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Tinerii Vilcu losif și Bornică 
Pantazi, doi din fruntașii secției 
cazangerie de la Complexul 

C.F.R.-„Grivița Roșie"

Foto : AGERPRES
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0 fabrică modernă 
de pîina 

în orașul Bacău
Pentru deservirea populației, 

recent în orașul Bacău, a început 
construirea unei fabrici moderne 
de pîine, care pe lingă fabrica 
propriuzisă de piine va avea și 
5 magazine pentru depozitare ce 
vor avea o capacitate de 500 
tone.

Proiectul prevede ca noua fa
brică să fie înzestrată cu utilaje 
moderne, săli pentru vestiar, spă
lătorie și altele. Capacitatea noii 
fabrici va fi de 45 tone în 24 
de ore. Fabrica va deservi în
treaga populație a orașului pre
cum și împrejurimile.

La construirea acestei fabrici 
tinerii participă cu entuziasm 
efectuind numeroase ore de 
muncă voluntară.

ADRIAN MEZA 
corespondent voluntar

„SCINTEIA TINERETULUI" 
organizează

UN CONCURS 
pentru tinerii corespondenți 

voluntari și cititori ai ziarului
Concursul va avea două etape și va fi dotat cu premii 

la sfîrșitul fiecărei etape.
Prima etapă a concursului - rezervată genului publicis

tic scurt - se va desfășura între 25 noiembrie - 31 decem
brie a.c. cu tema :

Din viata și munca tineretului 
din R. P. Romînă

Tineri și tinere,
Trimiteți ziarului informații care să oglindea

scă contribuția tineretului sub conducerea orga
nizațiilor de partid, mobilizat de organizațiile 
U.T.M. Ia opera de construire a socialismului în 
patria noastră.

Scrieți despre acțiuni și inițiative noi ale or
ganizațiilor U.T.M., despre experiența înaintată a 
acestora în mobilizarea tinerilor în producție. în 
ce privește viata de organizație, munca de edu
care politică si ideologică a tineretului, activita
tea culturală, artistică și sportivă etc.

TRIMITET! INFORMAȚII INTERESANTE 
CARE SA CONSEMNEZE IN PAGINILE ZIA
RULUI O CRONICA A NOULUI DIN VIATA 
ȘI MUNCA TINERILOR, INFORMAȚII CARE 
S\ REFLECTE OPERATIV IN ZIAR CELE MAI 
NOI Șl MAI SEMNIFICATIVE FAPTE TINE
REȘTI.

La concurs se primesc de asemenea note cri
tice și epigrame care să combată rutina, birocra
tismul. inerția și alte fenomene negative din 
viața și munca tineretului.

La sfîrșitul etapei ! sa vor acorda 
următoarele premii:

Premiul l: obiecte în valoare de 1.509 lei
„ II: „ „ » rr I* „

HI • 750d 111' jj h ») » n
se vor mai acorda cinci mențiuni

Tema etapei a ll-a a concursului, care se va desfășura 
intre 1 ianuarie 1960-5 mai 1960 - precum și lista pre
miilor, vor fi anunțate ulterior.

Toata atenția 
muncitorilor-elevi

De curînd, la redacția zhrului 
nostru a avut loc. o consfătuire 
cu un grup de tineri muncltorl- 
elevi care frecventează școlile 
medii serale din Capitală în 
legătură ou problemele pe care 
le ridică învățămintul seral.

Prin grija partidului nostru, 
marșul tinerilor muncitori spre 
cultură șl știință se desfășoară 
I srg. Tinerilor li s-au creat con
diții pentru învățătură pe care 
în trecut părinții și 
frații lor mai mari nici 
măcar nu le-ar fi putui 
visa.

— Pentru noi, de 
pildă, — a spus Toma 
Bartoș — cei de la U- 
zinele „23 August“ și 
„Republica“ — există 
o școală creată anume — cum 
de altfel există încă multe 
alte școli pe lingă dife
rite întreprinderi. întreprin
derea ne-a asigurat condiții 
bune, organizîndu-ne munca pe 
schimburi care să ne permită 
frecventarea școlii. Avem con
cedii plătite de 30 de zile în 
afara concediului legal de o- 
dlhnă. La școală avem profesori 
byrii, care ne îndrumă cu dra
goste și pricepere, ni se asigură 
meditații la unele materii.

Și ceilalți tineri muncitori- 
elevi au vorbit despre posibili
tățile largi, despre condițiile 
materiale care le-au fost create, 
despre datoria lor de a deveni 
muncitori cu înaltă calificare și 
o bogată cultură, despre dorința 
de a urma învățătura mai de
parte în diferite facultăți. Iată 
mai jos cîteva din problemele 
discutate în cadrul consfătuirii 
și constatările făcute de noi în 
discuțiile avute cu mai mulțl 
profesori, directori de școli, se
cretari ai organizațiilor de bază 
U.T.M.

O pregătire temeinică 
a lecțiilor

Datorită specificului școlii se
rale muncitorești, unde elevul nu 
are la dispoziție o jumătate de 
zi pentru studiu individual, 
timpul pentru învățătură de care 
poate dispune trebuie chibzuit 
minut cu minut. Din cuvîntul ti
nerilor participanți la consfă
tuire a reieșit că ei se străduiesc 
să-șl organizeze cît mai eficient 
timpul liber de care dispun pen
tru pregătirea lecțiilor.

— Seara, după sfîrșitul orelor, 

a arătat Dumitru Preda, cazan
giu la Uzinele Mao-Tze-dun, elev 
in clasa XI a, revăd notițele 
luate la ours șl timp de o oră 
și jumătate îmi pregătesc lecțiile 
pentru ziua următoare. încep de 
obicei cu materiile , la care mă 
descurc mai greu. Lor le rezerv 
timp mai mult pentru a înțelege 
bine problemele. La materiile 
unde învăț mai ușor pregătirea 
o las la sfîrșitul orelor de studiu.

Pe marginea consfătuirii 
organizată de redacția ziarului 

„Scînteia tineretului" cu un grup 
de muncitori-elevi din Capitală

Caut să nu pierd timpul cu plim
bări inutile spre a avea cit mai 
mult timp pentru învățătură. 
Deși, trebuie să vă spun că nu 
este totuși săptămînă în care 
duminica să nu-mi rezerv cîteva 
ore pentru a merge la un film 
sau la un spectacol de teatru.

Chestiunea organizării timpu
lui are o mare importanță. 
Participanții la consfătuire au 
arătat că ilecare tînăr are posi
bilitatea să învețe, să învingă 
greutățile inerente studiului. A- 
ceasta depinde insă în mare mă
sură de fiecare în parte.

Un ajutor principal în munca 
de însușire a cunoștințelor pre
date în școală, îl constituie stu
diul manualului. Din discuțiile 
purtate la consfătuire, din con
statările făcute pe teren a reieșit 
că in general elevii folosesc în 
insuficientă măsură manualul.

— Consultarea de către elevi (Continuare în pag. 3-a)

Trei noi purtători ai insignei de brigadier al muncii patriotice : 
elevii Cosma Tatiana, Tipăruț Emil, Cupșa Sultana de la 

Școala medie nr. 4 din Oradea.
Foto : P. POPESCU

CUVÎNTUL
Pentru anii noștri de înălțare 

spre socialism, a devenit fapt 
diurn, cotidian, să citești în pa
ginile ziarelor rînduri simple, la
pidare, despre angajamente 
luate și împlinite, de multe ori 
cu mult înainte de termen. Ex- 
primîndu-și prin aceasta profun
da lor prețuire^ . adeziunea lor 
totală la acțiunile inițiate de 
către partid, oamenii muncii își 
mărturisesc public, în fața în
tregului popor, dorința lor de a 
da nu numai atît cît se cere, ci 
mai mult. Oamenii se angajează 
în fața oamenilor : „am să pro
duc, am să muncesc mai mult 
cu atît...“. Cuvîntul dat trebuie 
să devină apoi faptă. Și, adine 
omenească, sinceră, e bucuria 
acestora atunci cînd pot veni în 
fața semenilor lor, cu care mun
cesc alături, să-i privească des
chis și mîndru în față și să spu
nă : „cuvîntul pe care mi l-am 
dat a fost înfăptuit".

E aceasta una dintre marile 
schimbări ale vremurilor noi, so
cialiste, pe care n-o înțeleg de- 
cît cei care ei înșiși le făuresc.

E aceasta o minunată expresie 
a spiritului comunist, înaintat de 
muncă, o mărturie a celei mai 
înalte și sincere iubiri față de 
patrie.

E aceasta faptă din fapta co
muniștilor, a celor mai buni și 
mai vrednici fii ai țării, care au 
mers totdeauna în frunte, dîrzi, 
neînchipuit de puternici. Ei au 
dovedit primii că a te frâmînta 

a manualelor este absolut nece
sară — spunea tovarășa Sultana 
Naum, profesoară ha Școala me
die serală a Uzinelor „Timpuri 
Noi". Este necesară deoarece 
lecțiile predate de tovarășii pro
fesori nu pot ouprinde și epuiza 
absolut toate problemele legate 
de tema respectivă. Mai mult, 
elevii iau notițe cu propriile lor 
cuvinte și. se întîmplă de multe 
ori să scrie greșit sau să nu 

reușească să-și noteze 
toate ideile lecției. Or, 
tocmai pentru a nu în
văța greșit, pentru a 
nu rămîne numai cu 
ceea ce se spune la 
lecție, pentru a se o- 
bișnui cu o exprimare 
corectă șț pentru a-și 

îmbogăți vocabularul, este neapă
rat necesară folosirea manua
lului.

In afară de folosirea cît mai 
eficientă a timpului liber șl de 
necesitatea consultării manuale
lor în timpul studiului indivi
dual, de mare importanță pentru 
pregătirea elevilor este și frec
ventarea cursurilor cu regulari
tate.

— Dacă la matematică șl fa 
fizică un elev lipsește de mai 
multe ori, ne spune tovarășul 
Ion Popescu, directorul școlii 
medii serale „23 August", îi este 
foarte greu să stabilească o le
gătură între diferitele capitole

SABINA BARBU
V. CONSTANTINESCU 

continuu pentru a-ți spori efor
tul, rezultatul muncii, în folosul 
poporului tău, a-ți da cuvîntul 
în fața lui și a-l înfăptui apoi, 
înseamnă să trăiești și să mun
cești cu adevărat în spiritul epo
cii socialiste care se făurește 
biruitoare.

