
Educatorii Proletari din toate țările, unițî-vă !

muncitorilor
de mîine

Pentru a treia oară în săptă. 
mîna respectivă Constantin Ofi
țeru — educator la Școala" profe
sională „Klrov" — discută cu 
ucenicul Constantin Popescu din 
anul II D.

— De ce lipsești? Ai venit ia 
școală ca să înveți o meserie. 
Ești însă codașul clasei. încerci 
să te strecori, înșelîndu te în pri
mul rînd pe tine. Pierzi și stima 
colectivului. Știm că nu ești un 
băiat rău. Dar nu ți.ai ales oare 
greșit prietenii ?... Încearcă să 
vezi în colegii tăi de clasă, în 
colectivul școlii, în noi, educa
torii, un reazem...

Pînă tîrzlu au discut ,t cel doi. 
Vorbele educatorului l-au mișcat 
pe ucenic. A început sâ-l fră- 
mînte întrebarea : încotro merg ?

încotro merge ucenicul Po
pescu ? — aceasta era întrebarea 
care-1 frăminta pe educator. A 
mers la părinții băiatului, la 
fratele său, a stat de vorbă cu 
aceștia despre Constantin, des
pre caracterul său A cerut aju
torul colectivului șl Popescu a 
simțit în educator, in colectiv, 
un prieten adevărat. Spre marea 
bucurie a tuturor, Popescu, care 
pe la mijlocul anului școlar era 
la numai un pas de exmatricu
lare, a promovat clasa. Șl nu la 
limită. Popescu n-a fost însă 
singurul caz de acest fel. Un 
alt educator de aici. Sanda Bu- 
zoianu, șl o amintește pe Elena 
Chețan.

— Era cea mal Indlsclplinată 
din școală. Nu învăța, răspun
dea obraznic. Au crlticat-o co
legii, am discutat cu ea, du 
se încăpățîna să rămînă nepăsă- 
toare. Pînă într-o zl, cînd ml-a 
venit un gînd :

— Ei, ce zici, îți dăm răspun
derea căminului ?

Chețan sa înroșit.
— Eu?
— Tu. Crezi că n-al să fll în 

stare să faci ordine ?
— D r...
Atîta a zis șt a plecat ochii. 

Ii era rușine. Atunci am înțeles 
că Chețan se va schimba. A luat 
căminul în primire, ințelegînd că 
de acum trebuie să fie altfel. 
Această răspundere a obligat-o 
șl s a schimbat. N-o mal recu. 
noști. E cea mai ibună din 
șco .lă. învață excepțional.

Cel doi educatori din școală, 
Constantin Ofițeru șl Sanda 
Buzolanu, s-au legat de școală 
și muncesc cu pasiune. Ei în
șiși s-au ridicat din rindul 
muncitorilor. Iși îndeplinesc sar
cina ce le-a fost încredințată cu 
conștiința că răspund de mode, 
larea unul material deosebit 
de prețios. Ei lucrează cu co
piii în perioada de formare a 
personalității lor. Aici intervine 
talentul șl priceperea educatori
lor în felul de a și-l apropia, de 
a le deveni prieteni, sfătuitori 
în multiplele probleme pe care 
viața șl munca lor le ridică.

El se preocupă să dezvolte 
continuu la ucenici dragostea 
pentru patria noastră, pentru 
muncă, ei se străduiesc să le 
cultive trăsăturile muncitoru
lui înaintat, curajul, abnegația, 
spiritul de Inițiativă etc. Mal în- 
tii, s-au gîndlt el, trebuie să cu
noaștem aptitudinile șl înclina
țiile ucenicilor ; el au discutat 
cu părinții, cu profesorii și dirl- 
gințll, au asistat la ore, au 
mers la fabrică să vadă cum 
muncesc. Au organizat cu 
colectivul discuții în legătură cu 
preocupările ucenicilor în timpul 
liber. Așa au aflat că multora 
le place pictura, muzica, versu
rile etc. El fac de asemenea parte 
din comitetul U.T.M. In colabo
rare ou direcțiunea, cu sprijinul 
întregului comitet, el organizează 
acțiuni educative Interesante.

Intr-o zl educatorii le-au spus 
ucenicilor : „Mîine mergem la 
Muzeul de Istorie a Partidului*. 
Acolo, In vreme ce ucenicii pri
veau diferitele documente si 
mărturii, educatorii le-au vorbit 
despre lupta clasei muncitoare 
de-a lungul anilor. Le-au arătat 
că acestei lupte conduse de

partid se datoresc și condițiile 
în care învață el azi meseria. 
Acest lucru a avut un mare efect 
asupra ucenicilor. Altădată, în 
vizitele făcute la diferite expo
ziții, cel doi educatori le.au îm
părtășit ucenicilor unele cuno
ștințe în domeniile artei, picturii, 
sculpturii. Ucenicii se bucură 
din plin de dragostea șl atenția 
educatorilor.

— Pentru ei, spune tov. Buzo- 
lanu, organizăm „Duminica ti
neretului'. Unii joacă șah, alții 
citesc sau vizionează programele 
de televiziune sau dansează. In 
alte zile mergem în colectiv la 
filme sau la teatru și apoi seara 
in cămin ne povestim impresiile, 
căutăm să-1 ajutăm să înțeleagă 
mai bine conținutul de idei al 
spectacolului vizionat. La stația 
de radioamplificare — adaugă 
tov. Ofițeru — le prezentăm pro
grame educative. Odată sau de 
două ori pe săptămină mergem 
cu toții la muncă patriotică. In 
ultima vreme am muncit pe șan
tierul din Piața Teatrului de 
Operetă. In felul acesta se tre. 
zește la ucenici mîndria de „con
structor“.

întregul colectiv din această 
școală vorbește cu căldură 
despre pasiunea cu care muncesc 
acești educatori, despre lucrurile 
interesante, metodele educative, 
atractive, folosite de el in munca 
cu ucenicii.

Nu același lucru l-am întîlnlt 
la Școala profesională „Electro- 
aparataj“. Aici cel doi educatori 
desfășoară o muncă formală, bi
rocratică. Ei nu se ocupă de 
organizarea timpului liber al 
ucenicilor, nu se frămîntă cum 
să procedeze, ce metode să folo
sească pentru a întări spiritul 
de colectiv.

— Ce fac ucenicii
— l-am întrebat pe 
Alexandru Stănescu.

— Fiăcare face ce
Așa se pune aici 

cînd e vorba de organizarea 
timpului liber. „Să facă ce vor 
ucenicii numai să nu facă gălă
gie". In școală sînt lipsuri se. 
rloase atît în ceea ce privește în
sușirea cunoștințelor, cit șl în ce 
privește disciplina. In mare

LIDIA POPESCU

liți.
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educatorul
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problema

Noi utilaje 
comerciale

în acest an numeroase ma
gazine pentru desfacerea pro
duselor industriale și alimen- 
tare, precum și restaurante și 
bufete din orașele și centrele 
muncitorești au fost înzestrate 
cu noi utilaje comerciale, 
ceea ce a permis o mai bună 
aprovizionare și deservire a 
populației.

Vînzarea mărfurilor a deve
nit mai rapidă în numeroase 
magazine datorită înzestrării 
acestora cu aproape 200 a- 
parate de casă de marcat. Nu
mărul vitrinelor frigorifice 
ale diferitelor restaurante, 
măcelării, magazine de produ
se alimentare a sporit cu 7C0. 
Printre acestea se afla și con
servatoare pentru fructe, carne 
și alte produse congelate. Uni
tățile comerțului de stat au 
primit de asemenea un mare 
număr de baionete manome- 
tre, aparate de control, piese 
de schimb pentru vitrine fri
gorifice, mașini de preambo
lai piper, cacao pudră, zahăr 
tos și produse făinoase și alte 
utilaje comerciale.

O mare parte din 
sînt produse în țara

acestea 
noastră, 

în ultimul timp au început 
să se fabrice și alte tipuri de 
utilaje comerciale cum sînt 
vitrine frigorifice deschise 
pentru magazinele de meze
luri și produse lactate, vitrine 
frigorifice speciale pentru mă
celării, agregate frigorifice și 
altele.

Din viata și munca
tineretului

Prin valorificarea fierului vechi — 
un tractor pentru cercul micilor tractoriști

Organizați în brigăzi utemiste de muncă patriotică, elevii Școlii 
medii mixte din Drăgășani in frunte cu cei mai buni utemiști au 
hotărît ca într-un timp scurt să colecteze cantitatea de 10.000 kg. 
fier vechi. Acțiunea de colectare a fierului vechi a inceput de 
mult. Acum, ea s-a transformat într-o adevărată întrecere pe 
clase. Elevii Marcel Boșneag, Mioara Jianu, Luminița Baractaru, 
Elena Mustață, Victor Mitrache și alții, se află în fruntea celor 
care depun zilnic în magazia școlii cantități însemnate de fier 
vechi. La ultima adunare generală U.T.M. deschisă cu elevii, 
conducerea școlii a comunicat elevilor că suma provenită din 
valorificarea fierului vechi, se va adăuga fondului necesar cum
părării unui tractor pentru cercul „micilor tractoriști* în care s-au 
înscris de pe acum un număr foarte mare de elevi.

Concert 
pentru studenții 

Universității 
„C. 1. Parhon“

mare de elevi.

CICERONE STANESCU 
elev

La întoarcerea
— Băieți, stațl liniștiți pe pa

turi. Astăzi o să avem o pauză 
mai lungă ca de obicei. Trebuie 
să facem niște socoteli. Să vedem 
cu ce ne întoarcem în stațiune.

Șl zicind acestea, Petracbe 
Ghizdeanu, șeful brigăzii de 
tractoare, scoase caietul în care 
avea însemnate toate rezultatele 
brigăzii.

Constantin Burlacu, Nicolae 
Vaslle șl ceilalți membri ai bri
găzii se așezară in jurul său în 
încăperea atît de familiară șl 
dragă a vagonului dormitor. Din 
socotelile făcute de el a rezultat 
următorul bilanț:

Brigada, fruntașă pe S.M.T. 
Poșta Cîlnău regiunea Ploești,

în stațiune
terminat planul anual 

i 17
Totodată,

de 
zile 

a 
mo- 
nu-

a
lucrări agricole cu 
mai devreme.
economisit peste 9.400 litri 
torlnă, 900 litri benzină șl 
meroase piese de schimb. Toate 
acestea au făcut ca prețul de 
cost la fiecare hantru să scadă 
cu 35 lei. Băieții din bri
gada Iul Petrache Ghizdeanu 
au vorbit cu mlndrie despre rea
lizările lor din acest an.

B. N1COLAE

Monumentala sală a Ateneu
lui R. P. Romîne a cunoscut ieri 
seară un public deosebit. Sute 
de studenți ai Universității 
„C. I. Parhon“ au audiat un in
teresant concert simfonic popu
lar dat de prima orchestră sim
fonică a țării. Programul întoc
mit cu multă grijă cuprinzînd 
Tarantella de A. Castaldi, Con
certul pentru clarinet și orches
tră nr. 1 de Weber, solist Octa- 
vian Popa, Concertul pentru vio
loncel și orchestră de Saint 
Saens - solist 
Iov, și 
I. Brahms 
interes în 
Strădaniile 
Basarab și 
tic emerit al Filarmonicii „Geor- 
ge Enescu“ au fost răsplătite cu 
aplauze călduroase. Aceasta 
constituie o nouă dovadă a suc
cesului de care se bucură în 
rîndurile iubitorilor muzicii sim
fonice concertele populare or
ganizate ar.ul acesta de Filar
monica bucureșteană.

TR. POTERAȘ

orchestră
Vladimir 

Simfonia ll-a 
a trezit un deosebit 
rîndurile studenților, 

dirijorului Mircea 
ale colectivului artis-

Or- 
de

In excursie la Dojana

Aceste două tinere, Mihăilescu D. șl Begu Alexandrina, lucrează 
In laboratorul uzinelor „23 August" din Capitală. Fotografia noa
stră le-a surprins in momentul in care ele fac o probă de 

laborator.

Foto ! N. STELORIAN :

Studenții lumii 
in apărarea

păcii

(Continuare în pag. 3-a)

(Agerpres)

Cercul de aero-navomodele de la Palatul Pionierilor din Timișoara se bucură de mare popu
laritate tn rlndul pionierilor nu mărind aproape 250 elevi. In fotografie : Ștefan Ratz, Instruc

torul cercului, explică pionierilor părțile componente ale unul avion de școală.

Nu de mult, elevii 
clasei a IX-a B de la 
Școala medie nr. 1 
din Giurgiu au pro
pus tovarășei profe
soare Dumitra Bratu 
diriginta clasei, să 
organizeze o excursie 
la Doftana.

Recent, împreună 
cu diriginta lor, ei au 
plecat în excursie pe 
traseul București — 
Ploești—Doftana

La Doftana. elevii 
au vizitat cu viu inte
res muzeul înțele- 
gind cu acest prilej 
și mai bine, sacrifi-

ciile ce le-au făcut fiii 
clasei muncitoare pen
tru ca ei, să ducă azi 
o viață fericită. Apoi 
au vizitat cimitirul 
celor dispăruți cu o- 
cazia cutremurului 
din noaptea de 
noiembrie 1940. 
această ocazie
ginta clasei a vorbit 
elevilor despre figura 
neînfricatului luptător 
Iile Pintilie care a 
fost ucis sub dărî- 
mături.

în Cîmpina elevii 
au vizitat casa-muzeu 
a ilustrului pictor ro-

10 
Cu 

diri-

mîn Nicolae Grigo- 
rescu. în orașul Plo
ești, elevii au făcut 
un scurt popas admi- 
rind cu această oca
zie construcțiile noi 
din centrul orașului. 
Capitala a oferit ti
nerilor vizitatori ne
numărate
Aici, ei < 
Muzeul de 
Partidului
resc Romin 
expoziții.

BOBEI C.

surprize, 
au vizitat 

Istorie a 
Muncito
ri citava

MARIN 
elev

Pe șantierul casei de cultură a orașului
Cei peste 400 de tineri munci

tori, Ingineri și tehnicieni de la 
întreprinderea „11 Iunie" din 
orașul Cisnădle, mobilizați de 
orginizațiile U.T.M., au hotărît 
să efectueze voluntar întregul 
volum de muncă necalificată ne
cesară construirii 
neștl de cultură.

La Reșița

casei orășe-

In cele trei luni care au trecut 
de la luarea acestei inițiative 
tinerii de la întreprinderea „11 
Iunie" au efectuat pe șantierul 
casei de cultură un număr de 
26.938 ore de muncă voluntară, 
realizînd economii în valoare de 
45.876 lei.

EMILIA SAVU
muncitoare

Corespondență 
telefonică 

de la Praga

va Intra curînd în funcțiune

Toth Motilda este una din 
muncitoarele cele mai bune 
de la Filatura de in din 
Gheorghieni - R.A.M. Ea de
pășește zilnic norma în me
die cu 20 la sută, realizîr d 
totodată indici ridicați și la 

calitate.

Satul în care trăiești
re despre viața cea nouă a sa
tului nostru. Ca bogăție de via
ță satele se apropie tot mai 
mult de oraș. Cinematograful, 
biblioteca, sala de conferințe a 
căminului cultural, serbările săp- 
tămînale de la cămin, ca și 
cursurile agrotehnice, ca și 
cercurile de citit în comun, au
dițiile radio și urmărirea progra
melor de televiziune în zona 
unde acestea din urmă pot fi 
recepționate, toate alcătuiesc la 
un loc zestrea obișnuită astăzi 
a vieții, bogate și multilaterale 
din satele noastre.

