
Utemîștî, tineri de la sate

Participați activ 
la terminarea arăturilor

TRASEUL Proierari din toate țările, unîfl-vă!

adînci de toamnă!

ln ultima săptămînă în întrea
ga țară oamenii muncii de pe 
ogoare și-au sporit eforturile pen
tru urgentarea eiectuării arături
lor adinei de 
aceasta s-au 
mai mult ca 
dentă, planul 
această lucrare 
proporție de 72 la sută. Aceasta 
dovedește că atît timpul prielnic 
eiectuării lucrărilor, cit și atela
jele, au fost mai bine folosite.

Fruntașă in îndeplinirea planu
lui de arături adinei de toamnă 
este regiunea Pitești, care a exe
cutat această lucrare pe întreaga 
suprafață prevăzută. Urmează a- 
poi regiunile: Stalin, Craiova, Ora
dea jî București, care au realizat 
p'ai.ul în proporție de 80-87 la 
sută. Atît organeie agricole, cit și 
organizațiile U.T.M. din aceste re
giuni, conduse șl îndrumate de

toamnă. In perioada 
arat cu 156 000 ha. 
in săptămina prece- 
pe intreaga țară la 

realizîndu-se în

organizațiile de partid, au desfă
șurat o susținută muncă de agita
ție pentru îndeplinirea planului de 
arături adinei. Organizațiile U.T.M. 
din aceste regiuni i-au antrenat 
pe toți tinerii mecanizatori, colec
tiviști conductori de atelaje și pe 
ceilalți tineri țărani muncitori Ia 
acțiuni concrete pentru folosirea 
întregii capacități de lucru a trac
toarelor și a atelajelor, pentru fo
losirea fiecărei zile prielnice efec
tuării lucrărilor.

Sînt insă regiuni ca : lași, Ga
lați, Suceava și Ploești unde rit
mul arăturilor adînci de toamnă 
este complect nesatisfăcător. Pen
tru această situație, pe lingă orga
nele agricole ale sfaturilor popu
lare și conducerile unităților agri
cole socialiste, o vină importantă 
o poartă și organizațiile U.T.M. 
din aceste regiuni, care n-au acor
dat atenția cuvenită mobilizării

active a tuturor tinerilor tracto
riști și conductori de atelaje pen
tru urgentarea executării acestei 
lucrări de o deosebită importanță 
pentru asigurarea recoltelor anu
lui viitor.

Timpul prielnic s-a scurtat sim
țitor. Se apropie zilele friguroase, 
ploioase, cînd nu se mai poate 
băga plugul în brazdă decît ra
reori, în „ferestrele" dintre ploi. 
Este necesar de aceea ca, alături 
de organele agricole, toate orga
nizațiile U.T.M. din agricultură 
să-și îndrepte acum atenția în mod 
deosebit spre mobilizarea tineretu
lui la acțiuni concrete pentru ter
minarea cit mai grabnică a arătu
rilor adînci. Paralel cu aceasta, 
trebuie continuată acțiunea de 
transportare a gunoiului de grajd 
la cîtnp și încorporarea lui în sol 
odată cu arătura.

Fiecare utemist din agricultură 
are îndatorirea patriotică de a de
pune toate eforturile pentru reali
zarea la timp a acestui obiectiv 
important al economiei țării.
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MAI MULTE Șl MAI BUNE
CONFERINȚE
PENTRU TINERET

' Planul tematic pe ultimul tri
mestru al anului referitor la pro
paganda prin Conferințe al Comi
tetului regional U.T.M. Galați 
dovedește o anumită inerție, o gre
utate de a se urni pentru a trece 
la acțiune în aceasta problemă. In 
primul rînd se poate observa că nu 
puține conferințe prevăzute in a- 
cest plan figurează în planul pe 
perioada trecută, ceea ce înseam
nă că, deși prevăzute, ele n-au fost 
realizate la timp, au fost amînatc. 
In al doilea rînd, deși ne aflăm la 
jumătatea ultimului trimestru, pla
nul de conferințe n-a fost îndepli
nit nici pe sfert, o parte din restul 
conferințelor aflindu-sa de abia în 
lucru iar celelalte nefiind date 
nici în lucru măcar. Cauzele ace
stei situații nu sînt greu de aflat 
dacă ne gîndim la o anumită de
lăsare a tov. Răuță, secretar cu 
problemele de propagandă al Co
mitetului regional U.T.M. Galați, 
carev deși știe 
să spună lucruri 
atît de frumoase 
despre însemnă
tatea conferințe
lor, știe prea 
puține despre 
iclul cum merge 
această muncă.
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CÎnrK

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XIV, Seria Il-a, Nr. 2966 4 PAGINI — 20 BANI Duminică 23 noiembrie 1958

Să asigurăm cadre calificate
DE EDUCATORI

IN ȘCOLILE PROFESIONALE

IN PRAGUL IERNII

Școala profesională, reorgani
zată în anii regimului democrat- 
popular pe baze științifice, îi în
vață pe ucenici nu numai meseria 
ci îi ajută să înțeleagă fenome
nele sociale, politice și economice, 
le formează caracterul. Intr-un cu- 
vînt, școala educă schimbul de 
tnîine al clasei noastre muncitoa
re în așa fel incit acesta să-și a- 
ducă aportul în mod activ la ope
ra de construire a socialismului. 
Munca de educație — la care sînt 
chemați să-și aducă aportul edu
catorii — este una dintre cele mai 
grele. Ea cere pricepere deosebi
tă, dragoste și multă conștiincio
zitate. Educatorul, prin natura 
muncii sale, este cel mai aproape 
de ucenici, lată de ce se cere ca 
educatorii să aibă o înaltă pregă
tire profesională, o bogată ex
periență pedagogică, să fie oa
meni înaintați, cu temeinice cu
noștințe politico-ideologice. Ală
turi de întregul corp didactic, edu
catorul trebuie să contribuie 
educația în spirit comunist a 
nicilor, să cultive la aceștia 
săturile muncitorului înaintat.

In ultimii ani, datorită măsuri
lor luate, au fost asigurate în 
bună parte cadre de educatori 
care să răspundă cerinței de a 
realiza educația comunistă a uce
nicilor. Azi, în școlile profesionale 
aparținînd Ministerului Industriei 
Bunurilor de Consum, de exemplu, 
43 educatori au la bază școala 
medie (12 fiind de meserie învă
țători). Există numeroși educatori 
legați de școli care s-au dedicat 
cu pasiune muncii de educație. 
Așa este educatorul Gheorghe Cio
roglia de la Școala profesională 
de construcții C.F.R.-Cluj. Acesta 
asistă la lecții, discută cu profeso
rii, cu diriginții, asupra trăsături
lor de caracter, a deprinderilor 
ucenicilor, organizează acțiuni 
concrete pentru ajutorarea uceni
cilor mai slabi, Aplicînd principii

pedagogice (observația 
conversația, analiza 

ucenicilor) educatorul 
Cioroglia reușește să

de muncă 
științifică, 
psihică a 
Gheorghe 
realizeze un lucru deosebit de im
portant—autoeducarea ucenicilor. 
Legătura educatorului cu diriginții, 
cu profesorii și conducerea școlii 
realizată aici pe deplin, sprijini
rea concretă a muncii organizației 
de bază U.TJW., asigură unitatea 
de acțiune în munca de educație. 
Din păcate însă, nu în toate șco
lile profesionale aceasta este tră
sătura caracteristică a muncii edu
catorilor. Cei mai mulți educatori 
înlocuiesc procesul de cunoaștere 
a ucenicilor cu simpla fotografiere 
a manifestărilor lor exterioare, în
locuiesc munca de educație cu re
zolvarea unor sarcini cu caracter 
pur administrativ. Asta se explică 
și prin faptul că în prezent mulți 
tineri devin educatori doar pentru 
a-și termina studiile superioare, 
pentru a obține unele avantaje 
materiale sau pur și simplu pen
tru a avea — gîndesc ei — o 
muncă mai ușoară. Sînt nenumă
rate astfel de cazuri. Ioana Bucur, 
educatoare la Școala profesională 
comercială-Cluj, ocupă această 
funcție numai ca să-și termine 
studiile la politehnică. Luca De- 
lican, de la Școala profesională 
„Mao Țze-dun", așteaptă să-și dea 
examenul de stat și să primească 
alt post- etc. De multe ori în 
munca de educator se strecoară 
oameni scosi din diverse funcții 
care n-au prea multă contingență 
cu munca de educație. La Școala 
profesională construcții 2-Cluj este

educator avocatul Denșe Aluiz, 
fost administrator de imobile. Ne
fiind legați de școli decît prin in
terese mici, meschine, toți aceștia 
Înlocuiesc educația ucenicilor cu 
supravegherea. Lipsindu-le afini
tatea sufletească față de tineri, pu
terea de a analiza faptele, ei re
curg la metode cu totul străine 
pedagogiei cum ar fi bătaia, in
juria așa cum se întîmplă la 
Școala profesională de construc
ții nr. 1 din Cluj, la Școala profe
sională a uzinelor „Steagul roșu" 
din Orașul Stalin și altele. De a- 
semenea în multe școli profesio
nale, printre care „Mao Țze-dun“- 
București, Școala profesională co
mercială-Cluj și altele consemna
rea a devenit la modă.

Ministerele tutelare au

Noi construcții în Capitală

După cum vedeți, magazinul de 
confecții „Elegant" din Capitală, 
așteaptă iama bine pregătit.

Foto: V. CHIRCEV '

la 
uce- 
tră-

o 
mare răspundere în existența 
acestei situații, permițînd ca 
de educația comunistă a uce
nicilor să se ocupe diverși 
profitori. In același timp trebuie 
spus că unele ministere au îndru
mat chiar ele activitatea educato
rilor către probleme administrati
ve. Ministerul Industriei Greje, de 
pildă, nu a revizuit regulamentul 
de funcționare a școlilor emis In 
1955 în care se stabileau pentru 
educatori sarcini în cea mai mare 
parte cu caracter administrativ. Nu 
se face de asemenea nimic nici 
pentru permanenta calificare a e-

LIDIA POPESCU

IN REGIUNEA PLOEȘTI

32 brigăzi U. T. M. 
de muncă patriotică

In regiunea Ploești au luat ființă 
32 de brigăzi U.T.M, de muncă 
patriotică care vor participa la 
amenajarea și înfrumusețarea ora
șelor și satelor, vor lucra pe șan
tierele de construcții, în gospodării 
agricole de stat, în gospodării a- 
gricole colective etc.

Unia

(Agerpres)
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Hai lasă-mă și pe mine pe căluț.
Foto : AGERPRES

lective și de stat ș.a.m.d, O lip
să serioasă din punct de vedere 
tematic a planului este faptul că 
nu se dă destulă importanță pro
blemelor educației morale*a tinere
tului. Dar, din păcate, așa cum 
am mai amintit lipsurile nu se 
opresc la cuprinderea tematică a 
problemelor, ci se manifestă puter
nic pe tărîniul muncii practice de 
realizare a conferințelor și răspin- 
direa lor în masa tineretului.

Să ne oprim și să examinăm cî- 
teva din conferințele, destul de pu
ține, care se află la Comitetul re
gional U.T.M. Galați, lată de pildă 
conferința: „Caracterul revolu
ționar al organizației de ti
neret". Prea 
aici asupra felului 
buie să se i—I 
caracter în zilele noastre, asupra 
combativității deosebite de care 
trebuie să dea dovadă utemiștii 
despre formarea unei atitudini ne

cruțătoare față 
de manifestări
le dușmănoase, 

, străine, cosmo
polite în purta
rea morală a u- 
nor tineri și în 
felul cum se di
strează. se îm
bracă etc.

Spre deosebire de conferința 
„Necesitatea creșterii păsărilor și 
animalelor" care e bine documen
tată, cuprinde numeroase exem
ple detailate, socoteli convingă
toare ilustrînd avantajele pe 
care 
tori ocupîndu-se • de creșterea 
animalelor, valorificîndu-și pro
dusele animale prin comer
țul de ■ stat și cooperatist, nu
meroase alte conferințe însă sînt 
lipsite de caracter concret, plu
tesc în general. Păcat, că ase
menea conferințe ca: „Cinstea 
de a fi membru al U. T. M/‘ 
sau „Marea însemnătate a ini
țiativei tinerilor de la „Progre- 
sul“-Brăila“ sînt lipsite de exem
ple semnificative și elocvente, mai 
ales cea din urmă nu cuprinde, așa 
cum ar fi fost necesar, o seamă 
de argumente exacte, calcule reve
latoare care să arate pe bază de 
fapte și date limpezi rezultatele 
superioare ce se pot obține prin 
aplicarea acestei inițiative.

Trebuie de asemenea să se 
dea atenție și laturii organizatorice 
a problemei, trebuie ca toți acti
viștii să țină conferințe In fața ti
neretului cînd merg pe teren, tre
buie ca secția de propagandă să 
aibă o evidență a tinerii conferin
țelor pentru a vedea In orice clipă 
unde și cum este necesar să se 
îmbunătățească această muncă.

B. DUMITXESCU

puțin se insistă 
i cum tre-

manifeste acest

In legătură cu confe
rințele elaborate 
Comitetul regional 
U. T. M. Galați

de

tovarășul 
Ion. care 
de problema conferințe- 

în cadrul secției de pro
pagandă, nu a făcut tot ce era 
necesar în această direcție. El poa
te să arate o listă a grupului de 
lectori ce alcătuiesc conferințe, 
compusă din numele unor oameni 
in general calificați și pregătiți, 
Idar o analiză mai atentă dovede
ște că puțini din membrii grupu
lui de lectori (care ar putea fi mai 
cuprinzător, de altfel) sînt antre
nați efectiv în muncă.

Citirea planului tematic trime
strial de conferințe dovedește că 
in ceea ce privește planificarea 
tematică Comitetul regional U.T.M 

Ljateți s-a orientat în general bine. 
Planul prevede multe conferințe 

- .egate de activitatea practică a ti- 
fcrețului pentru îndeplinirea sarci- 

ilor trasate de partid, legate de 
Sirobleniele care au fost puse în 
l otrul activității tineretului sătesc 
a urmare a Consfătuirii de Ia 

prestanța precum și conferințe 
destinate educării tineretului în 
spiritul dragostei față de partid, al 
l.-adițiilor glorioase de luptă ale 
J.T.C. Planul prevede astfel con

ferințe de popularizare a inițiati- 
ei tineretului de la uzinele „Pro- 
■resul“-Brăila; conferințe deopre 

.disciplina în producție și formele 
inerești de activitate în producție, 

necesitatea participării ti- 
te Îngrijirea monumen

te plantarea de puieți,

răspunde di-

ilustrînd avantajele pe 
le au țăranii munci-

Blocul ce s-a Înălțat în Splaiul Independenței, în apropiere de 
Teatrul de Operă și Balet.