E aceasta ceea ce utemiștii, 
tinerii, învață de la ei, de la co
muniști. Cuvîntul lor, dat în fața 
partidului, se înfăptuiește. An
gajamentul — acest act care 
închide în el atîtea înțelesuri 
înalte și nobile - a devenit nu 
o simplă obișnuință, ci un prin
cipiu de muncă. La fiecare în
ceput de an, tineretul se anga
jează în fața partidului să-și 
aducă, organizat, aportul său la 
îndeplinirea planurilor statului 
de construire a socialismului. Și, 
începînd de la furnalist pînă la 
tînărul colectivist din ultimul că
tun al țării, se adună angaja
ment cu angajament, cifră lîngă 
cifră, lată, pentru anul acesta 
tinerii din agricultură s-au an
gajat în fața partidului să adu
că statului prin munca lor vo
luntară multe zeci de milioane 
lei.

Tinerii s-au angajat să mun
cească, să ajute la sporirea în
tinderii ogoarelor țării, să sece 
mlaștini și. bălți, să schimbe 
cursuri de rîuri ori să fertilizeze 
pămînturi sărace ; și-au dat cu
vîntul în fața partidului să mun
cească pentru ca pădurile țării 
să devină mai mari și mai vigu
roase, să întrețină pășuni și fî-

DIN VIATA 
51 MUVtA 
iivmiiiiiji

Economiile tinerilor: 
2.800,000 lei

, „Să realizăm zilnic, fiecare 
în parte, o economie de 3,35 lei". 
Iată lozinca lansată de colecti
vul întreprinderii Textile Galați, 
ca răspuns la chemarea colecti
velor celor 8 întreprinderi din 
Capitală.

Tineretul acestei întreprinderi, 
a îmbrățișat cu mult entuziasm 
această chemare. Aplicind in 
munci lor inițiativele tinerilor 
de la U. M. „Progresul“-Brăilat 
„Tudor Vladimirescu" din Capi
tală și „Enczel Mauriciu" din 
Tg. Mureș, tinerii de la I. T. 
Galați au obținut succese de 
seamă. El au fost informați re
cent, cu prilejul adunării de ale
geri, că angajamentul luat a fost 
realizat și depășit. Astfel din 
cele 4.000.000 lei economisiți 
pină acum de întregul colectiv, 
2.800.000 lei sînt economisiți de 
către tineri.

Această sumă echivalează cu 
269.000 m.l. stambă, sau cu ne
cesarul pentru confecționarea a 
90.000 rochi.

N. COTIGA

Spectacol studențesc
Brigada de estradă a Institu

tului politehnic din București a 
dat recent primul spectacol la 
care au participat peste 500 de 
studenți, cadre didactice, invi
tați etc. Studenții Puiu Curcu- 
bătă (anul III metalurgie), Pe
tre Mthai și lea Cocheclii, (anul 
III Mecanică), Nae Fumărel 
(tehnica-economicâ), Viorica Șli. 
caru (Facultatea de transpor
turi), Antoaneta lonescu (anul II 
Chimie Industrială) au Interpre
tat cu mult talent muzică 
ușoară, scene și cuplete care 
au satirizat atitudinile retrogra
de ale unor studenți care lipsesc 
de la orele de cursuri, plimbîn- 
du-se pe bulevard, se îmbracă 
fistichiu, care nu participă 
la acțiunile colectivului precum 
și alte fenomene negative din 
viața și activitatea studenților,

ARISTICĂ BRINZAN 
corespondent voluntar

Fapta brigadierești
Brigada utemistă de muncă pa

triotică a organizației U.T.M. 
cartier Ciacova din regiunea 
Timișoara, a prestat 3.800 ore 
nt„ncă voluntară, în cadrul, 
cărora s-au curățat 230 hectare 
izlaz, s-au desfundat șanțuri pe 
o lungime de peste 1.300 metri. 
Totodată au fost prestate sute de 
ore de muncă voluntară la plan
tarea puieților in pădurea Ma
cedonia.

Cu acest prilej numeroși tineri 
, au primit insigna de brigadier.

SANDU VASILE 
corespondent voluntar

Pepiniera tinerelului
Organizația de bază U.T.M. de 

la Școala medie mixtă din orașul 
Anina a întreprins recent o in
teresantă acțiune patriotică.

i Avînd asigurată conducerea 
tehnică a lucrărilor din partea 

i personalului silvic de la Ocolul 
Silvic Anina, utemiștii din or- 

! ganizația de bază U.T.M., de la 
școala amintită, au luat în pa- 

1 tronaj pepiniera Valea Frumoasă, 
I în suprafață de 76 ari, angajîn- 

du-se să execute toate lucrările 
, de cultură și întreținere a mate

rialului săditor necesar planului 
de refacere a pădurilor din raza 
Ocolului Silvic Anina.

Apreciind frumoasa inițiativă 
a utemiștilor, conducerea Ocolului 
Silvic Anina, a denumit această 
pepinieră : „Pepiniera tinere
tului".

GHEORGHE LIMBEANU 
corespondent voluntar

DAT
nețe, să construiască școli, 
cămine culturale, dispensare, să 
facă drumuri mai moderne, mai 
bune și cu cheltuieli cît mai 
mici.

Angajamentul, cuvîntul dat în 
fața partidului a trezit în inimile 
a mii și mii de tineri simțul no
bil al onoarei lor de utemiști, 

■ sentimente de un cald și sincer 
patriotism.

Anul trecut, șase sute de ti
neri din întreaga regiune Cons
tanța au venit în pustiul din 
balta dintre Dunărea veche și 
Borcea și au construit cunoscu
tul canal de la Iezer, care a sal
vat de ape 12.000 de hectare 
de pămînt roditor. Veniseră aici 
unii din cei mai buni utemiști 
din satele regiunii. Colectiviști, 
tractoriști și muncitori din G.A.S.- 
uri, băieți de 17 ori 28 de 
ani. Multe săptămîni a fost 
ploaie, vînt și frig, se muncea 
în condiții grele. Angajamentul 
fusese luat în fața comitetului 
regional de partid pentru 60 de 
zile. Era un termen rapid, scurt. 
Unii s-au îndoit că va putea fi 
respectat. După o lună de zile, 
însuși comandantul începuse să 
rămînă pe gînduri. Intr-o noapte 
însă a ieșit pe dig și-a rămas 
uluit : tinerii ieșiseră la lucru. 
Nu puteau să doarmă cînd știau 
in pericol onoarea lor de uțe- 
miști, cuvîntul pe care și-l dădu-

ION BAIEȘU

(Continuare în pag. 2-a)

Citiți

pag. 2-a:

~Paqina tineretului 
_ de la sate z

Recenta inovație a tînărului 
Ifim losif de la Uzinele „Gh. 
Dimitrov" din Arad - inelul la
birint de pe fusul roții vagonu
lui basculant - aduce între
prinderii o economie de 480.000 

lei anual.

Foto : P. PAVEL

Ajutor tovărășesc
Acum două săptămîni, direc

torul Școlii de mecanici agricoli 
din Ciulnița, regiunea Bucu
rești, a primit un telefon.

— Alo! Aici e președintele 
Gospodăriei colective din comu
na Dragalina. Tovarășe direc
tor, am fost anunțați acum că 
ne-a sosit un vagon cu mate
riale de construcție pentru un 
grajd pe care vrem să-l ridicăm 
în toamna asta. Oamenii noștri 
sînt, toți pe cîmp, la recoltatul 
orezului. Dacă întîrziem, vago
nul intră în locație. Apelăm la 
dumneavoastră. Ne puteți ajuta?
- Vă ajutăm. Venim acum.
...Elevii terminaseră orele de 

curs și se îndeletniceau fiecare 
cu diverse treburi personale, 
cînd au fost chemați de secreta
rul organizației de bază U.T.M.

- lată pentru ce v-am che
mat, le-a spus el. Colectiviștii 
din Dragalina ne roagă să-i 
ajutăm să descarce un vagon 
de materiale de construcție, l-au 
telefonat tovarășului director. 
Cine vrea să meargă ?

Toți s-au înscris. îndată un ru
tier cu o remorcă, în care s-au 
suit în grabă o mulțime de elevi, 
a pornit pe drumul Dragălinei. 
Materialele au fost descărcate 
într-un timp record și stivuite 
frumos în curtea gospodăriei co
lective.

Mulțumirile calde primite din 
partea președintelui gospodăriei 
colective în numele tuturor co
lectiviștilor au răsplătit străda
niile tinerilor elevi.

NICOLAE LIȚA 
corespondent voluntar

La cercul de balet al Palatului 
Pionierilor din Orașul Stalin.

Foto i S. VIOREL

S-a elaborat prima șarja 
la furnalul de la Calan

La furnalul nr. 1 
de la Uzinele „Victo- 
ria“-Calan, reconstruit 
în acest an, s-a ela
borat mărfi prima 
șarjă de fontă. După 
reconstrucție, furna
lul are o capacitate 
de producție aproape 
dublă. Au fost mo
dernizate totodată și 
instalațiile de deser
vire. Sistemul de în
cărcare, de exemplu,

a fost mecanizat, iar 
la descărcarea furna
lului se folosesc oale 
de mare capacitate 
instalate pe vagoneți 
de cale ferată. A fost 
instalată de as-'menea 
o mașină pentru tur
narea mecanizată a 
fontei pe bandă

Toate aceste îmbu
nătățiri aduse asi
gură obținerea unei 
productivități spori-

Scalozubii
de la Bonn

Scalozub este numele .unuia 
din eroii principali ai comediei 
„Prea multă minte strică". Gri- 
boedov a concentrat tot focul 
satirei sale asupra acestui per
sonaj îmbibat de spirit cazon. 
Scalozub deși ignorant avea pre
tenția că e competent in toate 
problemele. El avea o optică 
proprie : judeca pe oricine, 
numai prin prisma însușirilor 
sale militare. Astfel, cine nu 
știa să facă „drepți“ sau să 
salute corect militărește era ca
tegorisit imediat, fără prea 
multă tevatură drept „un om 
de nimic, un fleac“. întrebat 
de unul din apropiații săi ce 
părere are despre invățămînt 
Scalozub a rezolvat repede 
chestiunea: „Plutonierii vor
face educația tineretului“.

