
Proletari 8frt îoafe țările, tinlff-Vă!

Tlnărul frezor Martin Lang din secția matrfțerle a întreprinderii „ElectroaparataJ" din Capitala, 
este fruntaș in producție. In același timp el este și elev sîrguincios tn clasa a Xl-ala școala serală, 

lată-l in fotografia noastră la locul său de muncă.
Foto : P. PAVEL
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Chemarea a găsit
și aici ecou

Cînd am Intrat pe poarta 
S.M.T.-ului, atenția mi-a fost □- 
trasă de un grup de băieți îm- 
brăcați în salopete care trebă- 
Juiau de zor cu tot felul de scu
le în jurul unui tractor UTOS. 
M-am apropiat de ei mirat.

— Lucrați și duminica ?
- Păi doar n-o să lăsăm trac

torul nereparat pînă mîine di
mineață, înainte de a ieși la lu
cru, ca să pierdem vremea, îmi 
răspunse un tînăr cu 
lionțat.

Am făcut cunoștință 
îndeaproape cu ei, 
stat mult de vorbă 
preună, Erau tractoriștii 
brigăzii a ll-a de la 
S.M.T. Zăgujeni, regiunea 
Timișoara.

Tractorul era al unuia 
ei, toți ceilalți ar fi putut să stea 
acasă, să se odihnească, să-l 
lase doar pe cel care-l avea în 
seamă să-l repare. Candidatul 
de partid Petre Niculescu, șeful 
brigăzii, explică asta.

- Nu puteam sta acasă.,Dcar 
tractorul e al întregii brigăzi 1

Petre Niculescu e un bun po
vestitor, se înflăcărează sincer 
cînd vorbește, se luptă să te 
covingă de întregul adevăr al 
celor spuse. Așa că l-am în
trerupt cît mai puțin. A încercat 
de fapt să-mi destăinuie ceva 
din „secretele" lor. Cum au a- 
juns fruntași ? Cum au reușit să 
facă planul în proporție de 160 
la sută, adică 1600 de hantri ? 
Dar economiile de 244.000 lei ?
- Cu depășirea asta, lucru

rile cred că sînt limpezi. Am 
muncit, asta e I Băieții, cînd 
pornesc la treabă, apoi treabă 
fac, nu fluieră după vrăbii. La 
noi e lege ca seara cînd vii, să 
te culci nițel mai tîrzlu, dar 
să-ți pul mașina la punct. N-ai 
voie s-o lași îmbîcsită de praf 
pînă dimineața. Dimineața te 
scoli, din zori șl nu stai să te 
învîrtești pe lîngă mașină pînă 
ți-ajunge soarele în ceafă. Cînd 
se luminează, ești pe brazdă. Și 
pe urmă, nu că-I laud, dar la 
băieții din brigada noastră nu 
prea ie pomenește să-i vezi cu 
tractorul poticnit în brazdă. 
Dumneata ai fost vreodată în
tr-un spital ? Al văzut că acolo 
dimineoța vine comisia de doc
tori pe la fiecare pacient să-l 
consulte, fie că e sau nu nevoie. 
Ei, cam așa facem și noi. Adică 
prevenim, cum se zice stricăciu
nile. Pe urmă, băieții s-au obiș
nuit să și învețe. Grupa noastră 
U.T.M. a pus foarte 
blema asta în fața 
Trebuie să învățăm 
știm din zl In zl tot
- Cu economiile cum a fost ?
— Cu economiile ? 

a fost. A ajuns și la 
Inițiativei tinerilor de
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Am citit Împreună 
într-o adunare de 
U.T.M. și ne-am gîndit : 
noi nu ne putem 
acestei chemări ? Am 
foarte serios toate posibilitățile, 
chiar cele mai mărunte. Am a- 
juns pină acolo incit ne-am in
terzis unul altuia să risipim chior 
și o picătură de combustibil a- 
tunci cind îl turnăm în mașină. 
Pe urmă am mai stabilit că a- 
tunci cînd tractorul funcționeză 
și consumă combustibil trebuie

Putem să ne mtndrlm cu faptul 
că nimeni n-a rămas sub anga
jament. Ba avem printre noi 
chiar unii utemiști care-s adevă- 
rați campioni. Dumitru Birlad, 
Gheorghe Florea, Dumitru Mi- 
haleici și încă vreo cițiva au fă
cut economii de cîte 24.000 lei 
într-o campanie. A fost o ade
vărată „bătălie“ între băieți. A- 
vea fiecare carnețelul lui, făceam 
situația pe brigadă și-o discutam 
împreună.
mea,

Cum au obtinut tractoriștii 
din brigada a ll-a de la 

S. M. T.-Zăgujeni 244 000 ‘ 
economii

dintre

serios pro- 
fiecăruia. 

mereu, să 
mal multe.

Uite cum 
noi vestea 
la Reșița.

să și facă treabă, să nu stea o 
clipă degeaba. La piesele de 
schimb am stabilit do asemenea 
o regulă : de ce să folosim 
piese de schimb din magazie, 
care costă bani grei, cînd putem 
îngriji tractoarele în așa fel incit 
să nu se strice? Sau dacă se stri
că să reparăm noi, cu forțele 
noastre, piesa defectă. Tinerii din 
brigada noastră și-au luat atunci 
angajamentul să realizeze fie
care cîte 10.000 lei economii.

Cred, după părerea 
că aici rolul colectivului a 
avut mare 
N-a putut i 
deoparte 
asta. Noi 
in cîmp, 
timpul anului, 
acolo simțim că în 

treaga țară se duce o 
tă entuziastă, din suflet pen
tru a se împlini îndemnul par
tidului : să facem economii, să 
facem să înflorească tot mai 
mult patria noastră, pentru a 
trăi tot mai bine.

...Despre toate astea Niculescu 
Petre mi-a vorbit simplu, fără 
să caute cuvintele cele mai a- 
lese.

Ici

importanță, 
rămîne nimeni 
în întrecerea 
sintern departe 

aproape 
Dar

tot 
?i

in- 
lup-
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La Uzinele „Ernst Thälmann“

APROAPE 16 MILIOANE LEI 
ECONOMII

Recent la Uzinele „Ernst 
Thălmann“ din Orașul Stalin a 
ieșit din fabricație cel de-al 
9.000-lea tractor din planul pe 
acest an. însuflețiți de realiză
rile obținute pină acum, con
structorii iși intensifică munca 
pentru îndeplinirea angajamen
tului de a fabrica pină la sfîr- 
șitul anului 1000 de tractoare 
peste prevederile planului anual.

Un obiectiv principal în între
cerea pe care o desfășoară 
muncitorii de la această uzină 
este și realizarea de cit mal 
multe economii In producție.

Prin folosirea cu grijă a mate
riei prime ei au redus consumul 
specific, economisind, de la în- 
ceptul anului și pină - acum, 
peste 2100 de tone de metal. 

. In acțiunea, pentru cît mai multe 
economii o contribuție de seamă 
aduc inovatorii uzinei. Inovațiile 
aplicate anul acesta aduc eco
nomii antecalculate de 4.544.000 
de lei. De la începutul anului și 
pînă acum la Uzinele „Ernst 
Thälmann“ au fost realizate eco
nomii peste plan în valoare de 
15.785.000 de lei.

(Agerpres)..

Producții mari de grîu 
obținute în

Gospodăriile agricol« de stat 
au încheiat operațiile de decon
tare a producției de grîu din 
acest an. Cu acest prilej s-a 
constatat că au fost obținute în 
medie 1.678 kg de' grîu la hec
tar, reprezentînd cea mal mare 
producție de grîu de pînă acum

G. A. S.-uri

Excelenței sale
Domnului

Jawaharlal Nehru 
Prim - ministru

al Republicii India

Neu> Delhi i
I

Cu prilejul Împlinirii a 70 da 
ani de la ziua dumneavoastră de 
naștere, vă transmit, Excelență, 
sincere felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire. Mă 
folosesc de acest prilej pentru 
a-ml exprima satisfacția în le
gătură cu dezvoltarea, în Intere
sul ambelor popoare, a bunelor 
relații dintre țările noastre.

6HIVU STOICA

Lucrări 
pentru sistematizarea 

Aradului
La Arad se execută numeroase, 

lucrări de construcții prevăzute în 
planul de sistematizare a orașu
lui. De curînd au fost date in fo
losință două noi blocuri cu 32 de 
apartamente în care locuiesc 
muncitori de la Uzinele ..Ghenr- 
glii Dimitrov“ și Fabrica „losil 
Hangheț” fi alte întreprinderi 
Sînt în construcție alte 3 blocufi 
cu 48 de apartamente fi a început 
amenajarea șantierelor la 4 nei 
blocuri cu 88 de apartamente.

Paralel cu aceste lucrări în 
centrul orașului continuă intens 
activitatea de modernizare a clă
dirii ce va adăposti Teatrul de 
Stat

a acestor unități agricol«, 'A- 
proape 150 de gospodării agri
cole de stat, definind mal mult 
de o pătrime din suprafața cul
tivată, au recoltat în nledie în
tre 2.000 și 3.000 kg la hectar. 
Unele gospodării, printre care 
Neudorf, Teremia Mare șl Gra- 
băt au strîns de pe unele tere
nuri între 7.500 și 8.250 kg grîu 
la hectar.

Producția globală de grîu este 
eu 45 la sută mal mare ca anul 
trecut. Datorită acestui fapt, gos
podăriile agricole de stat :u pu
tut livra statului cu 160.000 de 
tone mai mult grîu decît în 1958.

Succesele realizate în acest an 
la cultura griului se datoreșc in 
bună măsură executării la timp 
a tuturor lucrărilor agrotehnice, 
îmbunătățirii structurii culturilor 
premergătoare și fertilizării so
lului cu mari cantități de îngră
șăminte chimice și naturale.

Folosind experiența căpătată, 
gospodăriile agricole de stat au 
însămînțat cu grîu în această 
toamnă o suprafață mai mare cu 
circa 60.C00 ha ca anul trecut. 
O suprafață de 3 ori mal mare 
ca în 1958 este cultivată numai 
cu grîu de mare productivitate.

Maistrul Müller Venlamln de 
la întreprinderea „Katalin 
Varga” din Cluj este un bun 
îndrumător al tinerelor mun
citoare din secția tricotaje.

Foto : P. PAVEL

Expoziție 
de materiale

metodice

Președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Populare Romine

Estetismul
*

rămîne certat

(Agerpres)C. O. DIACONU (Agerpres).
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Dumitru

Aspect 

n Oradea

In industria alimentară
SORTIMENTE NOI

Muncitorii din industria ali
mentară pregătesc numeroase 
noT sortimente care vor apare în 
magazine în următoarele săptă- 
mini.

Nu de mult au Intrat în fabri
cație 15 sortimente noi de pre 
parate de carne și 4 sortimente 
de conserve de carne. S-a tre
cut Ta preambalarea în pungi de 
masă plastică a unor produse.a- 
limentare ca: șvaițer, cașcaval 
de Dobrogea, brinza de Olanda 
și altele. Piuă în prezent au fost 
omologate, urmînd să intre î:> 
producție, 11 sortimente noi de 
produse lactate : cremă de iaurt, 
cremă de iaurt cu gem de căp- 
șune, pastă de brînză „Bucegi“ 
în tuburi de aluminiu, cremă de 
lapte concentrat cu zahăr etc.

La întreprinderea „Antefrlg“ 
— București s-a trecut experi
mental la sortarea cărnii pe 
specialități pentru restaurante șl 
bufete. De asemenea s-a organi
zat o carmangerie centrală care 
va alimenta toate trusturile șl 
întreprinderile alimentației pu- 
J^llce ju carne sortată pe specia«

litățl. Printre produsele noi în 
curs de pregătire și realizare ale 
acestei întreprinderi se numără 
și 19 sortimente de preparate și 
semipreparate culinare conserva
te prin frig: fripturi cu garnitu
ră, șnițele, colțunași Cu brinză și 
carne, gulaș ardelenesc, musaca 
și altele.

In vederea asigurării unei 
mal mari cantități de lapte con
centrat în ambalaje mici, la Fa
brica de lapte concentrat „Ba 
raolt“ ș fost dată în funcțiune o 
mașină de dozat și închis cutii.

Nu de mult au început lucră
rile de mărire a instalațiilor de 
pasteurizare la fabricile de pro
duse lactate din Oradea, Timi
șoara, Sighișoara șl Orașul 
Stalin. Vor fi instalate utilaje de 
mare capacitate prin care se va 
realiza o sporire a capacității de 
pasteurizare la aceste fabrici cu 
circa 70.000 litri lapte pe zi. De 
asemenea sînt în curs de execu
tare lucrări pentru mărirea ca
pacității de producție a salamu
lui de Sibiu, la fabricile din Si- 
gala șl Mediaș,

La centrul școlar de construc
ții din București, in holul cel 
mare al școlii, s.a deschis de 
curind „Expoziția de materiale 
metodice“ executate de către e- 
levl, în scopul aplicării în prac
tică a cunoștințelor teoretice că
pătate in școală. Exponatele, re
prezentate prin machete confec
ționate la scară redusă, sînt așe
zate cu gust împreună cu expli
cabile respective, lată numai cî
teva dintre ele: locuința cu zi
duri din beton monolit și troliu 
cu roți dințate, executate de ele- 
vil B. Bondoc și V. Petre, șifo
nier triplu, executat de elevul 
Victor Nlcolescu, fereastră dublă 
cu rulou executată de Aurel 
Ichim, aparat pentru determina
rea forței electromagnetice, exe
cutat de elevul Nlcolae Grădi
na ru...

Machetele, rod al muncii vii
torilor constructori sînt lucrate 
cu pricepere șl minuțiozitate. Ele 
vor servi ca material metodic — 
seriilor viitoare de elevi cons
tructori. Lucrările reprezintă tot
odată, adevărate obiecte de artă, 
ele fiind executate de elevi, în 
condițiile minunate de învăță
tură create de partidul șl guver. 
nul nostru. Dacă doriți și dv. 
aă le vedeți, vizitați Centrul 
școlar de construcții din Str. Mi- 
hal Bravu nr. 428 București.

MARIAN SIMOIU 
elev

99Să dăm cu tifla 
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Călătoream mai zilele trecute, 
spre Suceava. Aveam ca tovarăși 
de compartiment doi tineri, foar- 
te tineri arhitecți. Mergeau 
unul din noile șantiere ale 
triei, să dea chip concret, 
fier și beton, unor planuri 
mari construcții. Și, cu
admirabilă pasiune juvenilă, 
nerii mei tovarăși au discutat 
toată noaptea despre munca lor, 
despre importanța și frumuse
țea activității pe șantiere, • des
pre cum va arăta, peste cițiva 
ani, orașul Suceava. Vorbeau 
cu nădejdea și convingerea ne- 
clintită că visurile lor de con
structori se vor tălmăci în palpa
bilă realitate.

Și ce-i mai frumos, mai înăl
țător oare, pentru un om. decit 
să dea chip concret visului?

Tinerii mei arhitecți erau din 
aceia care merg în frunte, cu 
toate flamurile fanteziei și ale 
nădejdilor larg desfășurate în 
vîntul prielnic al marilor reali
zări din zilele noastre. Am înțe
les că în școală, cei doi tineri 
n-au pierdut o clipă. Au învățat. 
Au învățat și-au pus avîntate a- 
ripi și solid soclu științific visu
lui lor de creatori cutezanți.