Da, aceasta e înfățișarea obiș
nuită a satului nostru. Și cămi
nul cultural, și școala mare, 
spațioasă, dispensarul, cinema
tograful, toate dd intrat în fi
resc. Un firesc care se dezvoltă, 
care se lărgește. Pentru că pre-, 
tutindeni se construiește.

Și, ceea ce este important de 
relevat, e faptul că la efortul 
material al statului se alătură 
pe întreg cuprinsul patriei efor
tul patriotic al milioanelor de 
locuitori ai satelor. De curînd a 
pornit astfel, în satele regiunii 
Constanța, o însuflețită mișcare 
patriotică de înfrumusețare a 
localităților rurale. In mii de sate 
ale țării se desfășoară, într-un 
avînt uriaș, lucrări obștești efec
tuate prin muncă voluntară : 
construcții de școli, dispensare, 
cămine culturale, îndiguiri, pie
truiri de drumuri și ulițe, sădiri 
de pomi fructiferi și ornamentali, 
construiri de podețe și poduri, 
amenajări de teatre și cinema
tografe în aer liber etc.

In zilele acestea de toamnă,

Este evident pentru oricine 
că satele noastre trăiesc 
cu toate, fără deosebire, 

o neistovită șl puternică viață 
înnoitoare. După secole întregi 
de beznă totală, după secole 
întregi de primitivitate și suferin
ță, de mizerie materială și de 
înapoiere, satul romînesc cu
noaște azi o viață ce nu mal 
suportă nici măcar un singur 
termen de comparație cu trecu
tul. Pentru că nu se poate com
para contrastul, nici lumina pre
zentă cu bezna ucigătoare a 
ceea ce a fost, nici grija pen
tru sănătatea omului de azi cu 
delăsarea criminală de ieri, su
ferința crîncenă a anilor ce s-au 
trecut, cu zăpezile și viscolele 
lor.

îmi stă în minte exemplul cel 
mai apropiat de inima mea. 
E vorba de satul părinților mei, 
de satul Crușovăț. Nu cred să 
fi fost odinioară alt sat mai 
disprețuit și mai prăpădit decit 
acesta care se cheamă Crușo
văț. Era un sat primitiv și in el 
cred că se trăia ca pe vremea 
dacilor. Griul se tăia cu secera, 
îndoit de șale, și se treiera pe 
aria de pămînt, cu copitele cai
lor, zahărul nu era cunoscut de- 
cît ca medicament, dar tot ca 
medicament treceau și limba oii 
pusă pe rană și cărbunii stinși 
în apă și descîntecul. Dintr-o 
mecanică străveche nu se cu
noștea decit moara cu apă, mă
laiul curgea in blid amestecat 
cu piatră și lacrimi. Dar vă sfă
tuiesc, nu vă sfătuiesc ci vă 
rog, dacă treceți cu trenul spre 
Caransebeș, fiți atenți la gara 
cs se află intre iablanița și 
Domașnea. Veți vedea chiar in 
preajma gării o întreprindere

de Petru Vintila

de 

halele noi, uluitoare, neaștepta
te, ale unei fabrici alimentare. 
Cînd veți vedea la magazinul 
„Comaliment" din Bd. Magheru 
din Capitală sticle și borcane cu 
dulcețuri și compoturi cu etiche
ta „Crușovăț" să știți că sînt fa
bricate în satul meu. Dar nu 
vreau să alunec într-o laudă 
nemăsurată a locului natal și 
nici într-un text de reclamă co
mercială.

Să luăm altă comună, spre 
pildă, Costeștii, faimoasă odini
oară prin vorba rămasă prover
bială : „Să trăiești, cit popa de 
la Costești“. Comuna are; azi 
uzină electrică, stație de rqdio- 
ficare, peste 30 de învățători, o 
școală nouă, construită în 1954, 
cu șapte săli de clasă, un ma
gazin universal, un S.M.T., un 
internat școlar, o grădiniță de 
copii, un cinematograf, o casă 
de cultură, un spital cu peste 
100 de paturi.

Cu riscul de a fi monoton, 
mai dau încă o statistică. De 
la Slobozia-Mîndra. lat-o : un 
cămin cultural cu 450 de locuri 
cu parter și balcon la sala de 
spectacole, ca la oraș, o casă 
de nașteri, farmacie, dispensar, 
două magazine (alimentare și 
textile) stația de radioficare, lu
mină electrică, un dig care apă
ră satul de ape, o școală nouă. 
Toate, in ultimii ani.

Din cîte am văzut In desele 
mele călătorii la țară, în lungul 
șl în latul patriei, aș putea în
fățișa sute de exemple grăitoa-

forestieră, Iar la ctteva sute 
metri mai departe clădirile

(Continuare tn pag. 11-a)

Melanjorul de fontă
La Reșița se apropie de sfîrșit construcția unul nou agregat: 

melanjorul de fontă cu o capacitate de 600 tone. Proiectat de 
I.P.R.O.M.E.T. din București, acest agregat va aproviziona în 
permanență oțelărla cu fontă lichidă, fapt ce va duce la îmbu
nătățirea calității oțelului șl la scurtarea duratei de elaborare a 
șarjelor. Temperatura ridicată a fontei lichide va fi menținută 
în melanjor cu ajutorul unor injectoare cu flacără lungă, alimen- 
tate cu gaz de cocs. Descărcarea iul se face automat prin comenzi 
executate de la distanță.

Depășind graficul de producție stabilit, constructorii șl monto- 
rll sînt hotărîțl să dea în exploatare melanjorul pentru fontă 
lichidă încă în cursul acestui an.

(Agerpres)

lată în fotografie pe elevii Sandu Solomon, Petre Grünfeld și 
losif Ungureanu de la Școala profesională de ucenici a uzine
lor „Grigore Preoteasa" din Capitală, ascultînd atenți explica

țiile frezorului Haralambie Rădulescu.
Foto s AGERPRES

Un copac cu ramurile troienită 
de ninsoarea anilor care l-au în
cercat. Acesta este Zdenek Ne- 
jedly, președintele Academiei de 
știință cehoslovace, vechi luptă
tor împotriva negurei brune a 
fascismului. A urcat la tribuna 
conferinței cu pași demni și a 
privit surîzînd de sub sprince- 
nele brumate mulțimea de chi
puri tinere care l-au întâmpinat 
cu nesfîrșite ropote de aplauze. 
„Vă întrebați, desigur, ce caută 
printre voi un bătrîn de 82 de 
ani. Ei bine iată : un om mai are 
totdeauna ceva de învățat pînă 
se stinge. De aceea nu vă mirați 
că mă consider student, că încă 
nu mi-am terminat studiile. Pre
ocuparea mea principală este stu
diul istoriei. Și știu ca și dv. că 
in istorie au existat destule per
sonaje care au încercat să îm
piedice marșul progresului. Dar 
nu au izbutit. Istoria este știința 
despre marșul progresului. Și 
voi, studenți, trebuie să fiți ste
garii progresului. Este o mi
siune de mare cinste. Fiți demni 
de ea“.

S-au perindat la tribuna Con
ferinței internaționale a studen
ților pentru pace — 47 de vor
bitori. Dar bătrînul dascăl a sin
tetizat în cîteva cuvinte tot ceea 
ce tinerii învățăcei au putut spu
ne în 4 zile.

„Spun unii — a arătat el — 
că studenții tre
buie să învețe, că 
politica nu are 
ce căuta în școa
lă. Da, cunosc 
cîntecul acesta. 
Este un cîntec 
vechi. De dte ori
studenții s-au ridicat împotriva 
unor strîmbătăți li s-a spus cu 
condescendență : «TVu vă ameste
cați, sUnteți tineri, nu puteți să 
înțelegeți asemenea lucruri*. Cei 
ce îi îndemnau pe tineri să se 
închidă resemnați între zidurile 
școlilor făceau politică. Dar era 
o politică proastă. Aici se 
vorbește despre pace. Și se gă
sesc oameni care vă spun : «Asta 
este politică*. Da, este adevărat, 
asta este politică. Dar este o po
litică bună. Cine suportă nenu
mărate privațiuni din pricina 
cursei înarmărilor? Voi, tinere
tul. Pentru cine se construiesc 
armele morții ? Pentru voi oa
meni tineri, chemați să ucidă sau 
să se lase uciși. Este sau nu asta 
o politică ? Da, fără îndoială 
este. Dar o politică criminală. 
Și împotriva celor ce o practică 
trebuie să luptați dacă vreți să 
trăiți, dacă vreți să duceți mai 
departe cuceririle științei și cul
turii. De aceea vă adresez acest 
apel fierbinte dragii mei : Fiți 
vigilenți

Erau in sală aproape 130 de 
oameni tineri reprezentând orga
nizații studențești din toate col
țurile luihii. Ei au înțeles ce 
primejdie pentru pace reprezintă 
politica cercurilor agresive, im
perialiste. în picioare, înflăcă
rați, ei au răspuns cu un tunet 
de aplauze. Știau : în Brazilia 
bugetul militar înghite un mi
liard și jumătate pesos în vreme 
ce profesorii și învățătorii au 
salarii de foamete. Știau: 12 zile 
de război în Algeria costă exact 
atît cît este necesar pentru a se 
asigura anual 100.000 de burse 
pentru studii. Toate acestea sî t 
intr-adevăr politică. Dar o poli
tică ucigașă. Iată dece trăsătura 
principală a Conferinței interna
ționale a studenților pentru pace 
a fost spiritul ei militant.

Un tânăr din Ecuador a pro
nunțat de la tribună un adevăr 
de necontestat: „Lumea este îm
părțită în două : de o parte pro
gresul ; de alta mizeria și îna
poierea“. Cine bar fi putut con
trazice? Ei știau: în Sudan unde 
domnește colonialismul dintr-o 
populație de 12.000.000 de oa
meni sînt numai 1.500 studenți, 
iar 90 la sută din profesori sînt 
de origină britanică. Ei știau: în 
Martânica nu există institute de 
învățămînt superior. Ei știau i

Uniunea generală a studenților 
musulmani algerieni din Franța 
a fost dizolvată, 15 studenți al
gerieni au fost arestați și tortu
rați în mod sălbatic, iar secreta
rul general al uniunii, Mo- 
hammed Khemisti este închis în
tre zidurile unei temnițe de mai 
bine de 2 ani fără a i se putea 
aduce măcar o singură acuzație. 
Ei știau : colonialiștii încearcă 
prin toate mijloacele să înăbușe 
conștiința popoarelor subjugate. 
Aceștia trăiesc — ca păsările 
nopții — DIN întuneric și PRIN 
întuneric.

Aceasta este âe asemenea, po
litică. O politică împotriva că
reia popoarele luptă : în Uganda 
și în Camerun, în Nicaragua și 
în Paraguai, în Madagascar și în 
Vietnamul de sud. Rezoluția con
ferinței sprijină cu toată puterea 
lupta studenților din colonii pen
tru independență, lupta pe care 
studenții o duc alături de po
poarele lor.

Un tînăr englez a venit la tri
bună : „Noi trebuie să ne ri
dicăm cu fermitate împotriva pe
ricolului pe care îl reprezintă 
reînarmarea Germaniei occiden
tale, împotriva înarmării atomi
ce“. Ei știau : explozia unei 
bombe nucleare de 20 megatonî 
— după însăși afirmația profeso
rului american Pauling — pro
voacă moartea a 10.000 persoune 

in urma bolilor 
contractate, în 
special cancer șt 
leucemii, 90.000 
de persoane fiind 
amenințate de 
alte maladii. Pro
fesorul Pauling

apreciază că pînă acum aproape 
un milion de oameni au murit 
de cancer ca efect al experiențe
lor nucleare. Ori, în Germania 
occidentală se fac pregătiri pen
tru un război atomic. Și sînt 
ridicule afirmațiile studentului 
liberal Dieter Koniecki după care 
guvernul federal ar fi un guvern 
democratic, iar broșurile de pro
pagandă care demască reînvierea 
militarismului și fascismului vest- 
german ar fi „dăunătoare mișcă
rii democratice din Germania'. 
Dieter Koniecki nu a fost aplau
dat. Studenții întruniți în confe
rința de la Praga știau că însuși 
președintele partidului liberal, dr. 
Reinhold Meier, a caracterizat 
discursurile lui Strauss ministrul 
de război al lui Adenauer drept 
„strigăte războinice“, iar statul 
lui Adenauer „un stat militar 
înarmat pînă în dinți". Ei mai 
știau că Adenauer respinge toate 
propunerile penru crearea unei 
zone denuclearizate în Europa 
Centrală. Aceasta este o politică. 
Dar o politică asasină care amin
tește de Hitler. Și studenții au 
aplaudat atunci cînd s-a vorbit 
despre propunerile studenților 
din Cehoslovacia și Polonia și 
R.D.G. și Romînia și Albania și 
China și Japonia pentru crearea 
de zone denuclearizate in Europa 
Centrală, in Balcani, in Extre
mul Orient.

Studenții delegați la conferință 
au adresat colegilor lor din în
treaga lume un apel patetic : 
„Pacea nu trebuie așteptată, ea 
trebuie cucerită prin luptă. Stu
denții trebuie să lupte alături de 
celelalte pături ale populației 
pentru soluționarea celei mai im
portante probleme a zilelor noa
stre — dezarmarea generală și 
totală“.

Un dascăl bătrin a rostit, de la 
tribuna conferinței, aceste cuvinte 
de neuitat : „Dacă mi-aș putea 
relua existența de la inceput, aș 
vrea să trăiesc o asemenea viață 
cînd copiii mei m-ar intreba : 
„Tată, ce a fost războiul

Sala electrizată, a răspuns cu 
un tunet de aplauze. Oameni ti
neri din aproape 50 de țări pă
reau acolo, ca niște torțe anrinse.

IIORIA LIMAN



O chemare însuflețit o are adresata tineretulu i :

Satele patriei - tot mai frumoase!
„Bulevarde“ 
dobrogene

• Pe șantierul șoselei Constanța - Negru-Vodă au muncit vo* 
luntar 6.500 tineri. • Șoseaua a fost terminată in 10 luni. • S-au 
economisit peste 5.200.000 lei. e Prețul de cost al unui kilometru 
de șosea a fost redus cu aproximativ 100.000 lei.

Ploaia măruntă a făcut șo
seaua lucie. Ablbula se apleacă 
și pipăie cu vîrful degetelor bă
tătorite asfaltul proaspăt; face 
această operație cu aceeași bu
curie cu care cerne printre de
gete boabele aurii de grîu din- 
fr-o nouă recoltă a gospodăriei 
colective. E bătrîn Abibula. EI a 
cunoscut altfel acest drum de 
țară care trece prin inima ra
ionului Negru Vodă, pînă la 
Constanța. Era un drum plin de 
hirtoape mocirloase în timpul 
ploilor, cu glod tare pe arșițele' 
verii.

— Ai, ia, ia ! — se minunează 
Abibula cu glas tare. Ce mai 
bulevard avem! Ca la oraș.

Povestea acestui „bulevard" o 
cunosc toți localnicii, o cunoaște 
aproape fostă regiunea și o cu. 
noaște și Abibula.