Oțelarii 
hunedoreni 

și-au îndeplinit 
planul anual

Colectivul oțelăriei Siemens 
Martin nr. 1 de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara a elaborat 
sîmbătă ultima șarjă de oțel din 
planul acestui an. Realizarea 
planului anual cu 39 de zile îna
inte de termen se datorește apli
cării cu succes a prețioasei ini
țiative pornite de oțelari cu pri
vire la sporirea producției de 
oțel pe m.p. suprafață de vatră 
de cuptor. In perioada ultimelor 
6 luni, de cînd se aplică această 
inițiativă, indicele de utilizare a 
cuptoarelor a crescut cu peste 7 
la sută față de media anului tre
cut.

Oțelarii au elaborat anul ace
sta 1.326 șarje rapide. Producti
vitatea pe întreaga oțelărie a 
sporit față de plan cu 7,75 la 
sută.

Ca urmare a desfășurării ac
țiunii de reducere a prețului de 
cost pe tona de oțel, colectivul 
oțelăriei Martin nr. 1 a realizat 
de la începutul 
cum economii 
8.500.000 lei.

anului și pînă a- 
în valoare de

(Agerpres)
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Reducerea preturilor cu amănuntul 
la unele produse din fire sintetice

și mase
Prir^r-o Hotărîre a Consiliului 

de Miniștri al R.P. Romine, în- 
ceplnd de luni 24 noiembrie 1958 
se reduc preturile cu amănuntul 
la o serie de bunuri de larg con
sum din fire sintetice și mase 
plastice.

Preturile se reduc la ciorapi și 
șosete din fire poliamidiee cu 15 
la sută In medie, iar la articolele 
de marochinărie din mase plasti
ce pe suport textil (poșete pen
tru femei, pentru copii, mape, ce și altele, 
serviete, ghiozdane, cordoane) cu

7,5—30 la sută, 
ploaie din mase 
femei prețul se 
sută, iar la hainele din policlorttră 
de vinii, pe suport textil, pentru 
bărbați, cu 20 la sută.

Reduceri de preturi s-au făcut 
de asemenea și Ia unele articole 
de uz gospodăresc din mase pla
stice — tăvi, solnițe, pîlnii, un- 
tiere, bomboniere, sacoșe, lighea- 
ne, găleți etc. — la unele articole 
tehnico-sanitare din mase plasti-

le.spre 
terilor 
■-■lor.
iespre refaceiea pădurilor și rc- 
Jarca de terenuri agriculturii, 
lespre dezvoltarea creșterii a- 
imalelor in gospodăriile co-

.................................      Oț..

Cărbune în contul anilor viitori
Succesele pe care tinerii din ex- 

loatările miniere ale bazinului car- 
onlfer din Valea Jiului le dobîn- 
lesc se țin lanț. La mina Petrila, 
le pildă, brigada de tineret 
ondusă de Nicolae Cristea, a în- 
eput să dea primele tone în con
ul anului 1959. La această ex- 
«loatare minieră un număr de pe-

ste 200 de tineri lucrează in con
tul anilor 1959-1964. La cele 36.000 
tone cărbune date peste plan la 
mina Petrila de la începutul anu
lui și pină acum un aport însem
nat l-au adus tinerii în frunte cu 
utemiștii organizați in brigăzi.

P. JURCON1

Creatorii de baliverne occi
dentali lansaseră cu o înflăcă
rare comandată ideea înființării 
unui condominium franco-ger
man, și începuseră să vorbească 
despre o prietenie pentru mi
lenii, cînd, un general vest- 
german a rupt vraja declarînd 
că armata Germaniei occiden
tale „se află astăzi in fața ace
lorași scopuri ca înainte de 
1939". El demonstra astfel că 
militariștii germani trag binișor 
cu ochiul și către bătătura ve
cinului francez. Generalul cu 
pricina nu este un oarecare, ci 
președintele „Consiliului mili
tar de conducere" in persoană 
Adolf Heusinger.

Șeful statului major al Bun
deswehrului are o conștiință în
cărcată, atît de pătată incit nici 
curățătoriile Departamentului 
de Stat, versate în transforma
rea dracilor in heruvimi, n-au 
putut-o spăla. Heusinger se 
află de patru decenii in unifor
mă, slujind fără scrupule țelu
rile militarismului german, 
care a îmbrăcat după împreju
rări ba tunica lui Wilhelm, ba

cămașa brună a lui Hitler, ba 
hăinuța de proveniență ameri
cană a Bundeswehrului.

Generalul-locotenent de as
tăzi a îmbrăcat uniforma la 
17 ani. De la această vîrstă a 
deprins legea de bază a mili
tarismului german, conform că
reia războiul este o sarcină di
vină. tot atît de utilă ca hrana 
fi băutura și că ofițerul 
man n-are 
sacră decît pe aceea de a face 
războaie și a croi planuri. Heu-

. • - Ker'. o altă datorie mai

occidentale, la punerea pe pi
cioare a mașinii de război și la 
elaborarea unor principii de 
refacere a militarismului pe 
care actualul șef al statului ma
jor al armatei vest-germane le 
aplică cu aceeași 
cu care le-a aplicat 
decenii în urmă.

Heusinger a intrat 
slujba lui Hitler și 
în pregătirea acțiunilor sale 
criminale. Din 1931 Heusinger 
devine șeful sectorului opera-

rigurozitate 
și cu trei

repede in 
l-a ajurat

Un urzitor
de măceluri

rămas credin-singer a fost și a
cios acestei axiome militariste.

După prăbușirea imperiului, 
Heusinger, ca și alți ofițeri ger
mani, au dat cu piciorul împă
ratului adorat, a contribuit la 
masacrarea muncitorilor și la 
înăbușirea mișcărilor revoluțio
nare din 1918. Militarismul tre
buia salvat, fapt care s-a și in- 
timplat. Cînd toată lumea îl 
credea distrus, o mină de oa
meni, printre care se afla și 
Heusinger, lucra cu înfrigurare, 
cu spri:!nul dir .ret al puterilor

tiv al comandamentului suprem 
pentru forțele terestre. In acea
stă calitate el a elaborat planu
rile de înrobire a Franței, Po
loniei, Belgiei și mai tirziu pe 
acelea ale ,.acțiunii Barbarosa", 
adică ale agresiunii împotriva 
Uniunii Sovietice.

Generalul Heusinger a con
tribuit cu inima ușoară și mina 
largă la exterminarea populației 
civile din teritoriile răsăritene 
cotropite. In ochii omenirii a- 
ceasta este o crimă pentru care 
t'ebuia pedepsit iar în cei ai

conducătorilor occidentali este 
o virtute drept care a fost mi- 
ruit cu înalte onoruri militare. 
De altfel nu se ascunde cu me
ritul principal al lui Heusinger 
este „experiența sa răsăritea
nă", ceea ce arată limpede în
cotro țintește N.A.T.O. și ce 
rol i se rezervă Cermaniei oc
cidentale.

De cîțiva ani talentele răz
boinice ale lui Heusinger sînt 
folosite pentru refacerea Wehr- 
machtului. Principiile ce stau 
la temelie au fost dezvăluite de 
același Heusinger, dealtfel foar
te slobod la gură. „Prin crea
rea unor incidente intr-un șir 
de puncte la frontierele vrst- 
germane", spune domnul șef de 
stat major, trebuie să se ofere 
pretexte pentru luarea unor 
„măsuri de răspuns", care ,.vnr 
trebui să He duse, la hun sfîrșit 
în cursul a două sau trei săp- 
tămîni". Cu alte cuvinte mili
tariștii vest-germani, prin g'a- 
sul autorizat al lui Heusinger, 
afirmă răspicat că ei se dedau 
la provocări în scopul declan
șării unui război fulger care să 
le asigure victoria. Cîntecul e 
foarte vechi, Heusinger l-a mai 
cîntat și pe vremea lui Hiller 
și ruinele fumegînde ale Reich
stagului i-au închis gura. As
tăzi el repetă 
dezvăluind fără 
țiile „pașnice" 
său.

același șlagăr, 
ocolișuri inten- 
ale guvernului

AL. GfRNEAȚA
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și curaj
Pînă tn stație mal sini et- 

țiva kilometri. In marchiza 
locomotivei sînt doi utemișii: 
mecanicul Alexandru Corcodel 
și fochistul Gheorghe Savu — 
din depoul Ploești. Scrutind 
întunericul, mecanicul vede in 
sfîrșit semnalul de intrare.

— Nu avem încă liberi
Mecanicul închide regulato

rul de aburi și lasă trenul să 
se apropie încet de semnalul 
cu lumină roșie. In același 
timp, din stație a pornit la 
vale pe aceeași linie, un tren 
de marfă. Locomotiva lui tre
ce printr-o barieră și dă un 
semnal de atenție. Dincoace, 
la trenul de persoane, Corco
del aude vag semnalul.

— Hm, un tren pe 
ista ? La ora asta ?

Apoi privește înainte, 
nu poate vedea nimic, 
față, dincolo de semnal, 
descrie o curbă. Corcodel o- 
prește garnitura și ascultă. 
Se aude parcă un zgomot 
slab. Apoi zgomotul crește a- 
menințător. , .

— Cine trimite un tren pes
te mine ? Ce face impiegatul? 
(Mai tirziu cercelîndu-se ca
zul au fost găsiți vinovați 
doi impiegați. Pentru negli
jența dovedită au fost sanc
ționați).

Totul era limpede.
— Tren contra I
Tăcerea spaimei. Mecanicul 

și fochistul se privesc încre
meniți de teamă. Ce să facă? 
Dacă sar jos viața le va fi 
tn afară de orice pericol. Dar 
ce se va întîmplă cu trenul 
lor cu pasagerii? Ce se va 

' întîmplă cu celălalt tren? O 
\ clipă imaginea îngrozitoare a 

catastrofei le umple- privirea. 
Și, hotărăsc:

> — înapoi cu toată presiu-
' nea ’
’ Abur, manetă, manivelă, a- 
' parate. Roțile se învîrtesc șt 

scrîșnesc sălbatec.
Garnitura de persoane se 

smucește înapoi. Corcodel 
scoate nervos capul prin fe
reastră. Din curbă au apărut, 
tn față, pe aceeași linie, fa. 
rurile celeilalte locomotive In 
viteză-

Distanța între cele două tre
nuri se micșorează văzînd cu 
ochii. Corcodel e crispat pe 
manete. Apasă regulatorul 
pînă la refuz. Acum doar sta
rea locomotivei mai poate ho
tărî. Și iată că masa de me
tal se dezlănțuie din toate 
hergheliile ei de cai putere. 
Dincolo, în cealaltă locomotl- 
vă, mecanicul e în aceași în
cordare. Acționează cu toate 
frînele.

încă citeva clipe șl distanța 
dintre cele două trenuri se 
stabilizează. Ciocnirea a fost 
evitată.

Peste puțin timp cele două 
trenuri se opresc față in față 
la citeva sute de metri unul 
de altul. Corcodel coboară șt 
aleargă spre locomotiva din 
față. Din aceasta sare țos alt 
tînăr: mecanicul I lie Olaru. 
1n mijlocul liniei, o scenă mu
tă. Cei doi mecanici se îm
brățișează Amîndoi au fost la 
înălțimea conștiinței de ute
mist. Amlndoi și-au biruit fri
ca. Amîndoi au acționat cu 
inteligență șl curaj, amlndoi 
s-au comportat eroic.

V. CONSTANT1NESCU

!
i
♦*
♦
♦

♦



împotriva „(dor patru
dăunătoare

LancioU și Ciu
date de

Liniile de inaltă tensiune au 
devenit un peisaj caracteristic 
Țării Sovietice.

Din primele zile ale șederii tn 
China ne-au atras atenția niște 
panouri uriașe așezate de-a lun
gul străzilor in orașe și sate, în- 
fățișînd o vrabie, o muscă, un 
șoarece și un țînțăr.

La teatrele din La—1— 
ciou am văzut spectacole 
micii artiști amatori din localitate 
(este prezentată o fetița care su
feră crunt consecințele indulgen
ței cu care s-a purtat față de 
cele patru dăunătoare) care în
demnau la lupta pentru stirpirea 
acestor rele. într-o cooperativă, 
bătrîna Li Sii Și ne-a prezentat 
un gen de scheci care satiriza pe 
cei care nu stîrpeau dăunătoarele.

Zeci de mii de caricaturi, afișe, 
panouri care îndeamnă pe cetă
țeni la lupta pentru stirpirea ce
lor patru dăunătoare, sînt răspîn- 
dite prin toate orașele și satele

Propaganda aceasta intensă 
făcută cu multă inteligență în 
rîndul populației este aproape de 
neînțeles pentru călătorul neavi
zat asupra uriașelor pagube ce le 
aduceau aceste vietăți agricultu 
rii și sănătății oamenilor.

Specialiștii au socotit — cu 
aproximație — că populația 
Șanhaiului, de pildă, care se ri
dică la V/t milioane s-ar fi putut 
hrăni timp de o lună de zile cu

cerealele . pe care le distrugeau 
vrăbiile și rozătoarele într-un an 
de zile.

Țînțariî și muștele, cei mai sîr- 
guincioși cărăuși ai bolilor, au a- 
dus oamenilor multe necazuri în 
trecut.

Acțiunea de distrugere a celor 
patru dăunătoare face parte din 
marea campanie de igienă care 
se desfășoară de cîțiva ani în 
China.

In acțiunea de stirpire a dăună
toarelor sînt angajați toți oame-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiimi

Impresii
dintr-o călătorie
în R. P. Chineză

Recente descoperiri 
arheologice în

nii. Copiii și pionierii fac treaba 
aceasta cu o pasiune și îndemî- 
nare uimitoare. Dar vrăbii sînt cu 
sutele de mii, cu milioanele. Cum 
să le prinzi pe toate ? Aici inter
vine inventivitatea poporului chi
nez : vrăbiile nu vor fi nici prin
se, nici împușcate. Vor veni sin
gure jos.

La Cinciou într-o dimineață pe 
la orele cinci ne-a trezit răpăitul 
tobelor, sunetul strident al trom
petelor și talerelor, strigătele a 
mii de copii, tineri și vîrstnici. în
cepuse campania împotriva vră
biilor. Urcați pe case, 
înarmați cu prăștii și 
lungi, tinerii și copiii 
vrăbiile nelăsîndu-le să
nici o clipă. Timp de două 
nici o vrabie n-a fost lăsată să 
se odihnească. Obosite cădeau 
una cite una.