Intîmplarea a făcut ca, în a- 
ceeași zi, și apoi și în ziilele ur
mătoare să particip la unele lec
ții și activități la o serie de școli 
medii din Suceava și apoi din 
București. In clase am văzut, ți

mi-a crescut inima de bucurie, 
elevi harnicii, silitori, manifes- 
tînd, în toate, cea mai matură, 
mai încîntătoare dorAiță de a 
cunoaște, de a învăța, de a ști, 
de a rezolva. Am auzit răspun
suri bune la matematici sau la 
istorie. Am participat la o adu
nare generală U.T.M. și m-a im
presionat seriozitatea cu care ti
nerii vorbitori analizau situația 
la învățătură a fruntășiei în 
pregătirea științifică; m-a emo
ționat chiar temeinicia cu care 
abordau problema rămînerilor în

Almaș
triva tinereții noastre, împotriva 
injiimii și a minții noastre sprin
tene, capabile să se încălzească, 
să-și însușească orice dată, să 
rezolve orice problemă de știin
ță, să înțeleagă orice manifes
tare artistică. Nu-i așa? Spuneți 
voi tovarăși...“

Și pe cînd colegii o aplaudau 
cu sinceră bucurie și cald entu
ziasm. iar ca. eleva cea ou pă
rul negru, clipea des, înălțînd 
fruntea intr-un fel de luptă dir- 
ză cu orice nevăzută dificultate 
ivită în calea visului, mi-am adus

CUVÎNT CĂTRE ELEVI
urmă ca și aceea a menținerii 
pe o linie „de mijloc“, linia de 
limită, linia mediocrității expri
mată prin neutra notă 5. Deși 
relativ puțini, toți cei înclinați 
să se lase pe tînjeală, să taie 
frunză cîinilor, să țină umbră 
pămîntului degeaba erau tratați 
fără mănuși.

„Noi nu putem, n-avem drep
tul să ne pierdem vremea 
cu fleacuri, grăia de la tribună 
o elevă brunetă din clasa a X-a 
de la o școală medie din Su
ceava. A naviga în apa călduță a 
mediocrității este un fapt împo-

contrast, de un co
de pe vremea cînd 
elev, tși luase ea de- 

Au-

aminte, prin 
leg de școală 
am fost și eu 
viză „aurea mediocrități»', 
rita cale de mijloc. Făcea tot t:m- 
pul elogiul mediocrității. Dar 
elogiu adevărat, nu cum făcuse 
Erasmtis „elogiul nebuniei“.

— E la mijloc, între mare și 
mic, între bun și rău, le chitea 
dumnealui, filozofic. Nu te iau 
în considerație nici cei de sus 
nici cei de jos, iar tu îți vezi 
de treabă și trăiești bine. N-am 
de ce să mă stric învățînd. Dacă 
iau, de pildă, 9 la < lecție toți sa

holbează la mine fi eu amețesc 
de emoție și de efort. Dacă iau 3» 
toți mă dojenesc că-a incapabil, 
și-atunci mă-nfurie. La 5 nimeni 
nu zice nimic, iar eu... zic bog
daproste.

Și, într-adevăr, de bogdaproste 
a ajuns și în viață. Nu fiindcă 
n-ar fi fost capabil. Nu. Ci nu
mai pentru că era lăsător, indo
lent, trîndav, laș în fața dificul
tăților vieții. A încercat să se 
tîrască, — așa-i mediocritatea — 
o făptură de gelatină, desosifi- 
cată, o tîrîtoare.

Dar bietul meu coleg poate a 
mai avut barem o scuză: într-o 
societate întemeiată pe exploa
tare, cultivarea mediocrității era 
o condiție intrinsecă. Pe stăpîni 
îi auzeam vorbind de „oameni 
superiori“ și de cei, cu „spirit 
de turmă“ de „elite" și „medio
crități“. Societatea burgheză cul
tiva chiar mediocritatea. Dar azi? 
Oare existat-a cîndva, în vreo 
societate umană, atîta stăruitor 
îndemn și atîta real ajutor ca 
oameniii să se pregătească temei
nic, să-și însușească tot mai mul
te cunoștințe și să fie toți în 
frunte? Ce-i oare întrecerea so
cialistă decît stimularea capaci
tăților, a tuturor capacităților 
noastre de a crea, de a produce, 
de a transforma natura, de a fi 
fruntași dînd brînci invenției și 
grăbind construcția viitorului.

(Continuare în pag. 3-a)

cu versul popular
Ion Brad

Cu czțiva ani în urmă, anumiți 
,.teoreticieni" estetizanți, cer
tați în mod evident cu viața 
culturală nouă, socialistă, susți
neau că în regiunea București 
arta populară, folclorul, ar fi 
sucombat de mult. Falsitatea a- 
cestor păreri a fost cu prisosință 
dovedită de munca, mai ales din 
ultimul an, a Casei de crea
ție populară din regiunea 
București, clusată pe locul IV 
la cel de al V-lea concurs 
pe țară. Premiile și mențiunile 
primite de echipe și brigăzi for
mate din artiști-amatori, cum sînt 
cele din Potlogi, Frumoasa și Ți
gănești precum și cele zece expo
ziții de artă populară care au fost 
deschise în diverse centre raiona
le, stau mărturie unei activități 
ce poate deveni și mai rodnică. 
Exemplul metodistei. Iliescu Doi
na, care încearcă să identifice, 
la creatorii de artă populară 
(mai ales ceramiști) moțivele 
specifice, de bună și autentică 
tradiție, și să-i îndemne 
părăsirea unor motive și 
bloane nereprezentative, îl 
văm cu satisfacție.

Cu folclorul însă, adică 
bine-zis cu obligația stringerii, 
selectării și valorificării lui, acti
vitatea tovarășilor de la Casa de 
creație populară din regiunea 
București se înfundă într-un 
hățiș mărăcinos.

Pentru a putea îndruma mun
ca de culegere a versurilor pe 
care le-a creat și le creează poe
tul anonim (sau mai puțin ano
nim azi) trebuie să ai o mare 
pasiune, să fii pătruns pînă în 
ultima fibră a sufletului de im- 
portanța misiunii educative, pa
triotice, pe care o au cintecele 
ce preamăresc socialismul, în rîn- 
durile tineretului și ale mulțimi
lor de ascultători de toate vîrs- 
tele, nelipsite de la căminele

spre 
fa

rete-

mai

(Continuare în pag. 2-a)

Foto ; S. NICULESCU

culturale și bibliotecile ajunse 
azi pină în ultimul cătun.

Cred că în primul rînd această 
pasiune le lipsește unor lucrători 
de la Casa de creație de care ne 
ocupăm, în frunte cu directorul ei, 
tov. C. Păsculescu. E dureros că 
trebuie să consemnăm această 
constatare, dar n-avem ce face, 
lată pe ce se întemeiază.

Tovarășul Constantin Moisiu, 
mai nou în munca de metodist, 
care răspunde direct și de pro
blemele folclorului, m-a informat 
că, pentru a îndruma lucrurile 

calea bună, s-au înființat pri
mele comisii raionale de la care 
se așteaptă descoperirea creato
rilor locali, sprijinirea lor, cule
gerea poeziilor etc. în aștepta
rea rezultatelor care ne pot rezer
va surprize plăcute, l-am întrebai 
pe tov. Moisiu dacă n-au primit 
totuși, în anii din urmă, poezii 
populare trimise direct de crea
tori sau de unii culegători. Mi-u 
adus un dosar cît toate zilele 
în care m-a asigurat că nu 
sînt creații de valoare. Mi-a citat 
din memorie niște strigături, 
zice-se schematice și vulgariza
toare, pe care am observat apoi 
că le cunosc aproape toți ceilalți 
tovarăși.

N-am răsfoit bine cîteva file 
din dosar și am dat peste 
o scrisoare a tovarășului Nelu 
Baroană, din comuna Drăcșani, 
raionul Roșiori de Vede, regiu
nea București, datată 12.VI.1959, 
prin care anunța că trimite 16 
ghicitori, 10 cîntece noi, 4 texte 
de cîntece noi folosite de artiști- 
amatori, 9 zicători noi, 6 cîntece 
ale naționalităților conlocuitoare 
din regiunea București, 2 mono- 
loage din popor, 1 plugușor nou 
etc.

Imediat după scrisoarea tînă- 
rului brigadier silvic din Drăc
șani, pasionatul culegător de fol
clor, dosarul ținea în chingi scri
soarea de răspuns a Casei de 
creație, care purta data de 30 
septembrie 1959, și începea ast
fel: „Cu privire la ultimele ma
teriale literare trimise de dv. vă 
comunicam următoarele:

„Folclorul nou, se afirmă în 
mod eronat în această scri
soare — oglindește aspecte nc- 

la 
de

însemnate și nu se referă 
viața și munca oamenilor 
astăzi. Aceste materiale sînt lip
site de valoare literară și scrise 
într-o formă necorespunzătoare. 
De cele mai multe ori în creația 
folclorică își face loc trivialul, se 
comit grave greșeli politice. Pu
blicarea unui astfel de material 
pseudoliterar ar aduce prejudicii 
cauzei nobile de educare a mase
lor prin mijloacele artei“. Mai 
urmează cîteva fraze in care Nelu 
Baroană primește sfatul foarte 
util să citească poeții noștri cla
sici și să nu mai trimită versuri 
fără să treacă prin cercul literar 
de la Roșiori, după care semnea
ză tovarășul director C. Păscw-

Tînâra Gabriela Horvath din 
brigada nr, 2 de tineret din 
secția bobinaj a întreprinde
rii „Electromotor” din Timi
șoara este fruntașa in 

munca.



V/afa culturală 1 a tineretului J
Pentru educația muzicală

a tineretului
In patria noastră, țn anii regi

mului democrat-popular, dezvol
tarea vieții muzicale cunoaște un 
ritm deosebit de viu, caracteri
zat între altele și printr-o creș
tere continuă a mișcării muzicale 
amatoare. Nu-i vorba de nici o 
exagerare cînd afirmăm că mai 
în fiecare fabrică, uzină sau că
min cultural, întîlnești astăzi for
mații corale șau orchestrale a- 
matoare a căror artă interpreta
tivă s-a maturizat, atingînd nu 
arareori nivelul formațiilor pro
fesioniste. Participarea largă a 
maselor de oameni ai muncii de 
la orașe și sate la viața muzi
cală a patriei este un fenomen 
caracteristic al zilelor noastre, 
care solicită cu atît mai mult și 
cu deosebită stringență prezen
ța artistului profesionist, a artis- 
tului-cetățean.

La inițiativa organizației de 
bază P.M.R. a Uniunii Compo
zitorilor a luat ființă, încă în 
primăvara acestui an, un colec
tiv larg format din compozitori 
și muzicologi care să se ocupe 
de realizarea unei strînse cola
borări între membrii Uniunii 
Compozitorilor și masa largă a 
oamenilor muncii, iubitori de 
muzică.

In colaborare cu Consiliul 
sindical orășenesc a fost creată 
o primă formă pentru traduce
rea în viață a acestei apropieri 
prin repartizarea unui număr de 
peste 60 compozitori pe lîngă 
unele formații corale muncito
rești și brigăzi artistice de agi
tație din fabriciile și uzinele 
Capitalei.

De asemenea a fost deschisă 
de curînd - din inițiativa ace
luiași colectiv în colaborare cu 
Consiliul sindical orășenesc — 
prima universitate muncitorească 
de educație muzicală la care 
s-au înscris 600 muncitori recru
tați din rindurile membrilor for
mațiilor artistice de amatori h 
majoritatea tineri.

La această universitate, com
pozitori și muzicologi expun con
ferințe care să ușureze munci
torilor - artiști amatări - înțele
gerea și cunoașterea cît mai 
profundă a fenomenului muzi
cal.

Dacă universitatea populară 
de muzică reprezintă o etapă 
importantă în procesul vast de 
culturalizare muzicală a maselor 
largi populare, este cu neputin
ță ca existența unei singure in
stituții de acest gen să poată 
acoperi cerințele multiple izvorî- 
te din necesitatea unei îndru
mări metodice și organizate a 
oamenilor muncii.

Mișcarea largă, activitatea fe
brilă a unor instituții de cultură 
care și-au și întocmit planuri de 
acțiuni denotă că Uniunea Com
pozitorilor, Filarmonica de stat 
„George Enescu", Conservatorul 
de stat „Ciprian Porumbescu", 
Radioul, S.R.S.C. ș.a., doresc să 
adauge fiecare cîte o verigă la 
acel complex de măsuri necesa
re desfășurării pe scară largă a 
acțiunii de instruire muzicală a 
oamenilor muncii.

Din inițiativa comitetului oră
șenesc U.T.M. și pentru infăp-

Hilda ]erea

maituirea obiectivelor arătate 
sus, au luat ființă in Capitală, 
pe lîngă organizațiile U.T.M. 
diferite cercuri artistice printre 
care și cercuri de muzică inti
tulate „Iubiți muzica".

in cadrul acestor cercuri - 
care vor fi îndrumate de către 
studenți ai Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu" - se precpni- 
zează întilniri cu compozitori și 
interpreți, precum și ținerea unor 
concerte populare, conferințe 
ejc. cu sprijinul Filarmonicii 
de stat „George Enescu", Uni
unii Compozitorilor și S.R.S.C.

Metodele educative folosite în 
cadrul cercurilor, precum și în 
cadrul celorlalte forme trebuie 
să stimuleze tineretul în perce
perea muzicii în mod mai con
știent, să le facă auzite și înțe
lese cele mai valoroase pagini 
din întreaga literatură muzicală 
universală, să-i apropie de cu
noașterea procesului de creație, 
să-i familiarizeze cu variate pro
bleme ale muzicii.

Fie că e vorba de concerte- 
lecții, spectacole-lecții, con
cursuri pe teme muzicale etc., în 
programele cercurilor va trebui 
să stea ca principală sarcină 
grija pentru accesibilitate, atîtîn 
ce privește exemplificarea muzi
cală cît și expunerea. Datoria 
muzicienilor profesioniști este ca 
participînd la activitatea acestor 
cercuri să-i ajute pe tineri să 
înțeleagă muzica adevărată, în 
tot ce are ea uman și înălțător, 
să deosebească și să ia atitudi-

ne fermă față de ceea ce este 
morbid, decadent în muzică.

Dar în afara cercurilor „Iubiți 
muzica'- 
colțurilor roșii și a caselor 
cultură 
organizate manifestări muzicale 
pentru tineret, atractive, legate 
de viața și psihologia lor.

Ascultînd, învățînd, tineretul 
va descoperi că muzica nu re
prezintă numai o destindere și 
o satisfacție artistică, ci consti
tuie totodată un imbold în mun
că, deșteaptă în om idei noi, no
bile, îl înflăcărează spre înfăp
tuiri mărețe.

Este neîndoielnic că toată a- 
ceastă muncă de propagandă 
muzicală, îndeajuns de com
plexă în ansamblul ei, trebuie 
desfășurată de către organizațiile 
U.T.M. în strînsă colaborare cu 
instituțiile muzicale a căror prin
cipală menire este de a 
tribui din plin — în vastul 
ces al revoluției culturale 
țara noastră - la lărgirea 
zontului cultural al celor 
muncesc.

Pentru oamenii de specialitate 
sarcina de a fi neobosiți activiști 
pe tărîmul educației muzicale a 
maselor largi de tineret este de 
o deosebită Cinste. Ea dă posi
bilitate muzicianului 
tribuie la educarea 
auditoriu - și mai 
preț, să și-l formeze 
exigent. Cunoscîndu-i 
rile, preferințele va putea 
satisfacă mai bine setea 
muzică, ajutîndu-l în același 
timp să-i interpreteze competent 
și la înaltă treaptă creația.