La partid, la regiune, s-a fă
cut un plan de modernizare a 
drumurilor. Era cuprins în pla
nul acela și drumul Negru Vo- 
dă.Constanța, drum important pe 
care-I folosesc 22 de comune și 
sate, patru gospodării de stat și 
două stațiuni de mașini șl trac
toare. Conform unor planuri mai 
vechi, acest drum trebuia să aibă 
înfățișarea de astăzi abia prin 
anul 1964. Dar planurile acestea 
nu prea s-au potrivit cu dorin
țele localnicilor. La chemarea 
Comitetului raional de partid 
Negru Vodă, toți colectiviștii și 
lucrătorii unităților agricole de 
stat din raion s.au angajat să 
contribuie voluntar la construc
ția șoselei, s-o termine mai de
vreme, s-o facă mai ieftină. S-a 
pornit o inițiativă care s a bu
curat de un mare succes: fie
care comună să construiască por
țiunea care trece pe teritoriul ei. 
A fost pornită chiar o întrecere 
între comune: cine va face mai 
repede, mai ieftin, mai bine. 
Săptămîni în șir, mii de oameni 
cu sute de atelaje au escăvat, 
spart și transportat piatră pen. 
tru șosea. In timpul a 1.564.000 
ore de muncă voluntară s-au ex
tras din cariere și s-au spart 
aproape 90.000 de metri cubi de 
piatră din care 69.000 de metri 
cubi au fost transportați la te- 
rasamentul șoselei. Valoarea e- 
conomiilor: peste 5.200.000 lei.

S-a muncit cu un entuziasm 
greu de descris. Tineretul sate
lor, urmînd exemplul comuniști
lor, a înscris în istoria acestui 
drum pagini de adevărat eroism. 
6.500 de tineri au prestat peste 
700.000 ore de muncă voluntară 
la escavatul, spartul și transpor
tul pietrei. La cererea comite
tului raional U.T.M., cariera de 
piatră de la Biruința a fost în
credințată tineretului. Aici, ca și 
Ia Cotul-Văii, unde au fost or
ganizate tabere permanente ale 
tineretului, timp de aproape două 
luni de zile s-; desfășurat între 
brigăzile utemiste de muncă pa
triotică o întrecere pasionantă. 
Drapelul de organizație de bază 
U.T.M. fruntașă, de brigadă frun
tașă. se muta de la o săptămină 
la alta Pe ploaie, pe arșiță, în 
condiții grele de lucru, tinerii 
munceau cu pasiune; blocuri 
mari de stîncă erau dislocate 
din încremenirea lor seculară și 
sparte apoi cu migală pînă ajun
geau Ia dimensiunile cerute : 6-8 
cm.

Prin munca lor avîntată, ti
nerii din satele raionului Negru 
Vodă au adus, la construcția șo
selei, o economie de 2.765.000 lei 
care, întregită cu economiile rea
lizate de ceilalți săteni a totali
zat cele peste 5.200.000 lei eco
nomii. Aceasta înseamnă că fie
care din cei 54 km. șosea asfal
tată a fost realizat la un preț

de cost redus cu aproape 
100.000 lei. Șl au rămas, în plus, 
peste 20.000 m. c. de piatră es- 
cavatâ și spartă care va fi fo
losită la modernizarea altor dru
muri din raion.

Experiența organelor de partid 
și de stat, experiența maselor 
din raionul Negru Vodă, a dove
dit justețea indicațiilor date de 
plenara C.C. al P.M.R. din 13-14 
iulie a.c., a dovedit că pot fi 
construite rapid și ieftin drumuri 
moderne. Această experiență 
constă în stimularea inițiativei, 
a entuziasmului maselor în ma
rile acțiuni de interes obștesc, 
lată „secretul" succeselor dobîn- 
dite cu ocazia construirii acestui 
drum și cu ocazia altor acțiuni, 
secretul „minunilor" care trans
formă neîncetat Dobrogea într-o 
regiune mereu înfloritoare.

...Pe asfaltul cenușiu al șose
lei Negru Vodă-Constanța, ca
mioanele gospodăriilor colective 
trec într-un du.te vino neîntre
rupt. Trec prin comunele Cum
păna, Filimon Sîrbu, Topraisar, 
Amzacea și Comana pe frumoa
sele „bulevarde" construite în 
numai zece luni prin munca en
tuziastă a colectiviștilor, tineri și 
vîrstnici, pe „bulevardele" de 
care s-a minunat și s a bucurat 
atît de mult bătrînul Ablbula.

N. SIMIONESCU

(Urmare din pag. l-a)

sat e un micmai ales, fiecare 
șantier, peste tot se construiește.

In satele raioanelor Hîrșova, 
Tulcea, Babadag au loc mari a- 
dunări populare la cdre oamenii 
stabilesc ce trebuie să facă fie
care pentru a face drumurile și 
șoselele mai bune, mai moder
ne, numai cu forțele lor.

Deputății, la Slobozia Cona- 
chi, și-au format fiecare e- 
chipe pe circumscripția de care 
răspund. Tot deputății au adu
nat sătenii și au hotărît să con
struiască din fondurile adunate 
prin autoimpunere un magazin 
sătesc și un monument închinat 
eroilor căzuți în războiul antifas
cist. Sînt mii și mii de asemenea 
exemple, toate grăind puternic 
despre acest larg interes, și des
pre dragostea cu care muncesc 
țăranii muncitori pentru ridica
rea satelor lor.

E aceasta cred, o dovadă im
presionantă a faptului că oame
nii își iubesc așezarea lor, cu 
înfățișarea ei nouă, satul în care 
trăiesc. Și fiecare își îndrăgește 
satul pentru că acolo și nicăieri 
altundeva se simte el bine, a- 
casă. Fiecare colțișor îl cunoa
ște, fiecare coclaur îi păstrează 
o amintire, țărîna lui a căicat-o 
și n-o mai poate uita. E un sen
timent frumos și înălțător pentru 
fiecare tînăr să-și iubească sa
tul, satul de azi, cu 
viață, cu infățișarea-i
oamenii lui liberi și înstăriți. 
Să-l iubească și să-l vrea tot mai 
frumos. Am auzit nu de mult 
într-un tren venind, dinspre Cra
iova, o discuție între doi flăcăi 
care se întorceau de la raion, 
de la o ședință.

- Să veniți pe la noi, i-a zis 
celuilalt. Avem cinematograf - 
o frumusețe I Făcut de noi.

- Mulțumesc, a răspuns celă
lalt parcă jignit Avem și noi, 
și încă și cu parc împrejur.

E într-adevăr o mare mîndrie 
să ai asemenea edificii de cul
tură în satul tău și, mai ales,

noua lui 
nouă, cu

Un fapt cotidian în satul so

cialist: se întinde rețeaua de 

electrificare.

Foto : C. GHEORGHE
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Muncă avîntată pe șantierul

tineretului de la cariera de

piatră din comuna Biruința

din regiunea Constanța.

Foto : CH. CIOROBEA

să știi că au fost făcute de mîi- 
nile tale, că al muncit să le ri
dici de la temelie pină la în
veliș, că ele au făcut satul mai 
arătos, mai civilizat.

Dacă îți iubești satul, 
vrei mereu mai frumos, 
ca să te poți mîndri cu 
tunci trebuie să te simți 
podar în el, ca în propria ta 
casă, lată, una din duminicile 
trecute a fost declarată la Co- 
țușca „zi a curățeniei“. Băieți și 
fete au ieșit fiecare la lucru. 
S-a văruit căminul cultural, s-au 
măturat trotuarele, s-au desfun
dat șanțurile, s-au văruit pomii 
de pe marginea drumului. Sa
tul părea că și-a luat o haină 
mai dichisită, mai curată. Și 
parcă te simțeai mai bine în el.

Acum, toamna, e timpul cel 
mai potrivit pentru asemenea 
acțiuni frumoase. Și e cît se 
poate de tineresc, de pasionant, 
aș spune chiar emoționant, să 
te simți înrolat sub o asemenea 
lozincă : „Să ne fatem satul cît 
mai frumos !“.

Da, să ne facem satul cît 
mai frumos, fete și flăcăi I Să-l 
facem cît mai modern, mai so
cialist, mai demn de anii noș
tri măreți, să construim cu mîi- 
nile noastre - repede, ieftin, 
frumos - cămine culturale, școli, 
cinematografe, dispensare. Să 
ne oprim gospodărește să repa
răm podețele, să plantăm pomi, 
să construim terenuri de fot
bal, să facem fîntini. Și cîte nu 
se pot face in sat atunci cînd 
ți-e drag de el.

Pentru ca astfel, flecare să se 
poată lăuda mîndru : satul meu, 
satul în care trăiesc, e cel mai 
frumos.

dacă-l 
pentru 
el, a- 

gos-

R

Dacă n=ai 
la

Ați trecut prin satul Sauce- 
nlța din raionul Darohoi ? Da ? 
Cînd, acum un an ? Ei bine, vă 
rog să treceți și astăzi și să-mi 
spuneți dacă-l mal recunoașteți I 
Vă mai amintiți de terenul a- 
cela viran din mijlocul satului, 
pe unde pășteau copiii oile și 
jucau poarca ? Niu 
Parcă nici n-a fost.. 
înalță acum o clădire 
zidurile luminoase1 și 
încăperile acestei clădiri apara
tele medicale dintre cele mai 
moderne, paturile noi, cearcea
furile albe, curățenia exemplară, 
te duc imediat cu gîndul la u- 
nul dintre cele maji moderne spi
tale 
nu-i 
vara 
din 
locale.

Cînd trec pe lingă dispensa
rul acesta, tineri ca Vasile Ilaș, 
secretarul organizației de bază 
U.T.M. din sat, Nicolae Vlas,

mai este.
Acolo se 

zveltă cu 
albe. In

urbanistice. Și totuși, aici 
decît dispensarul clădit în 
aceasta de către locuitorii 
Saucenita prin mijloacele

a fost simplu
Cineva mi-a arătat din gară, 

de la Intorsura Buzăului, cu un 
gest larg și mîndru, luminile 
Floroaiei Mari („Știți, anul a- 
cesta s-a electrificat I") și m-a 
îndrumat la depozitul U.I.U. Ză- 
brataia unde lucrează Tone Con
stantin („El a fost în fruntea 
ălor de-au adus „electrica" în 
sat !“).

L-am cunoscut pe Tone Con
stantin. El este de un entuziasm 
molipsitor, curajos și perseve
rent, se poate spune că e într-a- 
devăr ceea ce se cheamă „om 
de acțiune". Cum s-a întors din 
armată tinerii din sat l-au ales 
secretarul organizației U.T.M. In 
adunarea aceea, Tone a luat 
cuvîntul și le-a spus utemiștilor:

- Vă mulțumesc pentru încre
dere. E o sarcină grea, de mare

răspundere. De altfel, întreaga 
noastră organizație are o răs
pundere cu totul deosebită, și 
asta trebuie s-o înțelegem noi 
toți. In sat nu avem organizație 
de partid, așa că noi, utemiștii, 
trebuie să avem răspunderea 
întregii munci politice, să fim în 
fruntea întregului sat. Avem mul
te de făcut la noi. Trebuie să 
mobilizăm tineretul, vîrstnicii la 
acțiunile patriotice, la înfrumu
sețarea și modernizarea satului.

Utemiștii au plecat de la adu
nare parcă mai gravi, mai ma
turi ca oricînd. La cîteva zile or
ganizația a inițiat o acțiune în
drăzneață : radioficarea.

S-a muncit mult, cu 
și perseverență. N-a 
mist și tînăr care să 
parte în zilele acestea 
intensă.

însuflețire 
fost ute- 

stea de-o 
de muncă

Pe lingă alte treburi gospodărești pe care le-au făcut in comună 
tinerii din Slobozia-Conachi, regiunea Galați, au amenajat 

un parc.
Foto : M. CARANFIL
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. Și iată că într-o zi s-a coborît 
din eter și a răsunat de la un 
capăt la altul al Floroaiei Mari 
cintecul difuzoarelor, acolo unde 
oamenii nu cunoscuseră pînă a- 
tunci decît glasul păsărilor și 
vintului.

Dar tinerii din Floroaia Mare 
nu s-au oprit aici. Luînd drept 
îndemn cuvîntul partidului, ca 
lumina să ajungă pînă în cel 
mai îndepărtat colț al țării, 
ei și-au pus în gînd să electrl- 
fice satul.

A fost o acțiune curajoasă, > 
dificilă, despre care Tone spune, 
laconic, doar atît : „n-a fost 
simplu".

Da, - • ■
dar a 
ziasm și însuflețire la toți ute
miștii, multă perseverență.

- Băieții aveau dragoste de 
muncă, dar numai cu asta nu 
se face 
A fost 
adunat 
sprijinit și Sfatul popular raional 
Codlea și așa am reușit de-am 
luat sîrma. Apoi am trecut la 
săparea gropilor, ridicarea stîl- 
pilor, întinderea firelor și mon
tarea fiarelor curbe pe un tra
seu de 3 km., adunînd cu totul 
2.700 ore muncă voluntară. Am 
muncit și pe frig, și pe ploaie, 
nu ne-am speriat de nimic.

Ei, și după ce-am făcut toate 
astea directorul I.F.E.T.-ului, In- 
torsura Buzăului, Popa Ion 
(acum e înlocuit) refuză să ne 
dea aprobarea pentru curent 
pe motivul că am fi făcut tra
seul cu sîrmă de zinc și le stri
căm instalația dacă facem legă
tura cu uzina. Bineînțeles, situa
ția era cu totul alta. Era pur și 
simplu o birocrație la mijloc. 
Ne-am adresat atunci raionu
lui de partid, regiunii și acolo 
am găsit și înțelegere și ajutor.

Tone Constantin îmi vorbește 
cu liniște in glas. El știe că pre
țul luminii nu-i tocmai ușor, dar 
că atunci cînd ești perseverent, 
cînd muncești cu tragere de ini
mă, izbîndești.

...Săptămîna viitoare, mi-a 
»pus Tone Constantin la sfîrșit 
i» brigada Iul își face drum la 
niște vecini : cei din 
radiofică" și trebuie 
tați.

n-a fost deloc simplu, 
fost in schimb mult entu-

totul, explică Tone, 
destul de greu, am 
ban cu ban. Ne-a

Borcanl „se 
să fie aju-

e. ȘERBAN

Gospodarul se cunoaște
ae

rn-a
vă

la intrarea în
ma. Vă veți 
m-a făcut să

Vă voi spune deschis. Supăra
rea mea e izvorîtă din unele as
pecte neplăcute pe care le-am în- 
tîlnit în comună, aspecte de care 
sînteți vinovați în primul rînd 
voi, tinerii. Am văzut șanțurile 
lăsate în paragină. Chiar la in
trarea în satul Popești un cird

întreba : atunci ce 
fiu supărat pe voi?

Poate că voi, prietenii mei din 
copilărie veți rămîne surprinși 
citind aceste rinduri. Nu 
răbdat însă inima să nu 
spun cît de supărat am fost
pe voti, revăzîndu-mi de curind 
satul natal. Voi știți că m-am 
născut și am trăit până cînd 
m-am făcut flăcău în mijlocul 
vostru, în comuna Podenii Noi. 
Acum cinci ani însă, căsătorin- de gîște se bălăceau în voie în

tr-un șanț neterminat și plin cu 
apă. La capătul a trei podețe ce 
unesc satele comunei, am văzut

cu tindele nemăturate. Pe Toma 
Juratu, îl știam tînăr harnic și 
entuziast și cred că nu întîmplă- 
tor utemiștii din Podeni l-au 
ales secretarul comitetului U.T.M. 
pe comună. După cîte 
însă organizația U. T. M. 
la voi n-a făcut mai nimic
acțiunea de înfrumusețare a co
munei. Aveți o brigadă utemistă 
de muncă patriotică din care a 
rămas doar numele. Poate n-o 
să fiți de acord cu mine, dar fap
tele descrise mai sus vi se vor

văd 
de 
în

sat

fost ae mult
Saucenița ♦ ♦ ♦

du-mă, m-am stabilit definitiv 
aici, la Bălțești. Deși comuna 
aceasta e numai la 7—8 kilo
metri de Podenii Noi, treburile 
nu mi-au dat răgaz să vin prea 
des prin locurile natale.