In ultimii ani numărul vrăbiilor 
și șoarecilor omorîți se ridică la

regiunea Hunedoara

in pomi, 
prăjini 

alungau 
se așeze 

zile

Pe tovarășul profesor Octavian 
Floca, directorul Muzeului regio
nal Hunedoara din Deva l-am gă
sit in biroul sân. S-a arătat bine
voitor cînd a aflat despre ce este 
vorba — să ne spună cite ceva in 
legătură cu noile descoperiri ar
heologice ce au îmbogățit în vre
mea din urmă colecțiile muzeu
lui.

— Recent au fost descoperite 
în regiunea noastră materiale ar
heologice caracteristice comunei 
primitive, aflate pe traseul Băcia- 
Tîmpa, cu ocazia săpăturilor efec
tuate pentru introducerea conduc
tei de gaz metan. Acestea sînt ma
teriale din ceramică, de culoare 
roșie și sură, cu ornamentații. De 
asemenea, sînt interesante urmele 
de chirpici (lipituri) de Ia locuin
țele din acele timpuri. Materialul 
aflat este caracteristic pentru epo
ca bronzului.

Importante sînt și descoperirile, 
în vara acestui an, cu ocazia lu
crărilor agricole, efectuate la Hă- 
lați-Vad, raionul Hațeg, de către 
4 tineri muncitori ai pepinierei 
silvice. Aici s-a găsit un tezaur cu 
obiecte și monede de argint și ar
gint aurit. Obiectele poartă or
namentații incizate, geometrice 
sau florale. Cele 800 de monede 
din argint, ta afara uneia singure 
turcești din aur, aparțin secolului

al XVI, respectiv epocii feudale. 
Probabil că acest tezaur a fost as
cuns în pămînt acum cîteva sute 
de ani, în urma vreunui antago
nism intern sau a vreunui pericol 
extern, care a determinat pe pro
prietarul său — fără îndoială un 
om bogat — să-l pună la adăpost-

Tot ca o descoperire monetară 
este interesant tezaurul de la Să
lașul de sus, cu care s-a îmbogă
țit de asemenea colecția muzeului 
nostru. De fapt in această locali
tate (Sălașul de sus) s-au desco
perit și cu alte ocazii monede da
cice și monede romane din argint.

In ultimul timp, în muzeul re
gional din Deva au mai intrat o- 
biecte arheologice, obiecte ale 
breslelor meșteșugărești (ale olari
lor și cismarilor din Hațeg), de 
artă populară (ținutul pădurenilor) 
și altele.

In cursul acestui an s-a achizi
ționat un valoros material docu
mentar privitor la anul revoluțio
nar 1848. Pe baza acestuia, și în 
special al actelor din arhivă, s-a 
organizat o expoziție comemorativă 
cu ocazia împlinirii a 110 ani de 
la revoluția din 1848.

De fapt, aproape zilnic sosesc 
la muzeu diferiți cetățeni din re
giune, care ne prezintă obiecte ca 
cioburi, topoare și altele, găsite 
de ei. Majoritatea dintre acestea 
sînt caracteristice comunei primi
tive. Toate acestea contribuie la 
studiul istoriei patriei și ne ajută 
în educarea patriotică a tinerei 
generații.

PETRU JURCONI

Rezervații
pentru castori

de mare
In insulele sovietice din Ex

tremul Orient au fost înfiin
țate recent două rezervații 
pentru castori de mare sau, 
cum mai sînt cunoscuți, lutri 
marini. Această specie, cea 
mai rară dintre animalele cu 
blană scumpă, poate trăi și să 
se reproducă aici in condiții 
naturale.

Castorii de mare au fost 
exterminați aproape în între
gime ta secolul al XÎX-lea. Nu
mai cîteva exemplare s-au 
mai conservat fiind ocrotite de 
legile guvernului sovietic care 
a interzis vinarea lor. De cu- 
rind, o expediție științifică a 
descoperit intr-o insulă din a- 
ceastă regiune o colonie cu 
peste 1000 de castori de mare. 
Numeroși savanți observă aici 
viața acestor animale și stu
diază posibilitatea transpor
tării lor pe alte insule.

Stingă : Palton cu croiala 
dreaptă prinsă într-un cor
don. Un guler mic de blană 
îmbogățește aspectul acestei 
haine.

Dreațtai Haină largă, ta

două rînduri, cu croiala bo 
gată, lărgindu-se spre tiv ; 
gulerul foarte mare complec- 
tează acest model. In spate, 
din pense, se formează o 
gaică cruciș prinsă într-un 
nasture.

sute de milioane. în provincia 
Hînan numai în prima jumătate 
a acestui an au fost omorite 
840.000 vrăbii și 710.000 șoareci. 
Acum în întreaga provincie, cele 
patru dăunătoare au fost com
plect exterminate.

Aci s-au făcut progrese uimi
toare și în privința lichidării bo
lilor. Cazurile de malarie, boală 
care înainte era foarte răspîndită, 
s-au redus cu peste 90 la sută.

Mii de sate din provinciile de 
nord și nord-vest ale Chinei au 
scăpat pentru prima dată în isto
ria existenței lor de rozătoare. în 
sud, in multe orașe și sate nu se 
mai văd țînțari și muște.

Chiar dacă muștele și țînțariî 
n-au fost peste tot distruși, ace
știa pot fi văzuți acum foarte rar. 
La Canton, pe malul Fluviului 
Perlelor, sute de copii înarmați 
cu coșulețe de tifon (asemănătoa
re vîrșei de pescuit) și lopățelele 
din sită cu coadă lungă, stăteau 
la pîndă așteptînd să prindă ceva 
muște sau țînțari.

Campania pentru igienă se des
fășoară pe toate fronturile. Am 
vizitat multe cooperative agricole. 
In grajdurile de animale, peste 
tot un strat alb de clorură de 
var, iar în multe locuri pereții 
sînt văruiți în alb. Totul strălu
cește de curățenie. în unele coo
perative există pentru fiecare ani 
mal cîte o periuță de dinți.

La Tau-lln, o comună din ju
dețul An-nin, sînt înșirate de-a 
lungul străzii vase speciale în 
care se aruncă hîrtii, resturi de 
țigări etc. Pînă și frunzele care 
cad din pomi sînt adunate Jn 
fiecare dimineață. Nu știu cum1 o 
fi in marile orașe ale lumii, dar 
la Taulin te jenezi să arunci pe 
jos măcar și un băț de chibrit.

In toate satele și orașele, cadre 
de specialitate propagă în cercuri 
speciale, prin conferințe, broșuri, 
afișe, cunoștințele necesare pen
tru apărarea sănătății oamenilor.

Marea campanie de igienă este 
o expresie a inițiativei și con
științei maselor descătușate în 
anii puterii populare.

A. PARASCHIV

O
 Folosind experiența constructorilor metroului din
Moscova, constructorii metroului din Kiev aplică me
tode avansate de muncă. Astfel, de exemplu, armă
tura carcasei nu se mai leagă pe locul de construc
ție, ci la uzina de produse de beton armat. Aci ea 
este numai sudată pe secțiuni separate iar construc

torilor nu le mai revine decît sarcina de a le monta și asambla 
între ele. Din plăci de beton armat se face în condiții de uzină 
și cofrajul, ceea ce duce la economisirea de lemn și la accelera
rea mersului lucrărilor.

ta fotografie: pe șantierul sta ției de metro „Kreșciatik".

Praful c osmic
Cercetările întreprinse în cadrul 

Anului Geofizic Internațional au 
permis constatarea depunerii unei 
însemnate cantități de praf cosmic 
pe suprafața planetei noastre. Spre 
deosebire de meteoriți, acest praf 
intră cu încetul în straturile at-

mosferei, fără să poată fi obser
vat cu ochiul liber. S-a stabilit că 
în timp de un an pe suprafața glo
bului pămîntesc se depune o can
titate de apropixmativ 14 milioa
ne tone de praf cosmic.

Vulcanii din Kamciatka
vor furniza energie electrică

în peninsula Kamciatka din ținuturile estice ale U.R.S.S. se 
găsesc un mare număr de vulcani, dintre care 28 sînt în activitate, 
în afară de aceasta, regiunea cuprinde mii de surse termice sub for
ma gheizerilor, vulcani în miniatură care aruncă la suprafața pămîn- 
tului apă fiartă și vapori.

Savanții sovietici au stabilit recent că această sursă inepuiza
bilă de energie calorică poate fi transformată în curent electric. La 
stația geotermică Pujetka au început lucrările pentru montarea agre
gatelor care vor permite furnizarea curentului electric uneia dintre 
cele mai mari fabrici de conserve din Kamciatka și orașelor munci
torești învecinate. Va fi de asemenea extinsă și încălzirea centrală 
cu ajutorul conductelor.
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infill

La uzina de motoare pentru vehicule din orașul Ciancun (R.P. Chineză), s-a construit recent un 
nou tip de automobil.

în fotografie: Noul automobil chinez.

Nu murise încă papa Pius al XII-lea și cîteva 
ziare itoliene în goană după senzațional se grăbiseră 
să-i și anunțe decesul. Medicul său particular iși și 
începuse o activitate febrilă fără contingențe medi
cale și cu atît mai puțin cerești : fotografierea din 
toate unghiurile posibile a muribundului. Dr. Ga- 
ieazzi-Lisi evalua în clipele acelea beneficiile bă
nești pe care i le va aduce moartea șefului bisericii 
catolice. Spirit practic, el a intrat în legătură cu 
cîteva din marile ziare burgheze din Occident și le-a 
furnizat un pachet de fotografii însoțite de reporta
jul despre ultimele zile ale papei. în definitiv de ce 
ne-am mira. In fond, banul este atotputernic la Vati
can, iar dacă părinții spirituali ai lumii catolice nu 
sînt indiferenți față de sclipirea aurului de ce ar fi 
tocmai el, Galeazzi-Lisi ?

Dar în culisele Vaticanului încă un personaj se 
agita. Era sora Pasqualina. La Castel Gondolfo func
ția ei era aparent neînsemnată : guvernantă. Sora 
Pasqualina avusese însă o influență hotărîtoare 
asupra defunctului papă. Un ziar burghez o denu
mise. chiar „fecioara puternică". Cind papa a închis 
ochii, jurnalul său de memorii dispăruse. De aceasta 
avusese grijă sora Pasqualina. Au început să circule 
felurite presupuneri. Jurnalul papei consemna de 
ani de zile fapte ce puteau deveni compromițătoare 
pentru mulți dintre politicienii occidentali. Se pare
— după unele agenții de presă occidentale — că 
acest jurnal a ajuns în mîinile reprezentanților 
S.U.A. sau la Bonn. Cert este că Vaticanul, obișnuit 
de altfel cu scandaluri, s-a răzbunat. Sora Pasqualina 
a fost expulzată la o mănăstire din Bavaria, la mai 
puțin de 7 ore de la moartea papei.

Dar scandalul care a însoțit moartea lui papa Pius 
al XII-lea și care a agitat profund largi cercuri din 
Occident a readus în centrul atenției Vaticanul. 
Presa burgheză occidentală și-a reamintit cu acest 
prilej de activitatea mai puțin cerească și mai mult 
financiară pe care o desfășoară „sfîntul scaun". Și 
in plus — tot la capitolul preocupărilor pămîntești
— de rolul pe care Vaticanul îl are in politica agre- 

'sivă a cercurilor imperialiste.
Invocarea „vieții de apoi" nu-i împiedică pe con

ducătorii Vaticanului să desfășoare o febrilă și con
stantă activitate cu caracter financiar. In presa din 
Apus s-a dezvăluit că Vaticanul posedă la „Reserve

Bank" din New York 7.500 miliarde lire italiene în 
lingouri de aur. in plus, capitalul Vaticanului este 
plasat în acțiunile unor mari monopoluri italiene și 
străine. Se știe că biserica catolică este interesată în 
afacerile trustului chimic „Montecatini", ale 
„F.I.A.T.“-ului, ale societăților de telefoane etc. In 
safeurile de la Vatican se găsesc pachete de acțiuni 
ale lui „Standard Oil", „Ford", „Shell", „General

Eminescu și Creangă 
despre școala noastră

din trecut
Horia Oprescu
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Privesc pe uliți grupuri sprintene și riză- 
toare de capii, îndemnînd spre școală... Și, 
din nu știu ce ungher al aducerii aminte, 
parcă văd chipuri, aud, se pare, glasuri din 
trecut. închid ochii pe jumătate și mă las 
călăuzit de firul fermecat al 
ca-nir-o vrajă,..

amintirii,

...De cum se.nsera, 
Creangă mesteca mă- 
măliguța pripită și o 
răsturna pe măsuța 
scundă de lemn. Pri
ceput într-ele mesii, 
pofticios nevoie ma
re — îi adăuga 
brînză, unt și ouă. 
Eminescu umplea pa
harul cu vin de Cot
nari, adus de la fai. 
moașe Bolta-Rece. 
Licoarea se dovedea 
mîngîioesă |,a limbă 
și cuprindea. parcă 
sămînță de vorbă.

— Și-așa, frate Mi
hai, începea Crean
gă. Va să zică, te-ia 
numit revizor șco
lar...

— Da, răspundea 
poetul. M-au numit 
cu gîndul de a scrie 
la gazeta lor, con
servatoare. Insă 
le-am spus-o verde : 
„primesc postul nu
mai din dorința de 
a intra în contact cu 
populația rurală, de 
a da relații fidele a- 
supra stării și traiu
lui ei, precum și a 
putinței de a se lărgi 
și adinei învățămin- 
tul primar".

— Bine le-ai zis-o I 
se veseli povestitorul. 
Dar, de cîte ori 
mi-amintesc de vre. 
mea cînd eram șco
lar. mă apucă groa- 
za I

— Spune, spune ti 
îndemna, nerăbdător, 
ctntărețul.

— Apoi, să vezi... 
Pe-atunci, singurii 
învățători enau das- 
călii de biserică. N6i 
sărmanii, ce să-ți 
spun I „Repetam ca 
niște papagali sau, 
mai de grabă, ca o 
mașină — fraze șl

vorbe pe 
pe nu le 
Unii <’ 
chiel) pînă ce ră
gușeau ca măgarii. 
Unii dondăneau ca 
nebunii, pînă ce-i a- 
puca amețeala. Alții 
o duceau numai într- 
un muget, citind pînă 
le pierea vederea... 
Cumplit meșteșug de 
timpenie ca la acei 
dascăli, nu mi-a fost 
dat să văd,."