Scalozubismul nu 
este un fenomen dis. 
părut de pe scena is
toriei. Scalozubi exis
tă și în zilele noas
tre în țările capitaliste. E 
drept că ei nu-și mai ex
pun părerile în saloanele cu- 
tărei sau cutărei prințese cu 
prilejul unor recepții selecte la 
care e invitată să ia parte „floa
rea nobilimii“. Dimpotrivă. Ei 
preferă să-și exprime părerile 
în mod public. Anton Klauss, 
unul din stîlpii Ministerului 
învățăminiului de la Ironn a 
declarat deunăzi: „Ceea ce-i tre
buie școlii noastre este un spi
rit mai ferni și mai multă dis
ciplină". Și el a adăugat: „Este 
de presupus că în viitorul apro
piat corpul didactic va ți întă
rit prin trimiterea unui număr 
de subofițeri și ofițeri capabili“.

In privința asta regele '‘ru
siei, Erederic al 11-lea, mlevă- 
rat simbol al militarismului 
prusac, avea o părere asemănă
toare. El spunea: „Nu există 
un învățător mai bun decit un 
caporal de nădejde... Nu este, 
atît de important ca copiii să 
știe a scrie și a socoti: impor
tant este ca ei să știe să se su
pună“. Părerea scalozubilor de 
la Bonn în privința educației 
copiilor germani nu aduce — 
după cum se vede — nimic nou 
în raport cu concepția ex-rege- 
lui soldat al Prusiei.

Conducătorii K.F.G., unde 
militarismul e reînviat, iar re
vanșa a fost ridicată la rangul 
de politică oficială a statului, 
depun, nu de azi, de ieri, cele 
mai zeloase eforturi să militari
zeze linăra generație.

123 de organizații fasciste de 
tineret se străduiesc zi de zi și 
ceas de ceas să otrăvească tine
rii vest-germani cu cele mai de
mente idei revanșarde.

In ce privește școlile, guver
nanții de la Bonn au luat de-a 
lungul anilor multe și felurite 
măsuri ca să asigure o „educa
ție** in cel mai pur spirit mili- 
tarist. Astfel, în școlile vest- 
germane a fost introdusă ca 
materie specială „studiul răsă
ritului" prin care se urmăreș'e 
ațițarea revanșismului, a urii 
împotriva U.B.S.S., a R.II.G. și 
a tuturor țărilor socialiste. In 
manualul de limba germană 
pentru licee se poale citi 

PAMFLET

te în procesul de elat 
barare a fontei. L<t 
reconstrucția furnalrv- 
lui s-au evidențiat în 
mod deosebit monto, 
rii Traion Rusu, Teo. 
dor Malancea, Z’darii 
șamotori din brigada 
condusă de Grigora 
Deac, dulgherii din 
brigada lui loan 
Vlădescu, maistrul 
Minici Neagoe și al. 
ții.

(Agerpres)

de pildă —- următoarea afirma
ție în cel mai odios spirit ra
sist, șovin: „cultura europeană 
și în genere cultura adevărată 
este numai acolo unde locuiesc 
oamenii germani**, Chiar acum 
cîteva săptămîni. Ministerul în
vățământului de la Bonn a dat 
următoarea decizie: „Reprezen
tarea cartografică a Germaniei 
trebuie să înfățișeze teritoriul 
german in frontierele celui de 
al treilea Reich (adică in fron
tierele rezultate în urma cotro
pirilor hitleriste—n.a.) Orice 
altă hartă sau reprezentare car
tografică a Germaniei va fi 
retrasă din toate manualele**.

Acum, după cum am văzut, 
se pregătește „întărirea** corpu
lui didactic cu „subofițeri și 
ofițeri capabili**. Trebuie spus 

că și actualmente 
școala vest-germană 
e impînzită cu puz
derie de pedagogi 
naziști cu vechi șta- 
te de serviciu. Nu i 

de mirare însă că războinicii de 
la Bonn acordă militarilor rolul 
de frunte în educarea tineretu
lui în spirit revanșard, tn a- 
ceastă direcție Bundeswehrul 
dispune de cele mai „calificate** 
cadre. Se știe doar că în în
treaga armată vest-germană nu 
există nici măcar un căpitan 
care să nu fi luat parte la cotro
pirile lui Hitler.

Scalozubii vest-germani se a- 
gită. Ei vor să impinzească șco
lile cu ofițeri liitleriști, să in
tensifice militarizarea școlii. Ei 
țintesc să scoată din* școli con
tingente întregi de soldați „dis
ciplinați" și „supuși** care să 
mărșăluiascu iarăși în 
gîscă și să-și dea vidța 
interesele fabricanților 
nuri din Ruhr.

Ei nu trăiesc însă nici p& 
timpul lui Erederic al Il-Iea9 
nici în timpul lui Hitler. Opo
ziția puternică crescîndă a ti
nerilor vest-germani și a părin
ților lor, cere dreptul la cultu
ră adevărată pentru tînăra ge
nerație, dreptul de a fi educată 
în spiritul păcii și democrației 
iar nu în spiritul de cazarmă 
al militarismului revanșard.

O singură dată și-a permis 
Scalozub să fie sincer cu el în
suși. Instalat în fața oglinzii 
el s-a mustrat blînd, ridicînd 
alene arătătorul :

—„7'e crezi grozav, dar ești 
un mare ticălos !**.

N-avem încă date care să na 
arate că scalozubii de la Bonn 
ar fi capabili de un asemenea 
acces de sinceritate.

Oricum ,ar fi însă cazul ca 
ei să adopte măcar filozofia de 
bază a înaintașului lor din co
media lui Griboedov:

— „Cînd miroase a bătaie 
obișnuiesc să șterg putina**.

Ar fi cazul ca scalozubii de 
la Bonn să se gîndească la pie
lea lor și să nu mai ațițe valul 
mîniei milioanelor de tineri cin
stiți, a milioanelor de oameni 
simpli din R.F.G. care și așa 
sînt sat ui pină-n gil de „răz
boiul rece , de remilitarizaret 
de urletele revanșarzilor.

EM, RUCAR

pas de 
pentru 
de tu-
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DE LA CUVÎNT LA FAPTĂ
In legătură cu felul cum își îndeplinesc unele organizații U. T. M. 

de la sate angajamentele privind acțiunile patriotice

Cuvînbjl dat
(Urmare din pag. l-a)

serâ jolemn in fața primului se
cretar de partid.

Și digul a fost terminat in 
ziua stabilită, la ora unsprezece 
și jumătate, cu 30 de minute 
înainte de termen I

...Zilele trecute, cîteva camioa
ne pline cu tineri s-au împotmo
lit pe un drum noroios, care 
urca spre dealul Basarabilor din 
raionul Medgidia. Ploua de cî
teva zile. Tinerii, care veneau 
tocmai din raionul Băneasa, au 
pornit-o pe jos, cu steagurile 
desfășurqte, kilometri întregi prin 
ploaie. Se angajaseră să lucre
ze o porțiune de cîteva mii de 
metri patrați pe terenurile pie
troase de pe dealul Basarabl 
care trebuiau să fie redate agri
culturii pentru a fi plantate cu 
un soi deosebit de prețios de 
viță de vie. Indiferent de greu
tăți, tinerii au mers să-și împli
nească cuvîntul dat.

La Cosîmbești, în Bărăgan, 
rîul Ialomița amenința nu numai 
ogoarele ci și satul însuși. Apele 
rodeau malurile, înaintînd. Unii 
începuseră să se mute din case. 
Organizația de partid a chemat 
biroul U.T.M. la sediul său. Era 
vorba aici de o acțiune deose
bit de grea, care cerea oameni 
tineri, puternici, curajoși. Se 
poate angaja organizația să 
scoată la lucru, alături de co
muniști și cei mai vrednici oa
meni din sat, pe toți tinerii ? 
Biroul U.T.M. a spus da. A mers 
apoi pe la tineri să discute. 
Mulți au hotărît să iasă la trea
bă imediat. Au fost însă unii 
care s-au speriat de greutăți. 
„Va fi imposibil, spuneau ei. O 
să ne spetim de atîta muncă pe 
degeaba. Cum să schimbi com
plet albia unui rîu ?“ Utemiștii 
din birou i-au întrebat pe aceș
tia : „să mergem înapoi la or
ganizația de partid și să ne re
tragem angajamentul ?“ Tinerii 
au căzut pe gînduri. „Putem în
șela încrederea organizației de 
partid, care a crezut în cuvîntul 
nostru și ne-a prețuit întotdea
una Au reușit. Prin exemplul 
personal ol celor mai buni ute- 
miști, toți tinerii au fost mobili
zați la lucru. A fost greu, deose
bit de greu. S-a lucrat in noroi 
și in apă, pe frig și pe ploaie, 
dqr Ialomița curge acum pe altă 
albie în dreptul satului Cosîm
bești.

Sînt mii de asemenea întîm- 
plări în viața tineretului de la 
sate, fiecare în parte luminînd 
acest adevăr simplu : utemiștii 
știu să-și respecte cuvîntul dat 
în fața partidului, să lupte pen
tru împlinirea lui, să dea viață 
îndemnurilor partidului de a 
lupta pentru înflorirea țării so
cialiste. Acele organe și organi
zații U.T.M. care știu să organi
zeze și să mobilizeze puternica 
forță a tineretului de la sate, 
entuziasmul și spiritul său pa
triotic, izbîndesc întotdeauna. 
Nu reușesc cei care consideră 
angajamentul, cuvîntul dat, o 
simplă promisiune pusă pe hîr- 
tie, care nu cunosc și nu ape
lează Io dorința fierbinte a ti
neretului de a se dărui generos, 
entuziast, acțiunilor tinerești de 
la sate, care n-au înțeles încă

rostul profund educativ și mobi
lizator al angajamentului, al 
cuvîntului dat în fața partidului, 
al datoriei și cinstei de a lupta 
pentru a-l îndeplini.