De curind, însă, am avut pri
lejul să mă plimb pe îndelete 
pe meleagurile atît de dragi ale 
copilăriei. Vă mărturisesc sincer 
că sufletul mi s-a umplut de 
bucurie ori de cîte ori am întâi- 
nit lucruri noi în înfățișarea sa
tului.

Mi-a plăcut mult sediul gospo
dăriei colective „7 Noiembrie“, 
am admirat casa colectivistului 
Nicolae Cojanu, clădită pe locul 
vechii cocioabe a părinților săi 
și alte zeci de case noi, arătoase. 
M-au impresionat clădirea mare 
a căminului cultural care se 
ridică acum în centrul co
munei, școala de patru ani care 
s-a dat de curind în folosință. 
Toate acestea și multe alte lu
cruri noi făurite în Podenii Noi 
în anii regimului nostru demo- 
crat-popular mi-au încălzit ini-

Scrisoare de... nemulțumire
adresata foștilor consăteni

mormane de gunoaie în care 
scurmau purceii. Am rîs cu amă
răciune, ca de o poveste cu Dă- 
nilă Prepeleac, oînd am văzut 
cum un țăran era gata să intre 
într-un șanț cu carul, tot ocolind 
niște stîlpi (necesari luminării 
electrice) trântiți de-a curmezișul 
pînă în mijlocul drumului. Apoi 
am văzut ulițe desfundate, gar
duri dărăpănate, curți neîngri
jite. Mă mir că Eugeniei Băr- 
boiu, fată de 20 de ani, atît de 
țanțoșă la horă, nu-i crapă obra
zul de rușine cînd vede haraba
bura din curtea părintească. La 
fel și cu alții oa Nicolae Dinia, 
Gheorghe Florea, Sarmisegetuza 
Bolocan și alții, utemiști întovă
rășiți oare stea ea ourțiie vraiște,

ridica singure împotrivă. Vă 
spun deschis, ca unor prieteni, că 
la noi la Bălțești cu totul altfel 
stau lucrurile. Sub îndrumarea 
comuniștilor, în colaborare cu 
sfatul popular, utemiștii și tine
rii noștri au făcut lucruri cu 
care se mîndrește întreaga co
mună. Cele trei brigăzi utemiste 
de muncă patriotică (voi aveți 
numai una, deși comuna Podeni 
e mai mare ca a noastră) au 
prestat aproape 1.000 de ore 
de muncă voluntară la înfrumu
sețarea sfatului popular, a cămi
nului cultural, a bibliotecii să
tești, a grădiniței de copii. Anul 
acesta au reparat un pod pe dru
mul ce duce spre comuna voa- 
atră, an amenajat 3 kilometri da

șanț, au reparat 
ajustat coroanele 
pe marginea drumului, i-au 
ruit pe toți și i-au înlocuit 
cei uscați. In curtea și grădina 
spitalului au plantat peste 2.000 
de puieți de brad. Tinerii noștri 
au cărat din Teleajen și Sărățel 
153 de metri cubi de pietriș și 
l-au întins pe ulițele comunei. 
Veniți să vedeți ce frumos arată 
acum drumul din centru pînă la 
sediul gospodăriei colective pe 
care l-au amenajat tinerii noștri 1 
Veniți la lelea Zoica Botez ori la 
Elena Cinean, două femei bătrîne, 
să vedeți ce podiști frumoase le-au 
făcut tinerii noștri în fața curți
lor lor. Veniți să vedeți cum au 
sprijinit tinerii noștri pînă și pe 
pompieri în acțiunea de bună 
amenajare a hornurilor caselor. 
Veniți să vedeți cum tinerii no
ștri muncesc zi de zi să-și facă 
satul, casele în care locuiesc și 
trăiesc tot mai frumoase. în a- 
ceasjă acțiune comuna noastră e 
printre cele fruntașe din raion.

Noi tinerii, ca vecini cu voi, 
vă vom împărtăși cu dragoste 
din experiența noastră în această 
privință. Pînă atunci însă, ar fi 
bine să vă gîndiți asupra rîndu- 
rilor ce le-am așternut în această 
scrisoare deschisă.

Cu bine,
NICOLAE MANOLACHE 

secretarul 
organizației de bază U.T.M.

Băltești-sat, 
raionul Teleajen

3 podețe, 
salcîmiilor

au 
de 

vă-
pe

comandantul brigăzii utemiste 
de muncă patriotică sau ceilalți 
fruntași ai brigăzii ca Marin 
Mihal, Vasile ignat, Constantin 
Maxim și alții, simt pe bună 
dreptate cum le tresare inima 
de bucurie. Satul lor s-a înfru
musețat cu o clădire nouă, un 
dispensar modern, la care, ală
turi de vîrstnici și ei, tinerii, 
Începind din primăvară, de la 
lucrările de turnare a temeliei, 
șl pînă în toamnă, cînd s-a fi
nisat acoperișul, au depus fie
care sute de ore de muncă vo
luntară

In afară de construcția dis
pensarului însă, mobilizați de bi
roul organizației de bază U.T.M., 
tinerii brigadieri din Săucenița 
au mai luat parte și la ridicarea 
unei școli noi în satul lor.

Intr un timp, pe vară, aproape 
că nu mal știau cum să facă 
față atîtor cerințe cîte se iviseră. 
Lucrările la dispensar trebuiau 
urgentate, muncile agricole erau 
în toi, la școală se cerea mină 
de lucru, și pe lingă toate a- 
cestea, începuseră și lucrările la 
căminul cultural. Tinerii s-au 
dus la organizația de partid. Au 
cerut sfatul. Secretarul de partid 
l-a întrebat:

— V-ați descurajat?
— Nu, răspunseră ei, dar nu 

știm unde să muncim mai mult. 
Care dintre lucrări este mai im
portantă ?

— Toate stat la fel de impor
tante. Satul nostru are nevoie 
în aceeași măsură de toate. îm
părți ți va pe echipe, folosițl-vă 
timpul șl forțele cît mai bine.

Așa au făcut tinerii briga
dieri. S-au împărțit pe echipe 
și elanul lor tineresc a început 
să se facă simțit în aceeași mă
sură, și la dispensar, și la școa
lă, și la construcția căminului 
cultural.

Am stat de vorbă cu cîțiva 
dintre acești tineri entuziaști și 
mi-au spus că în afară de a- 
ceste lucrări principale ei au 
mai luat parte la renovarea a 
cinci fîntîni din sat, că nu le 
plăcea cum trece drumul prin 
centrul satului și l-au rectificat 
din motive de înfrumusețare, 
că tot ei au lucrat și gazetele 
de perete, și panourile cu dife
rite lozinci mobilizatoare care 
te întîmpină de cum intri în sat. 
Tinerii au de gînd ca în anul 
viitor să construiască un maga
zin universal ca la oraș la răs
crucea de drumuri de lîngă dis
pensar, să amenajeze și să 
curețe lazul comunei de mîlul cu 
care este acum împotmolit.

De aceea, vă întreb din nou: 
ati trecut prin satul Saucenița? 
Da ? Cînd, acum un an î Ei 
bine, vă rog să treceți acum și 
să vedem dacă-l mai recu
noașteți l

PETRE GHELMEZ

Dragii mei,
lată cîteva lucruri cu care nu mă pot împăca :

Am văzut în comuna Bălăria, regiunea București că tinerilor le 
place mult să joace fotbal, cheltuiesc multă energie bătînd min
gea, dar sînt cam zgîrciți cu forțele lor cînd trebuie să-și ame
najeze un teren de fotbal. De aceea fac acest sport în curtea 
școlii și-i pun pe elevi să țină loc de bare la poartă.

— Iar a t'as In bară /...

Iar în comuna Gîmbriț, raionul Luduș, căminul cultural a în
ceput să fie construit acum cinci ani șl... n-a mai fost terminat.

— Iți aduci aminte clnd eram noi mici șl ne jucam printre el- 
durile căminului ?

M-a supărat de asemenea faptul că Sfatul popular din comu
na Nădeni, raionul Tg. Jiu a purtat foarte multă „grijă“ cămi
nului cultural. L-a transformat în bufet. In felul acesta, nu mai 
are nici un fel de bătaie de cap cu activitatea culturală.

Ce frumos- ero~ odată căminul nostru"'Bine cel puțin că.șl 
mai aduc aminte alte unii că aici se ducea activitate culturală

Acestea și încă altele asemănătoare sînt fapte care, credeți-mă, 
nu fac cinste tinerilor din aceste comune, care ar trebui să se 
ocupe de buna gospodărire a satului ca de propria lot casă.

ARICIUL,
p. conf. MI HAI CARANFIL
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Dragostea 
de părinte

Sfatul 
părinților

Ați realizat progrese
remarcabile, impresionante“

Declarațiile d-lui dr. Mihail 
primarul orașului Rhodos

Petridis

Prin scrisoarea „Vreau ca și 
copilul meu să semene cu voi“, 
apărută recent în ziarul „Scinteia 
tineretului", tovarășa Frumosu 
ne-a făcut o destăinuire publică 
impresionant de tristă. Drago
stea de mamă a determinat-o să 
folosească și această cale pe-fru 
a-și salva fiul de la prăpastia în 
care a început să 
lească.

Sînt convins că 
cinstit din țara 
damnă purtările 
Frumosu. „Lucrul cel mai de preț 
este viața — spunea Ostrovski. 
Ea 1 se dă omului o singură dată 
șl trebuie trăită în așa fel incit 
să nu ți pară rău de anii irosiți 
fără rost, să nu te ardă rușinea 
unui trecut nevrednic..." 

litemistul Dumitru 
s-a abătut de la acest 
minos și a pornit o pe 
urit irosindu.și anii tinereții, 
spulberînd speranțele părinților 
și înșelind încrederea tovarășilor 
săi.

Cine este oare vinovat că Du
mitru Frumosu a pornit pe acest 
drum ? Evident, în primul rînd, 
el. Dar nu numai el. Mă adre
sez mamei sale care, după păre. 
rea mea, a acceptat cu prea multă

fiecare tînăr 
noastră con. 
lui Dumitru

Frumosu 
drum Iu. 
un drum

exigenfă
ușurință ca fiul ei să părăsească 
școala. L-a ținut apoi ani întregi 
acasă fără să facă nimic.

Viața trebuie luată pieptiș ; 
trebuie să muncești și să lupți 
pentru a-i cuceri frumusețile și 
bucuriile și numai în această 
luptă se formează oamenii adevă- 
rați.

Dumneavoastră, tovarășă Anto
nica v ați bucurat văzînd că 
Dumitru se face mare, crește voi
nic și frumos, dar nu v-ați îngri 
jit în suficientă măsură și de 
frumusețea lui sufletească. Ușu- 
rîndu i prea mult viața, cocolo- 
șindu.l, l-ați împins spre ușu 
rință.

Formarea unui om adevărat 
este un proces greu și complex. 
La realizarea acestei nobile sar 
cini trebuie să contribuie deopo
trivă familia și școala, colectivul 
de muncă. Pe umerii noștri, ai 
tuturor, apasă răspunderea grea 
de a forma oameni întregi, multi. 
lateral pregătiți, folositori socie 
tății socialiste.

Un asemenea om trebuie să 
devină și Dumitru Frumosu. Și 
tovarășii săi de muncă sînt da
tori să-1 ajute să se îndrepte.

STROIA GHEORGHE 
lector universitar-București

Pentru aprovizionarea munci
torilor ceferiști care lucrează în 
sectorul exploatare, în principa
lele depourl de locomotive, sta
ții etc. funcționează aproape 50 
de puncte de aprovizionat'.- eu a 
limente. De asemenea aprovizio
narea ceferiștilor din unitățile 
mai îndepărtate de xntrcie ur
bane se face în mod regulat cu 
ajutorul a 12 navete. Compuse 
din cîte 2-3 vagoane amenajate 
ca magazine, navetele duc ' în 
fiecare lună pînă în cele mai în
depărtate colțuri âle țării produ
se alimentare și mărfuri indus-

triale diferite ca: textile, încăl
țăminte, confecții, bunuri de 
larg consum etc. Aprovizionarea 
-e face țlnînd seama de specifi
cul fieca"“i regiuni, precu.n și 
de preferințele și necesitățile 
muncitorilor ceferiști. In felul 
acesta ei sînt scutiți de a se 
mai deplasă pentru cumpărături, 
în timpul lor liber

In perioada lanuarie-octombrie 
a.c. prin punctele alimentare și 
navete ceferiștii și au procurat 
mărfuri în valoare de aproape 
50 milioane lei.

(Agerpres)

Informații
In orașul Pașcani a început 

construcția palatului culturii, 
prevăzut cu numeroase. încăperi 
necesare desfășurării unei actl 
vitățl cultural-artlstice variate. 
Totodată, pe strada Republicii a 
fost dat în folosință un bloc de 
locuințe cu 40 de apartamente și 
un alt bloc cu 12 apartamente 
pentru muncitorii feroviari, 
anul viitor vor fi construite 
blocuri cu o capacitate totală 
160 apartamente.

★
In primele zece luni ale ace

stui an numărul depunătorilor la 
C.E.C. a crescut în întreaga țară 
cu 340.000 de oameni ai muncii, 
Iar soldul depunerilor cu 
80.000.000 lei față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut, 
în Capitală, de exemplu, un li
bret de economii revine acum la 
doi locuitori.

★
în sala clubului „Alexandru 

Schia** (lin Hunedoara a avui 
loc recent un schimb de expe 
riență intre cenaclurile literare 
de la Hunedoara și Deva. Cu a- 
cest prilej s-a citit din lucrările 
tinerilor scriitori de la cele doua 
cenacluri.

In
4 

de

Grupul este alcătuit din Paul 
Kurtzbnch. secretar al Uniunii 
Compozitorilor Germani, Her
bert Lehman, secretar adminis
trativ al Uniunii, Helmuth Han 
ze și Helmuth Weber.

Marți seara, oaspeții au luat 
parte la Uniunea Compozitorilor 
la o audiție de muzică germană 
contemporană.

Muzicologul Eugen Pricope a 
vorbit despre muzica germană 
contemporană după care a urmat 
audiția de muzica înregistrată pe 
bandă de magnetofon.

Au fost de 
ai ambasadei 
București.

Am citit scrisoarea „Vreau ca și 
copilul meu să semene cu voi** și 
m-am simțit dator să scriu zia
rului,

Sînt tînăr. Biografia mea se 
aseamănă foarte mult cu a lui. 
Părinții mei, la fel ca părinții lui 
Dumitru, au muncit din greu 
pentru a mă crește pe mine și 
pe ceilalți doi frați. Erau săraci, 
n-aveau pămînt. Oamenii satului 
erau jecmăniți de moșieri. în fie
care primăvară țața pleca, să nu 
răbdăm de foame, în jos, spre 
Craiova, cale de peste 200 km. 
ca să ne aducă cîteva băniți de 
porumb. Săptămîni întregi zi și 
noapte prin ploaie și vînt mun
cea tata pe la moșieri și chia
buri.

Vremurile se schimbaseră, cla
sele exploatatoare au fost dăn- 
mate de la putere. M-am făcut 
mare și tata m-a trimis la școala 
profesională, la Hunedoara.

— Du-te, învață, fă-te om. 
Dacă noi am avut parte de tim
puri grele, tu ai să trăiești ome
nește. Croiește-ți un drum frumos 
în viață Fii cinstit, ascultător, 
harnic și mulțumește prin tot ce 
vei face partidului care ne-a adus 
o viață nouă.

Așa mi-a spus tata la plecare. 
Cînd m-am urcat in tren m-am 
uitat in ochii tatei. Erau umezi, 
dar aveau în ei o strălucire care-i 
lumina obrajii uscați, zbîrciți.