în cadrul cluburilor, 
de 

ale tineretului trebuie

con- 
pro- 
din 
ori

ce

să con- 
propriului 

ales inter- 
receptiv și 
preocupă- 

sâ-l 
de

- „Nu-i ușor de descifrat partitura, dar e așa de frumoasă 
melodia I" - pare a spune chipul tinărului din fotografia noastră.

In prag
de iarna

Modul în care se desfășoară 
munca culturală în satele raio
nului nostru, felul în care se o- 
cupă organizațiile de bază 
U.T.M. de antrenarea tinerilor la 
manifestările culturale, constituie 
pentru biroul raional U.T.M. 
Cluj o problemă importantă și 
de analiză periodică. Tocmai cu 
ocazia unei asemenea analize 
făcute cu cîtva timp în urmă de 
biroul comitetului raional, s-a 
subliniat experiența bună căpă
tată de unele organizații de ba
ză U.T.M. în organizarea unor 
activități culturale multilaterale, 
bogate în conținut, la care a 
fost antrenată o ma. 
re masă de tineri. 
Concursul „Iubiți car. 
tea“, „Jolle tineretu
lui", conferințele, cer
curile de citit, serile 
literare, șezătorile, 
și-au cîștigat pe bună 
dreptate o mare popu
laritate printre tineri, 
ele fiind folosite cu 
mult succes în organi
zațiile U.T.M. ca cele din Gilău, 
Apahida, Călanul și altele.

In comuna Gilău spre exem
plu peste 150 de tineri au deve
nit purtători ai insignei „Prie
ten al cărții". Aceasta s-a dato. 
rat felului în care organiza
ția U.T.M., comisia pentru con
curs, au popularizat cartea, au 
discutat cu tinerii asupra nece
sității îmbogățirii cunoștințelor 
lor culturale. A 
lucru obișnuit ca 
înșiși, după ce au citit cartea 
indicată să prezinte recenzii, să 
recomande șl altora cartea în
drăgită. Și asemenea exemple 
mai pot fi date.

In unele locuri însă 
culturală a fost lăsată 
siv în seama cadrelor 
tice care au limitat-o 
teva repetiții de cor 
dansuri, sau la expunerea unei 
recenzii. Organizația U.T.M. 
din comuna Valda.Cămăraș, de 
pildă, iarna trecută nu s-a ocu
pat deloc de activitatea
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Jocul de șah este una din 
pasiunile tinerilor mineri din 
Lupeni. Obiectivul fotografic 
a surprins concentrarea asu
pra unei mutări, nu numai a 
celor doi jucători, dar și a 

privitorilor.
Foto : P. PAVEL

De ce a încetat
activitatea căminului

din raionul 
alături de 

Școlii ele- 
de patru

ridică clădi-

Fălticeni 
reparat 

una de- 
anului

se

în centrul comunei 
Basarabi 
Fălticeni, 
clădirea 
mentare 
ani,
rea frumoasă și încă
pătoare a căminului 
cultural din comu
nă. Dar din păcate în 
comuna Basarabi exis
tă de cîtva timp o 
delăsare totală în ceea 
ce privește activitatea 
culturală. în prezent 
și brigada artistică 
de agitație, de altfel 
singura realizare a ti
nerilor din comună, 
■ încetat să mai 
existe. Tinerii inai 
veneau într-o perioa
dă la cămin, pentru 
a asculta diferite e- 
misiuni la radio. în 
prezent cele două a- 
parate de radio sînt 
stricate. Se spune că 
unul din ele se află de 
aproape un an la coo
perativa „Electrome-

tal“ d 
unde 
încă d: 
cembrie 
trecut. Tov. Dimitriu,
directorul căminului, 
care a fost anunțat 
de cîteva ori să mear
gă pentru a-1 ridica, 
trebuie să știe însă 
m.ai bine ce s a întîm. 
plat 1 Tinerii din co
mună sînt dornici să 
studieze, să citească 
literatură, dar ce fo
los ? Mai totdeauna 
găsesc biblioteca în
chisă, deoarece 
bliotecara nu dă 
săptămînile pe la că
min. De ce ? Locuieș
te departe, într-o altă 
comună.
motive 
tovarășa 
îndeplini 
bibliotecară.

Există nenumărate 
posibilități pentru re
medierea acestei si
tuații : avem cămin 
frumos, care a fost

bi-
cu

Din aceste 
„întemeiate” 
nu-și poate 
funcția de

utilat cu tot oonfor. 
tul necesar. De ase
menea tineri entu
ziaști și dornici de 
muncă. Cu puține 
eforturi s-ar pute» 
organiza în cadrul că
minului acțiuni cultu
ral-educative dintre 
cele mai variate t 
cercuri de citit, șeză
tori și seri literare, 
cercuri de 
generală, 
ale tineretului, infor. 
mări politice etc. Tre
buie însă ca organele 
competente, comitetul 
raional U.T.M. și casa 
raională de cultură 
să ia măsurile cuve
nite pentru a-i de»- 
morți puțin pe coi 
chemați să organizeze 
munca culturală, pen- 
a-i ajuta astfel pe ti
neri să organizeze o 
activitate culturală pe 
măsura dorinței lor.

cultură 
duminici

PADURARU MIRGEA 
corespondent 

voluntar

Estetismul
rală. La fel stau lucrurile 
comuna Panticeu.

In raionul Cluj sînț încă pu
țini tineri purtători ai insig
nei „Prieten al cărții“, sînt pu
ține cercuri de citit, cercuri ale 
naturaliștilor, iar în unele locuri 
activitatea artistică se desfă
șoară la un nivel scăzut.

Biroul comitetului raional 
stabilit pentru perioada 
iarnă anumite măsuri care 
ducă la creșterea simțitoare 

sate.
în or- 
raion

șl tn

a 
de 
să

a

a

rùmine certat

Cum pregătește 
Comitetul 

raional U. T. M. 
Cluj, activitatea 
culturală la sate

devenit un 
aici tinerii

munca 
excîu- 
didac- 
la ci

ori de

culta-

Pornind de la . fișele
de cititor

activității culturale la 
Astfel, s-a prevăzut ca 
ganizațiile de bază din 
să se întărească simțitor munca 

cu cartea. Acest lu
cru se va realiza prin 
organizarea și întări
rea comisiilor con
cursului „Iubiți car
tea", prin organizat 
rea unei susținute 
munci de populariza
re a concursului, pre
cum și prin organi
zarea a o serie de ac
tivități îndrăgite de 
șezători literare, re- 

cu scriitorii,

atîtea

cu versul popular
(Urmare din pag. I-a)

lescu și fostul „metodist princi
pal“ Gh. Crivăț. Haideți să ve
dem despre ce este vorba.

Cităm aproape la întimplare 
ghicitoare;o

FIȘA de cititor dintr-o biblio
tecă este de obicei un adevărat 
ghid care te ajută să cunoști 
preocupările unui tînăr, prefe
rințele lui. Frecvența cu care 
sînt schimbate cărțile, multitu
dinea titlurilor și autorilor — 
deși într-o notare lapidară — 
vorbesc convingător despre se
tea Ini de cultură. De acest ade
văr rn-am convins încă o dată 
răsfoind fișele de cititor de la 
bibliotecă, și apoi stînd 
vorbă cu tineri muncitori 
secția ajustaj — sudură — 
torul prese de la Uzinele 
tractoare „Ernst Thălmann“ 
Orașul StaLn.

Iată de pildă pe tînărul 
munist Gh. Golcanu. Nu există 
săptămînă în care să nu citească 
o carte ideologică sau de litera
tură, beletristică ori una teh
nică, de specialitate. Versuri de 
Eininescu. biografii ale eroilor 
uteciști, lecturi din Sadoveanu, 
Tolsioi, Șolohov, Gorki, Bal- 
zac...

De fiecare dată cînd se deschid 
discuții pe marginea unei cărți 
tînărul ajustor Gh. Golcanu are 
ce spune. Rar i se întîmpla să 
nu fie la curent cu vreo nou-' 
tate literară.

Orc întregi ți-ar tot povesti 
tînărul comunist cît de dragă ii e 
cartea. De la un timp pasiunea 
lui pentru lectură i-a „moli psit/ 
și pe alți ll.neri din secție, 
lipsit e un fel de a vorbi, 
tru că tînărul 
în același 
pagandist al cărților, 
bucurie 
prietenul 
muncă FI. Dorobanții.

In urmă cu cîtva timp dacă 
cineva ar fi avut curiozitatea 
să-l întrebe pe tînărul Doro
banții ce carte i-a plăcut mai 
mul’.. ar fi fost întîmpinat de o

comunist 
timp un pasionat 

Nu
îți povestește 
și tovarășul

un surîs

de 
din 
aec-

de 
din

co

1“ 
Mo- 
pen
es le 
pro
farà 

despre 
lui de

privire nedumerită, de
voit superior și poate cu o ast
fel de replică: „Sînt eu omul 
care să mă ocup cu nimicuri?!“. 
De fapt ~ 
cu tot 
sindu-și 
leanu a
S-a
la carte, 
poate fi 
țelegi. Și 
bit într-o
rare grea 
tînăr; altădată despre

FI. Dorobanții se ocupa 
soiul de 
vremea, 
încercat 

gîndit în
la cît de bun sfătuitor 

cînd știi s-o în- 
a gîndit bine. I-a vor- 

seară de o împreju- 
prin care trecuse un 

o ex- 
curaie documentară... Voit ocolea 
să-i spună că-i vorba de subiecte 
luate din cărți. îi povestea ca 
despre lucruri petrecute în via
ță, din amintirile lui. Pînă i-a 
trezit curiozitatea. Și greul a 
fost pînă Florian a luat în mînă 
prima carte. Prietenul său l-a 
făcut să îndrăgească cărțiile, să 
ajungă să nu conceapă nici el 
o zi fără un ceas de lectură mă
car.

Tinerii strungari Octav Obe- 
roffer și Costacbe Benone sînt 
și ei pasionați cititori. Bagajul 
acumulat prin lectură îi ajută 
mult și la școala serală, ai căror 
harnici elevi sînt.

Stînd de vorbă cu mulți tinerii 
din secție, nii-am dat seama însă 
că în lectura multora se simte 
lipsa de îndrumare, că citesc la 
întâmplare de multe ori fără să 
izbutească să-și formeze o părere 
proprie despre caftea respectivă, 
reținînd doar detalii nesemnifi
cative. Nu s-ar putea spune <ă 
biroul U.T.M. n-ar cunoaște 
că pentru orientarea lecturii ti
nerilor, pentru ajutorarea 
în înțelegerea profundă a 
ținutului cărților, a ideilor 
tru care militează cartea, 
rol deosebit îl are concursul 
biți cartea“. Dar despre felul 
cum s-au ocupat membrii birou-

nimicuri, iro- 
Gheorghe Go- 
să-l schimbe, 
primul rînd

ia 
or- 

spune 
Pentru a număra 
și tiiicrii care se 

intigna „Prie- 
ori s-au înscris să

lor 
coo
peri- 

un 
„Iu-

lui de antrenarea tinerilor 
această formă de lectură
ganizată nu ți-ar putea 
prea mult. ~ 
pe utemiștii 
pot mîndri cu 
ten al cărții'“ 
o obțină, îți sînt de ajuns dege
tele de la o singură mină. Ig- 
norînd sarcinile ce-i reveneau în 
organizarea concursului „Iubiți 
cartea“, biroul U.T.M. n-a luat 
nici măcar măsura organiza
torică de a înființa comisia con
cursului.

Să nu fie o necesitate organi
zarea concursului „Iubiți cartea“ 
în acest colectiv de tineri ? Fap
tele dovedesc contrariu. Necesi
tatea integrării tinerilor în ca
drul concursului este reclamată 
în primul rînd de faptul, că aici 
există încă tineri care nu citesc, 
nu se preocupă suficient și con
tinuu de creșterea nivelului lor 
politic, ideologic și de cultură 
generală.

Sînt tineri ca Traian Tocaci, 
Ștefan Voicu, Mihai Bătrinu, 
Vasile Boiangiu și alții care de 
luni de zile n-au citit nici o 
carte. în întreaga lor comportare 
Se simt consecințele acestui fapt. 
Adesea îi vezi pierzîndu-și vre
mea. sînt indisciplinați ; chiar 
din felul 
seama cît 
cunoștințele, 
mulțumit să 
acești tineri 
a întreprins 
rarea lor.

Doar singure aceste exemple 
ni se par suficiente pentru a de
monstra cit de necesură este or
ganizarea concursului „Iubiți 
cartea". Tinerii partieiipanți la 
concursul „Iubiți cartea“ ar pu
tea fi ajutați să-și orienteze mai 
bine studiul, să aprofundeze cele 
citite, să asimileze lectura.

cum vorbesc îți dai 
de sărace le sînt 
Biroul U.T.M. s-a 
constate doar că 

nu citesc dar nu 
nimic pentru ajuto-

De curînd a avut loc 
rea de dare de seamă și 
în această organizație, 
birou a fost aspru criticat și pen
tru felul cmn s-a ocupat de sti
mularea gustului pentru lectură 
al tinerilor. Tînărul strungar Cos- 
tache Benone vorbea despre ne
cesitatea unei mai mari preocu
pări pentru organizarea timpului 
liber, despre marele volum de 
timp pe care ar trebui să-l ocupe 
lectura la fiecare tînăr.

Pentru multiplele sale calități, 
utemiștii l-au ales pe Gh. Go- 
leanu în biroul U.T.M. și secre
tar. Mulți s-au gîndit atunci și la 
pasiunea lui pentru lumina căr
ții, dar mai ales la faptul că el 
a știut să-i apropie de această 
pasiune și pe alții.

Felul cum trebuie alcătuită 
activitatea în cadrul concursului 
„Iubiți cartea“ trebuie să stea 
cu toată seriozitatea în atenția 
noului birou ales. Incepînd cu 
o temeinică muncă de populari
zare a concursului, a scopului 
lui educativ, făcînd cunoscute tu
turor cărțile cuprinse în biblio
grafie, biroul U.T.M. trebuie să 
desfășoare o intensă muncă de 
atragere a tinerilor în cadrul con
cursului. De asemenea organi- 
zînd comisia concursului, biroul 
U.T.M. ’ ’ “ ‘
seamă 
lecturi 
menite 
lectură 
înțelegerea profundă a conținu
tului de idei al cărților citite. 
Comitetul U.T.M. pe uzină are 
datoria să sprijine birou] U.T.M. 
din această secție în desfășurarea 
unor acțiuni interesante, instruc
tive, care să răspundă setei de 
cunoaștere a tinerilor, preocu
părilor lor.

aduna- 
alegeri 

Vechiul

trebuie să întreprindă o 
de acțiuni ca recenzii, 
în grup, seri literare etc., 
să stimuleze gustul de 
al tinerilor, să-i ajute în

FL. DANCIÜ

tineri ca: 
cenzii, întilniri 
concursuri etc.