— Drept spui, frate 
Ioane ?

— întocmai așa. 
bădie Mihai, întărea 
prozatorul. Și mai 
pune la socoteală că, 
atunci cînd copiii nu 
înțelegeau învățătu. 
ra, „dascălii prindeau 
a-i ridica de urechi 
și a-i prea îndesi la 
spinare cu sfîntul 
Neculai". un bici de 
curele.

— Află, dragă Ioa- 
lii- 

mai 
Dil-

care aproa- 
înțelegeam. 

clntau psalti.

*) Psaltlchie » ru
găciune etntată.

2) Curechf = varză 
(în Moldova).

ne, că nici azi 
crurile nu sî.n.t 
pricopsite. Spre __
dă, să-ți citesc din- 
tr-un raport înaintat 
ministerului acum 
vrep două lupi: „Lo
calul de școală pe 
care l-am cercetat, e 
cu totul descoperit și 
plouă în el. Feres
trele sini stricate. 
Băncile sini foarte 
stricate. Tablă, școa
la nu are. Lemne de 
încălzit, nu-s. Nici 
salariu de învățător, 
nu-i Cu un cuvînl, 
absolut nimica... Bu
nei-stări a țăranului, 
nu se aduce folos 
nici ciiu-i negru sub 
unghie..."

— Ce vorbești, fra
te Mihai. Datr mi
nisterul ce măsuri a 
luat ?

— Nici una. 
ma, stai să-ți 
citesc dintr-un 
raport, să vezi 
petrece tn alt 
...„Impresia pe car»

Acu- 
mai 
aii 

ce se 
sat:

Este știut că „sfîntul scaun" a făcut risipă de cu
vinte cu iz pacific. Dar, în același timp, defunctul 
papă și-a manifestat totala aprobare pentru crearea 
blocului agresiv atlantic, a dus o politică de ațîțare 
antisovietică și anticomunistă, a acționat împotriva 
mișcării muncitorești. Amestecul lui Pius al XII-lea 
în politica internațională, legăturile sale cu politi
cienii occidentali au avut un efect cu totul contrar

„Sfîntul scaun
și preocupările

pămînt e ști
Motors". Și mai no
tează presa occiden
tală o „bagatelă" de 
450.000.000.000 lire ita
liene investite în va
lori imobiliare.

S-a scos de asemenea 
la iveală faptul că fi
nanciarii Vaticanului 
nu s-au dat înlături să 
facă speculă cu produse alimentare americane și cu te
renuri pentru construcții. In aceste scandaluri este 
amestecată și familia defunctului papă. Rude ale lui 
Pius al XII-lea fuseseră însărcinate cu administrarea 
bunurilor comerciale ale Vaticanului. Preocupările 
lor lumești n-au întirziat să declanșeze cîteva scan
daluri pe care cu destulă dificultate a reușit defunc
tul Piu» ti le aplaneze.

Dezvăluirile presei occidentale 
cu privire la moravurile 

fi afacerile Vaticanului, reieșite 
cu prilejul morlii papei Pius 

al XII-lea

sale

celui scontat. Mase 
largi de credincioși ca
tolici și chiar unele 
cercuri de frunte ale 
bisericii catolice au
înțeles că 
s-a pus în 
politici ce 
provocarea 
război mondial.

Moartea lui papa Pius al Xll-lea a creat probleme 
complicate pentru biserica catolică. însăși prezența 
la Roma a lui Dulles, a lui von Brentano, a lui 
Couve de Murville vădește importanța atribuită de 
guvernele occidentale rolului pe care-l joacă Vati
canul in politica forțelor imperialiste. Prin interme
diul acest ■ emisari, cercurile imperialiste urmăreau 
să contracareze tendința existentă în sinul clerului 
catolic de a alege un papă mai puțin legat de po-

catolice 
Vaticanul 

slujba 
tinde 
unui

unei 
spre 
nou

mi-au făcut-o școale- 
le din județ, e foarte 
rea. Pretutindeni, 
frecvența mică și in- . 
curia administrativă . 
mare. Pretutindeni, 
sărăcia muncitorului 
agricol, mortalitatea 
tnspăimlntătoare, gre
utățile • insuportabilă. 
In comuna Șipote, f 
școala-i închisă de 
șase luni. Primarul e 
într-o unită complici
tate cu învățătorii. 
Școala e prefăcută 
în locuință a nota
rului. In clasă, dom. 
nul notar Iși păs
trează pentru iarnă, 
curechiuP) și nutre
țul pentru vite..."

Creangă își șterse 
fruntea asudată și 
țuguindu-și buzele, 
sorbi încetișor din' 
cotnarul dulce. Apoi j 
agrăi amar:

— Cum vezi lucru- ’ 
rile, băd'ie Mihai ? 
Nu-i păcat de noi ? 
Și povestitorul, dună 
cum îi era obit 
adăugă o zk 
Bună țară, rea 
meală.

Poetul țși 
mîna, molcom, 
fruntea-i înaltă, 
marmură parcă 
prelungi mîngîierea 
peste coama-i de păr 
neagră, ondulată Cu 
glas baritonal, tn+îi 
abia șoptit apoi tot 
mai accentuat, porni 
să recite : „Zdrobiți 
orînduirea cea crudă 
și nedreaptă, i Ce 
lumea o împarte în 
mizeri și bogați . "

Și amîndoi pri. 
veau undeva, depar. [ 
te, tn.tr.un viitor pe 
care nici unul n-a- 
vea să-l mai apuce, 
dar de care. Intuitiv, -- 
cu toată tăria sufle, 
■tulul lor, erau încre
dințați că va să vie.

trecu
peste 

de 
Iși

Dialogurile rea
lizate pe baza 
unor citate ori
ginale din scrie
rile lui Eminescu 
șl Creangă.

litioa agresivi a blocului N.A.T.O., tendințe ce s-au 
născut ca o urmare a creșterii dorinței de pace a 
maselor populare. Conclavul celor 54 de cardinali a 
avut o sarcină dificilă, tn palatul cu uși sigilate au 
avut loc discuții aprige. Pînă la urmă s-a găsit o 
soluție pe care unii ziariști apuseni o denumesc de 
provizorat. Este vorba de alegerea unui papă în 
vîrstă (cardinalul Roncalli — 77 de ani). Vîrsta 
papei este pentru anumite cercuri occidentale un in
diciu că „pontificatul" nu va fi prea îndelungat, iar 
pînă atunci aranjamente de culise vor încerca să 
pregătească alegerea unui papă capabil să reprezinte 
interesele stăpînilor lumii capitaliste. De altfel, presa- 
occidentală arată că și noul papă are o biografie 
ce nu dă loc la suspiciuni. Se amintește de sprijinul 
dat de el mișcării neofasciste italiene Nici alegerea 
papei n-a scăpat din atenția cercurilor de afaceri.- 

La Milano, după relatările ziarului vest-german 
„Deutsche Volkszeitung", au fast organizate jocuri 
de noroc în legătură cu viitorul papă. Așa cum la re
zultatele sportive se fac pronosticuri, se făceau pro
nosticuri cu privire la urmașul lui Pius al XII-lea. 
Italienii — cunoscători ai moravurilor de la Vati
can — se și grăbeau să atribuie șanse cardinalului 
american Spellman, cunoscut agent al Departamentu
lui de stat. Roncalli avea foarte puține șanse... Difi
cultăți serioase au împiedicat pe bancherii ameri
cani să impună candidatura lui Spellman. Trebuiau} 
salvate cel puțin aparențele. Cu toate acestea, zia
rul „New York Daily News" scrie că lumea capita-l 
listă „are mai multă nevoie de un nou războinici 
pontifical în lupta împotriva comunismului decît ar 
avea nevoie biserica catolică de un păstor ce și-ar 
consacra cea mai mare parte a energiei sale aface
rilor interne ale bisericii..."

Mergînd pe acest drum însă, Vaticanul nu ar pu-L 
tea decît să continue să-și piardă prestigiul. Biserica 
catolică, acționînd ca apărătoare a unei politici agre-l 
sive, nu poate decît să se izoleze și mai mult de. 
mase.

M. RAMURA



Adunări de dări de seamă și alegeri 
In organizațiile

Adunările generale de dări de 
seamă și alegeri prezintă o mare 
însemnătate în viața organizațiilor 
U.T.M., ele oferind prilejul unei 
analize multilaterale a activității 
lor.

Am întîlnit însă un activist care 
consideră adunarea de alegeri o 
simplă formalitate, pentru care 
important este ca aceasta să se 
țină indiferent dacă e pregătită 
ori nu. Acesta este tovarășul 
Szocs Iozsef — secretarul comite
tului U.T.M. de la fabrica „Lazăr 
Odon" din Tg. Mureș. El și-a ma
nifestat această concepție formală 
cu prilejul desfășurării adunării 
generale de dare de seamă și ale
gere a organizației de secție nr. 
1 din fabrică. Iată cum s-au pe
trecut lucrurile.

Adunarea generală a organiza
ției de secție a fost convocată, 
chiar în ziua în care urma să 
aibă loc. Din cei peste 40 de ute
miști, s-au prezentat 23. In cali
tate de președinte al prezidiului a- 
dunării, tov. Szocs Iozsef a con
siderat-o statutar constituită și a 
dat cuvîntul tovarășului Davila Ar
pad — secretarul organizației — 
pentru a prezenta darea de seamă. 
Nici n-au avut timp utemiștii să 
priceapă ceva din cele expuse că... 
darea de seamă s-a terminat Scri
să pe o jumătate coală de hîrtie 
— în care se acorda mai multă 
atenție colectării fierului vechi și 
orchestrei de acordeoane, decît ac
tivității în producție a tineretului 
și învățămîntului politic de orga
nizație — darea de seamă nu nu
mai că n-a reușit să analizeze ac
tivitatea utemiștilor dar nici măcar 
n-a putut să enumere realizările și 
lipsurile organizației respective

Au încercat cîțiva utemiști să a- 
rate că s-a activat nu numai pe 
linie culturală, că tinerii din sec
ție au reparat prin muncă volun
tară un autobus al întreprinderii 
că poate n-ar fi fost rău să se 
discute despre fruntași dar și des
pre indiSciplinați. Cum însă darea 
de seamă n-a reușit să ofere o 
bază serioasă de discuție, acest lu
cru n-a fost cu putință. De aceea 
unii utemiști au propus ca adu
narea să se amîie cu cîteva zile, 
timp în care să se întocmească o 
dare de seamă cuprinzătoare, să 
se discute cu fiecare utemist ară- 
tîndu-i-se scopul adunării și nece
sitatea de a participa activ la des- 
fășurareg lucrărilor ei.

Atunci, însă, s-a manifestat din 
nou formalismul tov. Szocs, care 
a căutat să convingă adunarea că 
scopul ei este de a alege noul bi
rou și deci nu există nici un mo
tiv de amînare. Utemiștii erau însă 
hotărîți să nu facă o treabă su
perficială, să nu renunțe la posi
bilitatea de a face o temeinică a- 
n a liză a activității lor și de aceea 
idunarea s-a amînat. Ute- 
miștij au numit o comisie care să

de bază U.T.M.
alcătuiască darea de seamă, au 
cerut biroului să pregătească în 
cele mai bune condițiuni adunarea 
de dare de seamă și alegere a vi
itorului birou.

Acestea sînt faptele. Ele, însă, 
sînt pline de semnificații. In pri
mul rînd, acej utemiști care au 
cerut să se amîne adunarea din 
cauză că nu era bine pregătită, au 
dovedit simț de răspundere și con
știință politică. Ei și-au dat sea
ma că adunarea de dare de sea
mă și alegeri nu este un scop în 
sine, că ea are menirea de a face 
o analiză temeinică a întregii ac
tivității politice desfășurată de or
ganizație în anul care s-a scurs. 
Și trebuie adăugat că vor avea 
ce discuta. Organizația lor a ob
ținut rezultate bune pe linia edu
cării comuniste a utemiștilor și ti
nerilor, dar mai sînt destule de 
făcut în această direcție. Pornind 
de la ce s-a făcut bun, utemiștii 
vor trebui să vină cu propuneri 
bogate, astfel tacit în viitor orga
nizația lor să obțină și mai bune 
rezultate în munca de educare po
litică și ideologică a tinerilor. Exi
gența dovedită de utemiști cu a- 
cest prilej este o garanție că a- 
dunarea de alegeri se va desfășu
ra la nivelul dorit. Aceasta se poa
te spune despre utemiști. Dar ce 
se poate spune despre tovarășul 
Szocs Iozsef, secretarul comitetului 
U.T.M., activist cu muncă de răs
pundere în această organizație ? 
Din păcate, cu acest prilej el s-a 
dovedit apărător al unei practici 
formale și din acest punct de ve
dere s-a prezentat, sub nivelul po
litic al utemiștilor, îndemnîndu-i 
pe aceștia să facă o treabă 
superficială, de mîntuială. 0 ase
menea comportare din partea unui 
secretar al unei organizații de 
bază este cu totul nepermisă și el 
va trebui ajutat să-și vadă gre
șeala.

Cele petrecute în organizația de 
secție nr. 1 din întreprinderea ,,La- 
zăr Odon“ vor trebui să dea de 
gîndit atît comitetului U.T.M. din 
această organizație cît și comite
tului orășenesc U.T.M. Tg. Mureș.

ST. NEKANIȚKI

La biblioteca centrală universtta- 
•ă „Mihail Eminescu" din Iași s-a 
leschis simbătă dimineața o expo- 
■:ițțe de tipărituri cu prilejul îm
plinirii a 450 de ani de la apariția 
iturghierului slavonesc, tipării în 
imba slavonă de Macarie, tn 1508, 
a Tlrgoviște. Expoziția care are 
a temă „De la tiparnița lui Ma- 
arle la Casa Scinteii" cuprinde 
'este 250 tipărituri valoroase prin- 
-e care facsimile din bibliografia 
omineasăă veche, tipărituri din 
erioada Regulamentului Organic, 
,in epoca revoluționară de la 1848 
t Tara Romînească și Moldova, 

• in perioada Unirii Principalelor, 
poi lucrări care oglindesc Ince- 
uturile mișcării muncitorești și 
ispîndirii marxismului tn țara 
oastră etc.

(Agerpres)

că ați 
intere-

sim- 
pe 

din 
simfo- 
cîteva

„Libertatea" din 
Colectivul ei a redus 

de cost cu 1,73 la

emisi- 
pol 

la

NOUL PEISAJ INDUS
TRIAL AL PATRIEI: Fabrica 
de mobilă 
Cluj.
prețul 
sută.