Așa se explică faptul că une
le angajamente privind acțiunile 
tineretului de la sate din raio
nul Buzău au rămas pe hîrtie. 
Nefiind în fruntea tineretului din 
raion, pentru a-l mobiliza și or
ganiza, pentru a-i folosi dorința 
Iui fierbinte de a munci, mem
brii Comitetului raional U.T.M. 
Buzău au trebuit să roșească in 
fața biroului raional de partid 
atunci cînd au fost chemați să 
raporteze despre îndeplinirea 
angajamentelor luate.

O asemenea lipsă de respect 
față de propriul cuvînt dat exis
tă și la Comitetul raional U.T.M. 
Focșani.

Acum, în zilele de toamnă 
care-au mai rămas și în cele de 
iarnă care vin, tinerii de la sate 
pot da un iureș puternic în ac
țiunile la care s-au angajat, pot 
îndeplini sarcinile cu care 
sînt rămași în urmă. O for
ță puternică, un deosebit entu
ziasm și o mare dragoste de 
muncă se află în rîndul tinerilor 
din satele patriei. Fiecare tînăr 
trebuie să considere că în aces
te zile, mai mult ca oricînd, lo
cul lui e sub steagul roșu al bri
găzilor de muncă patriotică, pe 
șantierele de redări de noi te
renuri agriculturii, pe canalele 
de irigații, pe dealurile și munții 
patriei ce trebuie împăduriți, pe 
drumurile patriei ce trebuie 
făcute mai bune, mai moderne, 
pe schelele viitoarelor cămine 
culturale și dispensare.

Va fi o mîndrie și o cinste de
plină pentru fiecare apoi, la în
cheierea bilanțului de sfîrșit de 
an, să poată raporta partidului : 
cuvîntul dat a fost îndeplinit.

NU

Pe dealurile Tîsmăniței
Băieților și fetelor 

de la Tismănița le 
place să urce vara în 
sus, spre pădurile de 
brazi din apropiere 
Au văzut însă pe aici, 
cu amărăciune, că 
unele dealuri erau 
sărace, golașe. De a 
ceea s-au bucurat 
mult cînd din iniția
tiva comitetului raio
nal U.T.M. Baia de

Aramă s-a deschis în 
comuna lor o tabără 
permanentă a tinere
tului pentru împădu
riri. O lună întreagă, 
zilnic, organizația de 
bază U.T.M. din Tis- 
mănița ia mobilizat 
pe tineri la toate lu
crările. în întrecerea 
pornită între tinerii 
din diferite sate ale 
raionului cele două

brigăzi utemiste de 
muncă patriotică din 
Tismănița au fost 
fruntașe. Ele au plan
tat peste 2.000 de 
puteți pe dealurile 
golașe, iar pe două 
hectare, au executat 
lucrări de regenerare 
a pădurii.

N. B.

Cîțiva tineri din brigada de 
munca patriotică de la Școala 
mecanică agricolă Titu, regiu
nea București discută în legă
tură cu munca pe Șantierul de 
hidroameliorații de la Conțești. 
Ei au efectuat peste 2000 ore 
muncă voluntară. Cei mai buni 
au primit insigna de brigadier.

Foto : N. STELORIAN

Tinerii colectiviști din raionul 
Bujoru vor face dealurile ero

date să rodească.

Fota : N. SIMIONESCU

Nu mal sînt mlaștini pe cele 
320 de hectare. Apa s-a scurs 
în Olt, ipăinîntul s-a zvîntat. 
Doar rădăcinile de țipirig, us
cate, au mai rămas să amin
tească locul în care niciodată 
oamenii din Brîncoveni n-au 
putut să semene și că culeagă. 
Acum vor semăna și vor culege 
roade. Vor face o grădină de 
zarzavaturi, vor se<măna ce
reale.

„Este un fapt important în 
viața satului. Și tot atît de im
portant e că noi tineretul ne-am 
ținut de cuvînt, ne-am respec
tat angajamentul luat în fața 
organizației de partid, în fața 
tuturor oamenilor din comună“.

Așa vorbește unul dintre se
cretarii organizațiilor de bază 
U.T.M. din comuna Brîncoveni 
raionul Slatina, acum la sfîrși- 
tul atîtor luni de lucru pe șan
tierul de desecări. Lucrurile 
s-au petrecut așa :

în primăvara anului acesta, 
organizația de partid din co
mună a hotărît că pentru lu
crările de desecări, pe cele 320 
de hectare nu trebuie chel- 
tuiți bani (așa cum hotărîseră 
cel care au întocmit proiectul), 
că sînt în comună forțele nece
sare pentru ca lucrarea aceasta 
să se facă fără cheltuieli. Orga
nizația de partid și-a îndreptat 
privirile spre tineretul comunei. 
S-a ținut în zilele acelea o șe
dință a comitetului comunal 
U.T.M., apoi s-au ținut adunări 
generale în cele cîteva organi
zații de bază din fiecare sat.

— Vom avea de săpat un ca
nal de 1.800 metri liniari.

Tinerii au primit entuziaști 
această sarcină. Mulți dintre ei 
s-au ridicat și-au făcut propu-

Unul dintre cei mai tineri participanți la lucrările de hidroame
liorații de pe Șantierele regiunii Timișoara : Ionel al lui Căpraru, 

colectivist din Hodoș.

Pretutindeni -
brigadierii

Brigada utemistă de muncă 
patriotică din comuna noastră 
este sufletul acțiunilor patriotice 
Inițiate de organizația U.T.M. 
Zilnic, tinerii colectiviști șl în
tovărășiți au muncit cu multă 
însuflețire pe șantierul de hidro
ameliorații de la Budești-Gruiu 
care se află la o distanță de 8 
km. de comună.

Pe acest șantier brigada * 
prestat 7.800 de ore de muncă 
patriotică. In zilele oînd rămî- 
neau în comună, membrii brigă
zii lucrau la construirea maga
zinului universal. El au prestat 
la diferite lucrări, pînă la fini
sare, 535 de ore, economisind 
aproape 8.500 de lei. In curînd, 
în comună va începe construirea 
unei școli profesionale agricole. 
Brigada a început să transporte 
pe locul viitoarei școli materia
le: bîrne, nisip, pietriș.

MARIN MUȘAT, 
secretarul Comitetului ca. 
munal U. T. M. Șoldarui, 

raionul Oltenița

S-AU LĂSAT BĂIEȚII!
neri cu privire la 
lucrului pe șantier. 
Barbu s-a ridicat și

organizarea 
Constantin 

, a zis ; ,,l 
prea mult ? Mal avem și 
treburi 1“.

— Stai jos I i-au strigat 
lalți. Dacă n-o să poți tu,

Nu-1 
alte

cei- 
„ , . ___ ___ , ,, , n-ai

decît să nu vii. Dar a venit șl 
el. în prima duminică, prima zi 
de ’ .
și cazmale, toți utemiștii, toți 
cei 
nări. Neutemiști veniseră puțini. 
Veniseră și prea puține fete. U- 
temiștii n-au vrut să plece așa 
la șantier. „Trebuie să vină toți. 
Uite cum vom face. Ne încolo
năm și mergem cu coloana prin 
sat, pe uliță".

Au pornit cintînd. Și coloana 
aceasta, la început nu destul de 
mare, trecînd prin sat a crescut, 
s-a lungit văzînd cu ochii- Sute 
de alți tineri au 
cu cei veseli și 
mergeau să facă 
de însemnat,

Așa a început 
Iul. Tinerii au venit în lunile ur
mătoare după un program sta
bilit : marți, sîmbătă, duminică. 
S-a născut un fel de întrecere.

S-a născut aproape pe nesim
țite încă din prima zi. Intîi în
tre grupuri izolate, vecine. A- 
poi între brigăzi și între orga
nizații, Lucrul a fost împărțit 
pe norme individuale. Fiecare 
trebuia să sape zilnic o anu
mită porțiune din canal. Lucrau 
însă constituiri pe echipe, iar e- 
chipele pe brigăzi.

Erau zile în care se lucra ane
voios, în mlaștină, cu apa pînă 
la genunchi. Se cerea multă vo
ință și energie. Dar tocmai a- 
ceastă întrecere a fost motorul

lucru, s-au adunat cu lopeți

care participaseră la adu-

intrat în rînd 
hotărîți, care 

un lucru atit

viața șantieru-

care a stimulat îndîrjirea tine
rilor.

De obicei seara se organizau 
reuniuni. înainte de începerea 
dansului însă comitetul U.T.M. 
prezenta o situație a întrecerii, 
a stadiului lucrărilor. De multe 
ori se prezentau programe ale 
unei brigăzi artistice de agitație, 
care nu 1 „iertau" deloc în cu
pletele șl eîntecele lor pe leneși 
și chiulangii.

Pe leneși îi lecuiau tinerii și 
într-un alt fel. Se adunau roată 
în jurul lor, pe șantier și înce
peau să-i „piște“ cu vorba, cu 
ironia, cu rîsul.

Și treaba mergea de minune. 
A venit însă timpul secerișului 
și intr-o duminică dimineața au 
venit pe șantier doar cîțiva ti
neri. S-au convocat adunări ge
nerale ale organizațiilor U.T.M.

Unii dintre utemiști au luat 
cuvîntul.

— Ne-am înecat Ia mal cu an
gajamentul nostru. Ne facem de 
rușine. Organizația de partid a 
avut încredere în noi și ne-a 
dat să executăm această lucra
re. E o piatră de încercare pen
tru noi. Numai de atît sîntem în 
stare ? Cu ce obraz mai privim

noi acum în ochii satului ? Ne 
prezentăm vasă-zică acum la or
ganizația de partid și-i spunem: 
„Noi tineretul nu sîntem în stare 
să ducem la capăt treaba. Ne e 
greu“. E demn pentru un ute- 
mist să dea înapoi, să lase lu
crul neterminat, să nu-și țină 
cuvîntul ? Timp avem chiar și 
în toiul campaniei. Fiecare 
poate să lucreze cîteva ore pe 
zi la șantier. Mai ales după a- 
miază I

„Să ieșim la lucru chiar de 
mîine. Ne vom întîlni chiar mîi- 
ne cu toți“, au strigat cele mai 
multe voci.