Noi vom folosi perioada de 
iarnă pentru îmbogățirea cu
noștințelor politice, ideologice, 
științifice ale tineretului, în vede
rea formării unor concepții ma
terialiste despre natură și socie
tate la tineri, in acest scop co
mitetul raional U.T.M., în cola
borare cu secția de învățămînt 
și cultură a sfatului popular ra
ional, sub îndrumarea comltetu 
lui de partidj va trimite pînă la 
sfîrșitul anului în comunele Pan
ticeu, Berindu, Someșul Rece, 
Pălatca și în multe altele, un 
număr de 12 brigăzi științifice 
care să explice tineretului feno
menele naturii precum și alte 
probleme științifice care-1 inte
resează. Ne-am propus să orga
nizăm noi cercuri de citit li
teratură șl cercuri ale tineri
lor naturaliști șl să întărim 
activitatea celor existente. Vom 
folosi mai mult decît in anul 
trecut șezători le, clăcile, pentru 
îmbogățirea cunoștințelor cultu
rale ale tineretului, pentru a se 
învăța mai multe cîntece revolu
ționare, populare, pentru a se în. 
văța mai multe poezii, pentru 
întilniri cu comuniștii, cu bă- 
trînii satelor care să vorbească 
tineretului despre viața grea 
din trecut, despre prefacerile 
care se petrec la sate în anii no 
ștrl.

Paralel cu toate acestea ne-am 
propus să acordăm mai multă 
atenție activității artistice care 
este îmbrățișată de un număr 
din ce în ce mal mare de tineri 
din satele și comunele raionului. 
In această direcție ne vom ocu
pa atît de lărgirea numărului de 
formații, dar mai ales de îmbu
nătățirea conținutului activității 
lor din punct de vedere poii- 
tic-educativ, cit și artistic.

Desigur pentru a determina o 
cotitură în organizarea unei bo
gate activități culturale pentru 
utemiștli și tinerii din satele ra
ionului nostru nu sînt suficiente 
doar propunerile noastre. Va tre 
bui să desfășurăm o largă mun
că organizatorică pentru atrage
rea maselor largi de tineri la 
activitatea culturală. La adună
rile de dărj de seamă și alegeri 
— alături de celelalte aspecte ale 
activității de organizație — se 
dezbat șl problemele îmbunătăți
rii muncii culturale, ridicării 
nivelului său. De asemenea am 
îndrumat organizațiile de bază 
să atragă — mai mult decît 
pînă acum — tinerele cadre di
dactice și în general tinerii in
telectuali de la sate care pot a- 
duce o contribuție însemnată la 
îmbunătățirea activității cultu
rale.

Tineretul este dornic de cul
tură și noi avem toate condițiile 
să răspundem acestei dorinți fi
rești.

Biblioteca 
personală

Majoritatea elevilor din clasa
Vil-a de la Școala de 7 ani

din comuna Smîrdloasa, raionul 
Zimnicea citesc literatura cu pa
siune.

Mal zilele trecute cînd mă În
dreptam spre școală am întîlnit 
pe drurn pe elevii Barbu Alunei și 
Manea Marin care purtau în 
brațe o mulțime de cărți.

— Dar ce faceți voi cu
cărți — l-ara întrebat — le pu
teți citi pe toate?

— Să vă explic, îmi spuse 
elevul Barbu arâtîndii-mi căr
țile : romanele acestea îmi silit 
necesare ca lectură în afară de 
programul de învățămînt la lim
ba romînă, acestea sînt pentru 
constituție și Istorie, iar cele 
două sînt pentru părinții mei cu 
care adesea mă întrec la cititul 
literaturii.

Manea Marin îmi spune că 
încă de pe acum elevii au în
ceput să-și amenajeze acasă c te 
o bibliotecă personală pe care 
o complectează mereu cu cărțile 
noi ce apar în librărie.

„Fata mea 
învăță muzica"
Marioara Postea din satul Șoi- 

mu, raionul Zimnicea, e încă o 
copilă. îi place mult să cînte. 
La serbările școlare, sătenii o as 
cultă cum interpretează cu 
măiestrie multe cîntece populare. 
Unele dintre ele le-a învățat as
cultînd difuzorul din casa părin
tească, altele, de la fetele mai 
mari din sat. „Repertoriul“ ei e 
destul de bogat : 76 de cîntece 
pe care le cunoaște pe dinafară.

Dorința fierbinte a fetei era 
să devină cîntăreață, să cînte în 
fațta oamenilor, pentru a le face 
clipele de odihnă mai plăcute. 
Nicolae Postea, tatăl, cunoștea și 
el visul fiicei sale, dar ridica 
neputincios din umeri.

Știa el din tinerețea lui 
mai fuseseră înainte vreme
sat și alte fete talentate care 
știau să cînte minunat și nu a- 
junsese nici una să meargă la o 
școală de muzică.

L-am sfătuit pe nenea 
să trimită fata la școa-la 
zică. M-a privit mirat.

— La școală ? Cine o 
ne acolo ? O să cînte și 
în sat. Are doar cine s-o

...De atunci, a trecut aproape 
un an. Zilele trecute, treburile 
mi-au purtat din nou pașii prin 
satul Șoimu. L-am întîlnit și pe 
Nicolae Postea. A scos din buzu
nar o scrisoare împăturită cu 
grijă pe care mi-a întins-o

— Fata mea învață muzica.
E în clasa a V-a la Școala de 

muzică. Auzi, mata, acum învață 
la pian și la vioară. Ea, fiica 
unui simplu țăran muncitor...!

Citește mereu scrisoarea 
parcă nici nu-i vine a crede, 
tul gratuit, masă, internat 
unde mai pui că primește 
bursă.

Da, nene Nicolae, e adevărat ! 
Tinerii din patria noastră pot a- 
junge tot ce doresc. Partidul și 
guvernul le-a deschis larg porțile 
spre un viitor luminos.

IONEL TRIFU 
profesor

că 
în

Nicolae 
de mu-

întreți- 
ea aici 
asculte.

?> 
To

Ș"

AUREL PRIGOP 
secretar al Comitetului raional 

U.T.M. Cluj

Tinerii artiști amatori din bri
gada artistică de agitație de 
la G.A.C.-Călugăreni, regiu
nea București, învăjînd noi 
texte pentru spectacolul ce-l 

vor da in curînd.

Foto : P. POP

„Pe la noi atunci cînd vine 
Tuturor le pare bine
Și-l întreabă fiecare
„Ce e nou în lumea mare?“ 

(Ziarul)

Intr-adevăr, „grave greșeli po
litice“! Mai departe, fragmente 
dintr-un cîntec (cules de la Radu 
Cojocaru, G.A.S. Odobeasea- 
Roșiori) care vorbește despre via
ța mizerabilă din trecut a țără
nimii muncitoare și zice:

„Și iar verde maghiran
Ziua munceam, 
Noaptea munceam
Averea altuia spoream“

găsind totodată cuvinte frumoase 
și comparații emoționante pen
tru bogăția vieții noastre noi:

„Foaie verde trei măsline 
însă astăzi trăiesc bine 
Sînt colectivist de frunte 
Duc spre casă roade multe. 
Difuzoru-mi cîntă-n casă 
Și mi-e viața luminoasă... 
...Și iar verde de măsline 
Nu mă-nchin la orișicine, 
Nici la alte curți străine, 
Nici la corbi croncănitori 
Nici la cruzi exploatatori, 
Mă închin doar țării mele 
C-a sfărimat lanțuri grele. 
Țara m-a-nvățat să cînt 
Cîntec nou pe-acest pămînt“.

Și iarăși, ce tristă constatare, 
că versurile acestea „nu se referă 
la viața oamenilor de astăzi" ! De 
același grav păcat, după părerea 
autorilor scrisorii, suferă și ur
mătorul cîntec al tractoriștilor 
de la S.M.T. Odobeascat

„Foaie verde mărgărit
Primăvara a sosit
Tractoriștii au ieșit
Să are ogoarele
Să-și plimbe tractoarele
Foaie verde foi de nalbă 
Tractorist de la brigadă 
Ziua ară, noaptea ară 
Să crească belșug în țară. 

.Foaie verde trei granate
La brigada noastră frate, 
Pînă-n noaptea jumătate
Se aude-n cîmp tractorul 
Și brăzdează viitorul“.

Aș mai putea desprinde și alte 
asemenea bucăți sau fragmente 
din filele trimise Casei de creație 
de tovarășul Nelu Baroană. Chiar 
rîscînd să-i jignesc pe autorizații 
esteți, autori ai scrisorii, ca un 
admirator al folclorului nou și 
ca unul care, din cînd în cînd 
ostenește să-l culeagă și populari
zeze, țin să afirm că lucrările ci
tate pot figura oricînd într-o cu
legere de 
rivalizînd 
acest gen 
apreciate.

versuri populare noi, 
cu alte modele de 
răspîndite și peste tot

Dacă tovarășul Nelu Baroană a 
mai schimbat ici, colo, cîte un 
vers, sau a scris singur astfel de 
poezii populare, cu atît mai 
bine. Nu putem decît să-l feli
cităm din inimă pentru pasiunea 
și răbdarea cu care își duce la 
îndeplinire o misiune ce și-a 
luat-o singur, ca un om talentat, 
cum mai sînt desigur mulți alții 
în regiunea București. E adevă
rat că dinsul culege uneori 
folclorul în mod mecanic, nese- 
lectind griul de neghină, fără 
să-și dea seama că sînt unele ver
suri greșite sau care ar putea 
semăna confuzii, așa cum nu știe 
înlătura din splendide cîntece de 
dragoste părți hibride, de așa 
zisă mahala, pe care cîte un lău
tar răzleț le mai bîlbîie.

Dar de la aceste greșeli ale 
culegătorului nostru și pînă la 
tonul sentențios, irevocabil sum
bru, al scrisorii semnată de to
varășii Păsculescu și Crivăț este 
o distanță ca de la pămînt la 
cer.

Acest dispreț boieresc pentru 
frumoasele versuri populare care 
preamăresc munca poporului și 
partidului nostru, ține de un 
mod vicios de gîndire, absolut 
străin marxismului, plătind tribut 
evident ideologiei burgheze. Nu
mai literații estetizanți priveau 
cu dispreț poezia populară, care 
le mirosea „a opincă“, o respin
geau, sub diverse pretexte mai 
mult sau mai puțin deghizate.

Estetismul ram ine deci pentru 
poezia 

că mai 
mrejele 

de mult 
noastră.

totdeauna certat cu 
populară. Se vede însă 
sînt oameni prinși în 
acestui mod de gîndire 
detronat de ideologia 
ba chiar și unii activiști culturali.

Cred 
bună zi 
un alt poet popular, sau cule
gător de cîntece, nu le vor trimite 
un nou caiet cu versuri izvorîte 
din sufletul luminos al poporului 

se va răspunde în 
Cum am putea avea 

că se va întîmpla

oare dinșii că într-o 
tov. Nelu Baroană sau

nostru? Li 
același stil? 
certitudinea 
altfel?

Lucrătorii 
buie să se < 
dragoste 
prinzînd creațiile cântăreților 
nonimi. ’ 
prețuire adîncă culeg cu migală 
asemenea creații, trebuie spriji
nită, și nu privită cu dispreț. 
Chiar dacă uneori acești culegă
tori de folclor nu reușesc să dis- 
cearnă prea bine ceea. ce e pre
țios în materialele culese, dato
ria tovarășilor de la Casa de 
creație populară e să-i îndrume 
cu competență, să-i ajute. E în 
interesul Casei de creație atra
gerea unui număr cît mai mare 
de asemenea harnici colaboratori, 
care să contribuie la îmbunătă
țirea substanțială a muncii ei în 
acest domeniu atît de însemnat.

Personal, n-aș putea avea o 
bucurie mai mare decît aceea 
de-a vedea în librării o culegere 
de poezii populare noi, revoluțio
nare adunate 
Nelu Baroană 
de Casa de 
București,

’ Casei de creație tre* 
aplece cu mai multă 

peste manuscrisele cu-
a-

Truda celor ce dintr-o

creații, trebuie spriji-

de oameni ca 
și editate chiar 

creație a regiunii

ei -'fesfer-

r- -V:
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O hotărîre 
a Consiliului 
de Miniștri

E. VLADESCU-Petroșani: Sfa
tul popular al orașului Petro
șani ne-a comunicat că sezi
sarea trimisă 
justă și s-au 
rele măsuri :
- In planul 

și construcții al cartierului Li- 
vezeni se va include construirea 
unui bloc al cărui parter va fi 
rezervat pentru magazine de 
produse alimentare și indus
triale.

- In cartierul Livezeni, 
locul indicat de dv., s-a 
fiintat o stație a autobusului 
I.G.Ó.
- Serviciul social al Combi

natului carbonifer Valea Jiului 
vc lua măsuri pentru îmbună
tățirea aprovizionării cu apă 
caldă a locatarilor ce locuiesc 
în noile blocuri construite la 
Livezeni.

de dv., a fost 
luat următoa-

de sistematizare

în 
în-

tr-o perioadă scurtă în locul 
celor două piețe provizorii să 
se construiască o mare hală 
special amenajată.

Te rugăm mai scrie-ne.

ION MIRESCU-VasluiIn 
generat, apa mărilor este să
rată ; apa lacurilor, rîurilor șl 
apelor subterane se consideră 
de obicei dulce. Salinitatea a- 
pelor marine variază între 
1—47%, fiind în medie de 
35%, ceea ce înseamnă că 
1 (XX de părți de apă conțin 
35 de părți de săruri.

în scopul de a înlesni transport 
tul oamenilor muncii — posesori 
de biciclete — la locul de muncă, 
Consiliul de Miniștri a hotărît 
desființarea permiselor de circu
lație și a taxelor pentru bici
clete (fără motor).

Comitetele executive ale sfat
urilor populare vor aplica de 

îndată această măsură.

DACANF.Ț ILIE-Siblu : în
treprinderea de construcții si
derurgice Hunedoara 
semnalului dumitale 
luat măsuri pentru 
toate drepturile ce se 
varășilor muncitori 
eleni de la uzinele

MÎRON DUMITRESCU-Tur- 
da: Fotografia este arta de a 
serie eu ajutorul luminii, așa 
cum, de altfel, o arată și nu
mele (în limba greacă veche 
FOTOS înseamnă. LUMINĂ, 
iar GRAFIA înseamnă SCRIE
RE). Dacă nevoia de a reprodu
ce imaginile ființelor și lucruri
lor înconjurătoare este foarte 
veche. în schimb posibilitatea 
de a fixa imaginile cu ajutorul 
luminii nu s-a putut ivi decît 
tîrziu de tot, abia după ce 
știința mecanioiî, a opticii (a- 
ducînd cunoașterea diferitelor 
însușiri ale razelor de lumină) 
și după ce tehnica în domeniul 
producerii sticlei, al metalur
giei etc. g-au dezvoltat puter
nic și au ajuns destul de de
parte pentru a putea pune Ia 
îndemîna oamenilor mijloacele 
de realizare a invenției „scrie
rea cu lumină“.

în urma 
critic a 
a achita 

cuvin to- 
și tehnl- 

„Indepen- 
dența" din Sibiu pentru pe- 
rioada cît au fost detașați pe 
șantierul Montaj Instalații II 
Hunedoara.

G. ALFRED-comuna Bicso- 
dul Oltului: Direcția Generală 
a Poștei și Telecomunicațiilor 
— Serviciul difuzării presei — 
ne-a comunicat că s-au luat mă
suri pentru ca pe viitor să pri
mești la timp publicațiile la 
care ești abonat.