(Foto Agerpres)

Deschiderea expoziției 
anuale de grafică-1958

Sîmbătă la amiază a avut loc 
în sala Dalles deschiderea expo
ziției anuale de grafică — 1958, 
organizată de Ministerul învăță- 
mîntului și Culturii și Uniunea 
Artiștilor Plastici din R. P, Ro- 
mină.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de pictorul grafician Jules 
Perahim, artist emerit. Vorbitorul 
a spus printre altele : „Expoziția 
de grafică 1958 poartă ca princi
pală trăsătură adeziunea artiștilor 

a 
fi 
în

noștri la arta contemporană 
epocii, la reflectarea realității 
a spiritului în care se clădește 
țara noastră o lume nouă".

Asistență a vizitat apoi expozi
ția, care cuprinde numeroase lu
crări : desen de șevalet, afiș, cari
catură, ilustrație de carte, un loc 
principal ocupîndu-1 în expoziție 
gravura.

(Agerpres)

Sărbătorirea a 75 de ani
de la întemeierea corului din Săliște

Sîmbătă după-amiază a avut loc 
in comuna Săliște, raionul Sibiu, 
regiunea Stalin, deschiderea festi
vităților de sărbătorire a 75 de 
ani de la întemeierea corului din 
această comună.

La festivitate au participat re
prezentanți ai Ministerului Invă- 
țămîntului și Culturii, ai organelor 
locale de partid fi de stai, nume- 
roși oameni ai muncii din între

prinderi fi de pe ogoare din re
giune.

Cu acest prilej, Găurită Bălașa, 
directorul căminului cultural din 
Săliște, a vorbit despre bogata ac
tivitate a corului, de la înființarea 
sa pînă în prezent. Deși vîrsta co
rului sdliștean numără 75 de ani, 
adevărata lui viață începe după 
23 August 1944, când. în noile con
diții create de regimul democrat- 
popular din țara noastră, corului

Alegerea noilor consilii ale asociațiilor 
studenților

cadrelor de specialiști cu o înaltă 
calificare. S-a subliniat de aseme* 
nea că dobîndirea acestor succese 
este strins legată de îndrumarea și 
sprijinul nemijlocit pe care asocia
țiile studenților l-au primit din 
partea organizațiilor de partid și 
U.T.M.

în planurile de activitate pe ci
nul 1959, asociațiile studenților 
și-au propus, între altele, sprijini
rea activă a bunei desfășurări a 
procesului de învățămînt, îmbună
tățirea muncii profesional-științi- 
fice, stimularea în mai mare mă
sură a activității de cercetare 
științifică a studenților, întărirea 
legăturilor dintre conducerile iru 
stătutelor și întreprinderile care 
patronează facultăți sau institute, 
mobilizarea unui mare număr de 
studenți la munca patriotică etc.

(Agerpres)

In a doua jumătate a lunii no
iembrie în centrele universitare ale 
țării, au loc ședințele de alegere 
a noilor consilii ale asociațiilor 
studenților pe facultăți și institute 
de învățămînt.

La Universitatea „C. 1. Parhon", 
de pildă, au fost1 alese pină acum 
consiliile asociațiilor studenților 
de la facultățile de filologie, mate, 
matică, biologie, științe juridice, 
istorie, chimie, pedagogie.

Simbătă a avut loc, printre al
tele, alegerea Consiliului uniunii 
asociațiilor studenților din Institu
tul politehnic București, precum și 
a asociației studenților Institutu
lui agronomic „N, Bălcescu".

Dările de seamă și discuțiile 
purtate au relevat succesele pe 
care asociațiile studenților le-au 
obținut în munca de educare co
munistă a studenților și contribu
ția pe care au adus-o la formarea

★

Tîtiăra ingineră Niculina Jlanu în laboratorul Institutului de 
cercetări științifice pentru constr ucții, materiale de construcții și 
industrializarea lemnului.

Foto: ST. NICULESCU

Simbătă după-amiază în sala 
Comedia a Teatrului National 
,,I. L. Caragiale" a avut loc des
chiderea festivă a ..Săptămînii e- 
conomiei'', organizată de Casa 
de Economii și Consemnațiuni a 
R. P. Romîne.

★
Sîmbătă au început la Facul

tatea de medicină generală lucră
rile celei de-a IV-a sesiuni știin
țifice a cadrelor didactice ale In
stitutului de medicină și farmacie 
din București. La această sesiu
ne care este dedicată „Zilei Insti
tutului", participă și cadre didacti
ce de la celelalte institute medi- 
co-farmaceutice din țară.

★
Sîmbătă după-amiază s-a îna

poiat în Capitală artistul poporu
lui Constantin Silvestri, care timp 
de cinci săptămâni a întreprins un 
turneu în Uniunea Sovietică

★
Simbătă seara, colectivul Tea

trului de Operă și Balet al R. P. 
Romine a prezentat ce de-a doua

premieră din actuala stagiune, 
opera „Evghenii Oneghin" de P. I. 
Ceaikovscki, după cunoscutul ro
man în versuri cu același titlu de 
A. S. Pușkin,

★
In ziua de 22 noiembrie la fa

brica de biscuiți din Timișoara 
recent construită, a intrat in 
probă prima linie tehnologică. 
Noua fabrică este utilată cu ma
șini din R.D. Germană.

Muzeul Unirii care se va des
chide la lași cu prilejul sărbăto
ririi centenarului Unirii Princi
patelor Romine se îmbogățește 
cu noi materiale. Recent au fost 
achiziționate o serie de cărți 
vechi din perioada Unirii Prin
cipatelor, printre care și o colec
ție de 36 numere din revista .,Ro* 
mînia Literară", care apărea la 
Iași în 1855 sub conducerea lui 
Vasile Alecsandri. 
muzeului au intrat 
de pictori ieșeni.

In tezaurul 
noi tablouri

(Agerpres)

săliștean la fel ca și miilor de for
mații artistice de aviatori din cu
prinsul țării i s-au deschis perspec
tive necunoscute în trecut. Reper
toriul corului s-a îmbogățit an de 
an cu noi cântece închinate luptei 
clasei muncitoare, țărănimii mun
citoare, prieteniei romîno-sooietice 
etc.

Corul s-a evidențiat la nume
roase concursuri fi festivaluri de 
amatori. Faima corului din SUiște 
a trecut azi și dincolo de hotarele 
țării.

Tov. Apolzan Dumitru, prim- 
secretar al comitetului raional Si
biu de partid, precum și Nicolae 
lorga, președintele sfatului popu
lar regional, au felicitat apoi pe 
cei peste 100 de membri ai coru
lui.

Pentru bogata lui activitate, co
rul din Săliște a fost distins, cu 
prilejul împlinirii a 75 de ani de 
la înființarea lui, cu Ordinul 
Muncii clasa ll-a. 7 membri ai co
rului au primit Medalia Muncii, 
iar un număr însemnat de coriști 
a primit insigna de „Evidențiat în 
munca culturală''.

Manifestările prilejuite de sărbă
torirea a 75 de ani de la întemeie
rea corului din Săliște vor conti
nua și în cursul zilei de dumi
nică.

(Agerpres)
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NICOLAE CAPITANU — Bo. 
toșani.

In formarea gustului tineretu
lui pentru muzica simfonică or
ganizația de bază U.T.M. poate 
folosi mai multe posibilități ce-i 
stau la îndemînă.

La radio se transmite 
unea : „ghid muzical". Se 
organiza audiții colective 
club pentru această emisiune. Ce
reți sprijinul organizației de
bază U.TM. a Filarmonicii de
Stat și împreună inițiați o serie 
de conferințe despre vvața și o- 
pera unor mari compozitori. 
De asemenea organizați con
ferințe despre muzica 
fonică, cu exemplificări 
bandă de magnetofon 
operele maiștrilor muzicii 
nice. Acestea sînt numai 
din acțiunile pe care le puteți 
întreprinde. Bine ați făcut r "*• 
inclus această problemă 
sântă în planul de muncă al or
ganizației de bază U.T.M. și aveți 
toate posibilitățile s-o duceți la 
bun sfîrșit.

ION CISMARU - București.
Conducerea șantierului l.C.S.E 

din Sebeș-Tnu în urma sezisării 
pe care ai făcut-o a analizat si
tuația cantinei. Cu acest prilej 
au fost luate măsurile corespun
zătoare.

Cantina a fost bine aprovi
zionată cu alimente. Magazine
ra și bucătăreasa, din a căror ne
glijență meniul era lipsit de va
rietate, au fost înlocuite. Totoda
tă conducerea cantinei va fi su
pusă controlului obștesc, 
comiiia de cantină.

RADU CORNEL și VIOREL 
OIRDARU — Craiova.

Potrivii instrucțiunilor Mini
sterului învățămîntului fi Cul
turii, învățătorii care revin la 
posturi după satisfacerea sta
giului militar pot fi reîncadrați 
în învățămînt fără examinare 
profesională numai dacă au 
plecat în armată imediat după 
terminarea studiilor sau au 
plecat din învățămînt.

★
Pentru funcția de învățător 

este necesar să fi absolvent al 
școlii sau al institutului peda
gogic. Specialitatea dumitale 
este mecanica, deoarece ești ab
solvent al școlii medii tehnice 
de mecanică. în alegerea locu
lui de muncă trebuie să te 
orientezi gpre un S.M.T., G.A.S., 
sau o întreprindere unde să lu
crezi în specialitatea dumitale.

prin

TEODOSIU ACHIM - Ca- 
racaliu-Galați.

Ne bucură dorința dumitale 
de a fi corespondent voluntar 
al ziarului nostru. Pentru că in 
calitate de învățător vă sînt 
mai apropiate problemele cul
turale ne puteți scrie deocam
dată despre activitatea brigăzii 
artistice de agitație, despre mo. 
did în care sînt organizate joile 
și duminicile tineretului, de a- 
semenea despre activitatea că
minului cultural.

Corespondența să reflecte 
modul în care se preocupă or
ganizația de bază U.T.M. de 
multiplele aspecte ale muncii 
culturale a tineretului.

Sport Azi • „Cupa campionilor 
europeni1 la baschet

Echipa bucureșteană de baschet 
C;C.A. debutează astă-seară în 
noua ediție a competiției interna
ționale ..Cupa campionilor euro
peni" întîlnind cu începere de la 
ora 20 în sala sporturilor Floreas- 
ca apreciata formație Wiessenschaft 
Humboldt Universitât (Berlin). E- 
voluția jucătorilor germani este aș
teptată cu mare interes de amato
rii jocului de baschet din Capita
lă. In ultima vreme, echipa ger
mană s-a afirmat cu prisosință pe 
plan internațional, repurtînd nume, 
roase succese. Echipa Wiessen- 
achaft Humboldt Universitât a cu
cerit tn ult’mii doi ani titlu] de 
campioană a R. D. Germane, iar 
în prezent conduce cu autoritate în 
olasament, cîștlgînd toate cele 6 
întîlniri disputate. Din rîndul echi-

pel fac parte cunoscuții internațio
nali Kruger, Huss, Kuhl și alții.

Echipa campioană a țării noas
tre, C.C.A., s-a pregătit intens pen. 
tru a se comporta la înălțimea aș
teptărilor. Baschetbaliștli romîni 
participă pentru a doua oară la 
„Cupa campionilor „uropeni". Anul 
trecut formația C.C.A. a avut o 
comportare dinți e cele mai bune, 
reușind să elimine pe Panelinios 
Atena și Macabi Tel-Aviv.

In Jocul de astăzi C.C.A. va uti
liza următorul • lot de jucători 
Folbert, Fodor, Nedeff, Niculeicu, 
Nedelea, Dinescu. Pușcașii, Testi, 
ban, Cimpoiaș, V. Gheorghe.

Jocul va fi condus de Baldzan 
(U.R.S.S.) și Cziffra (R. P. Un- 
gară).

(Agerpres)

Să asigurăm cadre calificate
de educatori

în școlile profesionale
(Vrmare din pag. l-a)

îndrăzneala, abordarea unor te- 
e bogate în conținut, reflectând 
pectele variate ale vieții noi a 
sporului muncitor, căutarea unor 
rme de expresie realiste, carac- 
rizează în general activitatea 
eatoare a tinerilor artiști plastici, 
poziția lucrărilor absolvenților 
stitutelor de artă plastică „Ni- 
>lae Grigoresou" din București și 
on Andreescu" din Cluj, des- 
ăsă de curînd în sala din Bre- 
ianu a Galeriilor de Artă, vă- 
ște prezența acestor preocupări 
creația tinerei generații de pic- 
i, graficieni, sculptori Și artiști 
coratori din țara noastră. In 
>d special, prin tematica abor- 
tă și prin strădania de a pătrun- 
cît mai adine conținutul acti- 

ății multiple a oamenilor mun- 
din industrie și agricultură, se 
dențiază lucrările tinerilor ab- 
venți ai secției pictură de la 

Ttitutul „Ion Andreescu" din 
îj. Reflectarea artistică a vieții 
realității contemporane cere în 
•nul rînd cunoașterea profilului 
hic al muncitorilor și țăranilor, 
răsăturilor noi socialiste, adînc 
Site de partid în conștiința oa- 
nilor muncii. Numai înflăcărat 
idealurile înalte ale socialis

tei. luminat de învățătura
irxistă, artistul poate pătrunde 
sul măreției simple a eroismu 
constructorilor vieții noi.
tonsiderăm în această privință 
iroasă lucrarea „Inovatorul" a 
orului clujean Radu Maier, 
j evidențiază preocuparea Iteă- 
îi artist pe linia reflectării sim- 
intelor și gîndurilor eroilor 

[ii noi a patriei noastre, pasiu- 
creatoare care-i însuflețește, 

e patru acuarele expuse de 
ncisc Deac surprind cîteva as
te caracteristice ale peisajului 
jstrial și ale activității munci 
lor de la atelierele căilor fe 
j. Tînărul artist se evidențiază 
itr-un desen precis și un colo- 
sobru în care petele compacte

mai aproape de viață!
folosite în reprezentarea masivității 
locomotivelor alternează cu nuan
țe pline de transparență, conto- 
pindu-se într-o imagine viguroasă 
a muncii constructive.

Dintre tinerii absolvenți ai In
stitutului „Nicolae Grigorescu" din 
București se evidențiază, în mod 
special, prin tematica generală a 
lucrărilor, axate pe problemele ac
tualității, lucrările pictorilor din 
clasa profesorului Adam Bălțatu. 
Tablourile lui Bogdan Stihi „Por
tret" și „Ceferiștii după lucru", 
vădesc strădania artistului de a 
scoate în evidentă bogata viață 
sufletească fl personajelor — oa
menii noi ai zilelor noastre.