Așa s-a întâmplat și cu Du
mitru. Părinții lui au muncit din 
greu să-l crească. Și acum el ri
dică mina asupra mamei sale ! 
Nu poate fi gest mai urit și mai 
murdar decît acesta !

Mama, cel dintâi profesor al 
nostru, ne-a învățat să vorbim, 
să iubim frumosul, să fim cinstiți 
și harnici, modești și ascultători, 
să deosebim binele de rău. Și ce 
poate fi mai scump pentru o 
mamă decît să-și vadă copiii pre- 
țuiți și stimați de tovarăși, oa
meni întregi, folositori patriei. 
Mama lui Dumitru e vitregită de 
această bucurie. Fiul ei a pornit 
pe un drum strîmb in viață...

Faptele lui Dumitru sînt grave. 
Aș vrea însă să cred că ajutat de 
colectivul de tineri in care mun
cește, de organizația V.T.M., Du
mitru se va îndrepta. Trebuie să 
lupți cu tine însuți, Dumitre, să-ți 
învingi viciile. Pentru aceasta, în 
primul rînd, rupe relațiile cu așa- 
zișii tăi „prieteni" cu care-ți 
pierzi tâmpul și. cheltui banii pe 
băutură. Caută-ți prieteni din 
rîndul utemiștilor, din rîndul ce
lor mai. buni tineri jși petrecc-ți 
timpul tău liber iirt'preună cu ei. 
Muncește și poartă-le în 
incit, intr-o zi, tovarășii 
muncă să poată spune 
tale :

— Fiul dumneavoastră 
mituiri de el. 
atunci și mama

întrecerile ultimei faze a 
campionatului republican de 
moto - viteză pe circuit - 
desfășurate la Ploești, au 
prilejuit un interesant specta
col. Titlul de campion al 
R.P.R. ia proba de 500 cm3 a 
revenit cunoscutului alergător 

G. Mormocea (nr. 22)
Foto : GH. DUMITRU

Cocktai'uri

față reprezentanți 
RJ). Germane la

★
de hidrologie al

așa fel 
tăi de 
mamei

dreptat. Sintern 
Se va bucura 

ta și noi toți.
A. BRÎNZAN 

student

Marți seara ambasadorul R. 
D. Germane la București, Wil- 
helm Bick, a oferit un cocktail 
în'cinstea prof. dr, Peter Alfons 
Șieiniger, membru îri "Consiliul 
Mondial al Păcii, directorul In
stitutului pentru teoria statului 
și dreptului de la Universitatea 
Humboldt din Berlin, vicepreșe
dinte al Societății pentru râspîn. 
direa cunoștințelor științifice din 
R. D. Germana, care ne vizitea
ză țara.

La cocktail au fost de față re
prezentanți ai Societății pentru 

. răspîndlrea științei și culturii 
din R. P Romînă, ai Institutu
lui romin pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, oameni de 
arta șl cultură.

A fost prezentat filmul „Sînge 
alb“ care înfățișează pericolul 
pe care îl reprezintă pentru soar- 
fa omenirii experiențele cu ar
mele nucleară, și cu iiidrog.n și 
pledează pentru Interzicerea ex
periențelor și a fabricării aces
tor arme de distrugere în masă.

★
Marți seara ministrul Marii 

Britanii la București, Roberl 
D. J. Scott Fox, a oferit un 
cocktail in cinste, dansatoarei 
engleze Beryl Grey, care între
prinde un turneu in țara noastră

Au luat parte reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
ai Ministerului Invățămîntului și 
Culturii, oameni de artă și cul
tură.

Au fost de față șefii unor 
siuni diplomatice acreditați 
București și alți membri 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

mi
la 
ai

★
La invitația Uniunii Compozi 

torilor din R.P. Romînă a sosit 
in țara noastră un grup de com
pozitori din R.D. Germană.

Colectivul
Institutului de studii și cercetări 
hidrotehnice a încheiat de cu- 
rînd studiile biologice în vede
rea stabilirii gradului de impu- 
rificare a rîurilor Ialomița și 
Prahova. Scopul acestor studii 
este precizarea calității apei în 
vederea amenajării integrale și 
deci
resurse 
cursurile de apă.

Au fost efectuate 
analize de laborator a probelor 
de floră și faună 
cercetători în mod 
numeroase puncte 
nurilor.

a valorificării 
pe care

multiplelor 
le posedă

minuțioase

colectate de 
periodic din 
de-a lungul

(Agerpres)

Nou! ministru al Iranului la bucurești 
șî-a prezentat scrisorHe de acreditare

La 17 noiembrie a.c. tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare 
Romîne, a primit pe d-1 Abdola- 
mir Rachidi Haeri, trimis ex
traordinar și ministru plenipo
tențiar al Iranului în Republica 
Populară Romînă, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare.

La solemnitate au asistat to
varășii : Gheorghe Stoica, secre
tarul Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, Vasile Dumitrescu, ad
junct al ministrului Afacerilor 
Externe, Nicolae Korcinski, di-

Afacerilor 
direc- 

al Protocolului 
Afacerilor Ex- 

Vrabie, directorul 
Prezidiului Marii

rector în Ministerul 
Externe, Nicu Șerban, 
tor ad-interim ' ~
din Ministerul 
terne. Ion 
cancelariei 
Adunări Naționale.

Cu acest prilej ministrul Ira
nului și tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer au rostit cuvîntări.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare tovară
șul Ion Gheorghe Maurer s-a în
treținut cu d-1 Abdolamir Ra
chidi Haeri, ministrul Iranului.

Luni seara a părăsit Capitala 
înapoindu-se in patrie domnul 
dr. Mihail Petridis, membru în 
Consiliul puterii locale de stat 
din Grecia, primarul orașului 
Rhodos, care ne-a vizitat țara 
ca oaspete al Sfatului popular 
al Capitalei.

înaintea plecării, oaspetele 
grec s-a întîinit la sediul Uniu
nii ziariștilor din R.P. Romînă 
cu reprezentanți ai presei cen
trale și Radiodifuziunii și Tele
viziunii romîne.

Am sosit în Romînia — a de
clarat printre altele dl. dr. Mi
hail Petridis — ca oaspete al 
Sfatului popular al Capitalei. 
Am găsit aici o caldă ospitali
tate și plec din București cu 
impresia că am lăsat in urmă 
frați dragi. In timpul șederii 
mele în capitala dv. am vizitat 
„Casa Scînteii“ și am rămas 
fermecat. Este o instituție înzes
trată cu ultimele perfecționări 
tehnice, în care oamenii mun
cesc cu elan, o instituție care 
face cinste republicii dv. socia
liste. Am vizitat de asemenea 
creșa acestei instituții, ambula
toriul unde copiii sînt supra- 
vegheați din punct de vedere 
sanitar, sălile unde ei manincă 
și se joacă. Copiii sînt toarte 
bine îmbrăcațt, voioși, au aerul 
pe care îl au numai copiii care 
sînt foarte bine îngrijiți. Am 
vizitat de asemenea marea fa
brică de confecții „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“. Colectivul acestei în
treprinderi lucrează cu un ran
dament puțin obișnuit. Mulți 
muncitori au făcut aici inovații 
producția întreprinderii a cres
cut mult, s-au obținut rezultate 
minunate.

La Muzeul de artă al R. P. 
Romîne am retrăit faimoasa is
torie a lui Ipsilanti, alte lucrări

Ieri dimineață în amfiteatrul 
Institutului de petrol șl gaze din 
Capitală s-a disputat runda a 
6-a a campionatului republican 
de șah. Bozdoghină a cîștigat 
la Pușcașu o frumoasă partidă 
de atac. Au mai cîștigat Ghi- 
țescu la Pavlov și Ciocîltea la 
Bălanei. Cu remiză s-au termi
nat partidele Radovlci-Szabo, 
Varabiescu-Botez șl Mititelu- 
Gmisberger. S-au întrerupt par
tidele Urseanu-Suta, Rădulescu- 
Relcher, Drimer-Joița și Soos- 
Gavrilă.
Radovici cu 4 puncte urmat de 
Urseanu, Ghlțescu, Bozdoghină 
șl Ciocîltea cu cîtc 3l/2 puncte, 
primii doi mai avînd cite o par
tidă întreruptă. Mititelu are 3 
puncte și două partide între
rupte în care stă mai bine, ast
fel că are șanse să ia conduce-

rea în clasament, 
neață în aceeași sală 
partidele întrerupte, 
amiază, cu Începere 
17, — runda a 7-a.

★
Activitatea pugilistlcă 

în plină desfășurare.

Astăzi dimi
se 
iar 
de

dispută 
după- 

la ora

reamintit de ase^ 
legaturile noastre 

origine este

de artă mi-au 
menea despre 
istorice, a căror 
foarte îndepărtată și care sper 
că grație relațiilor noastre tu
ristice, culturale și artistice se 
vor întări. Am rămas îneîntat 
de construcțiile dv., de progre
sele remarcabile pe care le-ați 
realizat în acest" domeniu. In 
noul cartier Floreasca am vizi
tat o școală, o construcție mi
nunată, cu săli însorite, bine ae
risite, cu laboratoare complect' 
utilate. Am văzut muncitori care 
se pot duce la școală pentru a 
termina învățămîntul mediu și 
a urma apoi o școală superioară * 
pentru a obține titlul de inginer 
sau medic; Am aflat cu acest 
prilej că la dv. instrucția ele
mentară pentru primii 7 ani este 
obligatorie și cu totul gratuită.

Am întreprins și o călătorie 
mai lungă, vizitînd Ploești, Cîm- 
pina, Sinaia, Bușteni, Predeal, 
am admirat minunata panoramă 
a munților dv. Dar ceea ce am 
admirat cel mai mult a fost că 
în toate orașele prin care am 
trecut am găsit case de cultură. 
Nu am vizitat toate aceste insti
tuții culturale, dar cele pe care 
le-am văzut erau clădiri impu
nătoare, cu săli de muzică, bi
bliotecă, cinematografe. Intr-un 
răstimp de numai 15 ani dv. ați 
realizat progrese remarcabile, 
impresionante — a subliniat dl. 
dr. Mihail Petridis.

In continuare oaspetele grec 
s-a referit, la importanța schim
burilor comerciale, culturale și 
turistice dintre Romînia și Gre
cia, pentru mai buna cunoaștere 
reciprocă a celor două popoare. 
Nu sînt Doliticlan — a subliniat 
dl. dr. Petridis — dar voi face 
tot ce va fi poșibil pentru ca re- 

noastre să fie ameliorate, 
ca vizitele reciproce să 
mai numeroase. In ca
rnea de primar al Rhodos-

Contintiînd tradițiile glorioase 
ale marelui Tolstoi, Leonid Leo. 
nov este, Înainte de toate, un 
scriitot pe care-1 caracterizează 
capacitatea de a analiza cele 
mal complicate procese de con
știință, prin intermediul cărora 
el reflectă realitățile sociale și 
poziția diverselor clase și cate
gorii sociale față de marile pro
bleme ale epocii. Firesc, deci, ca 
un astfel de scriitor să fi fost 
tentat să urmărească și să oglin. 
dească procesul atît de complex 
al transformării în spirit so
cialist a intelectualității formate 
în vechea societate. „Skuta
revski“ e tocmai romanul care 
descrie evoluția intelectualității 
în anii care au urmat Revoluției, 
în perioada primelor cincinale.

Avînd un erou central, pe fi
zicianul Serghei Skutarevski, sa. 
vânt pasionat, al cărui destin 
mai ales în perioada postrevolu
ționară, îl înfățișează etapă cu 
etapă, romanul lui Leonid Leonov 
nu șe reduce însă numai la stu. 
dierea unui caz, oricît de inte. 
resant și de tipic ar fi cazul 
acesta. Eroul central e plasat în 
astfel de condiții, implicat în ast
fel de relații îneît să.î permită 
autorului să sondeze în diverse 
medii sociale, dînd în felul aces
ta cărții sale caracterul unei am
ple dezbateri asupra modului în 
care socialismul antrenează in. 
telectualitatea cinstită la lupta 
pentru construirea noii societăți.

Serghei. Skutarevski, fiu al 
unui om simplu, a duș, în con
dițiile vitrege ale regimului ța
rist, un adevărat război pentru 
a-și valorifica potențele creatoare 
și a ajunge un savant de re. 
nume. Căsătoria nefericită cu o 
mic-burgheză trivială și venală, 
animată de ambiția de a parveni 
și de a duce o viață luxoasă, in-

lațille 
pentru 
fie cît 
litatea 
ului voi face tot posibilul pentru 
a reactiva relațiile comerciale 
dintre noi și Romînia. Rhodos-ul 
a fost în întregime construit cu 
lemn romînesc șl este păcat că 
acest lemn, atît de bine cunoscut 
în țara mea, n-a mai fost impor< 
tat după război.

Răspunzînd apoi la întrebările 
ziariștilor în legătură cu .unele 
probleme privind colaborarea in- 
terbalcanică, oaspetele a subli
niat dorința fermă de pace a 
popoarelor grec și romin șl șl-a 
exprimat speranța că relațiile 
dintre Romînia șl Grecia se vor 
dezvolta.

La sfîrștt tov. George Ivașcu, 
vicepreședinte al Uniunii zia
riștilor din R. P. Romînă, a 
mulțumit oaspetelui grec pentru 
declarațiile făcute ziariștilor ro- 
mînl.

programat o săptămînă mal 
tîrziu.

Cu mare interes sînt așteptate 
reuniunile de selecție organizate 
de federație, pentru pugiliștil 
din categoriile semi-mijlocie și 
mijlocie mică care vor avea loc 
între 25 noiembrie și 5 decem
brie în sala sporturilor de la 
Floreasca. Pînă acum s-au în
scris 17 boxeri dintre care se 
remarcă O. Sllberman (Știința), 
Trifan Stroe (Energia), D. Ri- 
zea (Metalul), C. Stănescu 
(C.F.R.), 1. Deineter (Sparlac), 
Nicu Constantin (Constructorul).

★
Reprezentanții federațiilor de 

natație din R.D. Germană și R.F. 
Germană au căzut de acord asu
pra modalității de selecție a 
echipei unite a Germaniei în
vederea Jocurilor Olimpice de
la Roma. Sînt prevăzute două 
concursuri de selecție, primul la 
2 șl 3 iulie în R.F. Germană, 
iar cel de-a.1 doilea între 9-16 
iulie în R.D. Germană. înotăto
rii și săritorii de la trambulină 
care vor realiza 
înaltă valoare 
eliminatorii vor 
direct.

se află 
Tradițio

nala competiție dotată cu „Cupa 
Sfatului popular al Capitalei“ 
programează joi și duminică la 
București două reuniuni deose
bit de interesante. Joi, în sala 
de festivități a I.S.E.B., vor 

In clasament conduce avea loc numeroase întîlnlrl în 
care vor evolua pugiliști frun
tași. Pe afișul reuniunii figu
rează meciurile: Șt. Dumltrache 
— A. Morăruș, M. Dincă — 
L. Botoc, Gh. Octavlan — M. 
Pîrvu, St. Bogdan — A. Roz- 
novski, Gh. Simion — A. Gă- 
nescu și altele. Reuniunea începe 
Ia ora 19.

Competiția „Cupa 30 Decem
brie“ la care participă echipele 
reprezentative a 8 regiuni în
cepe sîmbâtă 21 noiembrie cu 

•desfășurarea primei etape: Con
stanța—Galați, Regiunea Auto
nomă Maghiară—Cluj, Ploești— 
Stalin 
Primele 
Returul

(Agerpres) j

și Timișoara—Oradea,
echipe vor fl gazde, 
acestor întîlnlrl este

. • • ••• '

Piața 13 Septembrie din Capitală recent construită.