Factorul poștal din a cărui 
neglijență în serviciu s-a pro
dus situația semnalată a fost 
sancționat.

de 
au 
de 

so-

POPOVICI NICOLAE-Onești: 
Sezisarea trimisă de dumneata 
redacției ziarului nostru este 
justă. Cei în măsură să rezolve 
sezisarea au hotărît ca în-

ViCTOR DIACONESCU-Bu 
zău : Informația trimisă are o 
temă Interesantă și va fi pu
blicată cît de curînd.

Te sfătuim să ne trimiți o 
scrisoare în care să vorbești 
despre contribuția tinerilor la 
acțiunea patriotică de comple
tare și plantare de livezi și vii, 
despre formele de mobilizare 
a tinerilor folosite de organi
zațiile U.T.M. în această im
portantă acțiune.

75 de ani de la premiera piesei 
0 scrisoare pierdută“»

La 13 noiembrie s-au împlinit 
trei* sferturi de veac de cînd la 
Teatrul Național din București a 
avut Ioc premiera nemuritoarei 
comedii a lui I. L. Caragiale — 
„O scrisoare pierdută“. In de
curs de 60 de ani, din 1884 pînă 
în 1944, această ascuțită satiră 
la adresa regimului burghezo- 
jnoșieresc a' fost prezentată în 
medie de 4 5 ori pe an.

In anii regimului de democra
ție populară piesei și autorului 
ei li s-au acordat cinstea și pre
țuirea pe care le meritau. Din 
anul 1948 Teatrul Național „1. L. 
Caragiale“ a reluat cu mare suc
ces această capodoperă a litera
turii noastre dramatice, ea ju- 
cîndu-se în același timp și pe 
scenele altor teatre din țara noa
stră. Ca o recunoaștere a înal
tului nivel artistic la care a fost 
realizat spectacolul cu „O scri
soare pierdută“, colectivului care

Sătenll din cuprinsul regiunii 
Bala Mare contribuie cu însufle
țire prin muncă patriotică la 
înfrumusețarea comunelor. Anul 
acesta, de pildă, prin contribuția 
acestora s-au efectuat peste 700 
de noi construcții în valoare de 
peste 15 milioane lei. Printre al
tele s-au construit 23 localuri 
pentru școli de 4 ani și 7 pentru 
școlile de 7 ani, adăugîndu-se 
încă 23 de săli de olasă la șco
lile existente. S-au înălțat 18 că
mine culturale, 2 dispensare și 
s-a construit o bale populară co
munală. Pentru înfrumusețarea 
comunelor au fost modernizate 
12 străzi, s-au construit 113 po
dețe și 198 poduri noi. Paralel 
cu executarea acestor lucrări au 
fost electrificate 17 localități, iar 
2 au fost radioflcate.

a dat viață scenică acestei lu
crări i-a fost acordat Premiul de 
Stat pe anul 1954. Un an mal 
înainte piesa fusese transpusă pe 
ecran.

Sclipitoarele replici a te come
diei lui Caragiale au răsunat în 
numeroase limbi străine, pe sce
nele unor teatre de pe diverse 
meridiane ale globului: după 
premiera de 4a Moscova din 1952 
in peste 15 alte orașe ale Uniunii 
Sovietice, precum și în Argen
tina, Belgia, Chile, R. P. Chi
neză, Finlanda, Franța, R. D. 
Germană, Italia, R. P. Ungară, 
Republica Arabă Unită, Uru. 
guay șl în alte țări.

*
In sala Comedia a Teatrului 

Național „I. L. Caragiale“ a 
avut loc vineri seara un specta
col festiv cu piesa lui Caragiale 
„O scrisoare pierdută“.

înainte de spectacolul cu piesa 
„O scrisoare pierdută“, care s-a 
prezentat astfel pentru a 678 a 
oară de la premieră, a vorbit 
dramaturgul Aurel Baranga, di
rector adjunct al Teatrului Na
țional „1. L. Caragiale“, despre 
„0 sclsoare pierdută, cea mal 
de seamă operă a dramaturgiei 
noastre realist-crltlce“.

(Agerpree)

Pentru generalizarea celor mal 
înaintate metode agrotehnice în 
cultura orezului, Ministerul Agri
culturii și Silviculturii a orga
nizat vineri la Institutul agro
nomic „Nicolae Bălcescu“ o con
sfătuire pe țară a cultivatorilor 
de orez la care a participat și 
un grup de specialiști chinezi, 
care au lucrat în vara aceasta 
în gospodării de stat și gospodă
rii colective.

Referatele prezentate, discu
țiile și recomandările făcute atît 
de specialiștii chinezi cit și 
cultivatorii din țara noastră 
subliniat posibilitățile mari 
care dispun unitățile agricole
cialiste cultivatoare de orez pen
tru mărirea producției în scopul 
asigurării întregii cantități de 
orez necesare acoperirii consu
mului din producția internă.

La consfătuire s-a subliniat 
că sînt necesare o bună amena
jare a orezărlllor noi, și mai 
ales efectuarea arăturilor adînci 
de toamnă în toate orezărlile, a- 
plicarea îngrășămintelor naturale 
șl chimice în funcție de sol și 
soiul cultivat, respectarea epocii 
optime de însămințare și a can
tităților de semințe la hectar, 
precum și executarea la vreme a 
lucrărilor de îngrijire a culturi
lor, recoltatului și treierișului.

Lucrările conferinței oontinuă.

(Agerpres)

lată-l în fotografia noastră 
pe tînărul Ion Pavel urmă
rind în cabina aparatelor 
mersul furnalului nr. 3, 
„Furnalul tineretului", din Hu

nedoara.
Foto : P. POPESCU
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La douăzeci și patru de ani, 

în 1842, Karl Marx a scris: 
„Filozofii nu răsar ca ciupercile, 
ci sînt rodul epocii lor, al po
porului lor, iar seva cea mai 
subtilă, mai prețioasă și mai 
ascunsă a acesteia se cristali. 
zează în ideile filozofice". Aceste 
cuvinte sînt deopotrivă de ade. 
vărate pentru însăși opera filo
zofică a genialului creator al so. 
cialismului științific. Este ceea ce 
dovedește cu puterea imaginilor 
artistice romanul „Tinerețea Iul 
Marx“ al scriitoarei sovietice Ga- 
lina Serebriakova — prima lu
crare beletristică ce evocă pe. 
rioada de formare ca om, gîndi- 
tor și luptător a celui ce avea să 
devină întemeietorul socialismu
lui științific.

Acest roman a apărut recent 
în traducere romînească la 
E.S.P.L.A. — Cartea Rusă și se 
găsește la toate librăriile din 
țară.

Constituind o amplă relatare 
istorică a situației și luptelor 
proletariatului din Germania, 
Franța și Anglia între 1830-1845, 
punînd în lumină prin forța evo
cărilor vii, îngrozitoarele condiții 
de muncă și trai ale proletaria-’ 
tului și începerea luptelor sale 
— romanul evidențiază legătura 
organică dintre nașterea și dez 
voltarea proletariatului în plină 
tinerețe și anii adolescenței vii
torului său dascăl.

Pe fundalul răscoalei țesători
lor din Lyon, al luptelor demo
cratice revoluționare din Germa
nia, a mișcării eartiste ce a cu
prins întreaga Anglie precum și 
a acțiunii blanqiiișlilor din 
Franța — Cialiria Serebriakova 
realizează un portret amplu, ex
trem de sugestiv și deosebit de 
însufleți t>r al adolescentului și 
tînărului Marx- In strîn'ă legă
tură cu viața socială a epocii

Hochei pe gheată
• La 12 noiembrie a sosit la 

Moscova echipa de hochei pe 
gheață „Brokton“, campioana 
S.UÂ. Hochei știi americani vor 
susține în Capitala U.R.SJS. 5 
întîlniri prietenești cu cele mai 
bune echipe sovietice.

tn primul meci, programat la 
15 noiembrie în Palatul Sportu
rilor, campioana S.U.A. va juca 
cu echipa TSKMO, campioana 
U.R.S.S. La 17 noiembrie ho- 
cheiștii americani vor avea ca 
partener echipa Aripile- Soviete
lor. la 18 și 20 noiembrie vor 
întîlni selecționata orașului Mos
cova, iar la 22 noiembrie for
mația Dinamo.

Șah

Pentru pregătirea cadrelor calificate necesare agriculturii la Tg. 
Mureș a luat ființă cu cîțiva ani în urmă un centru școlar agri
col care pregătește maiștri și tehnicieni veterinari, zootehniști 
etc. lată un aspect de la o lecție de zootehnie în anul I a șco

lii tehnice veterinare.
Foto : AGERPRES

Informații
Vineri seara la Asociația co

respondenților presei străine din 
București a avut loc o reuniune 
cu prilejul celei de-a 15-a ani
versări a eliberării Albaniei de 
sub jugul fascist.

Despre însemnătatea acestui e- 
veniment a vorbit Niko Misha, 
prim-secretar al Ambasadei R.P. 
Albania la București.

A fost prezentat apoi filmul 
documentar consacrat vizitei fă
cute în R.P. Albania de N. S. 
Hrușciov.

★
Vineri 13 noiembrie, d-1 Glif- 

ton Wharton, ministrul S.U.A. la 
București, a făcut o vizită tov. 
prof. ing. Ștefan Bălan, adjunct 
al ministrului Invățămîntului șt 
Culturii.

Cu acest prilej ministrul 
S.U.A. în R. P. Romînă a oferit 
unele enciclopedii unor instituții 
J- .—...—■— romî-de învățămint superior 
neștl.

★
La Casa raională de 

din Pașcani au început 
dimineața lucrările primei con
sfătuiri pe țară de patologie pro
fesională feroviară, organizată de

cultură 
vineri

direcția medicală București și 
serviciul medical regional Iași 
din Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor, împreună 
cu Societatea de medici și natu- 
raliști din Iași.

★
In 6 comune din raionul Pia

tra Neamț, printre care Dochia, 
Bărgăuani, Dobreni se afli in 
construcție noi microcentrale e- 
lectrice ridicate prin contribu
ția voluntară a cetățenilor.

•k
De curînd a fost terminată re

novarea sălii de operații a spi
talului de ta Vișeu. In curînd 
aici se va termina șl noua sală 
de chirurgie. Prin lucrările ce 
se efectuează capacitatea spitalu
lui se va mări pînă la sfîrșitul 
anului la 300 de paturi.

★
în comunele Verești, Gemenea, 

Horodniceni din regiunea Su- 
ceava s-au inaugurat zilele aces
tea noi case de naștere. Acum 15 
ani în satele și comunele regiunii 
Suceava nu exista nici o casă de 
naștere. în prezent în cuprinsul 
reggunii au fost construite și a- 
menajate 129 oase de naștere.

(Agerpres)

Descoperirile 
arheologice 

de la Hurghișca
In timp ce lucrau în pădure, 

muncitorii forestieri din brigada 
condusă de Mlhal Porcilescu de 
la I.F.E.T.-Moldovlța au desco- 

sectorul 
pîrîulul 
de zale 
au fost
muzeu-

perit vară aceasta în 
Hurghișca, pe malul 
Hoșmandinca, 5 cămăși 
din epoca feudală, care 
predate pentru cercetări 
lui din Câmpulung Moldovenesc. 
Mai tîrzlu, muncitorii, aceleiași 
brigăzi au descoperit nu departe 
de locul amintit încă două că
măși de zale, un coif de fler, un 
buzdugan și scări de șea. Fă- 
cînd recent săpături în această 
regiune, cercetătorii Muzeului 
regional din Suceava au găsit 
un bogat material documentar 
istoric datînd din secolele 14-15.

Tinerele acestea, din secția 
ciocolatâ, a fabricii „Desro- 
birea“ din Orașul Stalin, dis
cută despre ultimele reali
zări. Secția a depășit planul 
cu 79 la sută și s-au făcut 
economii de 980 kg. materie 

primă.
Foto : N. STELORIAN

La Combinatul chimic 
Borzești se desfășoară 

din plin lucrările 
de montaj

Lucrările pe șantierul Combina
tului chimic de la Borzești au 
avansat mult în ultimul timp. 
Constructorii continuă să se men
țină fruntași pe complexul de 
lucrări Onești-Borzești. in pri
mele 10 luni ele acestui an ei au 
depășit planul la zi cu 4 la sută.

Din totalul obiectivelor indus
triale ale combinatului ridicate 
pînă acum, 80 la sulă au fost 
predate pentru lucrările de mon
taj. în 12 pavilioane lucrările de 
finisări interioare și exterioare 
sînt executate în proporție de 
peste 90 la sută.

Pe un front larg lucrează și 
brigăzile de moniori și instala
tori. La secția D.D.T. ei au mon
tat pînă acum 90 la sută din to
talul utilajelor. S-a început și 
montarea conductelor din porțe
lan, iar acum se fac pregătiri in 
vederea începerii probelor hi
draulice la conductele ce leagă 
diferitele utilaje din secție. In
tr-un ritm viu se execută mon
tajul utilajelor și instalațiilor 
secțiilor de electroliză, hexado- 
ran, concentrarea leșiei, purifi
carea saramurii, precum și la 
depozitul de acid sulfuric.

• in capitala R.$.S. Vzbece 
se va desfășura cu începere de 
la 15 noiembrie turneul de șah 
al țărilor Asiei cu participarea 
unor șahiști cunoscuți din Indo
nezia, R.P. Chineză, R.P. Mon
golă, R.S.S. Kazahă, R..S.S. Turk- 
menă și R.S.S. Uzbekă. La 12 
noiembrie au sosit la Tașkent 
șahiștii indonezieni Arevan Vah- 
tiar și Lim Hong Giz.

a înscris 15 puncte, tn anul 1960 
campionatul unional de fotbal 
se va desfășura după o nouă for
mulă, în două grupe, cu partid, 
parea a 22 echipe din toate re
publicile unionale. Pentru desem
narea echipei campioane se va 
desfășura un turneu final.
• Echipa de fotbal Djurgar- 

den, campioana Suediei pe anul 
acesta, și-a încheiat turneul în. 
treprins în R.P. Chineză, jucînd 
la Canton cu selecționata pro" 
vinciei Șantung. Meciul s-a ter
minat la egalitate: 0-0. Din cele 
4 meciuri susținute, fotbaliștii „ 
suedezi au obținut o victorie, «ta 
pierdut un meci, iar două le-au' 
terminat la egalitate.

® tn continuarea turneuțui pe 
care-l întreprinde în R.D. Viet
nam echipa de fotbal a Algeriei 
Libere a întîlnit la 
echipa selecționată a 
Fotbaliștii algerieni ou 
învingători cu scorul de

Volei

Fotbal
• La 12 noiembrie s-a dispu

tat ultimul meci din cadrul cam
pionatului unional de fotbal pe 
anul 1959. S-au întîlnit echipele 
SKVO Rostov pe Don și Șahtior 
Stalino, victoria revenind echipei 
din Rostov 
După cum 
campioană 
cest an de 
cova care 
noua oară medaliile de aur.

Clasamentul final al campio
natului este următorul : 1. Di- 
namo Moscova 31 puncte ; 2. 
Locomotiv Moscova 29 puncte ;
3. Dinamo Tbilisi 27 puncte :
4. Skvo Rostov pe Don 26 punc
te; 5. Torpedo Moscova 25 
puncte ; 6. Spartak Moscova 24 
puncte ; 7. Zenit Leningrad 20 
puncte ,- 8. Dinamo Kiev 20
puncte ; 9. TSICMO 19 puncte ;
10. Moldova Chișinău 17 puncte;
11. Aripile Sovietelor Kuibîșev 
13 puncte ; 12. Șahtior Stalino 
13 puncte.