Caracterul limitat, lipsit de 
perspectivă și pătrundere al oglin
dirii în cadrul unor lucrări plasti
ce a vieții bogate, tumultoase a 
țărănimii muncitoare, relevat la 
recenta consfătuire a tinerilor ar
tiști plastici, răzbate și din lucră
rile unor absolvenți ai Institutelor 
de artă plastică din București și 
Cluj. Pînza de mari proporții ex
pusă de artista clujeană Borbala 
Porzsolt și intitulată „Cules de 
porumb", preia „de-a gata" o for
mulă de minimă rezistență, în care 
oglindirea vieții reale a țărănimii 
muncitoare e înlocuită cu o sche
mă convențională. In tabloul 
„Colectiviști’ strîngînd recolta", tî- 
nărul absolvent al Institutului 
„Nicolae Grigorescu", Vasile Sa
vonea, străduindu-se în principal

să creeze atmosfera specifică ore
lor către amiază ale zilelor de 
vară, în care domină strălucirea 
orbitoare a soarelui, a pus pe prim 
plan această preocupare formală 
în detrimentul individualizării ar
tistice a chipului fiecăruia dintre 
colectiviștii reprezentați în lucra
re. Figurile oamenilor par aci 
schițate vag, golite de expresie.

JULaJLRJLWLSLWUU^^

Pe marginea expoziției 
lucrărilor absolvenți
lor institutelor de artă 

plastică

ucenicilor o „fac" Ion Dicu — e- 
lement exclus din U.T.M. — și fii 
de popi, că la grupul școlar 
„Steagul Roșu" — educatorul 
Silvășan este menținut in muncă 
deși obișnuiește cu regularitate 
să bată ucenicii.

Aceleași lucruri se pot spune și 
despre Comitetul orășenesc U.T.M. 
București care in anul trecut șco
lar a organizat un curs de minim 
pedagogic cu educatorii, dar pe 
care i-a „pierdut" pe drum. Lipsa 
de îndrumare și control a făcut 
ca majoritatea educatorilor să nu 
studieze, să nu lupte pentru con
tinua ridicare a calificării lor pro
fesionale. Organizațiile U.T.M., 
comitetele regionale, raionale șl 
orășenești U.T.M trebuie să asi
gure încadrarea tuturor educato
rilor in forme de învățămînt po
litic să urmărească felul cum a- 
ceștia se pregătesc.

Nu trebuie uitat nici un mo
ment faptul că școlile profesiona
le pregătesc muncitori culți, cin
stiți, devotați partidului, poporu
lui. Pentru aceasta avem nevoie 
de educatori nu de supraveghe
tori, de oameni cu cunoștințe îna
intate, cu experiență pedagogică, 
cu o inaltă pregătire morală și 
politică. Numai astfel de oameni 
se pot ocupa cu adevărat de edu
cația comunistă a ucenicilor, 
schimbul de mline al clasei mun
citoare.

ducătorilor. Ministerul Industriei 
Bunurilor de Consum a fost 
singurul minister care a sta
bilit ca recrutarea educatori
lor să se facă prin concurs 
— și rezultatele se văd —, 
a fost singurul minister care a o- 
bligat educatorii să învețe per
manent, indicîndu-le teme precise 
de studiu, seminarizîndu-i la fine
le fiecărui an. Pentru îmbunătăți
rea serioasă a muncii educatorilor 
din școlile profesionale, pentru 
asigurarea unei compoziții cores
punzătoare sarcinilor ce trebuie 
înfăptuite, este necesar să se ia o 
seamă de măsuri. Credem că ar 
trebui revizuite instrucțiunile cu 
privire la munca educatorilor. E- 
xistă în prezent instrucțiuni precise 
potrivit cărora conducerile șco
lilor 
mai 
telor

cu- 
ca- 
or- 
din 
de

interni 
neajunsuri 
(la grupul 

educatori la

toare a tradițiilor artei noastre 
este înlocuită cu imitarea fidelă a 
figurilor hieratice, specifice fres
celor de influență bizantină. In 
ceea ce privește schițele de cos
tum realizate de unii absolvenți 
ai secției de artă decorativă a In
stitutului „Ion Andreescu" din 
Cluj, acestea, în loc să fie orienta
te către redarea plastică a un0T 
personaje clasice din literatura 
dramatică, se ocupă de schițe de 
costume asiriene sau stil Bieder- 
mayer. Asemenea lucrări nu pot 
depăși cadrul unor preocupări for
male, strimte, lipsite de orizont.

Expoziția lucrărilor de diplomă 
ale tinerilor absolvenți ai Institu
telor de artă plastică „Nicolae Gri
gorescu" și „Ion Andreescu", ridi
că probleme însemnate în legătu
ră cu formarea viitorilor artiști 
plastici. In centrul acestor proble
me se situează necesitatea orien
tării tinerilor artiști plastici, către 
aprofundarea mai temeinică și re
flectarea artistică realist-socialistă 
a celor mai însemnate aspecte ale 
construcției socialiste din țara 
noastră.

Lucrările lor trebuie să reflecte 
chipul luminos al omului nou al 
zilelor noastre, constructor al so
cialismului, bogăția lui sufletească 
neasemuită, sentimentele înălțătoa
re care-1 animă și trăsăturile mi
nunate ale eticii comuniste care-i 
sînt proprii. Să apară în aceste lu
crări multitudinea preocupărilor 
creatoare ale oamenilor zilelor de 
azi, varietatea activității lor edu
cative și culturale — părți intere
sante ale avîntatei vieți noi. 
Ajutați de maeștrii lor, tinerii 
plasticieni trebuie să creeze o artă 
de înaltă valoare, exprimînd idea
lurile socialiste mobilizatoare. Arta 
tinerilor artiști plastici va aduce 
astfel un aport mai însemnat la 
construcția socialismului, la edu
carea estetică a poporului munci
tor.

menul fluctuației educatorilor, este 
necesar să se asigure educatori 
pentru școlile profesionale numai 
din absolvenții Institutului pedago
gic.

O deosebită atenție trebuie a- 
cordată pregătirii profesionale a 
educatorilor. In acest sens, se 
vine a fi răspîndită inițiativa 
binetului metodic Cluj, care a 
ganizat în principalele orașe 
raza sa de activitate secții
educatori in care se studiază și 
se dezbat probleme de pedagogie

Este necesar să se studieze și 
să se rezolve și problema con
cordanței dintre numărul educato
rilor și cel al ucenicilor. încadra
rea educatorilor numai în funcție 
de numărul ucenicilor 
creează foarte mari 
muncii de educație 
școlar Lupeni sînt 2 
peste 400 ucenici).

O contribuție serioasă la îmbu
nătățirea muncii tinerilor educa
tori din școlile profesionale tre
buie să o aducă comitetele regio
nale, raionale și orășenești U.T.M. 
Trebuie spus că vreme îndelunga
tă acestea au scăpat cu totul din 
vedere, au Ignorat munca plină de 
răspundere a tinerilor educatori 
Numai așa se explică faptul că la 
Școala profesională „Emst Thăl- 
mann" din Orașul Stalin educația

încadrează educatori nu- 
cu recomandarea comite- 
raionale sau orășenești 

U. T. M. Cu toate acestea,
în școlile din orașul Cluj 
directorii încadrează educatori fără 
ca în prealabil comitetul orășenesc 
U.T.M. să-și dea consimțămîntul. 
Așa se face că în multe școli au 
fost angajați ca educatori diverși 
cetățeni străini de problemele edu
cației comuniste a ucenicilor. De a- 
semenea, pentru a înlătura feno-

9
ții artistice a lui Kazar, 1 se a- 
daugă în cazul lui Octav Grigo
rescu o apropiere în ceea ce pri
vește tehnica desenului. Muncito
rii forestieri pe care ni-i prezintă 
tînărur absolvent poartă amprenta 
unei viziuni proprii, a unui tem
perament artistic cu deosebite po
sibilități. Din păcate, însă, tinerii 
graficieni clujeni nu vădesc ace
eași preocupare pentru reflectarea 
aspectelor multiple ale realității 
din țara noastră pe care le evi
dențiază lucrările absolvenților 
secției de pictură a Institutului 
„Ion Andreescu". Laurențiu Buda 
surprinde în majoritatea lucrărilor 
sale aspecte neesențiale ale reali
tății („Intr-o cafenea", „Intr-un 
parc"). In ceea ce privește lucra
rea „Generații noi" mesajul a- 
cesteia se pierde, atît prin plasa
rea în prim plan total nejustifi
cată a unor persoane grotești cît 
și prin situarea întregului desen 
într-un unghi total nepotrivit.

Secțiile de artă decorativă ale 
institutelor de artă plastică din 
București și Cluj, secții menite să 
dea cadre strins legate de activita
tea diferitelor sectoare ale produc
ției industriale, se situează încă, 
cu unele excepții, sub nivelul ce
rințelor specifice acestui domeniu 
artistic. Voichița Nicola din Cluj

De altfel Vasile Savonea stăpînește 
încă insuficient tehnica portretu
lui, alunecînd uneori pe această 
linie către caricatural, așa cum a- 
par, de pildă personajele din prim 
plan ale lucrării „După ședință".

Slab reprezentate în 
absolvenților din institutele 
artă plastică, sînt 
sculptură.

Octav Grigorescu 
Kemper, absolvenți 
talentați ai clasei 
Vasile Kazar, oglindesc prin lu- prezintă, de pildă, un imprimeu 
crările lor, în special viața mun- de mătase intitulat „Ștefan cel 
citorilor forestieri. Acestei influen- Mare și arhitecții" în care preo- 
țe de ordin tematic, a personalită- cuparea pentru valorificarea crea-

expoziția 
de 

lucrările de

și Hildegard 
deosebit de 
graficianului
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Ce sînt brigăzile
de muncă comunistă
MOSCOVA 22 (Agerpres). — TASS transmite: Biroul Comi

tetului Central al U.T.C.L din U.R.S.S. a examinat problema noii 
mișcări patriotice a comsomoliștiior șf tineretului din Uniunea 
Sovietică de organizare și desfășurare a Întrecerii brigăzilor de 
muncă comunistă.

întrecerea pentru titlul de brigadă a muncii comuniste are ca 
obiectiv sporirea prin toate mijloacele a productivității muncii 
prin Însușirea tehnicii mecanizării șl automatizării producției. 
Fiecare membru al colectivului trebuie să devină un model de om 
sovietic nou, cu o înaltă pregătire și cultură, atlt în producție cit și 
în viața de toate zilele.

Noua Inițiativă a tineretului a apărut cu- prilejul discutării te
zelor raportului care va fi prezentat de N. S. Hrușciov la Con
gresul al XXI-lea al P.C.U.S. cu privire la dezvoltarea economiei 
naționale a U.R.S.S. pe anii 1959—1965 Primele brigăzi de 
muncă comunistă au luat naștere in colectivul tinerilor de la 
secția de reparații de locomotive a depoului Moscova-Triaj, unde 
în anul 1919 a avut loc primul subotnic comunist (zi de muncă 
voluntară — n.r.), pe care Lenin l-a numit „marea inițiativă".

Noua Inițiativă este sprijinită cu căldură de mii de colective 
de tineret din întreprinderi, sovhozuri si colhozuri.

................... O---------------------------------- 

Adunarea activului de partid 
al organizației regionale Moscova

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La Kremlin a avut loc adunarea 
aetivului de partid al organizației 
regionale Moscova consacrată re
zultatelor plenarei din noiembrie 
a C.C al P.C.U.S. La adunare au 
participat Nikita Hrușciov, Niko
lai Ignatov, Aleksei Kiricenko, 

Adunarea a aprobat în unanimi
tate proiectul tezelor raportului 
pe care N. S. Hrușciov îl va pre-

înaltei• •

Sesiuni 
aje 

secțiilor C.A.E.R

In ajunul alegerilor parlamenhre Jin Franj#

Promisiuni deșarte
Corespondență din Paris

lenta la Congresul al XXI-lea al 
P.C.U.S. cu privire la dezvoltarea 
economiei naționale a U.R.S.S. pe 
anii 1959—1965 și proiectul teze
lor cu privire la întărirea legăturii 
școlii cu viața și Ia dezvoltarea 
continuă a sistemului învățămîntu- 
lui public în Uniunea Sovietică.

La adunare a luat cuvîntul N. 
S. Hrușciov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S și președintele Consi
liului de miniștri al U.R.S.S.
O ................

SOFIA 22 (Agerpres). — După 
cum transmite A.T.B., între 11 și 
17 noiembrie a.c. la Sofia a avut 
loc o sesiune a secției pentru in
dustria electrotehnică a Comisiei 
permanente de colaborare econo
mică și tehnico-științifică în do. 
meniul construcției de mașini din 
cadrul Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

La sesiunea secției au fost 
luate în discuție problemele tipi
zării, unificării și specializării 
producției în industria electro
tehnică. S-a adoptat o hotărîre cu 
privire la' coordonarea lucrărilor 
de cercetări științifice și de pro- 
iectări-construcții în anii urmă
tori.

n. P. Chineza pe dramul 
industrializări

noiem- 
Anșan, 
Chine-

ANȘAN 22 (Agerpres). 
China Nouă transmite:

In seara zilei de 19 
brie furnalul nr. 10 din 
cel mai mare din R. P.
ză, a elaborat prima șarjă de 
fontă.

Producția zilnică de fontă 
de calitate superioară a aces
tui nou furnal va egala produc
ția totală zilnică a unui număr 
de 160 furnale mici cu un vo
lum de 13 m.c. fiecare.

Prin darea în exploatare a 
noului furnal, producția glo
bală de oțel a combinatului

metalurgic din Anșan va crește 
anul acesta la 4.500.000 tone.

Furnalul nr. 10, avînd o înăl
țime de 69 m. este dotat cu cel 
mai modern utilaj; încărcarea, 
precum și alte procese sînt au
tomatizate.

Noul furnal a fost proiectat 
și construit în întregime de in. 
gineri și muncitori chinezi, iar 
utilajul și instalațiile au fost 
produse în R. P. Chineză.

La 20 noiembrie, la otelăriile 
din Anșan a fost dat în folo
sință și a dat prima șarjă de

oțel al doilea dintre cele două 
cuptoare Martin cele mai mari 
din lume.

Primul se află tot la oțelă- 
riile din Anșan și a fost dat 
în folosință ia 31 octombrie.