„Skutarevski“
. roman de LEONID LEONOV

fluența negativă pe care o exer
cită asupra lui cumnatul și fostul 
său coleg, inginerul Petrîghin, 11 
abat însă o vreme pe ttnărul sa
vant de la idealurile sale știin
țifice și sociale (ca student Sku
tarevski avusese o atitudine pro
testatară față de regimul exploa
tator) și îl determină să-și iro
sească forțele în nimicuri, să se 
comercializeze.

Nașterea fiului său Arseni ri
dică tatălui probleme de conștlin- 
ță. Vrînd să-și educe copilul în 
spiritul demnității și cinstei, fi. 
zicianul Skutarevski renunță la 
avantajoasele sale expediente și, 
cu riscul mizeriei se dedică din 
nou științei, visului său de a re
zolva problema transportului de 
la distanță a curenților de înaltă 
frecvență.

Astfel îl găsește Revoluția pe 
Skutarevski. Savantul deși nu își 
înțelege în întregime adevărata 
sa datorie de la început își tri
mite totuși fiul să lupte ca 
ostaș roșu. Cinstit, el se află 
sufletește de partea forțelor re
voluționare, fără însă a fi el în
suși un revoluționar. Preocupat 
numai de problemele sale știin
țifice el nu ia parte la viața 
socială și nici nu se frămîntă 
spre a sluji din toate forțele 
Puterea Sovietelor. Chemat Ia 
Lenin, el are revelația deosebirii 
structurale dintre adevărațil acti
viști ai Revoluției și dînsul, a 
faptului că, deși e pentru Pu
terea Sovietică, el este un om 
care abia trebuie cîștigat 1*

cauză, într-un fel încă străin de 
comunism, dar, pe care comu
niștii îl Invită la o colaborare 
cinstită, manlfestînd față de 
dînsul o solicitudine deschisă, 
[n condițiile grele ale războiului 
civil, ale foametei și lipsurilor 
de tot felul, comuniștii, care pri
vesc problemele dlntr-o perspec
tivă îndrăzneață, îi pun savan
tului la dispoziție fondurile 
necesare construirii și utilării 
unui mare institut științific.

RECENZIE
Lucrînd aci cu comuniști des

toinici, căliți în focul marilor bă. 
talii de clasă, care privesc du
cerea înainte a științei ca pe o 
sarcină de partid, cu mare res
ponsabilitate, Skutarevski se va 
putea sustrage nu numai atmos
ferei de intrigă meschină și bîr- 
fell întreținută de elementele îna
poiate, dar se va transforma pe 
sine, își va lărgi orizontul, va 
înțelege necesitatea legăturii ști
inței cu practica, a slujirii fără 
rezerve a cauzei socialismului. 
El se va smulge mediului său 
familiar descompus și va putea 
trece peste muntele de preju
decăți șl obișnuințe care-1 făceau 
într-un fel prizonierul vechii 
lumi.

Serghei Skutarevski e însă nu
mai uri caz. Un caz tipic, dar un 
caz. Un cu iotul alt caz, tipic șl

el — dar oglindind mal preg
nant încă oscilațiile intelectua
lului și dificultățile pe care le 
presupune transformarea lui — 
e al fratelui său, pictorul 
Feodor, cîndva artist dotat că
ruia burghezia i-a ucis idealu
rile, i-a corupt talentul, pe 
care l-a degradat într.un meș. 
teșugar ordinar și măscărici, iar 
mai tîrziu într-un excroc și spe
culant de rînd. Pentru a-și re
dobândi demnitatea și talentul, 
pentru a se elibera din cătușele 
nevăzute care-i siluesc sufletul, 
el va avea de trecut peste obsta
cole mult mai grele decît fratele 
său, savantul. Societatea nouă 
îl va ajuta însă să se regăsească, 
și apoi să se depășească și o va 
face nu menajîndu-1 ci arătîn- 
du-i cu curaj în față decrepitu
dinea lui, ajutîndu-1 să pășească 
pe un drum nou.

Un caz nu mai puțin intere
sant, denotînd de astă dată de
căderea de care pot da dovadă 
intelectualii care nu se pun cin
stit în slujba poporului, e acel 
al lui Arseni Skutarevski, fiul 
savantului. In prima tinerețe, 
luptător romantic pentru cauza 
Revoluției, Arseni este însă un 
tînăr lipsit de orientare politică 
fermă, fără spirit de discernă- 
mînt și fără voință, tinzînd spre 
o viață comodă de plăceri ușoa
re. Viciat de mediul putred al 
boemei pe care o frecventează, 
influențat și corupt de unchiul 
său, el sfîrșește, prin a-și trăda 
eauza. E chinuit Insă de *enti-

mentul vinovăției sale Imense, de 
conștiința decăderii sale morale, 
și își administrează singur pe
deapsa meritată : se sinucide.

Revoluția a valorificat din plin 
capacitățile creatoare ale lui Ser
ghei și Feodor și i-a înălțat, con
trarevoluția s-a folosit cu perfidie 
de slăbiciunile lui Arseni și l-a 
distrus. Cu totul altfel se prezintă 
însă cazul inginerului Petrî
ghin, cumnatul și fostul coleg al 
lui Serghei Skutarevski. Dispre- 
țuind cercetările științifice, cău- 
tînd să.și folosească puținele cu
noștințe de care dispune numai 
în scopuri mercantile, Petrîghin 
e un afacerist murdar, care atît 
prin poziția sa socială cît și prin 
mentalitate aparține burgheziei. 
Petrîghin încearcă să se stre. 
coare în partid, să-și vîre agenții 
în posturi de conducere, reușește 
o vreme să dăuneze, dar pierde
rile pe care el le provoacă nu 
pot împiedica societatea sovietică 
să avanseze cu pași de uriaș. 
Din ce în ce mai neputincios, el 
vede că în jurul său se strînge 
un cerc de fier și în cele din 
urmă e arestat împreună cu toți 
aboliți! săi, fiind pus în imposi
bilitate de a face rău.

Roman de analiză, „Skutarev
ski“ are totuși caracterul unei 
epopei, al Unei epopei pentru că 
romanul acesja e, înainte de 
toate, un roman al luptei eroice, 
desfășurate de Partidul Comu. 
nist al Uniunii Sovietice, pentru 
a valorifica din plin potențele 
creatoare ale intelectualității 
vechi, pentru reeducarea acestei 
intelectualități, pentru a-i face 
pe toți intelectualii cinstiți să-și 
depășească condiția mizeră pe 
care le-o crease societatea 
burghezo-moșierească, devenind 
demni constructori ai lumii noi.

EUGEN LU«A

performanțe de 
pînă la probele 
fi selecționați

(Agerpres)

Educatorii muncitorilor

(Urmare din pag. I-a) 

parte această situație se dato- 
rește celor doi educatori din 
școală. Pentru că nu iubesc 
munca pe care o fac, pentru că 
nu sint legați de școală decît 
printr.un interes material și 
muncesc fără pasiune, formal. 
La școală au venit printr o în- 
tîmplare. Alexandru Stănescu. de 
pildă, a venit educator după 
ce a căzut la examenul de ad
mitere la facultate. A venit 
cu gîndul să se pregătească pen
tru examenul din anul viitor. 
Educatorul Emilian Stoian este 
student. In fiecare zi merge la 
facultate, n-are timp să fie cu 
ucenicii. Nu le cunoaște proble
mele și nici măcar nu-1 intere
sează.

Lipsa cunoștințelor de speciali, 
tate, a dragostei pentru această 
muncă reiese mai cu seamă cînd 
educatorii sînt puși în situația să 
rezolve unele probleme care țin 
de disciplină. In loc să folo
sească sprijinul colectivului, al 
părinților, prietenilor, acești edu
catori recurg la pedepse. Firește, 
sînt cazuri cînd este nevoie să 
se aplice pedeapsa în scopuri 
educative. Pedepsele folosite 
prea des tocesc însă sensibilita
tea copiilor, nu au nici o efica
citate. Șancționînd în mod abu
ziv numeroși elevi pentru unele 
manifestări de indisciplină pen
tru a căror îndreptare s-ar găsi 
alte mijloace educatorii din 
această școală refuză să înțe
leagă că aceste fenomene de 
indisciplină se datoresc și sti
lului lor de muncă, lată și 
exemple. Odată, la cantină, uce
nicul Mihai Dumitru a aruncat 
cu pîine îti colegi. E drept, el a 
săvîrșit o faptă urîtă. Acest lucru 
trebuia să i se arate. Cu Dumi. 
tru insă nu s-a procedat așa. El 
a fost consemnat de educatorul 
Stănescu să nu părăsească cămi
nul trei săptămîni. Sau altele : 
Ioniță Radu și-a insultat colegii. 
A fost consemnat 6 săptămîni, 
iar Lupașcu Nicolae, care i-a 
luat apărarea, trei săptămîni. 
Acest sistem de a „rezolva“ edu
cația elevilor dovedește comodi
tate șl lipsă de interes. Educa-

torii trebuie să găsească lim
bajul cu ajutorul căruia să a- 
jungă la sufletul copiilor, să-1 
emoționeze. Literatura le oferă 
un bogat material. „Timur și 
băieții lui", „Tînăra Gardă“ și 
alte zeci și zeci de cărți le ar fi 
oferit discuții despre adevărata 
prietenie. Ca să faci acest lucru 
trebuie însă să iubești copiii, să 
fii pătruns de răspunderea pe 
care o ai. Tocmai aceste calități 
nu le au educatorii de aici care, 
se pare, n-au reflectat prea mult 
asupra funcției pe care o au, 
asupra noțiunii de „educator“.

★

Viitorii muncitori trebuie să.și 
cunoască meseria, să fie oameni 
cu un larg orizont cultural. De 
aceea educatorii trebuie recru
tați dintre tinerii cei mai bine 
pregătiți, care să fi trăit în fa
brică, să fi simțit bucuria mun
cii, oameni cu profil moral-po 
litic comunist Comitetul raional 
U.T.M. „23 August“ conducerea 
Școlii profesionale .Electroapa- 
rataj“ trebuie să încadreze în po
stul de educatori oameni pasio
nați, care să privească cu râs. 
pundere problemele 
educația schimbului 
clasei muncitoare.

ce le ridică 
de miine al

Patria București, înfrățirea în
tre popoare: Fata cu ulciorul; 
Republica, Elena Pavel, Alex. 
Sahia, 1 Mai: Moartea in șa: 
Central. V Roaită, Arta: Primă
vara; V. zvrevaai 
Gorki, 23 August: 
tească; I C. Frimu, Donca Simo, 
G. Coșbitc: Nu aștepta luna mai; 
Lumina T Vladimirescu; 
siune periculoasă; Victoria Voi. 
ga: Soarta unui om, 13 Se 
brie: Giuseppe Verdi; Timpuri 
Noi (rulează în continuare între 
10—21): Program de filme docu
mentare; Tineretului: Nevasta 
mea dntă; Gh. Doja: O intim- 
plare extraordinară (ambele se. 
rii); Alex Popov (rulează în con
tinuare între 10—21): Micuța; 
Grivița, I'ie Pintilm. Torentul; 
Cultural: Ani de zbucium: Uni. 
rea: Vlrsta dragostei; C. David: 
Kociubei; Flacăra: Teodora;
Munoa: Pentru 100.000 de mărci; 
Miorița -.Căsnicia Lorenz; 16 Fe
bruarie: Călătorie peste trei
mări; Popular: Inimă rece. M. 
Eminescu: Ultima primăvară; 8 
Mai: Pe țărmuri îndepărtate; G. 
Bacovia
Drumul
Olga Bancic: 
brie: Marile familii, B Dela. 
vnaincea: 12 rezultate exacte.

V. Alecsandri, Maxim 
__ : Casa păr in-

Mi-

rr-

Cintărețul mexican: 
Serii: Cartea țunglei; 

Melba: 30 Decern- 
B

Timpul probabil
Pentru următoarele trei zile în 

țară vremea va deveni din nou 
umedă, începînd din vestul țării. 
Cerul la început variabil, apoi 
mai mult acoperit Vor cădea ploi 
în vestul și sud-vestul țării, iar 

' în nord și nord.est lapoviță și
ninsoare. Vtnt moderat din sec
torul nordic. Temperatura la în
ceput staționară, a,po' în ușoară 
scădere. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 8 și plus 2 grade, 
iar maximele între 2 și 10 grade.

DOUĂ SANSE LA



In comitetele Adunării 
Generale a 0. N. U.

• Interesul reprezentanților țărilor slab dezvoltate pentru
o rezoluție propusă de R. P. R. • încheierea examinării problemei 

privitoare la împiedicarea răspîndirii armelor atomice
NEW YORK 17. — Corespon

dentul Agerpres C. Răducanu 
transmite: In Comitetul al
doilea continuă dezbaterea gene
rală asupra dezvoltării economi
ce a țărilor slab dezvoltate 
Vorbitorii subliniază necesitatea 
intervenției active a Organiza 
ției . Națiunilor Unite pentru 
sprijinirea operei de industria
lizare și independență economi
că a acestor țări.

In acest an, dezbaterea a an
trenat un mare număr de dele
gați. împreună cu cel înscriși 
pe lista vorbitorilor, aproape 70 
de țări vor lua parte la discuția 
generală.

Intre timp, un mare număr de 
rezoluții, a căror examinare ur
mează să înceapă în cursul săp- 
tămînilor viitoare, au fost depu
se pe masa comitetului. Printre 
cele mai importante sînt rezolu
ția a 33 de țări privind stabili
rea unei comisii O.N.U. pentru 
dezvoltarea industrială; rezoluția 
prezentată de Republica Popu
lară Romînă, împreună cu Alba
nia și Cehoslovacia, privind 
cooperarea internațională în do
meniul dezvoltării industriei de 
petrol în țările slab dezvoltate : 
rezoluția prezentată de Bulgaria, 
Cehoslovacia șf Polonia, privind 
crearea unei organizații interna
ționale de comerț șl măsuri pen
tru dezvoltarea comerțului in
ternațional, precum și o rezolu
ție a 46 de țări, privind consti
tuirea unul fond al O.N.U.

sprijine acest proiect de rezo-

Rezoluția a fost adoptată cu 
______)._ ,x_t______ . ___ majoritate de voturi. Delega- 

Romîne, care, după cum se 'știe, țlile țărilor socialiste și ale al- 
• “ • ' -tor cîtorva state s-au abținut

pentru dezvoltarea echipamentu- . , 
lui industrial al țărilor slabdez- ■luție. 
voltate.

Rezoluția Republicii Populare
i\OnilIl.C, Cuie, QU|Jd vum DC ^LIC, 
a fost prezentată oficial în 
cursul șăptămînii trecute, se 
bucură de p? acmri de un mare 
Interes din partea delegațiilor 
țărilor Interesate în dezvoltarea 
propriilor lor resurse petrolifere 
și în deosebi din partea țărilor 
latino-americane și din Asia șl 
Africa.

itor cîtorva state
;de la vot. ,

★
j NEW YORK 17
— Corespondență specială’ 
^Comitetul nr. ,6 se dezbate

★
NEW YORK 17 (Agerpres).— 

TASS : La 16 noiembrie, după o 
discuție de două zile Comitetul 
Politic a încheiat examinarea 
problemei privitoare la împiedi
carea răspîndirii armelor atomi, 
ce, problemă inclusă pe ordinea 
de zi a sesiunii la propunerea 
delegației Irlandei. Aceeași dele
gație a prezentat spre examina
re comitetului proiectul său de 
rezoluție care nu prevede nici 
un fel de măsuri eficiente în a- 
cest domeniu, ci cuprinde doar 
recomandări generale adresate 
Comitetului celor 10 țări.