Premiul „Grigori Fedotov" 
pentru echipa cu cele mai multe 
goluri înscrise a fost obținut de 
formația Dinamo Tbilisi. Tot un 
jucător al acestei echipe, centrul 
atacant Kaloev, a cîștigat pre
miul ziarului „Trud“ oferit gol- 
geterului campionatului. Kaloev

cu scorul de 3—2. 
s-a anunțat titlul de 
a fost ciștigat in a- 
echipa Dinamo Mos- 
cucerește pentru a

CU

Haiphong 
orașului, 
terminat 
7-1.

© Turneul internațional stu
dențesc de volei la care parti
cipă echipe din Franța, R. P. 
Bulgaria, R.P. Romînă, R.P. 
Polonă și R. Cehoslovacă a con
tinuat joi seara. Echipa mascu
lină a studenților din R.P. Po
lonă a întrecut echipa studenți
lor din R.P. Romînă cu scorul 
de 3-0 (9, 7, 13). Tot cu 3-0, 
echipa cehoslovacă a învins echi- ’ 
pa Franței, tn turneul feminin. 
Varșovia a învins Bratislava cu 
3-0, iar echipa Universității din 
Praga a întrecut cu 3-1 echipa 
studentelor din R.P. Bulgaria.

Tenis de masă
Tn turul doi al probei de 

simplu masculin din cadrul cam
pionatelor internaționale de te
nis de rhasă ale R. P. Ungare 
de la Budapesta, vineri după a- 
mlază campionul nostru Negu- 
lescu l-a învins cu 3—0 pe sue
dezul lungstroem, iar Rethi a 
dispus cu același scor de Borg 
(Suedia). Campionul european 
Berczik (R.P. Ungară) l-a e.lls 
minat cu 3—1 pe Gh. Gobîrzan. 
în turul 1 al probei de simplu 
feminin, toate cele 3 reprezentan
te ale țării noastre au terminat 
victorioase; Marla Alexandru a 
întrecut cu 3—0 pe Lenkbl 
(R.P.U.), Geta Pitică a dispus 
cu 3—0 de Gregorne (R.P.U.), 
iar Gatrinel Folea a învins tot 
cu 3—0 pe Frlzenhan (R.P.U.).

mediocrității !"
(Urmare din pag. l-a)

Ce-i oare munca planificată, 
orînduită, decît o trambulină 
pentru saltul sigur în viață, în 
creație, salt la unison în care 
nimeni n-are dreptul să rămînă 
în urmă pentru că toți urmărim 
același țel înalt: viața fericită a 
oamenilor muncii. Ce-i oare, 
toată grija, nemăsurata grijă a 
partidului și guvernului pentru 
instrucția și educația comunistă a 
tineretului, ce-i alta decît un în
demn, un ajutor nemijlocit de a 
dezvolta toate facultățile fizice și 
intelectuale ale schimbului de 
mîine?

Și cum răspunde tineretul la 
toate astea?

învățînd. învățînd și iar învă- 
țînd cu pasiune, cu răspundere.

Dar sînt și din cei care vînează 
în clasă doar noța 5. Aceștia sînt 
în primejdia de a rămîne la 
periferia vieții. De aceea a

TINEREȚEA LVI MARX“
respective, romanul descrie dez
voltarea lui Marx în perioada ce- 
lor 10 ani din viața sa — de 
la ultimii doi ani de liceu șl 
studiile universitare pînă la in
trarea în arena vieții politice ca 
redactor la „Revista Renană“ șl 
apoi la „Analele germano-fran- 
ceze“ de la Paris.

Deși cuprinde o perioadă scurtă 
din viața lui Marx, romanul des
crie epoca de un deosebit interes 
a formării sale, perioada de coti, 
tură și efervescență a adolesceri. 
tului Karl, procesul complex al 
cristalizării concepțiilor sale. 
Printre cele mai de preț trăsă
turi ale sale, romanul pune în 
relief stărnitoarea pasiune pentru 
cultură, pentru știință a lui 
Marx.

Prin zugrăvirea mediului so. 
cial al epocii ca și printr-o adîn- 
că pătrundere în personalitatea 
eroului romanului, autoarea reu. 
șește, în lumina datelor auten- 

. tice, să redea procesul apropierii 
tînărului Marx de viața socială, 
multitudinea influențelor pe care 
acesta le suferă, să zugrăvească 
interesul său mereu crescînd pen
tru problemele ce frămîntau so. 

.cietatea vremii, stăruința sa 
plină de dragoste și încredere de 
a urmări situația și evoluția pro. 
letariatului. Viața sa în școală șl 
în anii de studenție, lectura și 
prieteniile sale, gîndurile intime 
și manifestările publice sînt rînd 
pe rînd urmărite spre a ajuta la 
descifrarea procesului de formare 
a unei concepții filozofice și po
litice noi la tînarul Marx, a unei 
noi atitudini; de la ideile expri
mate în teza sa de absolvire in
titulată „Cug. țările unui tînăr la 
alegerea profesiunii” in care 
scrie : „Firea omului e plăsmuită 
în așa fel incit el poate să a- 
jungă la perfecțiune ntim-i dacă 
muncește pentru deeăvîrșirM,

RECENZIE
pentru binele contemporanilor 
săi“, la afirmația plină J" 
credere făcută în anii 
lor universitare de la
„omul e liber numai dacă 
printre semenii săi liberi“ 
ia minunatele cuvinte spuse pe

/’ '''
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de în- 
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Bonn : 
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și pînă
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&
cînd citea soției sale articolul 
„Contribuții la critica filozofiei 
hegeliene a dreptului“ : „Nu nu
mai că vorbesc despre proletariat 
dar aștept ca el să-și îndepli
nească măreața lui misiune isto
rică — revoluția socială".

Astfel se conturează în fața ci
titorului chipul tot mai oțelit al 
aceluia ce avea să devină titanul 
gîndirii și practicii revoluționare. 

Dar nu numai
terial evocat în 
ca la sfîrșitul 
moral al eroului 
cu pregnanță

Autoarea urmărește eu ml-

atît. Vastul ma. 
roman permit« 

lecturii conturul 
să se desprindă

lestrle evoluția eroului, servln- 
du-se de nenumărate date carac- 
terizatoare. Nici o latură a vieții 
sale nu este neglijată, niciuna 
nu este ruptă de celelalte, sepa
rată artificial. Dragostea puter
nică a lui Karl Marx pentru 
Jenny Westphalen, cu toate tră
săturile sale romantice, comple. 
tează în mod firesc și convingă
tor portretul său: Dragostea a- 
ceasta a fost bazată pe comunita
tea idealurilor, pe deplina încre
dere și egalitate (Jennv Marx 
spune la un moment dat: „Noi 
sîntem egali în sentimentul nos
tru").

Nu numai dragostea dar și fe
lul cum înțelege prietenia Alarx 
este un element esențial ce în
tregește portretul său. „Ce este 
prietenia ? — se întreabă el — 
E să lupți pe aceeași baricadă, 
să pășești în aceeași coloană, 
este strîngerea de mină a celor 
ce făuresc împreună spada și 
scriu împreună proclamații. E 
convingere adîncă, cauză comună, 
viața și moarte". Romanul evi
dențiază cu putere hotărîrea cu 
care Marx a știut să se detașeze 
de filistini ca Fritz Schleig sau 
să combată vederile greșite și 
trădătoare chiar ale unor colabo. 
ratori apropiați vremelnic ca 
A. Ruge. In contrast cu aceasta 
Marx a fost însuflețit de nobilul 
sentiment al prieteniei față de 
Engels, lieine și alții, sentiment 
conturat în ultima parte a ro
manului și prin legăturile sale cu 
muncitorul lohann Stock.

Astfel paginile romanului Ga
linei Serebriakova evocă nu nu- 
mai o întreagă epocă a începutu
rilor luptei proletariatului ci, șl 
chipul viu, autentic al tînărului 
Marx în care se conturează din 
ce în ce mai mult trăsăturile și 
ideile făuritorului socialismului 
științific. Folosind un uriaț ma-

terial documentar, păstrînd cu 
fidelitate adevărul Istoric, autoJi 
rea romanului a realizat evo
carea tinereții lui Marx cu sen
sibilitate de seriilor ereind o 
operă cu eroi vii și întîmplări 
plastic conturate. De aceea car
tea pasionează șl trezește inte
resul oricărui cititor.

Citind romanul Galinei Sere
briakova fiecare tînăr cititor ur
mărește cu pasiune anii de tine
rețe, caracterizați de un minunat 
avînt spre cultură și știință, de 
pasiunea pentru adevar, călău
ziți de nobile idealuri morale ai 
dascălului proletariatului — Karl 
Marx. Viața acestuia, încă din 
anii de formare, dă răspunsuri 
clare preocupărilor fiecărui tî
năr: care sint idealurile cărora 
merită să-ți închini viața, idea
lurile poporului și luptei revolu
ționare, ce înseamnă să trăiești 
o viață mare, adevărată, închina
tă luptei pentru cele mai nobile 
țeluri, cum trebuie să muncești 
șl să înveți, cum să te comporți 
în familie, față de prieteni și în 
dragoste, în viața de toate zi
lele.

Valoarea educativă deosebită 
a exemplului tinereții lui Marx, 
materialul bogat de viață referi
tor la epoca dezvoltării șl afir
mării proletariatului fac din lu
crarea Galinei Serebriakova o 
lectură Interesantă și extrem de 
folositoare pentru fiecare tînăr.

lată de ce romanul „Tinerețea 
lui Marx“ trebuie să fie citit de 
flecare tînăr șl tînără ; el trebuie 
folosit de organizațiile U.T.M. în 
cît mal multe conferințe, recen
zii și simpozioane literare spre 
a ajuta tineretului să cunoască 
șl să urmeze minunatul exemplu 
al vi’ț'i lui Karl Marx.

obține doar 5, înseamnă, în 
fapt a mîna muștele la apă, a te 
degrada pe tine, ca om, clipă cu 
clipă. înseamnă a pierde vremea, 
a trindăvi în frumoșii ani ai uce
niciei. Înseamnă a te lipsi, con
știent și condamnabil, de un ba
gaj de cunoștințe absolut indis
pensabil pentru viață, în orice 
meserie vei lucra. Știe oricine că 
noțiunile și cunoștințele insufi
cient asimilate, se pierd pe 
drum. Tinerii care se învîrt în ju
rul notei 5, care-și fac din asta 
un ideal, nu dau dovadă că li-i 
dragă viața și munca înaripată 
de visul creației. Se sperie de 
ideea pregătirii multilaterale a 
omului. Cad într-o primejdioasă 
trândăvie intelectuală. Cad și se 
scufundă acolo, în mocirla me
diocrității inutile. Și seamănă cu 
puiul care sparge găoacea oujui, 
privește lumina soarelui, dar 
n-are nici energia, nici curajul să 
iasă din culcușul îngust, în ae
rul tare al vieții. Seamănă cu bo
bul care se închistează și nu se 
dezvoltă în floare oapabilă să dea 
rod. Seamănă cu orice care, în 
loc să devină ceva, se transform 
mă în nimic.

Nu ; mediocrul nu-i prost. E 
numai lasă-mă să te las, e numai 
lipsit de energie, de voință. E 
cineva care se lasă să devină un 
închircit moral. Se lasă cu bună 
știință. De aceea cel mai sigur 
remediu este tratamentul sever. 
Tratament de „desînchircire”. 
Profesorul greșește dacă „ama
torului” de nota 5 îi urcă lesne 
procentajul, pentru „încurajare“. 
Dimpotrivă. Mediocritatea, boala 
comodității, a trindăviei intelec
tuale și fizice, nu se vindecă de
cît cu tratament sever : cu du
șurile reci ale exigenței mereu 
sporite. întîi să fie convins iu
bitorul poziției ,,de mijloc” că 
asemenea poziție în pregătirea 
intelectuală și de specialitate a 
unui tînăr este o poziție neviabi
lă, este deci o aberație. Ce face 
un medic slab pregătit cînd se 
întîlnește, față în față, eu simpto- 
mele unei boli necruțătoare ? în 
timpul uceniciei l-a iubit pe ino
fensivul 5. Nu s-a pregătit serios.

Acum ? Acum dă din colț în 
colț dacă nu devine chiar un 
criminal, din nepricepere în pro- 
fesie. Ce face un strungar care 
nu-și cunoaște mașina decît de... 
nota 5? Produce rebuturi. Se 
face de rîs; un „Marinică—zis 
codașul“. Ce face un inginer me
diocru cînd are de răspuns de 
construcția unui pod peste care 
trec trenuri cu mii de călători ?. 
Ce face un actor blazonat în me
diocritate, cînd se urcă pe șcenă? 
Nu este oare clar ?

Atunci î
Educarea atitudinii comuniste 

față de muncă, față de profesie, 
față de viață, să stea permanent 
prezentă în mintea tinerilor uce
nici între ale tehnicii, științei ori 
artei. Creăm baza materială și 
tehnică a socialismului și a co
munismului. Pregătim bazele ce
lei mai mărețe epoci de înflo
rire a vieții omului. Poate fi ci 
neva atît de laș îneît să rămînî 
în urmă în acest iureș spre lu
minosul mîine ?

Desigur că nu.
Și tinerii, foarte tinerii arhi- 

tecți pe care i-am lăsat pe șan
tierele din Suceava și elevii 
elevele din școlile sucevene 
bucureștene cu care am stat 
vorbă zilele astea, dovedesc 
prisosință că vor. că pot și 
vor fi în frunte. Noua

5‘ 
ori 
do 
cu 
că

- - - . - . , noastră ,
orînduire socială, tocmai pentru 
că implică o strînsă conlucrare, 
o activitate colectivă, tocmai de 
aceea nu poate îngădui medio
critatea.

De altfel, m-am întrerupt cu 
o digresiune prea iungă și n am 
însemnat ultimele cuvinte ale 
elevei sucevene, cu păr negrit și 
cu minunați bujori în obraji, cu 
suflet cald și voință neclintită.

Ca să ajungem în adevăr oa
meni utili societății, ca să fim în 
adevăr constructori ai comunis
mului acum cînd ne facem uce
nicia, să dăm cu tifla mediocri
tății tovarăși, și să fim toți, 
în frunte !... Da, putem fi toți 
în frunte !

Spuneți voî, nu-i așa, tova
răși ?”. ‘

sanse
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Deschiderea primei 
expoziții industriale 

a R. P. Romîne la Bagdad

In această Impunătoare clădire 
n avut loc deschiderea festivă 
a Conferinței Internaționale a 

Studenților pentru pace.

Foto î C.T.K. h AGERPRES
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Mereu alte orașe 
franceze îl invită 
pe N, S. Hrușciov 

să le viziteze
PARIS 13 (Agerpres). — In 

legătură cu vizita în Franța a 
președintelui Consiliului de Mi
niștri ai U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov, care va avea Toc la în
ceputul anului viitor, mereu alte 
orașe franceze își exprimă dorin
ța de a-1 primi pe înaltul oas
pete.

Consiliul municipal al orașu
lui Moyeuvre-Grande (Departa
mentul Moselle), centru al Indu
striei metalurgice, a hotărît în 
unanimitate să-l invite pe con
ducătorul guvernului sovietic să 
viziteze acest oraș.