Ședința comisiei mixte 
sovieto=germane

BERLIN 22 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 21 noiembrie la Berlin a 
avut loc o ședință e Comisiei 
mixte sovieto-germane, înființată 
în legătură cu semnarea la 12 
martie 1957 a acordului interve
nit între guvernul Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste și 
guvernul Republicii Democrate 
Germane în problemele pri
vind staționarea vremelnică a 
trupelor sovietice pe 
riul R. D, Germane, 
ța a fost prezidată de

zentantul Uniunii Sovietice, A. 
Kaliaghin.

In cadrul ședinței au fost dis
cutate numeroase probleme de- 
curgînd din acest acord. S-a a- 
juns la o perfectă identitate de 
vederi asupra tuturor problemelor 
discutate în Comisie.

★
SOFIA 22 (Agerpres). — A.T.B. 

transmite:
Intre 13 șl 21 noiembrie, la 

Sofia a avut loc ședința unei sec
ții pentru construcții de mașini 
a Comisiei permanente pentru 
construcții de mașini de pe lingă 
Consiliul de Ajutor Economic Re
ciproc. La ședință au luat parte 
reprezentanți ai U.R.S.S., R.D. 
Germane, R.P. Polone, R.P. Ro
mine, R. P. Ungare, R. Ceho. 
slovace și R.P. Bulgaria.

Au fost examinate problemele 
legate de specializarea producției 
de mașini pentru industriile zahă
rului, celulozei, cărnii și textile. 
Cu acest prilej a fost adoptat pla
nul de muncă al secției pe anul 
1959.

-------------------------------------------------------------------

Au început tratativele bulgaro-cshoslovace
SOFIA 22 (Agerpres). — Dele

gația de partid și guvernamenta
lă a R. Cehoslovace condusă de 
Antonin Novotny, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Cehoslovace, care se 
află la Sofia în vizită oficială, a 
fost primită de Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al Partidu
lui Comunist Bulgar, și de Anton 
Iugov, președintele Consiliului de

Miniștri al R. P. Bulgaria.
Vineri după-amiază la Consi

liul de Miniștri al R.P. Bulgaria, 
au început tratativele dintre dele
gațiile de 
tale ale 
Bulgaria 
slovace.

Tratativele se desfășoară într-o 
atmosferă deosebit de cordială și 
de deplină unanimitate.

partid și guvernamen- 
Republicii Populare 

și Republicii Ceho-

■ ■—/x/Q/x/'

terito- 
Ședin- 
repre-

Conferința 
pentru încetarea 

experiențelor cu arma 
nucleară

GENEVA 22 (Agerpres). 
TASS transmite:

în ședința din 21 noiembrie a 
conferinței celor trei puteri pentru 
încetarea experiențelor cu arma 
nucleară, care a fost prezidată de 
reprezentantul Angliei, s-au dee- 
bătut: proiectul de acord sovietic 
cu privire la încetarea experien
țelor cu armele atomice și cu hi
drogen și documentul de lucru cu 
privire la suspendarea experiențe
lor nucleare, inclusiv prevederile 
privind crearea organului interna
țional de control, prezentate de 
delegația S.U.A.

In cercurile ziaristice se arată 
că sub presiunea opiniei publice și 
datorită poziției ferme a delegației 
sovietice, delegațiile S.U.A. și An
gliei au trebuit să înceapă exami
narea documentelor prezentate 
conferinței. Primul a fost dezbătut 
proiectul de acord sovietic cu pri
vire la încetarea experiențelor cu 
armele atomice și cu hidrogen. Or, 
după cum s-a aflat în cursul dez
baterii acestui proiect, delegațiile 
occidentale au încercat din nou să 
lege problema încetării experiențe
lor de amănuntele tehnice ale con
trolului și de întregul complex al 
problemelor dezarmării.

♦

4
♦

♦ 
♦ 
♦ 
t

fn zona occiden tali a Berlinului nu numai ci nu 
este distrus milita rismul 
capul tot mai sus.

ci, dimpotrivă, iși înalță

(Ziarele)

Lărgimea mării teritoriale 
o poate stabili numai fiecare stat riveran 
Intervenția delegatului romîn în Comisia Juridică 

a Adunării Generale a O.N.ll.

Caricatură de KUKRINICSI (din ziarul „Pravda”)

NEW YORK 22. — Corespon
dentul Agerpres la O.N.U. trans
mite :

In Comisia juridică a Adunării 
Generale se află în dezbatere 
problema convocării unei a doua 
conferințe pentru „dreptul mării". 
Se știe că în februarie-aprilie 
anul acesta a avut loc o confe
rință pentru codificarea dreptului 
mării sub egida O.N.U., la care 
au participai mai multe state so
cialiste membre ale O.N.U. prin
tre care și Romînia.

La această conferință marile 
puteri maritime imperialiste în 
frunte cu Statele Unite și Anglia 
au suferit o gravă înfrîngere în 
problema limitării mării teritoria
le, adică partea din mare care 
se află în imediata vecinătate a 
coastelor statului riveran și se 
«flă sub suveranitatea sa terito
rială.

R. P. Romînă ca și Uniunea 
Sovietică, R.P. Chinezi și alte 
state au stabilit lărgimea mării 
lor teritoriale la 12 mile.

Statele Unite, Anglia, Franța, 
Italia, Japonia și alte puteri im
perialiste care dispun de o flo
tă maritimă dezvoltată stăruie 
pentru convocarea în cel mai 
scurt timp a unei conferințe cu 
privire la dreptul mării, sperînd 
ca prin tot felul de presiuni să 
determine fixarea limitelor apelor 
teritoriale la 3 mile.

A luat cuvîntul în această pro. 
blemă delegatul romîn, prof. Ed
win Glaser.

Referindu-se la argumentele 
Invocate de delegațiile marilor

puteri maritime Imperialiste cum 
că regula dreptului internațional 
ar îngădui numai o lărgime de 
trei mile maritime (1 milă egal 
1854 m.) pentru marea terito
rială, delegatul romîn a prezen
tat un bogat material documentar 
arătînd că niciodată această limi
tă nu a fost recunoscută și prac
ticată de toate statele, că lărgi
mea mării teritoriale a fost în
totdeauna stabilită de fiecare stat 
riveran în raport cu interesele 
concrete ale acestuia, interese 
care variază pentru același stat 
de-a lungul veacurilor și care 
variază în aceeași epocă de 
la țară la țară, ceea ce explică 
marea varietate a lărgimii mări
lor teritoriale înregistrată în prac
tica relațiilor internaționale ma
ritime.

Edwin Glaser a demascat 
scopul adevărat al presiunilor 
exercitate de marile puteri mari
time occidentale asupra tinerelor 
state din Africa și Asia, pentru 
care lărgimea mării teritoriale fn 
trecut a fost stabilită nu de ele 
însele și în raport cu propriile lor 
interese, ci de către metropolele 
de peste mări și în interesele a- 
cestora.

Delegatul romîn a încheiat a- 
rătînd că numai dacă se va lăsa 
guvernelor un timp suficient pen
tru ca pe calea negocierilor diplo
matice să pregătească posibilita
tea stabilirii unui acord general 
în această materie care interesea
ză îndeaproape multe popoare, 
o a doua conferință a mării ar pu
tea fi convocată cu șanse de reu
șită.

0 delegație guvernamentală 
a R.P.D. Coreene 
a sosit la Pekin

PEKIN — După cum anunță 
agenția China Nouă, la invitația 
guvernului R. P. Chineze, la 22 
noiembrie a sosit la Pekin în
tr-o vizită de prietenie în R. P. 
Chineză, o delegație guverna
mentală a R.P.D. Coreene. Din 
delegație fac parte: Kim Ir Sen, 
președintele Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene (șeful 
delegației), Pak Den Ai, vice
președinte al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, Nam Ir, vi
cepreședinte al Cabinetului de 
Miniștri și ministru al Afacerilor 
Externe,

Negrul Bellafonte 
Ta el acasă...

Am făcut cunoștință cu Elveția 
începînd cu capitala țării. Ber
na, oraș vechi cu aerul orașelor 
germane de provincie, cu străzi 
pustii de la ora nouă seara în 

sus (pini și gara se închide cu 
cheia noaptea), cu viața scur- 
gîndu-se în dosul zidurilor groa
se ale caselor, toate cu fațade 
medievale pentru a nu strica sti
lul orașului, toate cu interioare 
mai mult sau mai puțin moder
ne, pentru a nu dăuna tihnei și 
comodității târgoveților și func
ționarilor care formează majori
tatea locuitorilor. De altfel tradi
ții vechi și tehnica modernă 'îm
binată cu metode noi, capitaliste, 
caracterizează întreaga Elveție, 
inclusiv viața ei de stat, tn anul 
1291, trei mici stătulețe — can
toane — au semnat o convenție 
in vederea apărării comune îm
potriva cotropitorilor străini și au 
întemeiat astfel Confederația 
Helvetică, cea mai veche demo
crație burgheză din lume. De a- 
tunci, numărul cantoanelor a 
crescut la 22, statul s-a întării, 
dar regionalismul a rămas. Ber
na e capitală doar prin prezența 
guvernului și a corpului diplo
matic ; încolo nu e decît unul 
din cele cinci orașe mai mari ale 
Elveției și nici măcar cel mai 
mare

• Fiecare canton, dintre care 
mai mic are abia 16.000
cuitnri. iși are guvernul său, un 
parlament denumit „marele con
siliu" și propriul său drapel.

cel 
lo-

Tradiții ți contraste
In mijlocul orașului, în fața 

impozantei clădiri a consiliului 
național al Elveției pe care stă 
scris : „Curia confederationcs 
Helveticae" am văzut intr-o di
mineață șiruri de țărani cu co
șuri și tarabe vînzînd bucate, 
tnalții funcționari pătrundeau în 
clădire strecurîndu-se prin mul
țime. călcînd peste morcovi și 
speriind găinile. „E sărbătoarea 
cepei — mi-a explicat îndatori
tor un localnic E ziua în care

Prin Elveția
acum sute de ani 

• țăranii s-au re
voltat împotriva 
taxelor impuse la 
intrarea în oraș 
de burghezie și
au impus dreptul comerțului 

liber. Ca să reamintească acest 
drept, o dată pe an țăranii des
chid piața aici".

Tradiții sănătoase se îmbină 
în mod ciudat cu un conservato
rism provincial anacronic și 
retrograd. Pe de o parte 
„landsgemeinde", adunări ale în
tregii populații din micile 

cunloane și orășele care aprobă 
legile propuse de consiliu, pe de 
altă parte femei cari n-au drept 
de vot (Elveția e singura țară în 
Europa in care votează doar băr
bații). Pe de o parte tradiții de 
cinste adine înrădăcinate in men
talitatea poporului — drept e- 
xemplu pot servi cinematogra
fele din Berna în care hainele 
stau agățate pe niște cuiere în 
spatele sălii nepăzite de ni
meni pe tot timpul spectacolului 
— pe de altă parte afișe pe zi
duri, oferind recompense pentru 
prinderea criminalilor al căror 
număr e neașteptat dff mare 
pentru imaginea Elveției pașnice 
și poliția ultra modern echipată 
folosită tot mai des împotriva 
elementelor progresiste. In țara 
care a dat lumii mari pedagogi 
ca Pestalozi, Girard, Jean Ja
ques Rousseau, majoritatea șco
lilor sînt particulare cu taxe pro
hibitive pentru copiii oamenilor 
simpli.

Frum urețlfe naturii 
ți comercializarea lor

Elveția e cunoscută ca țară a 
turismului și concentrarea fru-

museților naturale în bucățica 
asta de pămînt cred că nu are 
egal în lume. Văile străjuite de 
piscurile îndepărtate ale Alpilor 
acoperite cu ghețuri și zăpadă 
veșnică și punctată de căsuțe albe 
cu acoperiș de țiglă roșie, cu 
obloane și uși verzi sînt de o 
frumusețe rară.

In locurile unde ele se îngus
tează apar pe stînci castele feu
dale cocoțate ca niște cuiburi de 
păsări de pradă deasupra dru- 
•mului amintind lupta crîncenă 
pe care au trebuit s-o dea împo
triva nobililor bandiți cetățenii 
cantoanelor și burghezia orașelor 
elvețiene^

Pe lingă munți și văi, Elve
ția e și țara lacurilor alpine. 
Dintre ele, lacul Leman pe care 
l-am parcurs cu vaporul mi-a dat 
ocazia să trec pe lingă „Coasta 
de Azur" a Elveției cu localități 
ale căror nume sînt parcă scoase 
din anuarul diplomatic : Geneva, 
Lausanne, Montreux, și să asist 
la o recepție dată în celebrul 
castel Chillon. Vă amintiți „pri
zonierul din Chillon" de Byron ?

Ceea ce impresionează neplăcut 
pe un călător în Elveția este co
mercializarea neînfrînată a tot 
ce poate stîrni interesul unui 
străin, Pînă și defileurile sînt 
închise cu grilaje de o par-

te și alta, cu 
case de bilete și 
cite o gheretă cu 
suveniruri ală
turi, la fel ca și 
cascadele, gro

tele sau orice loc ce oferă o pri
veliște frumoasă. Ajuns la Klei
ne Scheidegg sau la Eigerglet- 
tcher la peste 2300 m. înălțime 
la baza peretelui muntelui Ei
ger, celebru printre alpiniștii din 
lumea întreagă, sub uriașii ghe
țari ai lui Jungfraujoch pe care 
se rostogolesc, cu zgomot de tunet 
avalanșele, fericit că te afli în- 
sfirșit în mijlocul naturii, te în
drepți spre ceea ce îți pare o 
cabană de munte și dai de 
restaurant luxos cu chelneri 
frac și cămăși scrobite și cu 
cîmuri de argint.

un 
în 

ta-

Cei doi poli ai societății
In comparație cu alte țări ca

pitaliste, Elveția e cunoscută ca 
o țară cu un nivel de viață ceva 
mai ridicat. Acest fapt se dato- 
rește monopolului pe cara-l de
ține în unele ramuri ale indus
triei de precizie, devizelor 
se de turiști și, în sfîrșit, 
tului că n-a purtat războaie 
de peste 400 de ani.