Șeful delegației sovietice, 
V. V. Kuznețov, care a luat cu- 
vîntul în ședința din 16 noiem
brie, a subliniat că, fiindcă tra
ducerea în viață a propunerilor 
irlandeze nu ar împiedica de 
fapt răspîndlrea armelor atomice, 
delegația sovietică nu poate să

încordarea creată în Laos 
poate fi rezolvată numai 

în cadrul acordurilor de la Geneva
DECLARAȚIA DELEGAȚIEI SOVIETICE LA CEA DE-A 14-A SE

SIUNE A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U. -
securității în Laos și 
china în general.

Plecarea secret rului 
al O.N.U. în Laos și 
sale ulterioare despre care se 
vorbește în comunicatul secreta
riatului O.N.U. din 15 noiembrie, 
nu contribuie cîtuși de puțin la 
aceasta. Scopul acestor acțiuni, 
indiferent de pretextul sub care 
se întreprind, este să camufleze 
sub numele O.N.U. amestecul 
continuu al puterilor occidentale 
în Laos și nu pot decît să com
plice și mal mult situația creată.

SIUNE A ADUNĂRII
NEW YORK 17 (Agerpres).— 

TASS transmite : Delegația so
vietică la cea de-a 14-a sesiune 
a Adunării Generale a ON.U. a 
difuzat la 16 noiembrie următoa
rea declarație :

Delegația sovietică a expus în 
repetate rinduri poziția guvernu
lui sovietic față de încercările 
unor state de a folosi Organiza
ția Națiunilor Unite pentru anu
larea acordurilor de la Geneva 
cu privire la Laos.

Guvernul sovietic este ferm 
convins că încordarea creată în 
Laos poate și trebuie să fie re
zolvată numai pe baza și în ca
drul ......................
care

în lndo-

general 
acțiunile

(Agerpres). 
specială-:- in 
_____1 pro

blema normelor de drept inter, 
național privind relațiile și imu- 
nitățile diplomatice. Cu toată 
opoziția manifestată de delega
ția Statelor Unite, atît în sesiu
nea trecută cît și la cea actuală, 
față de examinarea acestei pro
bleme in cadrul unei discuții in. 
ternaționale competente, majori
tatea delegațiilor s-au pronunțat 
pentru convocarea unei conferin
țe internaționale care, conform 
rezoluției propuse de 19 state, ar 
urma să aibă Ioc în primăvara 
anului 1961.

In privința componenței aces
tei conferințe, un amendament 
prezentat de Anglia și alte țări 
preconizează invitarea statelor 
membre ale O.N.U. și a institu
țiilor specializate ale O.N.U., în 
timp ce un altul — prezentat în 
comun de Ceylon, Cehoslovacia, 
Indonezia, Polonia și R. P. Ro
mînă — cere invitarea fără dis
criminare a tuturor statelor.

Luînd cuvîntul pentru a ex
plica poziția delegației R. P. 
Romîne, prof. Edwin Glaser a 
subliniat că adoptarea oricăror 
norme în problema relațiilor și 
imunltăților diplomatice trebuie 
să țină seamă de părerile tutu, 
ror statelor, iar restrîngerea in
vitării la conferință pe criterii 
discriminatorii care nu țin sea. 
mă de realitate, nu poate asigura 
succesul deplin al discuției.

★
NEW YORK 17 (Agerpres). 

— Corespondență specială: 
Marți dimineața Adunarea Ge
nerală s-a întrunit în ședință 
plenară pentru a examina o se
rie de rapoarte primite din par
tea Comitetului nr. 4 pentru pro. 
blemele de tutelă, a Comitetului 
nr. 5 pentru problemele bugetare, 
precum și a Comitetului Politic 
Special. De asemenea, spre sfîr
șitul zilei Adunarea Generală va 
relua alegerea unui membru ne
permanent al Consiliului 
curitate, pentru care din 
țărilor socialiste a fost 
candidatura Poloniei.

de Se- 
partea 
depusă

acordurilor de la Geneva 
sînt fundamentul păcii și

-------------•-------------

0
La Londra — 
vizită puțin dorită

LONDRA La 17 noiembrie a
sosit la Londra într-o vizită ofi. 
cială Konrad Adenauer, cancela
rul Republicii Federale Germane.

LONDRA 17 (Agerpres). - 
Comentînd vizita oficială la 
Londra a cancelarului Adena
uer, atît presa engleză cît și 
ziarele din alte țări occidentale 
arată că scopul principal al vi
zitei constă în încercarea de a 
se aplana divergențele și con
tradicțiile apărute in ultimul 
timp între Anglia și R. F. G. 
în domeniul politicii externe pe 
plan economic.

Cercurile politice engleze sînt 
profund îngrijorate de poziția 
lui Adenauer în domeniul poli
ticii externe, poziție manifestată 
prin atitudinea sa rigidă față de 
rezolvarea unor probleme euro
pene. Intr-un interviu acordat 
ziarului „Guardian“ publicat în 
ajunul vizitei, Adenauer declara 
că este împotriva oricăror pla
nuri de creare a unei zone de
militarizate în centrul Europei, 
pretinzînd că aceste planuri ar 
fi „periculoase“.

Dar cele mai mari temeri le 
provoacă în Anglia atitudinea 
cercurilor guvernante de la Bonn 
față de convocarea conferinței 
la nivel înalt. Observatorul zia
rului „Daily Express“, Douglas 
Clark, scrie : „Adenauer vrea 
ca conferința la nivel Înalt nici 
să nu aibă loc. Dacă însă con
ferința se va ține, Adenauer vrea 
ca ea să-și concentreze lucrările 
asupra „dezarmării mondiale“. 
Totodată Adenauer insistă ca 
Germaniei Occidentale să i se 
pună la dispoziție o cantitate 
mai mare de armament clasic“.

BONN 17 (Agerpres). — Re- 
ferlndu-se la scopurile vizitei lui 
Adenauer la Londra, presa vest- 
germană este de părere că Ade
nauer va încerca să exercite o 
nouă presiune asupra lui Mac- 
millan. Ziarul „Frankfurter 
Rundschau“ afată că Adenauer 
pleacă la Londra ducîrid cu sine 
„vechile planuri“.

După cum rezultă din artico
lul publicat de „Diplomatische 
Korrespondenz“ — oficiosul Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R.F.G., în locul creării unei zone 
de limitare a armamentelor în 
Europa, ca primă etapă spre re
zolvarea problemei dezarmării 
generale, guvernul vestgerman, 
in strădania, lui. de a tergiversa 
șl complica rezolvarea acestei 
probleme, a hotărît să se pro
nunțe pentru crearea unor „vas
te zone de inspecție“ pentru ca 
„unele țări să nu fie supuse dis
criminării“.

Macmillan se pronunță 
pentru o succesiune de conferințe 

înalt nivella cel mai
LONDRA 17 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul la 16 noiembrie 
la recepția cu prilejul instalării 
noului lord primar al Londrei, 
primul ministru Macmillan a de
clarat că în comparație cu anul 
trecut s-a produs o importantă 
slăbire a încordării internațio
nale.

Macmillan a reamintit celor 
prezenți printre care se aflau oa
meni politici de seamă, oameni 
de afaceri și financiari, despre 
discursul pe care l-a rostit anul 
trecut, cînd a vorbit despre lupta 
dintre două blocuri mondiale 
ale marilor puteri, despre situa
ția încordată. In cursul anului 
trecut a continuat el, noi, îm
preună cu ministrul Afacerilor 
Externe am consacrat mult timp 
încercărilor de a ajunge la o 
slăbire a încordării. In urma a- 
cestor eforturi precum și a vizi
tei d-lul Hrușciov în Statele 
Unite, cred că încordarea a slă
bit într-o măsură însemnată“.

Este extrem de important, a 
declarat primul ministru englez, 
să menținem această atmosferă, 
și pentru acest scop eu cred că 
este important să mergem îna
inte. Firește, există diferite căi 
pentru a se menține acest pro-

gres. Cea mal bună metodă, 
unica metodă cu adevărat efi
cientă a spus Macmillan va fi 
o conferință la nivel înalt.

Desigur ar fi o nebunie să pre
supunem, a subliniat el că acea
stă singură conferință va regle
menta toate problemele în cîteva 
zile. Problemele de astăzi sînt 
prea ample, divergențele sînt 
prea profunde. Dar eu cred că 
la o astfel de conferință la ni
vel înalt se pot realiza unele a- 
cordurl limitate în ce privește 
caracterul, durata sau numărul 
lor.

Primul ministru șl-a expri
mat părerea că după încheierea 
unei astfel de conferințe, tre
buie să se realizeze o înțelegere 
cu privire la organizarea unei noi 
conferințe. In acest mod, a spus 
el, încordarea în lume poate fi 
micșorată, iar problemele pot fi 
rezolvate treptat pas cu pas.

Macmillan a arătat că după 
părerea sa, conferința la nivel 
înalt trebuie să fie bine pregă
tită, iar aceasta, a adăugat el, 
necesită „consultări multilate
rale între aliațil occidentali“.

Macmillan a declarat că el 
salută apropiata vizită a lui 
N. S. Hrușciov în Franța.

Purtată de dr. Kraul și de un însoțitor d-na Edith Hoereth- 
Menge, în vîrstă de 71 de ani, aproape complet paralizată 
este adusă în fața instanței colegiului special al Tribunalului 
din Düsseldorf. Singura ei „vină“ este aceea de a se fi pronun

țat în apărarea păcii.

înscenarea judiciară de la Düsseldorf 
stîrnește indignarea opiniei publice mondiale

BERLIN 17 (Agerpres). — 
Opinia publică mondială pro
testează împotriva înscenării ju
diciare de la Düsseldorf (R.F.G.) 
împotriva reprezentanților Co
mitetului luptătorilor pentru pace 
din R.F.G. Sydney Silverman, 
deputat laburist în parlamentul 
englez a condamnat această 
înscenare judiciară. Intr-un in
terviu acordat corespondentului

de la Londra al ziarului „Berli- 
ner Zeitung“ el a declarat: ,,Se 
știe de multă vreme că reînar- 
marea Germaniei occidentale a 
deschis calea spre reînvierea ve
chiului spirit militarist german. 
Procesul intentat fruntașilor miș
cării luptătorilor pentru pace din 
R.F.G. și intenția de a interzice 
Uniunea persoanelor persecu
tate de naziști, reprezintă o nouă 
dovadă a acestui fapt“.

O vie manifestare 
a tineretului din Praga pentru pace

PRAGA 17. — Corespondentul 
Agerpres transmite : Marți după- 
amiază o mare mulțime de tineri, 
muncitori și studenți, au mani
festat pe străzile Pragăi cu prile
jul aniversării a 20 de ani de la 
singeroasele evenimente din 17 
noiembrie 1939. Valurile de ma- 
nifestanți se revărsau spre Parcul 
de cultură ,Julius Fucik“, unde 
a avut loc un mare miting. Peste 
16.000 de tineri au umplut pină 
la refuz Palatul Congreselor.

Adunarea a fost deschisă de 
președintele Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului CeTlo 
slovac, Miloslav Vecker. Apoi * 
luat cuvîntul președintele U.I.S.. 
Jiri Pelikan, care a arătat că deși 
studenții din toate țările sărbă
toresc ziua de 17 noiembrie in 
condiții diferite, ei sînt

--------•-------------

uniți

MOSCOVA. La 16 noiembrie 
s-a deschis La Moscova conferim, 
(a unională de matematică cal- 
culatorie și tehnica calculului La 
conferință participă peste 2.000 
de specialiști. Aceasta este cea 
mai mare conferință științifică 
de acest fel din ultimii ani.

DJAKARTA. Răspunzînd inul, 
taliei comandamentului forțelor 
armate din Indonezia, la 17 no
iembrie în portul orașului Dja. 
karta a sosit Int'-o vizită de prie
tenie o escadră de nave m’dțare 
sovietice comandată de amîralui 
V. A. Fokin, comandantul flotei 
din Oceanul Pacific.

BERLIN. La Berlin a fost dat 
publicității un comunicat în care 
se anunță că la 19 noiembrie va 
sosi la Berlin într.o vizită de 
prietenie o delegate a Comite
tului Central al Partidului Co
munist Cehoslovac și guvernului 
Republicii Cehoslovace, în frunte 
cu A. Novotny. prirr.secretar al 
C.C. al P. C. Cehoslovac' și pre
ședinte al Republicii Cehoslovace.

PARIS. La 16 noiembrie în re
gatul Monaco în clădirea Muzeu,, 
lui de oceanografie s-a deschis 
conferința internațională în pro
blemele înlăturării rezidurilor 
radioactive.

La lucrările conferinței parti
cipă reprezentanți a 30 de țări 
printre care și ai Uniunii Sovie-

printr-un singur țel — apărarea 
păcii. Cu toate acestea mai exis
tă în lume forțe care ar dori să 
dezlănțuie un nou măcel. De a- 
ceea trebuie considerată ca un 
fapt foarte important hotărîrea 
manifestată de studenți la confe
rința lor de a sprijini cu tărie 
ideea prieteniei și colaborării 
dintre țările cu sisteme sociale 
diferite. Conferința internaționa
lă a studenților a primit cu sa
tisfacție rezultatul vizitei lui 
N. S. Hrușciov în Statele Unite, 
ea a salutat propunerile sovietice 
pentru dezarmarea generală și 
totală. Studențimea s-a angajat 
să lupte din toate puterile pen
tru promovarea ideii de dezar
mare și de coexistență pașnică 
între popoare.

Adunarea a fost salutată de re
prezentanți Gi studenților din 
Uniunea Sovietică, China, “ ~ 
Germană, Cuba și Algeria.

După citirea rezoluției Confe
rinței internaționale a studenților 
pentru pace, care a fost primită 
cu nesfîrșite urale de miile de 
participanți, mitingul s-a încheiat 
cu Imnul Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat.

R.D.

Plecarea Iul
À. Mikoian in Mexic

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite: Anastas Miko
ian, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
a plecat cu avionul în dimineața 
de 17 noiembrie în Mexic la 
deschiderea expoziției realizări
lor Uniunii Sovietice în dome
niul științei, tehnicii și culturii.

Anastas Mikoian a făcut o 
declarație pentru postul de ra
dio Moscova, în care a transmis 
un salut poporului mexican, 
prieten.

In cinstea Congresului
P. M. S. U.

BUDAPESTA 17 (Agerpres)— 
Muncitorii de la întreprinderile 
industriale din Ungaria depă
șind angajamentele luate în cin
stea Congresului Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar 
acordă un mare ajutor oamenilor 
muncii de la sate.

După cum anunță ziarul „Het- 
foi Hirek", uzinele care produc 
mașini agricole au și îndeplinit 
în cursul săptămînii trecute an
gajamentele lor luate în cinstea 
congresului, produclnd peste pre
vederile planului mașini agricole 
în valoare de 82 milioane fo- 
rinți. Colectivele acestor între
prinderi au hotărît să mai reali
zeze o producție suplimentară în 
valoare de 23 milioane forlnți, 
înainte de data deschiderii con
gresului.

Muncitorii din industria chi
mică, care au dat deja peste plan 
45.000 tone de îngrășămlnte ar- 
tificlale, acordă de asemenea uri 
mare ajutor țăranilor.

Muncitorii de la întreprinde
rile industriei electrice, au elec. 
trificat în cinstea congresului 
114 sate, în loc de 85 de sate 
prevăzute în planul pentru acest 
an. Afară de aceasta, vor fi ali
mentate ou energie electrică pînă 
la sfîrșitul anului 328 coopera
tive agricole de producție, în loc 
de 270 prevăzute în plan.