Primul glob 
al Lunei

MOSCOVA. La planetarlul 
din Moscova se construiește 
primul glob al Lunei — a de
clarat Vlktor Bazikin. direc
torul planetariului, corespon- 
dentu'ui Agerpres la Moscova. 
Astronomii și pictorii noștri 
au mai redat imaginea Lunci 
întocmind o seric de hărți de 
mare valoare științifică, pe 
sticlă organică. Hărțile aces
tea înfățișau insă numai acea 
parte a Lunei care se.ve'de de 
pe Pămint. Noua lucrare este 
mult mai complicată. Creăm 
primul glob al Lunei care va 
scoate In evidență nțt numai 
munții, craterele si mările oh. 
servale prin telescop, ci și 
relieful acelei părți a Lunei 
care a fost „văzută” de apa
ratele laboratorului cbsmic in
terplanetar.

Obiectul principal de care 
ne folosim la această lucrare 
este fotografia primită de pe 
laboratorul interplanetar. Pe 
baza țl astronomii și pictorii 
au creat o machetă a globu
lui lunar. Globul va înfățișa 
cu mare precizie relieful Lu- 
nel. El va da prima imagine 
clară a ceea ct reprezintă sa
telitul natural al Pămlntului. 
Pe la sflrșitul lunii noiembrie 
globul va fi pus la tndemlna 
vizitatorilor planetariului.

Nu este departe vremea etnd 
elevii vor studia scenografia 
așa cum studiază și geogra
fia. Dar globul nostru va ser. 
ol nu numai ca material dl- 
d act io, ei șl ea mijloc de o- 
rlentare pentru primii oameni 
care vor ajunge ps Lună — 
a încheiat astronomul sovie
tic declarația sa.

O infructuoasă anchetă în Laos
și învățămintele ei...

domnl au cheltuit banii 
spre a călători plnă in 
a petrece acolo citeva

Patru 
O.N.U.
Laoi și
săptămini. In Laos timpul a fost 
consumat între vizitarea monu
mentelor istorice și frecventarea 
cu o punctualitate ireproșabilă a 
celor două localuri de noapte 
din Vientiane. Pentru o aseme
nea ispravă nu trebuiau chel- 
tuiți banii O.N.U. care au o altă 
destinație. Cum însă faptul s-a 
consumat l-am putea califica 
drept o găinărie ce nu tiebuie 
trecută cu vederea atunci cind 
se vor examina scriptele finan
ciare ale organizației interna
ționale. Dar să nu vă faceți 
griji : călătoria în Laos o celor 
patru domni n-a fost o escapadă 
particulară cum s-ar putea crede 
io prima vedere, ci o misiune 
„oficială“. Dumnealor - prin în
călcarea regulilor de procedură 
și a Cartei O.N.U. - au fost tri
miși să ancheteze situația din 
Loos, mai precis să constate 
că... trupe ale R. D. Vietnam ar 
fi invadat micuțul regat asiatic. 
Cei patra aveau rol de paravan. 
Paravanul care să ascundă 
cauzele reale ale încordării din 
Laos, care să ascundă interven
ția amerieahă în această țară, 
care să ascundă amestecul 
S.E.A.T.O. devenit tot mai fățiș.

Pe scurt, paravanul acesta 
trțbuia să ascundă multe. Cit 
privește ancheta era mai greu 
de făcut. Inspiratorii operației 
aveau totuși o doză de opti
mism. Autoritățile regale de la 
Vientiane dăduseră repetate a- 
sigurări că ar poseda niște do
vezi incontestabile asupra inter-

Conferința internaționala
a studenților pentru pace

PRAGA 13. — Coresponden
tul Agerpres transmite: La 
Conferința internațională a stu
denților pentru pace au conti
nuat în după-amlaza de 13 no
iembrie discuțiile pe marginea | 
raportului general. In cursul 
discuțiilor au luat cuvîntul re
prezentanții studenților din E- 
cuador, Sudan, Ungaria, Africa 
Neagră, Anglia, Camerun, Afri
ca de nord și alte țări. El au 
subliniat liotărirea lor neclintită 
de a lupta pentru asigurarea 
păcii și au cerut rezolvarea lme. 
diată a problemei dezarmării ge
nerale și totale. Reprezentanții 
studenților din diferite țări ale 
lumii au vorbit despre marele 
rol al studențlmil în mișcarea

In parlamentul grec 

Deputâti ai E. D. A« 
cer acceptarea propunerilor 

privind colaborarea in Balcani
ATENA 13 (Agerpres). — 

TASS transmite: In numele U- 
niunii Democrate de Stînga 
(E.D.A.) deputății Iliu șl Prlf-, 
tis au făcut în parlament o in
terpelare ministrului Afacerilor 
Externe, Averoff. in această in
terpelare se cere guvernului grec 
să accepte propunerea președin
telui Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, Chivu Stoica, cu 
privire la convocarea conferin
ței țărilor balcanice pentru re
zolvarea problemelor neregle
mentate și crearea miel zone în 
Balcani în care să nu existe ra
chete, și de asemenea să accepte 
propunerea guvernului bulgar

Conferinfa de presă 
a lui Chr. Herter

WASHINGTON 13 (Agerpres). 
La 12 noiembrie a avut loc o 
conferință de presă organizată 
de Chr. Herter, secretarul de 
stat al S.U.A.

Răspunzînd la întrebarea u- 
nuia din corespondenți cu pri
vire la data conferinței la ni
vel înalt, Herter a spus că Sta
tele Unite speră că conferința 
la nivel înalt va avea loc „la 
o dată între 1 martie și jumă
tatea lunii aprilie 1960“.

Răspunzînd la o întrebare 
privitoare la țelurile apropiatei 
conferințe a puterilor occidenta
le, Herter a declarat că în ca
drul acestei întîlniri se va dis
cuta în primul rînd problema 

vențlel nord-vletnameze. Domnii 
ca formau paravanul cu numele 
O.N.U. nu așteptau 
se servească aceste 
să treacă de îndată 
rea unui raport așa 
rea la Washington, 
sească ei .. .
vorbă - inexistenta agresiune 
era imposibil de demonstrat. Dar 
zilele treceau, monumentele ce 
puteau fi vizitate se isprăviseră 
iar domnii începuseră să se 
plictisească în cele două loca
luri de noapte. Dovezile întîrziau 
mereu. E drept, fuseseră aduse 
niște puști ruginite despre care 
se spunea că ar fi armament 
vietnamez dâr proba erd prea 
lipsită de seriozitate. Generalii 
laoțieni care la început ii asi
gurau că vor ■ livra ,,tie’ îndată" 
dovezile, potoleau vizibil asigu
rările. Ba, la un moment dat, 
anunțară că situația s-a, calmat, 
că de fapt nici nu prea se mai 
dau lupte.

Și zilele iar au trecut. Domnii 
au trebuit să se reîntoarcă la 
New York. Aci au pus mina pe 
condei și au . redactat raportul. 
Spre dezamăgirea celor ce le-au 
asigurat un concediu odihnitor 
în Laos, raportul a trebuit să 
recunoască că nu au putut fi 
descoperite dovezi concrete ale 
vreunui amestec al R. D. Viet
nam. Castelul din cărți de joc 
pe care-l construise Sananikone 
s-a prăbușit - calomniile și-au 
găsit o dezmințire categorică.

Dacă domnii trimiși cu man
dat ce uzurpează numele O.N.U. 
nu au avut ce descoperi, în 

decît să II 
„dovezi" șl 
la redacta- 
cum se do- 
Ca să gă- 

I „dovezi" nu putea fi 
inexistenta

generală a popoarelor pentru 
slăbirea încordării Internaționa
le și lichidarea . „războiului 
rece“, despre necesitatea lărgl- 

• rii colaborării șl a întăririi unl- 
.tațli studenților șl a întregului 
tineret în lupta pentru pace în 
lumea întreagă.

Este semnificativ faptul că la 
■Conferința de la Praga partici
pă șl reprezentanți ai studenți
lor care nu fac parte din U.I.S. 
Astfel Federația Mondială a 
Studenților Creștini, care gru
pează 70 de organizații, șl-a ex
primat de la tribuna conferinței 
atașamentul el față de cauza 
păcii, declarîndu-se totodată îm
potriva oprimării colonialiste. 
Delegatul Federației, Adler, a

cu privire la încheierea unul 
tratat de neagresiune între Gre
cia șl Bulgaria, la care s-ar pu
tea alătur.a și alte țări balcanice.

„Acceptarea acestor propuneri, 
se spune în lnt?rpelare, ar crea 
o atmosferă de destindere șl 
pace în Balcani și totodată ar 
sprijini într-o măsură conside
rabilă eforturile marilor puteri 
în vederea destinderii situației 
Internaționale“.

Deputății E.D.A. cer guvernu
lui grec să răspundă de ce, in 
pofida voinței poporului grec, a 
respins aceste propuneri ale ță
rilor balcanice.

ladatei șl locului conferinței 
nivel înalt, precum și a ordi- 
nel de zl a conferinței.

Răspunzînd la întrebarea cu 
privire la posibilitatea și data 
vizitei lui De Gaulle la 
Washington, Herter a spus că 
această problemă va fi probabil 
rezolvată abia după conferința 
la nivel înalt.

în încheierea .conferinței de 
presă, Herter a declarat că 
„starea de spirit antiamericană 
din țările Americii Latine“, și 
îndeosebi din Cuba și Panama, 
constituie obiectul unei neliniști 
șl îngrijorări serioase a Sta
telor Unite.

«chlmb patrloțll laoțieni ou cap
turat documente compromiță
toare pentru guvernul regal. A- 
ceste documente conțin instruc
țiuni amănunțite în legătură cu 
ticluirea unor „dovezi“ despre o 
pretinsă agresiune vietnameză, 
lată ordinul secret nr. 221 din 
23 septembrie semnat de co
mandantul regiunii militare a 
Laosului de nord. Ordinul a- 
cesta e lipsit de ascunzișuri di
plomatice. Lucrurile sînt spuse 
pe șleau - îndemnul la fals este 
direct.
strucțiuni diferite instanțe 
buie să adune pe 
ne simpatizează și 
că să declare in 
lari că au văzut soldați din 
Vietmin (adică din R. D. Viet
nam, n.r.) în anumite locuri, a- 
tacînd pichete, să indice efecti
vul acestora. In plus, persoane 
cu răspundere trebuie Să-i in
struiască pentru a da răspunsuri 
rapide la întrebări“. Instruirea 
pare-se că nu a avut succes.- 
Prea erau cusute cu ață albă 
„dovezile" pentru ca cineva să 
le poată lua în seamă.

■ Eșecurile suferite pe.plan po
litic,, guvernul Sananikone vrea 
să le compenseze printr-o meto
dă lipsită de originalitate : re
presiunile. Acesta-i -sensul pro
cesului intentat patrioților 
țieni în 
nuvong.

I tiane îi 
țieni de

I fi- ușor 
însă dovedite. Și guvernanții de 
la Vientiane nu pot aduce ase
menea dovezi. Atunci au început

„La primirea acestei in- 
tre- 

oamenii care 
să-i sfătuia;-’ 
termeni simi-

lao- 
frunte cu prințul Sufa- 
Guvernanții; de la Vien- 
acuză pe patrioții lao- 
,.trădare“. Acuzații pot 
formulate. Ele trebuie
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propus 
comun 
tema „Știința șl- viitorul omeni
rii“, pentru a sublinia răspun
derea ce revine tuturor organiza, 
{iilor studențești față de pro
blema apărării păcii.

t

U.I.S. organizarea 
a unui simpozion

în 
cu

★
PRAGA 13 (Agerpres). — Ce- 

teka transmite : La 13 noiembrie 
președintele Republicii Ceho
slovace, Antonln Novotny, a pri
mit la Hradul din Praga pe cel 
117 delegați la conferința inter
națională a studenților.

O parte din delegați la Conferința Internațională a Studenți
lor pentru pace.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
TASS transmite : Prima ștam
pilă poștală consacrată ziariști
lor din Uniunea Sovietică se im
primă pe scrisorile trimise din 
Sala Coloanelor a Casei Sindica
telor din Moscova, unde la 12 
noiembrie s-a deschis primul 
Congres unional al ziariștilor din 
UjBJB. In Sala Coloanelor func
ționează un oficiu poștal special.

Ștampila memoriale, de cu
loare violetă, reprezintă un ziar 
fi un stilou care scrie cuvintele t 
„Primul Congres unional al 
riștilor“.

ria-

de«S omlne procesul. Odată, 
două ori... Pretextul II formează 
așa-zlse „motive tehnice". In 
fapt, e vorba de lipsa probelor 
care să justifice organizarea a- 
cestei mascarade judiciare ce 
contravine chiar celor mai ele
mentare prevederi ale legilor 
laoțiene.

După toate cele Intîmplate, 
autorii zarvei provocatoare în 
legătură cu Laosul ar trebui să 
se lase păgubași. Dar dumnea
lor n-au pace. Cu ajutorul po
liticienilor corupți de la Vien
tiane vor să transforme Laosul 
intr-un focar de încordare la 
frontierele țărilor socialiste din 
Asia. Eșecul subcomitetului 
O:N.U. nu le-a servit drept în
vățătură. Acum cu pus în circu
lație ideea unei comisii perma
nente O.N.U. in această țară. O 
asemenea comisie ar t-ebui isă 
fie un instrument de imixtiune 
în afacerile interne laoțiene și o 
torpilare oficială a acordurilor 
de la Geneva ce au stabilit 
Laosului cadrul unei dezvoltări 
pașnice, in afgra 
agresive, 
joeld a plecat în Laos 
misiune ce dezvăluie intenția de 
a folosi mai departe numele 
O.N.U. în scopuri dubioase..

Cei ce nu se pot debarasa de 
practicile „războiului rece" vor 
să mențină o situație tulbure în 
Laos. E bine să amintim că cal
culele bazate pe falimentara po
litică a înveninării situației in
ternaționale sint clădite pe ni
sip. Prăbușirea1 lor e inevitabilă.

combinațiilor
Iar Dag Hammarsk- 

intr-o

EUGENIO OBREA ,

Comitetul Politic al O.N.U 
cere Franței să se abțină de la 
experimentarea armei nucleare

A fost aprobat proiectul de rezoluție 
al țârilor afro-asiatice —

NEW YORK 13 (Agerpres).— 
La 12 noiembrie Comitetul Po
litic al Adunării Generale a 
O.N.U. a terminat discutarea 
problemei referitoare la inten
ția Franței de a efectua expe
riențe nucleare în Sâliara și a 
aprobat cu o .znare majoritate 
de voturi proiectul cu mici a- 
mendamente al rezoluției celor 
22 de țări din Asia și Africa. 
Pentru acest proiect de rezo
luție au votat delegațiile a 46 
de state — ale majorității țări
lor din Asia și Africa, ale 
U.R.S.S, și țărilor de democrație 
populara, precum și ale altor țări 
ca Austria, Canada. Cuba, Fin-

Intervenția delegatului R. P. R. 
în Comitetul nr. 4 al Adunării

Generale a O.N.U.
NEW YORK 13 (Agerpres). — 

Corespondență specială: La Co
mitetul nr. 4 care se ocupă de 
problemele teritoriilor foste co.

Conferința în problema încetării 
experiențelor cu arma nucleară '

Acest grup de lucru, convocat la 
propunerea Uniunii Sovietice, 
trebuie să elaboreze criteriile o- 
blectlve, adică complexul de In
dicații ale aparatelor, care ar 
servi drept temei pentru trimite
rea de Inspectori pe locul unde 
s-a produs un fenomen, bănuit că 
ar fl fost o explozie nucleară.