Bunăstarea aceasta e
relativă. La un pol al societății 
sînt concentrate cîteva familii de 
multimilionari care controlează 
peste 70 la sută din capitalul tu
turor societăților. La celălalt pol, 
oamenii simpli care muncesc din 
greu să-și mențină viața în li-

adu- 
fap- 

timn

însă

mita decenței. Ceea ce caracte
rizează sistemul de plată in El
veția sînt salariile inegale pen
tru diferitele categorii de mun
citori ; tinerii primesc un sala
riu mai mic decît vîrstnicii, fe
meile și tinerele fete, mai mic 
decît bărbații și băieții. Cit des
pre pensiile de bătrînețe, am vă
zut ce reprezintă ele în ochii 
unei bătrîne care la prînz, la un 
bufet al gării din Zurich, mînca 
în picioare o farfurie de supă cu 
o bucată de piine și strîngea fi
rimiturile în palmă. Dînsa ca și 
milionarul elvețian constituie 
însă extreme. La mijloc, este mun
citorul calificat care dă 1/3 din 
salariu pentru chirie și strînge 
bani pentru bătrînețe, care nu 
poate să-și întrețină copilul la 
școala medie sau superioară 
fiindcă practic nu există burse și 
care tremură la gîndul unei boli 
îndelungate ce-l scoate din ser
viciu și-i înghite economiile.

Problema războiului atomic 
pustiitor pune în fața micii El
veții problema existenței pur și 
simplu. Burghezia încearcă să re
zolve problema angajîndu-se din 
ce în ce mai adînc în făgașul 
anglo-americanilor și al înarmă
rii atomice. Partidul muncii și 
tineretul elvețian progresist lup
tă pentru apărarea neutralității 
Elveției, pentru pace. Țin minte 
o fqtă tânără pe peronul gării 
Zurich care se adresa trecătorilor 
propunîndu-le să iscălească un 
apel al comitetului local pentru 
pace. Călătorii trecînd fie
care numele, pronumele, ocupa
ția și adresa. Fata lămurea răb
dătoare pe toți, mulțumea pen
tru fiecare semnătură și continua 
>ă se adreseze fiecărui trecător 
cu același zîmbet și o perseve
rență cu adevărat elvețiană. 
Cei mai buni fii ai poporului el
vețian luptă pentru pace și o 
viață mai bună.

ALEXANDRU Ș1PERCO
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[Nu de mult, prin cîteva ora- J 
șe ale Europei se auzea duiosul I 
glas al tânărului și talentatului J 

( cîntăreț negru llarry Bella)on- I 
I te interpretând tristele dar pă-1 
( timașele melodii ale negrilor j 
I oprimați din Jamaica. Turneul!

său a avut un uriaș succes, tn- ! 
conjurat peste tot cu simpatie,] 
florj aplauze, Belafonte și ) 

ț familia sa au început pregăti-I 
I rile de plecare spre patrie : j 
J Statele Unite. Poate nimic nu l 
I s-ar fi întâmplat la sosirea lui j 
f din turneu, dacă Bellafonte) 
f n-ar fi avut pielea ca cioco-1 
I lata, părul aspru și dinții de un ] 
( aib strălucitor. Dar rasiștii 
] mericani au văzut negru 
f fața ochilor... Și iată că, în loc 
( de flori și aplauze, artistul s-a 
ț văzut lipsit de un loc unde 
j să-și adăpostească familia. Pro- 
( prietarii de imobile, hotelierii 
' i-au închis ușa-n nas. Dar nu 

numai atât. Intr-una din serile 
cînd se transmitea la postul de 
televiziune Montgomery (Ala
bama) o emisiune a tânărului 
cîntăreț, rasiștii au întrerupt-o, 
dind de lucru pentru o oră 
tehnicienilor. Filmul „O insulă 
în soare", în care Bellafonte 
deține unul din rolurile prin
cipale, n-a putut fi rulat din 
cauza manifestațiilor huliganice 
la care s-au dedat rasiștii în 
sălile de spectacole. Aceasta a 
fost primirea de care a avut 
parte artistul la el acasă...

Nu putea poliția să-i împie
dice pe rasiști ? Ba da, dar 
n-a făcut-o. Ce, nu se pot 
bucura la ei acasă de încă o 
nevinovată libertate, in țara 
„tuturor" libertăților ?

Atunci Harry s-a simțit da
tor să acționeze, să lupte pen
tru cucerirea drepturilor cetă
țenești ale negrilor, pentru ca 
el să se simtă în America așa 
cum se simte orice om în cămi
nul său. Și iată-l pe Belafonte 
in mijlocul unei mulțimi de ti
neri negri și albi, în fața Casei 
Albe, demonstrind împotriva 
politicii rasiste a guvernului a- 
merican, în fruntea unei dele
gații însărcinată să-i înmineze 
președintelui Elsenhower o pe-

a- 
în

In ajunul primului tur da 
scrutin al alegerilor generale 
din Franța situația este carac
terizată printr-o descumpănire 
a cercurilor gaulliste.

Intr-adevăr, se pare ci acel 
candidafi care se pretind par
tizani ai generalului De Gaulle 
nu izbutesc să reunească dectl 
o audientă restrlnsă la adună
rile pe care ie organizează.

Dar cercurile gaulliste sînt 
cuprinse de îngrijorare șl din 
alte motive • generalul De 
Gaulle este la putere de 6 luni. 
De la referendumul din 28 sep
tembrie, căruia i-a urmat, 
după 10 zile, promulgarea noii 
constilu(ii, el define tn mod 
practic toate puterile. Dar s-a 
schimbat oare ceva In Franța? 
Oare au dispărut dificultățile 
pe care 'e întâmpinau guverne, 
le precedente? Nimic asemănă
tor nu s-a întâmplat și nimeni 
nu poate să nu facă această 
constatare.

Războiul din Algeria conti
nuă în pofida declarațiilor fă
cute de mareșalul Juin, 
zilele trecute proclama tn 
arbitrar că el este de 
terminat. Că nu este de 
așa o dovedește făptui că de 
trei zile are toc o bătălie tn 
Kabilia de o anvergură rareori 
atinsă în acești patru ani de 
război algerian și că însuși ge. 
neralui Massu n trebt.it să-și 
asume comandamentul.

A dispărut iluzia cu privire, 
la De Gaulie. omul păcii în 
Algeria, tot așa cum a dispă
rut or s-au destrămat și alte 
multe iluzii. Prețurile tn conti
nuă creștere, șomajul care pe 
zi ce trece cîștigă tot mai mult 
teren, nu sînt factori ce pot 
contribui la liniștirea alegăto
rilor care, de bună credință 
fiind, au putut nădăjdui acum 
cîteva luni că președintele 
consiliului de miniștri va aduce 
ceva nou țării, Departe de a 
îndreptăți aceste speranțe el 
s-a înconjurat cu aceiași o a.
meni politici din echipa care se 
perindă la putere de 12 ani și 
care prin urmare sînt răspun
zători de toate relele de 
suferă 
Nimic 
nimic 
nimic 
țel față de popoarele coloniale.

Acest adevăr a devenit atlt 
de palpabil pentru țară tncit 
studenții de la facultatea de 
științe din Paris, care repre
zintă a mulțime considerabilă, 
fac o grevă de două zile, la 
care s-au alăturat și profesorii 
lor, pentru a protesta împotri
va situației scandaloase In 
care se găsește universitatea 
lor.

Franta 
nou tn 
nou tn 
nou In
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care 
mo A 
fapt 

loc

cart 
de ani de zile, 
politica socială, 
politica externă, 
atitudinea Fran.

In ce privește starea dezasi 
iruoasd a tnvăfămlntului de 
toate gradele. De Gaulle n-a 
schimbat nimic, ba dimpotrivă, 
bugetul pentru educația națio
nală a fost redus și mai mult 
tn timp ce au fost mărite alo
cările pentru bugetul militar. 
Muncitorii din industria de 
gaze și electeicitate particip# 
la rtndul lor la mișcarea re
vendicativă sub semnul urni 
unități sindicale depline, ceea 
ce dovedește că și In domeniul 
promisiunilor de ordin social 
iluziile nu mai pot continua. 
F'umoaseie făgăduieli făcute se 
dovedesc sterpe. Es’e semnifi
cativ faptul că In ultimă in
stanță guvernul promite 40.001,. 
de locuințe tn plus In 1959. așa 
cum s-a Întâmplat de fiecare 
dată clhd guvernanții s-au 
aflat tn dificultate.

Astfel, >n toate domeniile 
există aceeași stare de lucruri.; 
Se fac promisiuni peste tot și 
la tontă lumea și lumea a a- 
juns să se plictisească de ele. 
Aceasta constituie unul din 
principalele motive de neliniște 
pentru gaulliști acum, In aju
nul p'imu'ul scrutin.

Numai Partidul Comunist 
Francez este singurul care a 
arătat poporu'ui cine poartă 
răspunderea pentru politica 
Franței dinaintea sau după ve
nirea lut De Gaulle la putere, 
P-ogramul Partidului Comunist 
constructiv, de apărare a păcii 
este o condiție a apărării drep
turilor oamenilor muncii și a? 
democrației, este forfa care 
poate aduce francezilor schim
bările tn politică dorite de toa
tă lumea cu tărie. Acest pro
gram va fi apărat tn fiecare 
circumscripție de un candidat 
comunist in primul tur de 
scrutin. In cel de al doilea tur 
vor putea fi încheiate alianțe 
Intre forțele de stingă; ele stnl 
de prevăzut deoarece nu se va 
face nici un fel de compromit 
față de cei ce-șl împart res
ponsabilitățile actualelor greu' 
tățl ale Franței. Aceasta ești 
situația șl de bună seamă ec 
nu permite să se facă nici un 
fel de pronosticuri. Peste PU’ 
țin timp corpul etectoral fran
cez va fi pronunțat, Plnă tr 
ultimul moment nu s-au pre, 
cupețit nici un, fel de efortur 
pentru a-i face pe cei cărora h 
este drag viitorul Franței st 
voteze pent-u o schimbare ș 
unica posibilitate de a aduce a 
ceastă schimbare este de a voti 
pentru comuniști.

REGIS BERGERON 
corespondentul „Scînteii tine

retului" la Paris
Paris, 92 noiembrie
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j tiție cerînd dreptul studenților 
f negri de a învăța alături de 
f albi. Poliția a avut însă grija 
( ca această delegație să nu ajun- 
| gă la președinte.
( Glasurile indignate ale cetă- 
( țenilor americani de culoare 
( care cer dreptate nu pot fi înă- 
( bușite. Și printre acestea răsu- 
ț nă limpede cel al tânărului cin- 
(tireț Harry Bellafonte.

S. VOINESCU

Plenara C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol
ULAN BATOR 22 (Agerpres). 

După cum transmite agenția 
Monțame, între 20 și 22 noiem
brie a avut loc plenara C.C. al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol. Plenara C.C. a exami
nat :

1. Activitatea comerțului de 
stat și cooperatist și măsurile 
pentru îmbunătățirea Iui. 2. Mă
surile pentru îmbunătățirea acti
vității sindicatelor mongole.

Plenara C.C. al P.P.R.M. a a- 
doptat în legătură cu aceste pro
bleme hotărîri.

Plenara C.C. l-a eliberat pe E 
Damba din funcția de prim-se 
cretar al C.C. al 
form cererii sale 
cut-o în scopul 
muncit conducerii

Plenara l-a ales 
în funcția de

P.P.R.M., cor 
pe care a fă 

îmbunătățir 
partidului, 
pe J. Țedenb; 

prim-secretar ; 
C.C. al P.P.R.M. -și pe D. Dâmb 
în funcția de al doilea secretar 
C.C. al P.P.R.M. Plenara C.< 
i-a eliberat pe C. Sqrenjav și 1 
Damdin din funcția de secreta 
ai C.C. al P.P.R.M. în legătui 
cu trecerea lor intr-o altă munc

VAÎNfeSlMAM
PEKIN. — La 22 noiembrie Ciu 

En-lai și Ciu De, vicepreședinți 
ai Comitetului Central al Paril- 
dului Comunist Chinez. Lin Bo- 
ț.iuî și He Lun, membri ai Birou
lui Politic al C.C. al Partidului 
Comunist Chinez, Van Țzia-sian, 
membru al Secretariatului C. C. 
Ne Jun-cijen, membru al C.C. 
au primit pe toți delegații celei 
de-a doua întruniri pe întreaga 
Chină a tinerilor constructori ai 
socialismului.

MOSCOVA. — La 23 noiem
brie ora 6 dimineața cel de-al 
treilea satelit a înconjurat pămîn- 
tul de 2638 ori. Racheta purtă
toare devansează satelitul cu 100 
de rotații.

BEIRUT. Starea de asediu care 
a fost în vigoare pînă în prezent 
în Liban a fost anulată definitiv 
începînd de la 21 noiembrie. Sta-

U

Harry Bellafonte la Paris, în timpul turneului recent făcut 
in Europa.

București, Piața „SctnteU*. Tel. 17.60 10. SIAS 3452

rea de
12 mai 
muu.

DAMASC — în conîormita 
cu legea cu privire la reforti 
agrară în regiunea siriană 
R.A.U., Mustaîa Hamdun, n 
nistru pentru problemele reî< 
mei agrare, a dispus confiscar 
proprietății tunciare care dep 
șește limitele maxime stabilv, 
de lege de la un număr de 
mari moșieri sirieni. Pămîn! 
confiscat va fi împărțit țăranii 
fără pămlnt.

asediu a fost introdusă 
de fostul regim al lui 5
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Cum va arate 
viitorul oraș sate; 

al Moscovei
MOSCOVA 22 (Agerpres). 

TASS transmite :
Au îneeput lucrările de pre 

tire pe șantierul de construcții 
unui oraș satelit al Moscow3, 
cest oraș va fi construit pînă 
anul 1963 la oîțiva zeci de kiloi 
tri de capitala U.R.S.S.

Orașul-satelit, împreună cu z 
de parcuri-păduri. va avea u 
prafață de 2000 ha. Populația • 
șului va fi la început de 65.000 
locuitori, urmînd să crească u. 
rior la 80.000. Aici vor fi mu 
din cartierele supraaglomerate 
Moscovei unele întreprinderi 
industriei alimentare, ușoare, e, 
tromecanice și ale altor ran 
ale industriei. Orașul va fi înc 
jurat de un cerc larg de pădure

-..........

Reacționarii și cuiiy
Asociația ,£lveția-U.R.S.S “

proiectat să organizeze între 2 
22 noiembrie în Casa popular 
orașului Zurich o expoziție < 
sqcrată dezvoltării culturii 
Uniunea Sovietică. Această im 
tivă n-a fost însă pe placul u 
cercuri reacționare care, probi 
au considerat drept o măsură 
riculoasă pentru ei demonstn 
succeselor culturii sovietice.

Făcînd uz de șantaj și a 
nințări reacționarii au < 
strîns conducerea Casei popu 
să refuze asociației „Elveț. 
U.R.S.S." localul pentru org 

zarea expoziției:

c

trebt.it