Pedagogia fabricanților 
bastoanede

engleză 
bătaia a 
în zilele 
din cele

In școala 
pedeapsa cu 
rămas pînă 
noastre unul 
mai uzitate mijloace
„educative". Ea se în
scrie doar în „tradi
ționalele“ metode pe
dagogice care au dus 
La „educarea“ unui 
mare număr de vă
tafi și jandarmi colo
niali.

In ultima 
însă anumiți 
cugetători“ au început 
să amenințe instituția 
sfîntă a bătăii cu pre
tențiile lor „absurde" 
ca pedepsele corpo
rale să fie imediat 
desființate. In conse
cință, în fața acestui 
mare pericol, adepții 
bătăii s-au constituit 
într-o „Asociație na
țională britanică pen
tru păstrarea pedep
selor Corporale 
școli". ” 
drept președinte al 
asociației pe domnul 
Erick JTildmann. O 
alegere mai potrivită 
nici că se putea 
face ! Gîndiți-vă și 
dumneavoastră : dom
nul Wlldmann este 
fabricant, proprietar 
al unei întreprinderi 
de cîrje, bastoane și 
bice. Luîndu-și în 
primire funcțiunea 
de președinte, Wild- 
mann n-a înțeles să 
rămînă inactiv. Dim
potrivă. La numai 
două săptămîni după 
înființarea asociației 
el a rostit o confe
rință în localul unei

vreme
„liber

în
Ei l-au ales

școli din apropiere 
de Statfford. Tema 
conferinței a fost : 
„Folosul pedepselor 
corporale pentru șco
lari“. Se spune că a 
fost o conferință inte
resantă. Conferenția
rul 
tema 
mare 
făcut 
practice cu o întreagă 
colecție de bastoane 
fabricate de firma sa, 
predestinate parcă 
„uzului școlilor“.

Nu știm dacă pre- 
ședințele asociației a 
vorbit în calitate de 
„pedagog“, de fabri
cant sau de pre
ședinte. După cum 
de asemenea nu știm 
dacă dl. Wildmann 
obișnuia să primească 
bătăi in copilărie.

Ceea ce insă știm 
cu certitudine e că 
spre sfîrșitul confe
rinței onorabilul nos
tru fabricant a avut 
prilejul să incerce pe 
propria sa piele toate 
produsele întreprin
derii sale. Un grup 
de școlari au năvălit 
asupra lui dornici să 
cunoască pe viu — și 
anume pe spatele 
d-lui W'ildmann — 
eficacitatea bicelor și 
bastoanelor și valoa
rea principiilor pe
dagogice apărate de 
„Asociația națională 
britanică pentru păs
trarea pedepselor cor
porale în școli".

Președintele a de
clarat că-i va acționa

și-a dezvoltat 
cu cea mai 
pasiune. El a 

demonstrații

pe toți în judecată. 
Pînă atunci însă, va 
avea timp sâ cugete 
și asupra calității 
produselor fabricii 
sale și asupra efica
cității metodei susți
nute de el.

S-ar putea ca bă
taia care — e lim
pede — e o barbarie 
ce nu-și mai are ros
tul în școli, să aibă 
totuși un efect bine
făcător asupra dom
nului Wildmann. S-ar 
putea ca ilustrului 
președinte al nu mai 
puțin ilustrei „asocia
ții“ să-i dispară ifo
sele de pedagog și să 
dea produselor fabri
cii sale o destinație 
cu mai puține preten
ții... educative.

Relatînd întâmpla
rea nefericită a lui 
Erick JFildmann zia
rul englez „Daily 
News“ conchidea ri
tos și filozofic : „To
tuși nu se poate ști 
încă dacă e rațional 
și rezonabil să se re
nunțe la metoda pe
dagogică a bătăii“. 
Parafrazîndu-i într-o 
anumită măsură pe 
domnii de la „Daily 
News“ noi sîntem în
demnați să punem ur
mătoarea 
este oare 
rezonabil 
de grație 
arunci la 
gogia fabricanților de 
bastoane ?

întrebare : 
rațional și 

ca, în anul 
1959, să nu 
gunoi peda-

EM. RUCAR

O expoziție 
a realizărilor romînești 

organizată în Peru
LIMA 17 (Agerpres). — în să

Iile Asociației Naționale a scriito
rilor și artiștilor din Peru a avut 
loc recent o mare expoziție a 
realizărilor R.P. Romîne cu tema: 
„A 15-a aniversare a eliberării 
Romîniei“. Expoziția a fost or-

Presa americană intensifică presiunile 
asupra

NEW YORK 17 (Agerpres). 
— TASS: Presa americană a 
intensificat considerabil presiu
nile asupra Cubei. Ziarele- pu
blică în mod sistematic articole 
menite să intimideze și să ca
lomnieze guvernul revoluționar 
al Cubei.

Cauza atacurilor împotriva 
Cubei o constituie transformările 
sociale pe care le efectuează gu. 
vernul Cubei și in primul rînd 
reforma agrară în urma căreia 
companiile americane din Cuba 
își pierd profiturile.

înfăptuirea transformărilor e- 
conomice a provocat vil nemul
țumiri din partea monopolurilor 
americane. Presa din S.U.A. a 
început o campanie împotriva 
guvernului Cubei. Un zel deose
bit manifestă ziarul lui Hearst

Cubei
„New York Journal and Ameri
can“, care caută să instige po
porul american împotriva Cubei. 
Ziarul a ajuns pînă la a afirma 
că „în Cuba se construiesc o- 
blective militare cu ajutorul unor 
specialiști ruși în domeniul teh
nicii militare“.

Ziarul cuban „Revolucion" a 
scris despre aceasta că este o 
născocire de felul „aventurilor 
baronului Munchausen“.

Ziarul „News“ care apare la 
Miami (statul Florida) scria fără 
echivoc că în ultimele săptămîni 
se vorbește mult despre eventua- 
lltatea asasinării primului mi
nistru Fidel Castro, a fratelui 
său Râul Castro, a maiorului 
Ernesto Guevara, comandantul 
forțelor armate și a altor lideri 
cuba ni.

ganizată de Asociația culturală 
peruviano-romînă în colaborare 
cu Ministerul Culturii din Peru, 
Facultatea pedagogică a Univer
sității San Marcos, Asociația 
Scriitorilor și Artiștilor și redac
ția revistei „Internațional Ballet”.

După cum relatează presa pe 
ruviană, expoziția care a cuprins 
9 secțiuni privind : arta plasti
că, arta populară, cărți și tipări
turi, filme, fotografii, muzică, fi
latelie și presă în R.P.R. a atras 
un număr extrem de mare de vi
zitatori. Ea a fost apreciată ca 
„una din expozițiile cele mai 
vizitate în ultimii ani“.

Asociația culturală peruviano- 
romînă înființată în 1957 desfă
șoară o largă activitate de popu
larizare a R.P. Romîne, organi- 
zînd vizionări de filme și jurnale 
cinematografice, concerte și con
ferințe despre Romînia. Piesa 
„Ultima oră” a lui Mihail Se- 
bastian, tradusă sub auspiciile 
Asociației este în curs de pre
gătire la Teatrul din Lima. La 
catedra de limbi romanice a Uni
versității peruviene a fost deschis 
un curs de limba romînă. Unul 
din membrii Asociației, ziaristul 
Julio Castro Franco care a vizi
tat Romînia a publicat la întoar
cere o carte în limba spaniolă 
„Romînia de astăzi”.

Pe harta lumii

CAMERUN
a O.N.U. a figurat 
hotărîri mai vechi

Mișcările revendicative ale muncitorimii franceze se întețesc. In clișeu : muncitorii de la societă
ții de gaz și electricitate din Paris manifestînd pentru mărirea salariilor.

Nu de mult, pe agenda Adunării Generale 
problema Camerunului britanic. Conform unei 
a O.N.U., în anul 1960 Camerunul trebuie să devjnă independent. 
In acest sens, se va fine in cursul anului viitor în Camerun un 
plebiscit, în timpul căruia populația locală va avea de ales intre 
alipirea la restu^Camerunului, ori alipirea la Nigeria. Această 
a doua posibilitate a fost ridioală de Anglia, care nu vrea să 
renunțe la stăpînirea ei asupra Camerunului.

Reprezentantul sovietic a susținut unificarea tuturor părților 
Camerunului într-un singur stat național. Aceeași teză a fost 
sprijinită de delegatul țării noastre și de multe alte delegații. Au 
fost dejucate manevrele colonialiștilor de a amina plebiscitul care 
se va ține totuși la începutul anului 1960.

In legătură cu aceasta, n-ar fi lipsit de interes să aruncăm 
o scurtă privire pe harta lumii, acolo unde se află Camerunul, să 
răsfoim cîteva din filele istoriei
Primii albi care au pus picio

rul în această țară, au fost por
tughezii. Au acostat aici în seco
lul XV. Ei n-au transformat a- 
ceastă țară într-o colonie propriu 
zisă, ci veneau din cînd în cînd 
pentru a vina negri pe . care-i 
vindeau apoi ca sclavi plantato
rilor din America. De la portu
ghezi a rămas numele de astăzi 
al țării: într-un fluviu au găsit 
mulți crabi șf l-au botezat „Rto 
dos Camores“ („Fluviul crabi
lor“). De aici numele fluviului: 
Camerun, după care a fost nu
mită. și țara.

...Jn 1884, o corabie germană 
condusă de un navigator cu nu
me poetic și suflet de fiară — 
Nachtigal (pe romînește : privi
ghetoare) aruncă ancora în gol
ful Guineei, pe țărmul Cameru
nului. Atunci începe viața nea
gră, de mizerie cruntă colonia
lă a acestei țări. Colonialiștii 
germani încep de îndată exploa
tarea bogățiilor. Dezvoltă planta, 
țille, iar pentru populația băști
nașă introduc munca obligatorie. 
Jugul apăsător provoacă o ăerie 
de răscoale populare, dintre care 
cea din 1904 ia mari proporții 
și e înăbușită în valuri de sîn- 
ge-

In 1916, Camerunul e ocupat 
de anglo-francezl, care-1 împart 
între ei : Anglia—nordul, Franța 
— partea sudică. Șase ani mal 
tîrziu, ele primesc mandatul ofi
cial al Ligii Națiunilor.

Pentru camerunezi, schimbarea

sale.
aceasta n-a însemnat altceva de. 
cît intensificarea exploatării co
loniale. Țara a rămas la fel de 
înapoiată. Colonialiștii nu dez
voltau decît acele ramuri econo
mice care, în momentul acela, 
le aduceau venituri cit mal mari. 
Se dezvoltă plantațiile de bana
ne, cacao, cafea, cocos, cquciuc. 
Pămînturile cele 
luate cu japca 
Puținul teren

mal bune sînt 
de stăpînttorl. 
agricol — de 

proastă calitate — rămas local
nicilor, este folosit de aceștia 
pentru cultivarea unor cereale, 
mai ales porumb, apoi manioc 
etc. Subsolul Camerunului e bo 
gat în aur, uraniu, titan, cositor, 
magneziu, diamante, cărbune, 
etc.,iar . de curînd s-a descoperit 
și petrol. Intr-o lucrare a Institu
tului guvernamental de documen
tare economică din Paris se spu
nea recent : „Camerunul este una 
din cele mai bogate țări ale 
Africii negre“. Toate aceste bo
gății sînt însă foarte slab cer
cetate și puse în valoare. Căile 
ferate — la un teritoriu aproape 
dublu cît țara noastră — nu 
însumează mai mult de 500 km : 
căratul sacilor cu produse, în spi
nare, de către hamalii băștinași, 
e mult mai rentabil.

Cum este exploatată această 
țară ?

lată numai cîteva exemple : în 
posesiunea britanica, thustul a- 
gricol „Corporation Develope- 
ment Cameroons“ a monopolizat 
aproape în întregime plantațiile;

o companie comercială șt u 
trust de automobile din Angli 
au pus mina pe întregul comerț 
și transport, trustul de aluminiu 
șl electricitate „Alucam and 
Evelcam Secteties“ plătește cu 
0,80 franci un kilowat de curent 
electric, pentru a-1 revinde cu 
60 franci (profiturile acestui 
trust au fost într-un singur an 
de 7,5 miliarde franci, în timp ce 
capitalul investit nu depășea 4,5 
miliarde).

Salariile plătite de patronii 
englezi și francezi sînt mai mult 
decît mizere. In Camerun sînt 
cele mal mici salarii din lume. 
Un salariat negru cîștlgă de 
14—15 ori mai puțin ca unul 
european. Și băștinașul trebuie 
să fie fericit cînd are un sala
riu, deoarece din patru came- 
runezi unul e șomer.

Clima Camerunului este greu 
suportabilă — aerul e cald și 
foarte umed — ceea ce duce la 
o serie de boli. Lepra, vărsatul 
și alte maladii groaznice au un 
caracter epidemic. Malaria a mo
lipsit 70 la sută din populație, 
Iar din 1Q00 de copii noi născuți 
650 mor înainte de a împlini un 
an. Cu toate acestea, prin „gri
ja“ colonialiștilor există doar un 
medic cam la o sută de mii da 
locuitori șl un singur spital, îri 
marele port Victoria, inaccesibil 
însă băștinașilor.

Situația grea a camerunezilor 
este șl mal accentuată de starea 
de înapoiere culturală la care au 
fost supuși , 95 la sută sînt încă 
și astăzi analfabeți.

Școli în limba maternă
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la, Buea și altele, aflate pe pro
priul lor teritoriu — este limi
tat șl permis numai cui și cînd 
colonialiștii cred de cuviință.

Această situație, firește, n-a 
putut dura la infinit. Grevele, 
manifestațiile de masă se țin 
lanț. Ele s-au intensificat mal 
•ales în ultimii ani, odată cu 
dezvoltarea mișcării de eliberar? 
a popoarelor afro-asiatlce: 1949 
— greva minerilor ; 1950 — gre
va lucrătorilor de pe plantațiile 
trustului „United Africa Com- 
pany“ șl marea mișcare a ță
ranilor pentru a li se restitui 
pămînturile acaparate de colo
nialiști, 1953 — marea grevă 
generală — iată numai cîteva 
ain cele mai importante mișcări 
populare cameruneze. Toate a- 
ceste mișcări sînt conduse de 
Uniunea Populațiilor din Ca

merun (U.P.C.), care cuprinde 
peste 80 la sută din locuitori și 
de Uniunea Sindicatelor din Ca
merun.

Mișcarea de eliberare a 
un nou avint în ultimii 
cînd apar din ce în ce mai 
ternice lozincile cu caracter 
lltic: patrioții camerunezi
ținerea alegerilor libere, inde
pendența țării, libertatea presei, 
eliberarea deținuților.

împotriva acestei mișcări, co. 
lonialiștil 
furibundă

Poporul 
rît să-și
viei coloniale șl să-și făureas
că un stat unic, liber.

Ca și în alte colțuri ale lumii, 
în Camerun colonialismul Își 
trăiește ultimele clipe.

D.LAZARESCU

luat 
ani, 
pu
po- 
cer
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Școli în limba maternă nu 
există. Iar în toată țara nu func
ționează nici o universitate.

Condiții de locuit? Aceleași 
colibe primitive în care locuiau 
cu secole în urmă. Cineva care 
a vizitat Camerunul povestește 
că a văzut în orășelul Tiko, lîngă 
Victoria, femei născînd în stra
dă.

Populația băștinașă e supusă 
la cele mai groaznice și mai di- 
verse privațiuni. Chiar șl acce
sul camerunezilor în orașele 
mari — ca portul Victoria, Dua-

dezlănțuie o campanie 
de teroare.
camerunez este hotă- 

arunce lanțurile scla-
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