Mîine, adică a doua zi.
A doua zi ploua. Prin ploaie, 

pe drumul care ducea la șan
tier mergea o coloană cu sute 
de tineri. Cîntau ca și înainte 
în același ritm, cu aceeași însu
flețire, același cîntec născut 
șantier :

„Cu cazmaua și lopata 
O să dăm canalul gata" 

Oamenii satului ieșeau 
porii și zimbeau. Zîmbeau și 
uitau unii la alții cu înțeles : 
„Nu se lasă băieții !".

Și nu s-au lăsat 1
MIHAI CARANFIL

pe

Ia 
se

Cînd nu știi ce să faci 
cu entuziasmul tinerilor

Băieții din satul Valter, vreo 
15 la număr, au venit pe șantier 
dlsdedlmineață cîntînd, plini 
de voie bună. Pe șantier au mal 
găsit încă vreo 30 de băieți șl 
fete stind proptiți în cozile u- 
neltelor. La cîteva minute a mal 
venit încă o echipă de 8 tineri 
cu căruțele.

— Ce facem tovarăși, nu în
cepem ? au întrebat cel din Val
ter pe prietenii lor din Bălăria.

— Pai, începem, răspunse Ion 
Ivan, responsabilul brigăzii ute. 
miște de muncă patriotică, dar... 
nu prea știm ce să facem:că- 
răm pămînt la dig, săpăm la al
bia eleșteului... Naiba știe cum 
e mai bine ?!

— Păi, cine știe ?!
— Badea Marcel, secretarul 

comitetului U.T.M. pe comună. 
El a primit indicații de la teh
nicieni ce anume trebuie să fa
cem azi. Era vorba că vine de 
la 7 șl, uite...

Cei peste 50 de tineri au mal 
așteptat o vreme. Pînă la urmă, 
dacă au văzut că 
vine, s-au sfătuit 
că e bine să care 
unde digul e mal 
început lucrul.

In toiul muncii, 
tat de secretar șl 
Iul l-a luat entuziasmul. Nu era 
prima oară cînd membrii comi
tetului comunal U.T.M. nu se 
aflau în mijlocul lor.

In adunările generale ale or
ganizației Marcel Badea, Stancu 
Stănculescu șl ceilalți membri 
al comitetului se pricep să vor
bească frumos despre importanța 
angajamentelor luate în fața or
ganizației de partid, dar, ciudat, 
pe urmă uită de ele. Așa s-a în- 
tîmplat și cu cîteva luni în 
urmă. Comitetul U.T.M. s-a an
gajat în numele organizației să 
care la digul necesar creării u- 
unul mare eleșteau cel puțin 1.500 
de metri ctibl șl să sape la a- 
dînclrea albiei încă 2.000 metri

Qt-a tfost
decît în ni £

secretarul nu 
șl au hotărît 
pămînt acolo 
mic. Apoi au

tinerii au ul- 
locul necazu-

cubi, adică, jumătate din volu
mul lucrării. In adunarea gene
rală deschisă a organizației 
U.T.M., la care a participat șl 
un membru al biroului organiza
ției de partid, cei peste 120 de 
utemiști și tineri întovărășiți 
din comună au primit cu entu
ziasm angajamentul șl au hotă
rît nu numai să-l îndeplinească, 
dar să-l șț depășească. Pe par
curs însă entuziasmul lor s-a 
poticnit de amorțeala și lipsa 
de interes a membrilor comite
tului U.T.M. In loc ca ei să fie 
primii la muncă, să-l însufle
țească pe tineri cu exemplul lor 
personal, membrii biroului s-au 
situat în coada acțiunilor. 
Această practică a comite 
tului comunal U.T.M. a făcut 
ca tinerii să nu realizeze decît 
circa 70 ia sută din angajament, 
deșt acesta se putea îndeplini în 
întregime pînă acum. Pe lîngă 
acest obiectiv principal, comite
tul comunal U.T.M. Bălăria, ra
ionul Drăgănești-Vlașca s-a mal 
angajat ca să piobilizeze tinerii 
la amenajarea unui teren de 
sport, la înfrumusețarea comu
nei, la sădirea a 200 de pomi 
fructiferi etc. Aceste angajamen
te însă ău rămas doar în planu
rile

r în planu- 
comitetulul

U.T.M. In loc ca entuziasmul 
tinerilor, dorința lor de a da 
viață angajamentelor să fie sti
mulate printr-o îndrumare aten
tă, printr-o activitate vie, con
cretă, a membrilor comitetului, 
ele sînt frînate. Munca practică 
de mobilizare a tinerilor la în
deplinirea angajamentelor ă fost 
înlocuită cu vorbe goale spuse 
în diferite ocazii: „Măi Gheor. 
glie, mîine să te duci șl tu pe 
șantier“, sau „Ivane, vezi, mai 
cheamă șl tu băieții din brigadă 

' i muncă“.
face că 
nu știe

â“să vină la
Așa se 

tul U.T.M. 
de muncă patriotică au pres
tat tinerii la înălțarea algu- 
lui, la curățarea șanțurilor etc. 
Cert este că dacă ar fl fost folo. 
sită cu chibzuială toată puterea 
și dragostea de muncă a celor 
peste 120 de utemiști șl tineri 
din comună toate angajamentele 
luate în fața organizației de 
partid ar fi devenit fapte. Dar 
se vede că membrii comitetului 
comunal' U.T.M. Bălăria n-au 
înțeles temeinic că între cuvîntul 
dat al unui utemist șl faptele 
sale trebuie să existe cea mal 
deplină concordanță.

comi le
cite ore

ale NIGOLAE BARBUde muncă

despre angajamente
Dragii mei,
lată pe scurt <’ “ , _ / _ ' __ ___________

le-am întîlnit la Comitetul raional U.T.M. Focșani, dar sînt si
gur că le puteți întîlni

două concepții greșite despre angajament. Eu

și în altă parte. Prima :

lui Tudo- 
mirosea a 
și ușor a 
odaie stă- 

sever

j n odaia
/ rancea 

gutuie 
naftalină. în 
pînea o ordine,
chibzuită pe care arare
ori avea voie s-o tulbure 
cineva. fără învoirea 
prealabilă a lui Tudo
rancea. Se aflau aici lu
cruri dintre cele mai de 
preț: 
cuverturi, 
și ...două steaguri, 
gurile erau roșii 
mătase. ~ 
pusese 
colțul

niște cărți, haine, 
niște broșuri 

Stea- 
și de 

Tudorancea le 
mai intîi în 
dinspre mia- 

ză-noapte al odăii. într-o 
zi însă, privindu-le cu un 
aer profund meditativ a 
ajuns la concluzia că lo
cul acesta nu ar fi dintre 
cele mai potrivite. Și, 
cu atenție, le-a luat și 
le-a mutat în colțul din
spre miază-zi.

într-o 
motive 
născute, 
hotărît 
complet 
de cele 
Le-a huit în tăcere, le-a 
desfăcut larg și a citit 
rar, răspicat pentru sine: 
„Brigada utemistă de 
muncă patriotică nr. 1 
din comuna Cîmpinean
ca, raionul Focșani". Pe 
steagul celălalt erau scri
se aceleași cuvinte, 
singura deosebire că 
mărul era 2. Apoi, 
dorancea a presărat 
faldurile steagurilor

altă zi însă, din 
prea puțin cu- 
Tudorancea s-a 
să-și schimbe 

atitudinea față 
două steaguri.

cu 
nu- 
T u- 

in 
oițe

puțin praf de naftalină 
cristalizată, le-a înfășurat 
bine și le-a pus în du
lap. După aceea s-a li
niștit pe deplin. Cel pu
țin așa credea el. Spu
nem asta, pentru că în- 
tro- noapte a avut un 
coșmar cumplit. Se făcea 
că aceste steaguri, pe 
care el însuși le primise 
de la raion cu îndemnul 
„să le păstrezi cu cinste", 
nu se mai aflau în du
lap. El, Tudorancea, se
cretarul organizației de 
bază U.T.M. din comuna 
Cîmpineanca descoperind

piță de strujeni, fîlfîiau 
cele două steaguri cu 
pricina. Mai mult decît 
atît, peste o sută de ute- 
miști munceau de zor 
la însilozarea furajelor.

— Tovarăși, a strigat 
Tudorancea răgușit, cine 
a îndrăznit să ia steagu
rile ? Păi
te să luați steagurile 
și să ieșiți așa la muncă 
fără consimțămintul nos
tru, să nu respectați pla
nul nostru de muncă ?

— Păi ce să facem to
varășe secretar, dacă fa
ceți numai planuri

se poa-

pe

FOILETON
această lipsă se făcuse li
vid la față. Mi s-au dat 
în grijă două steaguri și 
eu... „își reproșa Tudo
rancea și o luase la fugă 
prin sat. Fiecare trecă
tor pe care-l întîlnea îl 
întreba:

— N-ai văzut cumva 
două steaguri pe care 
scria „Brigada utemistă 
'.le muncă patriotică din 
comuna C.împineanca“ ?

— Ba da, i-a răspuns 
în sfîrșit cineva afirma
tiv. Le-am văzut duse de 
niște tineri care lucrau 
la însilozat furaje la gos
podăria colectivă.

Tudorancea s-a îndrep
tat în goană nebună în- 
tr-acolo. Intr-adevăr, un
deva, lingă gospodăria 
colectivă, alături de a ci-

nehîrtie și la treabă nu 
chemați niciodată ?

— Tovarășe, s-a zbor- 
șit Tudorancea la el, tu 
să nu vorbești ! Dă stea
gurile încoace !

Tudorancea a luat stea
gurile și-a fugit cu ele 
repede acasă.

O vreme Tudorancea 
a dormit liniștit. N-a 
mai avut asemenea coș
maruri. O singură dată 
a mai visat că steagurile 
au dispărut, dar spre no
rocul lui le-a găsit ime
diat în apropierea satu
lui, unde tinerii se duse
seră să repare niște 
gropi de pe șosea.

Dar, cum am spus, a- 
cestea nu erau decît 
niște visuri, niște coșma
ruri, De fiecare dată,

cînd se trezea, Tudoran
cea alerga repede la du
lap, deschidea ușa cu 
înfrigurare și se liniștea 
de-ahia cînd pipăia cu 
propria lui mină pînza 
steagurilor.

A mai avut totuși Tu
dorancea parte de încă 
un coșmar. Se făcea că 
cineva de 
instructor, 
trebe ;

— Cum

la raion, un 
venise să-l in-

stați, tovarășe 
Tudorancea, cu angaja
mentele brigăzii utemiste 
de muncă patriotică ?

