Polone condusă de Wladyslaw Go
mulka, ,

KIEV. — ta ti noiembrie a avut 
loc la Kiev un concert dat da cu
noscutul violonist romîn Ștefan 
Ruha, Spectatorii au' aplaudat cu 
căldură pe violonistul romîn care 
a interpretat cu virtuozitate bucăți 
de Bach, Saint-Săens și alții.

ACCRA. — După cum anunță a- 
gențiile de presă, autoritățile gha- 
neze au arestat la Accra 43 de 
persoane acuzate de a fi luat par
te la un complot urmărind asasi
narea primului ministru dr. Kwa- 
me Nkrumah și a altor doi miniștri 
și răsturnarea guvernului.,

ROMA. — Agenția France Presse 
anunță că în după-amiaza zilei de 
11 noiembrie a.c. asupra orașului 
Roma și a întregii regiuni s-a abă. 
tut un puternic uragan, care a 
provocat pagube ce sînt evaluate 
la mai multe sule de milioane de 
lire. Din cauza uraganului care a 
distrus sute de case, numeroase fa- 
mil'ii au rămas fără adăpost,
- WASHINGTON. — Aproximativ 
8.000 de funcționari, ingineri și teh
nicieni de la societatea de automo
bile „Chrysler" au declarat grevă 
în urma eșecului tratativelor ce au 
avut loc pentru incheietea noului 
contract- de muncă. Greviștii au 
postat pichete la 24 de uzine apar- 
ținind trustului ,,Chrysler" din re-

deschis un liceu rezervat eleviloi 
albi, dar într-un local impropriu. 
Cursurile, cu totul nesatisfăcătoare, 
nu sînt frecventate decît de ur. 
număr, extrem de redus de elev, 
albi.

Deși în prezent marea majori 
tate a elevilor din Little Rock —t 
albi și negri — sînt lipsiți de po 
sibilitatea de a urma cursurile șco 
lare, autoritățile federale nu iat 
nici o măsură concretă pentru ar 
sili pe guvernatorul Faubus să re 
deschidă școlile din oraș.

Pe de altă parte, Faubus a de 
clarat cu cinism în fața a 6000 d 
persoane că ultimul ordin a 
Curții de Apel, care interzice fo 
losirea clădirilor școlilor public 
de către școli particulare, nu p. 
fi respectat.

Huliganii rasiști întăritați d 
Faubus s-au dedat la provocă 
rasiste dintre cele mai josnice. Su 
oblăduirea guvernatorului statuii 
Arkansas s-au strigat lozinci ca d 
pildă „Negrii să se întoarcă ifl A 
frica", . . ,

In decembrie,

MOSCOVA. — La începutul .lunii 
noiembrie a avut loc la Moscova 
ședința Comisiei permanente pen
tru colaborarea economică și teh- . . .. „ —
nico-știjnțifică în domeniul siderur- giunecț Detroit șl la alte 10 din di- 
gici a țărilor participante la Con- ferite părți ale. S-U.A.
siliul de ajutor economic .reciproc. pEIpUT, - După cum anunță

t , ,. ziarul „Al Nur", la II noiembrieNEW YORK. In ședința din Q avut ^oc. o consfătuire
dimineața z.lei de 11 noiembrie a a comisiei legătură alcătuită din
Comitetului Pohtic s-a terminat reprezentanții guvernului libanez 
discutarea problemei coreene. ți ai observatorilor O.N.U. din Li-

,, - . ban in vederea retragerii observa-MOSCOVA. Un mare grup de tarilor rtin iară Dună, ședință s-a 
anunțat că a fost 'realizat un a- 
cord prin care in următoarele 10 
zile,' 20'0 de observatori ăi' O.N.U. 
vor părăsi Libanul, urmlnd ca re- 
styl de> Ș8â observatori să plece din 
țară tn cursul lunii decembrie.

ISTANBUL. — La 10 noiembrie 
poporli! turc a comemorat Imp'.i- 
nlre'a‘iâ?20Jde ani de la moârtea lui 

.vernului S.U A. de a. livra arma.>■ Mustafa .Kemal • Ataturk, tntemeie- 
ment armatei irakiene. Această’ torul Republicii Turce. In aceeași 
hotărîre a fost luată deoarece, a zi, la Ankara s-a desch’s p expo, 
reieșit că oferta a fost cditditionn- ziție de, cărți ale autorjlor străini 
tă de participarea Irakului la pac-' consacrate vieții și activității, lui 
lele militare occidentale. Ataturk.

- , ■ - , pTUCt cu- ivit uu
. . ,. .. ..“7 ~n grup de jorjțor țară. După ședință s-tziariști sovietici și străini acred.- anunțai rfi o fost renb^at „„ „ 

tați la Moscova pleacă miercuri în 
regiunea Polului Nord. Zborul va 
fi efectuat la bordul, unui avion 
„IU—14“ aparținîrid aviației polare 
•a U.R.S.S. \, .

'CAIRO. — După cum anunță zia
rul „Al Ahr-am",.'guvern,ul irakian 
a întrerupt studierea, ofettei gu-

PR AGA 12 (Agerpres). -. 
Ceteka transmite: In Iun 
decembrie a acestui an, se v 
întruni la Colombo Comiteti 
Executiv al Federației Mondii 
le a Tineretului Democrat.

La această sesiune vor 
discutate, printre altele, pr< 
blema încetării experiențelor r 
arme nucleare, situația înco 
dată din Extremul Orient, spr 
jinirea mișcării naționale de ■ 
liberare din Asia și Africa, pr 
cum și probleme ale colabori 
rii practice între organizații 
de tineret.

Se va discuta de asemen< 
sărbătorirea Zilei de solidar 
tate cu tineretul și studenții d 
țările afro-asiatice, fixată pei 
tru 24 anrilie, și pregătirile '■ 
vederea Festivalului Mondial 
Tineretului și Studenților, cai 
va avea ioc în 1959 'la Vienl
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