GENEVA. — 13 (Agerpres).— 
TASS transmite : In cursul întîl- 
nif.ii neoficiale din 13 noiembrie, 
particlpanțil la Conferința celor 
trei puteri in problema încetării 
experiențelor cu arma nucleară 
au ajuns, la o înțelegere prelimi
nară asupra sarcinilor grupului 
de lucru al experților tehnici.

In cinstea
Congresului

BUDAPESTA 13. - ®ore«- 
pondentul Agerpres transmite : 
Bauxita este una dintre princi
palele bogății naturale ele R.P. 
Ungare. In cadrul marii Între
ceri ce se desfășoară In țara ve
cină in cinstea apropiatului 
Gongres al Partidului Alunclto- 
rese Socialist Ungar, minerii din 
minele de bauxită și-au luat Im
portante angajamente.

Situația din
să rămînă

-Urundi continuă
încordată

BRUXELLES 13 (Agerpres).- 
Lupta desfășurată de populația 
banutu împotriva moșierilor ba- 
tutsl crește în amploare „căpă- 
tind, după cum trasmlte cores
pondentul agenției United Press 
Internațional, proporțiile unul a- 
devărat război civil“. Răsculațli 
ocupă satele șl dan foc caselor 
șl acareturilor moșierești. Ve
nind în sprijinul latifundiarilor, 
autoritățile belgiene au instituit 
pe tot teritoriul Rnanda-Urundi 
starea de asediu, Rezidentul mili-

Cine prezintă pericol
în Uniunea Sudafricană

CAPETOWN 13 (Agerpres).— 
Știri sosite din Capetourn (Uniu
nea Sudaf ricana) relatează că 
cetăfeana de culoare Elizabeth 
Mafekeng, lider sindical și mamă 
a 11 copii, a fost deportată de 
autoritățile sudafricane în protec
toratul britanic Basutolorul »ttb 
pretextul că prezența ei la Paatl, 
unde au avut loc puternice mani
festații împotriva discriminării ra
siale, ar ^constitui un pericol 

landa, Islanda, Irlanda, Noua 
Zeelandă, Suedia, Venezuela, 
împotrivă au votat delegațiile 
a 26 de țări, printre care ale 
S.U.A., Angliei, Franței și alia- 
ților for din cadrul blocurilor 
militare. Zece delegații s-au ab
ținut

In
celor 
frica, 
lilic, Adunarea Generală își ex
primă neliniștea profundă față 
de intenția guvernului francez 
de a efectua experiențe nuclea
re în Africa și cerc Franței să 
se abțină de la efectuarea aces
tor experiențe.

de Ia vot.
proiectul de rezoluție ăl 
22 de țări din Asia și A- 
adoptai de Comitetul Po-

Ionii aflate sub tutela Națiunilor 
Unite se dezbate de două săotă- 
mînl raportul Consiliului de Tu
telă al O.N.U. asupra situației 
din aceste teritorii. Regimul de 

------ tutelă instituit de O.N.U. are ro-
dul de a favoriza progresul eco
nomic, politic șl social al acestor* 
teritorii pentru pregătirea evolu
ției lor către o independență 
completă.

Luînd cuvîntul în dezbaterea 
din Comitet, în numele delegației 
R. P. Romîne, Nicolae Melinescu 
a făcut o documentată expunere 
asupra situației din teritoriile 
sub tutelă, subliniind că ea re
flectă politica colonială de ex
ploatare a bogățiilor acestor re
giuni în profitul monopolurilor 
străine.

Exprimînd protestul delegației 
romîne față de practicile puterilor 
administrante. Nicolae Melinescu 
a atras atenția că acestea con
stituie o flagrantă violare a pre. 
vederilor Cartei Națiunilor Unite 
și scopurilor regimului de tutelă, 
fiind în fond o politică tipic co
lonialistă la adăpostul ON.ll.

Delegația romînă va sprijini 
fără rezerve orice inițiativă ur
mărind îmbunătățirea situației 
politice, economice, sociale șl 
culturale a teritoriilor sub tutela 
Națiunilor Unite, ca șt fixarea 
celor mai scurte termene și a 
tuturor măsurilor necesăre pentru 
asigurarea unei independențe 
reale a acestor teritorii — a 
chelat Nicolae Melinescu.

in

P. M. S« U.
mal remarca- 
colectlvul ml-

Rezultatei« cele 
bile le-a obținut 
nelor întreprinderii de extracție 
a bauxitei din regiunea Bakony. 
Minerii acestei Întreprinderi iu 
extras 23.500 tone peste plan 
depășind cu 
propriul lor an^ 
nu acestor rezultate el au șl a- 
tlns nivelul producției planifica
te pentru anuil viitor.

1 tone peste plan 
7.000 tone chiar 

igajament. In "ur- 
intate el au șl a-

tar belgian căpătînd împuterni
ciri depline. împotriva răscula- 
ților au fost trimiși peste 2.000 
de soldați al trupelor coloniale. 
Autoritățile militare declară însă 
că datorită condițiilor geografice 
— Ruanda-Urundl este o regiune 
muntoasă — răscoala va fi greu 
de Înăbușit. Tot pentru reprima
rea acestei mișcări, la 12 noiem
brie a fost trimisă de la baza 
militară Tamina din Congo o 
unitate belgiană de parașutiști.

• • •
bunapentru pacea, ordinea și 

administrare a africanilor”.
In fața locuinței Elizahethei 

Mdfekeng au avut loc ciocniri in
tre polițiști și populație. A fost 
ucis un cetățean de culoare, 11 
au fost răniți grav, iar 51 per
soane au fost arestate.

Acțiunea samavolnică a rasiști, 
lor din Uniunea Sudafricană a 
sttrn.it indignarea opiniei publi
ce străine.

BAGDAD 13 (Agerpres). — 
La 12 noiembrie a avut loc la 
Bagdad deschiderea primei expo
ziții Industriale romîneștl orga
nizate de Camera de Comerț a 
R. P. Romine.

La deschidere au participat din 
partea irakiana : Hașhim Jawad, 
ministrul Afacerilor Externe, 
Aluhammed iladld, ministrul Fi
nanțelor, Aiuhammcd Yahia, mi
nistrul Afacerilor Interne, Mii- 
heddin Abdul Hamid, ministrul 
’Invățămintului, Talaat Aș-Sai- 
bani, ministrul Planificării, Hu- 
dalb el-Haj Aîahmud, ministrul 
Agriculturii, colonelul Mahdawi, 
președintele Tribunalului Popular 
Suprem, generalul Hassan, pri
marul Bagdadului, funcționari 
superiori, șefii oficiilor diplo
matice aer ditați în Irak, oa. 
meni de afaceri șl cultură, zia
riști Irakieni și corespondenți de 
presa străini.

Cu acest prilej Abdul Latif 
Aș.Sawaf, ministrul Comerțului 
irakian, ing. lancu Horațiu, se
cretar general la Ministerul In
dustriei Petrolului și Chimiei al 
R. P. Romîne, și Ion Georgeseu, 
ambasadorul R. P. Romine în 
Irak, au rostit cuvîntărl.

In cuvîntul său, ing. lancu 
Horațiu a spus între altele: 
Fără îndoială că expoziția la a 
cărei Inaugurare asistăm acum, 
ca șl toate celelalte forme de 
manifestare a relațiilor cordiale 
de colaborare dintre popoarele 
romîn și Irakian, nu ar fl fost 
posibilă dacă cele două popoare 
nu ar fi luptat pentru indepen
dența lor și dacă în această luptă 
nu ar fi obținut rezultatele cu. 
noscutc astăzi lumii întregi.

După încheierea tratativelor între 
miniștrii Afacerilor Externe ai Angliei 

și Franței
PARIS 13 (Agerpres). — După 

încheierea tratativelor purtate Ia 
Paris între ministrul Afacerilor 
Externe al Angliei Selwyn Lloyd 
și ministrul Afacerilor Externe 
al Franței, Couve de Murville, 
nu a fost publicat un comunicat 
oficial, dar purtătorii de cuvint 
ai guvernelor francez și englez 
au aratat în cadrul unei confe
rințe d» presă care a fost subiec
tul convorbirilor dintre cei doi 
miniștri.

Principala problemă discutată 
a fost pregătirea co iferinței la 
nivel înalt. Purtătorul de cuvint 
al guvernului francez a subliniat

Congresul
BONN 13 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 13 noiem
brie s-a deschis la Bad-Godes- 
berg Congresul extraordinar al 
Partidului Social-Democrat din 
Germania, convocat pentru a 
discuta șl adopta noul program 
al partidului. P.S.D.G. are peste 
630.000 de membri șl este cel 
mal mare partid de opoziție re
prezentat în Bundestagul vest- 
german. Președintele P.S.D.G., 
Ollenhauer, a prezentat la con
gres raportul principal cu pri
vire la proiectul noului program 
«1 partidului.

Ollenhauer a declarat că în 
Germania occidentală se conso
lidează din nou forțele care în 
numele țelurilor lor înguste tind

Adenauer va face o vizită oficială
la Londra

BONN 13 (Agerpres). — A- 
gențla France Presse relatează 
că, tncepînd de la 17 noiembrie, 
cancelarul Adenauer va face o 
vizită oficială de trei zile la 
Londra.

Potrivit agenției France Presse 
„scopul esențial al acestei vizite 
va fl încercarea de a îmbunătăți 
relațiile germano-britanice care 
de aproape un an de zile sînt 
marcate de o anumită răceală și 
prin polemici de presă de care 
Adenauer a considerat necesar 
de curînd să se plîngă în mod 
public“. In cursul întrevederilor 
pe care le va avea cu reprezen
tanții guvernului englez, Ade-

MOSCOVA. — La 13 noiembrie, 
Nikolai Beliaev. Leunid Brejnev, 
Ekaterina Furțeva, Nikita Hruș
ciov, Nikolai Ignatov, Aleksei Ki. 
ricenko, Frol Kozlov, Otto Kuusi
nen. Anastas Mikjian, Nuritdin 
Muhitdinov, Mihail Suslov, Niko
lai Șvernik, Kliment Voroșilov, 
Piotr Pospelov, Dmitri Kqrot- 
cenko, Andrei Kirilenko, Aleksei 
Kosîghin Kirill Mazurov. Vasili 
Mjavanadze, Nikolai Podgornîi și 
Dmitri Polianski au examinat la 
Casa centrală-a arhițecțjlor nouă 
proiecte prezentate în cadrul con. 
cursului pentru Palatul Sovietelor 
oare va fi consf-uit la Moscova.

ROMA. — La 13 noiembrie, se
cretarul general arc. C. «I P. C. 
Italian, Palmiro Togliatti, a fost 
ales vicepreședinte al Comisiei 
pentru afacerile exte no a Came, 
rei Deputaților.

SOFIA. — Editura bulgară 
„Cultura Poporului" a editat re
cent sub titlul „Toboșar al 
vremurilor noi” o culegere de 
poezii de Mihail Bertiuc.

Romînla posedă o bogată ex
periență de peste un secol în do
meniul extracției petrolifere și 
și-a creat o puternică Industrie 
de utilaj petrolifer, ale cărei 
produse se vînd în țări din Eu
ropa, Asia șl America de Sud, 
contribuind astfel la punerea ba
zelor industriei naționale de ex
tracție șl prelucrare a țițeiului 
în aceste țări.

Dorim să dezvoltăm colabora
rea noastră economică cu Irakul 
și socotim că mal buna cunoa
ștere reciprocă pe care o prile
juiește expoziția ne va ajuta să 
găsim posibilitățile cele mal 
concrete pentru extinderea reia, 
ți Hor economice între țările noa
stre.

Cuvîntările au fost transmise 
la posturile de radio șl televi
ziune Irakiene.

Produsele industriale prezenta
te au produs o deosebită impre
sie, expoziția bucurindu-se de un 
deosebit succes.

In ziua de 12 noiembrie ing. 
' lancu Horațiu, însoțit de amba

sadorul Ion Georgeseu au fost 
primiți de Generalul Abdul Kc- 
rim Kassem la spitalul unde se 
află în covalescență. Intr.o at
mosferă cordială au fost discu
tate probleme interesînd relațiile 
în continuă dezvoltare între R.P. 
Romînă șl Republica Irak.

In timpul șederel sale în Irak, 
lng. lancu Horațiu a avut între
vederi șl cu Abdul Latif Aș. 
Sawaf, ministrul Comerțului, 
Muheddln Abdul Hamid, mi
nistrul Invățămintului, Aluham- 
med Hadid, ministrul Finanțelor, 
întrevederile au decurs într.o 
atmosferă cordială.

că „discuțiile care s-au purtat 
între ministrul Afacerilor Externe 
al Alarli Britanii și guvernul 
francez în legătură cu punctul de 
vedere al celor două guverne 
față de convocarea unei confe
rințe la nivel înalt au demonstrat 
că nu există nici o divergență 
intre cele două guverne“.

Purtătorul de cuvînt al guver
nului englez a declarat ca gu
vernul său recunoaște utilitatea 
apropiatei vizite in Franța a lui 
N. S. Hrușciov, vizită care, a 
spus el, va fi „în avantajul no
stru al tuturor“.

cu perseverență să submineze 11. 
bertățile democratice. In legătu. 
ră cu aceasta el a subliniat că 
cancelarul Adenauer a Instaurat 
în Germania occidentală un „re
gim autocratic“.

Ollenhauer a arătat că este 
necesar să se ducă prin toate 
mijloacele lupta împotriva peri
colului războiului și împotriva 
amenințării noului militarism. 
Noi respingem înarmarea atomi
că a R. F. Germane, a declarat 
Ollenhauer în aplauzele furtunoa
se ale delegațiilor la Congres. 
Președintele P.S.D.G. s-a pro
nunțat pentru înfăptuirea propu. 
nerilor cu privire la dezarmarea 

controlul Interna-generală sub 
ționat

nauer va lua î *2 
mele care privesc 
unei conferințe la 
precum șl problemele care rezul
tă din neînțelegerile existente 
între membrii „pieței comune“ 
și „micii zone a liberului schimb“ 
în fruntea căreia se află Anglia. 
Pe de altă parte, subliniază 
France Presse, Adenauer va dori 
să se asigure care este poziția 
exactă a guvernului britanic față 
de problema Berlinului, a zonei 
de dezangajare din Europa, pre
cum șl în legătură cu presupu
nerea de a crea o zonă de limi
tare a armamentelor în Europa 
Centrală.

în discuție problem 
convocarea 
nivel înalt,

Culegerea a apărut sub îngriji
rea poetului Anghel Tudorov, se
cretar al Uniunii Scriitorilor 
Bulgari.

MOSCOVA. — N. S. Hrușciov 
a primit la 12 noiembrie pe To. 
dor Jivkov, prim-secretar ai CC. 
al Partidului Comunist Rulgar, și 

1 a avut cu el o Convorbire tare s-a 
desfășurat într-o atmosferă prie. 
tenească și cordială.

La 13 noiembrie Todor Jivkov 
a fost primit de Mihail Suslov, 
membru al Prezidiului C C. nl 
P.C U.S., secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

MOSCOVA. — La 13 noiembrie 
N. S. Hrușciov, președintele Con. 
sillului de Miniștri al U.R.S.S., 
lia primit pe Llewellyn Thomp. 
son, ambasadorul S.U.A., la ce. 
rerea acestuia. La convorbirea 
care a avut loc cu acest prilej a 
asistat Vladlmir Semionov, loc
țiitor al ministrului Afacerilor Ex. 
terne al U.R.S.S.

sttrn.it