— Tovarășe instructor, 
anul acesta am lucrat 
deocamdată la întocmi
rea planului concret de 
muncă al brigăzilor. In 
anul viitor îl vom discu
ta în amănunțime, iar 
apoi în celălalt, vom tre
ce la acțiune.

— Bun, așa 
vezi, ai grijă 
guri !

— Lăsați pe 
varășe instructor, 
făcut și armata, știu ce-i 
disciplina.

Dar și aceasta n-a fost 
decît un vis. Nu l-a de
ranjat nimeni pe Tudo
rancea, de la comitetul 
raional U.T.M. Focșani. 
El continuă și acum să 
trăiască în cea mai desă- 
vi rsită liniște și tihnă. 
Ne întrebăm doar atîti 
pină cînd ?

da. Și, 
de stea-

mine, to-
Am

PETRE GHELMEZ

- Se lucrează la hidroameliorații ? Nu se poate l. Nu există 
posibilități și nici nu e prevăzut in plan!

■k -k
In schimb, cu creșterea puilor e altceva. Pui, da, vom crește, ! 

Vom crește mulți ! Foarte mulți ! Ne luăm angajamentul ..

Angaja ruftntul
— N-au fost condiții. Ne-am
Mie unuia mi se face lehamitei 

Cu bine
ARICIUL

ș..., laptele
pripit. Spun ei !

pt. conformitate
MIHAI CARANFIL



Toata atenția
muncitorilor elevi

Instrumente 
muzicale 

neobișnuite
(Urmare din png. l-a)

ale materiei respective și deci 
nu va putea face față învățăturii.

In cataloagele cercetate în di
ferite școli, am găsit foarte mul
te nume de tineri care au note 
de 8, 9 și 10. Aceștia sînt toc
mai acei care au frecvență re- 
fulată, care sînt disciplinați, 
ată doar cîteva exemple de ti

neri fruntași la învățătură de la 
aceeași școală: Toma Bartoș, 
lan Consta ntinescu, Varga Lu
dovic. Elevi ca Zarea Gheorghe 
și Marin Aurica, din clasa a 
VUI-a, ion Voieu și Boerescu 
Mihai, din clasa a X-a, care lip
sesc des de la cursuri au multe 
note de 4, 5, 6.

La fel de necesară ca frecven
tarea regulată a cursurilor este 
și .păstrarea unei discipline de
săvârșite in timpul orelor, atit 
fn timpul în care tovarășii pro
fesori verifică cunoștințele elevi
lor, cit și în timpul expunerii 
noilor lecții. Disciplina și aten
ția întregii clase in timpul în 
care se verifică cunoștințele este 
necesară pentru că dă posibili
tate tuturor elevilor să-și între
gească și să-și fixeze cunoștin
țele căpătate în lecția prece
dentă, iar in timpul predării este 
și mai necesară, pentru că elevii 
școlilor serale n-au prea mult 
timp pentru studiu individual șl 
de aceea încă din clasă trebuie 
să plece cu lecția aproape în- 
vățată.

In general ceea ce caracteri
zează pe muncitorii-eievi de la 
școala noastră este disciplina și 
seriozitatea cu care participă la 
cursuri, — ne-a spus o tovarășă 
profesoară de la Școala medie 
serală a '
Noi". E o adevărată plăcere să 
lucrezi cu ei, să le fii profesor.

Muncitorii-eievi știu cit de 
prețioase sînt explicațiile profe
sorilor și de aceea nu vor să 
piardă nici un cuvînt.

Cu toate acestea, la i 
școli serale mai sînt încă 
unii tineri indisciplknați.

Mai mulți participanți la 
consfătuire au arătat că împo
triva celor lndisclplinațl in 
timpul orelor, a celor care mai 
lipsesc nemotivat de la cursuri 
și iau note proaste se ridică tot 
mai mult opinia clasei, care 
ajută pe aceștia să înțeleagă că 
nu au venit la școală numai așa 
ca să se numească elevi ci au 
venit să-și îmbogățească cuno
ștințele, să devină muncitori cu 
o înaltă calificare șl cu o temei
nică cultură generală. In același 
timp în unele organizații de 
bază U.T.M. ca de pildă, la cele 
de la Uzinele „Republica" și 
„Timpuri Noi“ s-a vorbit des
pre succesele obținute de mitnci- 
torii-elavi. Fruntașii la învăță
tură au fost felicitați și popu
larizați, iar tinerii indlsclpli- 
nați sau cu absențe nemo
tivate la școală au fost puși în 
discuția birourilor organizatei 
U.T.M.

Uzinelor „Timpuri

unele 
i și

O muncă atentă cu elevii
Firește că în procesul de în

vățătură elevul nu este singur. 
Alături de el se află permanent 
profesorul.

— Profesorii noștri — a spus 
Micu Ion de la Uzinele „Clement 
Gottwald“ predau materiile la 
un nivel accesibil tuturor. înțe
legem foarte bine explicațiile to
varășei Maria Lupescu, ale to
varășului Laurențiu Călăuz și 
ale altor tovarăși profesori. Du
pă flecare predare, care cuprinde 
Ie ț a respectivă bine sistemali- 
z tă, ci fac o scurtă recapitulare 
și întreabă ce nu s-a înțeles. 
Dacă o .problemă a rămas nelă
murită profesorul nu trece mai 
departe pînă nu este rezolvată 
cu toată clasa. Pe elevii care 
rărmin în urmă profesorii ii 
ascultă de miai multe ori, fac cu 
ei exerciții și probleme la tablă.

Nu însă toți profesorii dau 
atenție metodei de predare și nu 
se preocupă suficient de fixarea 
cunoștințelor la elevi. Unii pro
fesori de la Școala medie serală 
„23 August" predau materia prea 
repede, folosind totodată un vo
cabular neadecvat.

Mulți elevi din clasele a V a și 
a VIII a, Bratu Traian de la U- 
zinele „Republica", Panțuru AUX- 
andru șj Ion Ștraub de la Uzi
nele „23 August". Bărbat Ion șl 
Chircu Croitoru de la Uzinele 
„Timpuri Noi", ne au sezisat 
faptul că au greutăți în însușirea 
materialului predat la matema
tică, fizică, chimie Majoritatea 
acestor elevi au întrerupt contac
tul cu școala de mult și acum, 
după mai mulți ani, primele lec
ții le sint foarte grele. Ei n-au 
obișnuința luării notițelor, a sis
tematizării materialului și a stu
diului individual.

Profesorii, în special cei din 
școlile de pe lingă Uzinele „Mao 
Țze-dun", „Semănătoarea“ etc., 
nu țin seama de aceste lucruri 
esențiale pentru elevul de clasele 
a V-a și a Vlll-a. Nu pledează 
nimeni pentru indulgență, pentru 
vreun compromis la învățătură- 
Este însă vorba de faptul că 
profesorul trebuie să aibă o aten
ție deosebită față de acești ti
neri 'muncitori care pășesc acum 
îniila oară pragul școlii serale. 
Trebuie să sc apropie de nivelul 
lor de înțelegere, să i ajute cu 
căldură să capete încredere în 
forțele lor și deprinderi școlare, 
să insiste mai mult la lecții 
acum la început de an și să or
ganizeze meditații. In special 
meditațiile pentru clasele a V a 
și a Vili-a sînt deosebit de ne
cesare.

La școala serală „23 August” 
în cancelarie se află două gra
fice — al frecvenței și al medi
tațiilor. Absențele cele mai multe 
le au elevii din clasele a V'IH-a. 
Cam 6-7 absențe la fiecare zi.

— Dacă vede că este mai 
greu, că nu poate să țină pasul, 
elevul nici nu mai vine la unele 
materii, a spus în legătură cu 
această problemă Ștraub Ion, 
elev în clasa a VÎII-a.

Pe de altă parte notele cele 
mai mici în cataloagele de la 
această școală le au tot elevii 
claselor a VllI-a. Iar la meditații 
cele mai puține ore sînt trecute 
tot la clasa a VilI-a...

Fără îndoială că cei care dau 
înapoi și lipsesc din pricina 
greutăților pot fi lămuriți în 
orele de dlrigenție, în adunări 
U-T-M-, în întreprindere și mai 
ales trebuie ajutați.

— Noi organizăm meditații la 
cererea elevilor — ne a relatat 
directorul școlii „23 August“.

Iată punctul de vedere greșit 
care a permis situația notelor și 
a graficelor care se contrazic. 
Cu elevii din clasa a V-a și a 
VUI-a profesorii nu trebuie să 
aștepte „cererea“ acestora. Elevii 
aceștia nu au deprinderi școlare 
și de aceea lor trebuie să li se 
dea ore de meditații, din primul 
moment, fără să se mai aștepte 
cererea.

este în propriul 
tinerii muncitori 
mai bună califi- 

lu- 
capătă in școală, 

au acordat si

Condițiile la locul 
de muncă - o chestiune 

principală
Alături de elev și profesorul 

care-1 învață, se află colectivul 
de la întreprinderea unde tină- 
rul lucrează, conducerea însăși a 
întreprinderii. Ințelegînd așa 
cum trebuie îndatoririle pe care 
le au în ceea ce privește învăță- 
mîntu.1 mediu pentru muncitori, 
înțelegînd că 
lor interes ca 
să aibă o cit 
care și o bogată cultură, 
cru care se ( 
întreprinderile âu acordat și 
acordă condițiile de care tinerii 
muncitori au nevoie pentru în
vățătură. Pe ici, pe colo, însă 
mai sînt unele cazuri încă ne
rezolvate.

— Strungarii de la noi — a 
dat un exemplu în acest sens 
Țucă Nicolae de la Uzinele „Se
mănătoarea'', vin o săptămînă 
la școală apoi o săptămînă lip
sesc fiind in schimbul doi. Deși 
a promis că v-a rezolva situația 
schimburilor, conducerea între
prinderii încă n-a luat măsuri 
concrete pentru acești tineri. A- 
semenea situații mai există și 
la Atelierele C.F.R. „Grivlța Ro
șie“ și în alte locuri.

Astfel de cazuri trebuie ne- 
întîrziat rezolvate, întreprinde
rile fimd datoare să respecte ho
tărârile în legătură cu crearea 
condițiilor corespunzătoare mun
ci torilor-elevi. O situație de alt 
gen dar la fel de neplăcută este în 
legătură cu cei care învață după 
amiază permanent și fiecare a 
treia săptămînă o lucre ză in 
producție in schimbul trei, iată 
cs ne a spus despre aceasta 
Bratu Traian, elev în clasa a 
VJII-a la școala medie „23 Au
gust".

— Cînd lucrez în schimbul de 
noapte se întiinplă așa : Ies de 
la școală la orele 20 și trebuie 
să pierd timpul cam vreo două 
ore pină intru lin schimbul de 
noapte. La școală 
rămine că «e 
uzină n-arn ce 
termină schimbul. Unde 
duc ? Clubul este închis, 
eu naveta prin secții.

Conducerea Uzinelor 
bllca", ca și conducerile 
întreprinderilor care au elevi ce 
lucrează și in schimbul de noap
te, trebuie să organizeze pentru 
aceștia programul clubului in 
așa fel ca tinerii să poată veni 
să mai învețe, să citească o re
vistă, să se recreeze în cele două 
ore pină la începerea schimbului.

O problemă deosebit de im
portantă, ridicată în consfătuire, 
a fost aceea că întreprinderile 
trebuie să acorde prin ț>ersonalul 
tehnic — în .special prin ingi
neri — ajutor pe locul de pro
ducție în problemele de învăță
tură tinerilor .muncitori-elevi.

— Pe lîngă orele de meditații 
de la școală — a spus Ștefan 
Nicolae de la Uzinele „Timpuri 
Noi", noi consultăm în diferite 
probleme de fizică, matern tlcă 
sau chimie, pe tovarășii ingineri 
cu care lucrăm. Aceste consulta
ții ne sînt de mare folos. Ele ar 
trebui însă organizate mai bine, 
adică să se formeze cercuri de 
consultații în întreprindere, de 
care să răspundă cineva anume.

— La Uzinele „Semănătoarea“ 
— a arătat alt vorbitor — deși 
elevii au cerut, nu s-au format 
cercuri de consultații în între
prindere. Aceste cercuri se pot 
organiza cu tinerii de la școala 
serală în pauză direct la locul 
de .producție, după orele de mun
că într-un birou apropiat de 
secția unde lucrează tinerii res
pectivi etc.

In generai — au spus vorbi
torii —- aceste cercuri de con
sultații nu există fiindcă nu sint 
oameni fixați să se ocupe de ele. 
Conducerile întreprinderilor tre- 

dea sarcină unor ingl- 
se ocupe permanent de

nu mai pot 
închide, iar m 

face pini se 
să mă 
l-ac și

„Repu- 
tuiuror

bule să 
neri să 
cercuri

Sarcini
aie organizațiilor U.T.M.

Pentru organizațiile U.T.M. 
din întreprinderi problemele în- 
vățămîntului seral nu sînt necu
noscute. Multe organizații U.T.M, 
au și trecut în practică la înde
plinirea atribuțiilor lor în acest 
sens. In alte organizații se 
spune așa : Comitetul nostru 
U.T.M. cunoaște că trebuie să se 
ocupe de situația elevilor la în-

vățătură, de cel care au absențe 
nemotivate, de condițiile ma
teriale ale elevului e’tc.

Dar ce fac in mod practic ?
La Uzinele „23 August', spre 

exemplu, la secția montaj-mo- 
toare trebuia să se creeze de 
mult un cerc de consultații. Pină 
acum el încă nu există. La Uzi
nele „Semănătoarea" cercurile 
de consultații șl chestiunea 
schimburilor strungarilor au ră
mas nerezolvate și pentru faptul 
că nici comitetul U.T.M. nu s-a 
ocup.it de aceste probleme.

Și exemple de acest gen se 
pot da și in legătură cu munca 
organizațiilor U.T.M. de la Uzi
nele „Timpuri Noi", de la „Gri
vița Roșie" șl alte locuri. 
Multe comitete U.T.M. cu
nosc care le sînt îndatoririle în 
legătură cu tinerii ce urmează 
învățămîntul mediu seral, dar nu 
le îndeplinesc.

Comitetele .U.T.M. din între
prinderi trebuie să înțeleagă 
faptul că problemele invățăminlu- 
lui seral formează o chestiune 
de prim ordin în legătură cu 
munca de educație pe care ei o 
fac tineretului șj ei sînt in mare 
măsură răspunzători pentru buna 
desfășurare a învățăturii tineri
lor.

In legătură cu munca organi
zațiilor U.T.M. din întreprindere, 
în consfătuire s-a făcut o pro
punere. Este bine ca în cadrul 
comitetelor U.T.M. din întreprin
derile care au un număr mai 
mare de muncitori-elevi, să exi
ste un tovarăș care să se ocupe 
în mod special și direct de pro
blemele învățămîntului seral de 
cultură generală. Acest tovarăș, 
de preferat un inginer sau un 
om care a absolvit cel puțin în- 
vățămînîul mediu, care cunoaște 
problemele școlii, trebuie să pă
streze un contact permanent cu 
școala, să urmărească situația 
elevilor la învățătură, să cerce
teze cauzele pentru care unii 
elevi iau note proaste, pentru 
care lipsesc, situația disciplinei 
școlare, si să informeze perio
dic comitetul U.T.M. In același 
timp el va urmări — te locul de 
muncă al elevilor — modul cum 
sînt respectate condițiile ce sînt 
prevăzute pentru aceștia.

Existența acestor tovarăși nu 
va absolvi însă comitetele 
U.T.M. de problemele învățămîn
tului seral. El va reprezenta 
ochiul atent eu care comitetul 
U.T.M. va observa situația tine
rilor 'muncitori-elevi. Comitetul 
U.T.M. insă, pe baza sezisărifor, 
trebuie să convoace adunări ge
nerale în care să discute situația 
la învățătură a elevilor

Un for care răspunde de 
situația generală a învățămîntu
lui tuturor muncitorilor din în
treprindere este și comisia for
mată în urma Hotărârii partidu
lui și guvernului cu privire la 
îmbunătățirea învățămîntului se
ral și fără frecvență de cultură 
generală și superior. In multe 
întreprinderi aceste comisii au 
avut un caracter temporar legat 
doar de selecționarea tinerilor 
pentru anul de învățămînt în 
curs. Acesta este un lucru gre
șit. Comisiile de selecționare șl 
sprijinire a muncitorilor care în
vață 1a școlile serale trebuie să 
desfășoare o activitate perma
nentă în întreprindere.

Vorbind numai despre faptul 
că în anul viitor va fi un număr 
și mai mare de elevi, comi
siile trebuit să desfășoare încă 
de pe acum o puternică activi
tate de îndrumare și selecționare 
a tinerilor pentru învățămînt. 
Comisiile sînt datoare, potrivit 
prevederilor Hotărârii parlldului 
și guvernului, să vegheze perma
nent 1a desfășurarea în bune 
condiții a procesului de învă- 
țămmt în care sînt încadrări 
munc’torii-elevi. Iar în această 
direcție sînt multe de făcut. Co
misiile pot interveni cu autori
tate acolo unde nu se respectă 
anumite prevederi ale Hotărârii.

Profesorul, întreprinderea, co
mitetul U.T.M., comisia și min- 
citorul-elev, în primul rînd, tre
buie să considere că învățătura 
este o mare datorie, o sarcină 
pe care partidul o pune în mod 
deosebit în fața tinerilor din 
uzine și fabrici —- muncitorii și 
inginerii de mîlne cu o înaltă 
calificare și o bogată cultură 
generală.

Oră de sport cu studenții anului I al Facultății de medicină 
din Timișoara.

Brigada de tineret condusă 
de tinăra Caliopi Buia de la 
Fabrica de ciorapi „Pavel 
Tcacenco" se numără printre 
brigăzile fruntașe din între
prindere. lată pe membrii 
brigăzii discutînd despre po
sibilitățile pe care le au de 
a realiza cit mai mult« eco

nomii.
Foto : S. NICULESCU

In urmă cu cițiva oni în co
muna ledu, raionul Tg. Mureș 
a luat ființă o crescătorie de 
animale pentru blănuri. Prin
tre animalele care se cresc 
aici sînt vulpi argintii, vulpi 
platinate, vulpi albastre (sau 
polqre) nutrii și nurci.. In 
fotografie : crescătoarea Su- 
ket Borbala dînd de mîncare 

unei vulpi.

Primul concurs

ȘAH
Campionul mondial de șah 

Mihall Botvlnik și câștigătorul 
turneului pretenderiților, marele 
maestru internațional Mihatl 
Tal, s-au intilnit de curind la 
Moscova și au căzut de acord 
ca meciul dintre ei pentru titlul 
mondial să înceapă la 15 mar
tie 1960. Se vor juca în total 
24 de partide. învingătorul- me
ciului va trebui să totalizeze 13 
sau 12‘/2 puncte. In caz de ega
litate (12-12) titlul va rămîne 
mai departe în posesia lui Mi- 
hail Botvinik, care totodată în 
eventualitatea unei înfrângeri 
are dreptul la un meci revanșă 
în anul 1961.

SCHI
Schiorii de fond din U.R.S.S. 

se află în plină pregătire în ve
derea Jocurilor Olimpice de la 
Squaw Valley. " 
oficial va avea loc la sfirșitul 
lunii decembrie
După aceea schiorii vor pleca în 
munții Bakurianl unde se va 
desfășură ultimul concurs de ve
rificare înaintea Ollm-piadel. La 
Squaw Valley echipa sovietică 
va sosi cu 10 zile înaintea înce
perii competițiilor.

BOX
Amatorii de box din Capitală 

vor avea prilejul să urmărească 
astă-seară, de la ora 19, în sala 
I.S.B., o nouă reuniune contînd 
pentru „Cupa Sfatului Popular 
al Capitalei“. Din program se 
desprind meciurile: C. Popa-T. 
Lucian, 1. Pătruț-1. Bir sau, E. 
Ma-rinescu-T. Crîngași și Nicolae 
Niță-V. Vlădescu. Următoarea 
reuniune va avea loc joi în 
aceeași sală. (Agerjjres)

la Leningrad.

Expoziția economică a țării noastre
de ia Bagdad s-a bucurat 

de un deosebit succes
Ing. Iancu Horațiu, secretar 

general în Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei, care a 
participat recent la Bagdad la 
deschiderea primei expoziții eco
nomice a țării noastre în Repu
blica Irak, a declarat următoa
rele unui redactor al Agenției 
„Agerpres“ :

Expoziția R. P. Romîne de la 
Bagdad s-a bucurat de o deose
bită atenție din partea autorită
ților, precum și de un mare Suc
ces în rîndul oamenilor de afa
ceri șj al populației.

Primul ministru al Irakului, 
generalul maior Abdel Kerim 
Kassem, pe care l-am vizitat la 
spital, și-a exprimat satisfacția 
pentru organizarea acestei expo
ziții, mijloc important pentru o 
mai bună cunoaștere reciprocă și 
pentru strângerea relațiilor de 
colaborare între țările noastre. 
Exprimîndu-și regretul că nu 
poate participa personal la des
chiderea expoziției, primul mi
nistru l-a însărcinat pe dl. Ab- 
dul Latif Aș-Sawaf, ministrul 
Comerțului, care s-a interesat 
personal de organizarea expozi
ției șj i-a acordat Un larg spri
jin. In cuvîntarea pe care a țl- 
nut-o la deschiderea expoziției, 
ministrul Comerțului al Irakului 
a arătat, printre altele, că dru
mul urmat de Romînla și rezul
tatele obținute la noi constituie 
un exemplu și o călăuză în dez
voltarea economiei irakiene. La 
deschiderea expoziției au parti
cipat membrii guvernului și șefi 
de misiuni diplomatice acredi
tați la Bagdad,' care și-au ex
primat cu acest prilej admirația 
pentru succesele obținute de po
porul nostru.

în clădirea pavilionului, am
plasat în centrul orașului, pre. 
cum șj pe terenul înconjurător 
au fost expuse numeroase pro- 
duse realizate de diferitele ra-
muri industriale ale țării noa-
atre.

In prima zi expoziția a fost
vizitată de peste 30.000 de oa
meni ; mal mult de 10.000 de 
oameni continuă s-o viziteze zil
nic. încă înainte de deschidere, 
numeroși oameni de afaceri au 
șl contractat cantități importan
te de mărfuri. Cu prilejul orga-
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Concurs de orientare 
turistică

1
Odată cu începerea noului an 

universitar, în cadrul Casei de 
Cultură a studenților din Timi
șoara și-a reluat activitatea și 
,Cercul de turism și^ alpinism“. 
De curind, conducerea cercului în 
colaborare cu Oficiul Național de 
Turism a organizat un concurs 
de orientare turistică pe ruta 
Peștera Comarnic—Reșița la care 
a participat un număr mare de 
studenți de la toate facultățile 
din Timișoara.

Concursul cu toate peripețiile 
lui, a început abia după vizita
rea peșterei de la Comarnic. 
Primele echipe pornesc să în
frunte surprizele traseului. Cal- 
culînd unghiuri, măsurînd dis
tanțe, cînd pe firul unei ape sau 
al unei văi, cînd ureînd o pantă, 
printre arbori cu frunze îngălbe
nite, echipierii caută punctele 
de reper ale traseului. Din cele 
15 echipe participante la concurs 
numai 3 au descoperit toate re
perele. Calctdîndu-se timpul în
registrat de fiecare echipă, la 
sfirșitul concursului de orientare 
turistică s-a înregistrat următorul 
rezultat : locul I: echipa Insti
tutului Pedagogic ; locul II: e- 
chipa Institutului Politehnic ; 
locul III: echipa Institutului Me- 
dico-Farmaceutic.

BABIGEANU ANATOL 
student

Deschiderea expoziției
Chimia în expertul R. D. Germane“
Marți la amiază s-a deschis 

în Capitală expoziția „Chimia 
în exportul R.D. Germane“, or
ganizată de întreprinderea pen
tru comerțul exterior „Chemie“. 
Au participat reprezentanți ai 
conducerii ministerelor Comerțu
lui, Industriei Petrolului și Chi
miei, ai Camerei de Comerț a 
R.P. Romîne, funcționari supe
riori din ministerele economice, 
numeroși specialiști, ziariști. Au 
fost de față Wilhelm Bick, am.

■ ■

nizării expoziției au avut-_-l 1 loc
importante discuții cu miniștri și 
conducători ai economiei irakie
ne, precum șl cu specialiști șl 
tehnicieni.

Referlndu-se la impresiile cu
lese în timpul vizitei în Irak, 
ing. Iancu Horațiu a subliniat 
că schimbarea regimului reali
zată de poporul irakian a trezit 
un mare entuziasm pentru ridi
carea țării din starea de înapo
iere în care a fost ținută de că
tre imperialiști și de cercurile 
reacționare autohtone. In țară 
nu sînit decît circa 360 de ingi
neri irakieni, ceea ce a dus la 
situația ca majoritatea întreprin
derilor să fie conduse de specia
liști străini, îndeosebi de en
glezi și americani. Numai la ra
finăria de lîngă Bagdad au lu
crat 150 de ingineri americani 
care încasau 1.000.000 lire ster
line pe an. Astăzi în această 
mare întreprindere există 50 de 
ingineri irakieni.

Creșterea cadrelor de tehni
cieni și ingineri irakieni, atît 
de necesari asigurării indepen
denței economice, constituie o 
preocupare de seamă. Se reorga
nizează învățămîntul, numeroși 
tineri sînt trimiși pentru studii 
șl specializare in țările prietene 
irakului. Și țara noastră con
tribuie la formarea cadrelor de 
specialiști irakieni: tinerii ve. 
niți din această țară studiază în 
prezent la Institutul de petrol șl 
gaze.

în încheiere, ing. Iancu Hora, 
țiu a subliniat faptul că posibi
litățile de colaborare între R. P. 
Romînă și Republica Irak au 
perspective. Există dorința reci
procă ca relațiile existente de 
colaborare să se dezvolte cît mai 
mult.

(Agerpres)

combaterea 
ar
in 
P.

Intre 16 și 23 noiembrie au 
avut loc la Chișinău fi Bucu- 
refti lucrările Comisiei mixte ro- 
mîno-sovietice pentru protecția 
plantelor.

Comisia a analizat rezultatele 
activității desfășurate în comun 
anul acesta și a stabilit măsurile 
de viitor pentru 
gîndacului de Colorado și a 
midei păroase a dudului, 
zona de frontieră dintre R. 
Romină și U.R.S.S.

★

In prezent 100 de colectiviști 
din regiunea Iași întreprind prin 
O.N.T. Carpați o excursie în 
București și în regiunea Cons- 
stanța.

In Capitală ei fac o plimbare 
prin oraș, vor vizita Uzinele „Se- 
mănătoarea“ și Muzeul de isto
rie a partidului. Plecînd în re
giunea Constanța, 
din regiunea Iași se 
cu colectiviștii de 
„Viile Noi“ și apoi 
toril Uzinei de acid 
superfosfați de la Năvodari, 
continuare vor vizita litoralul 
Mării Negre și noile construcții 
de aici.

colectiviștii 
vor întîlni 
la G.A.C. 
cu munci- 
sulfuric și 

In

★

întreprinderea „Luceafărul“ 
din Capitală și-a reorganizat de 
curind sectorul de deservire a 
oamenilor muncii. Acest lucru a 
dus la scurtarea termenelor fi 
îmbunătățirea calității deservirii. 
Astfel toate sucursalele din cu
prinsul orașului București pri
mesc la curățat articole de îm
brăcăminte și de uz casnic ou 
un termen de cel mult 8 zile, 
iar pentru vopsit de 10 zile. La 
sediul central al întreprinderii 
din strada Izvor durata este, fi 
mai scurtă : 3 zile pentru cu
rățat și 5 zile pentru vopsit. Pen
tru hoteluri, restaurante fi can- 

basadorul R.D. Germane la Bucu
rești și membri ai ambasadei.

Luînd cuvîntul Igeborg Plnsch- 
ke, atașat comercial al Ambasa
dei R.D. Germane la București, 
a prezentat produsele expuse, 

,v '•țișînd totodată aspecte ale 
dezvoltării industriei chimice 
din țara prietenă.

Expoziția, organizată în B-duI 
Dacia nr. 28, este deschisă zil
nic în perioada 24 noiembrie— 
12 decembrie.

(Agerpres)

V-ați gîndit vreodată că s-ar 
putea întîmpla să nu recunoaș
teți o chitară sau un contrabas f 
lată, de pildă, că o chitară elec
trică „Graciosa”, construită de 
maeștrii cehoslovaci, nu seamănă 
deloc cu forma chitarelor cu
noscute pînă acum. Corpul ei 
este dintr-un material plastic, ne
gru și alb, iar pe el nu se gă
sește obișnuitul orificiu, ci o se
rie de butoane, clape și manete. 
Clapele sînt destinate schimbă
rii registrelor, care pot da pînă 
la 11 combinații de tonuri. Cu 
ajutorul unor elemente electro
magnetice, poate fi reglat tonul 
fi sunetul fiecărei din cele 6 
strune. Mișcind o manetă, se ob
ține un splendid vibrato.

Și mai puțin obișnuit ne apare 
contrabasul electric „Arco“. Ex
ceptând coardele, nimic din el nu 
aduce a contrabas. Seamănă mai 
mult cu o... lopată. Totuși este 
un instrument desăvîrșit, ce con
vine de minune celui mai pre
tențios muzicant. Cu ajutorul 
unui dispozitiv electromagnetic 
așezat la spate, poate fi reglat 
sunetul în concordanță cu orches
tra. Contrabasul — făcut de ase
menea din material plastic — 
poate fi lungit sau scurtat, ast
fel incit se poate cinta chiar 
dacă instrumentistul fade pe 
scaun. Datorită unei construcții 
foarte bine gîndite, contrabasul 
are o greutate mică și e comod 
de transportat.

Iată, de pildă, pianurile al că
ror sunet deosebit este foarte a- 
preciat de virtuoși, de sub cla
pele lor răsună toate nuanțele 
oricărui ton. fntr-o vitrină, o 
vioară lucrată de cunoscutul con
structor Potzi din Luby. Vioara 
are un aspect ceva mai diferit 
de al celorlalte viori, deoarece 
cutia de rezonanță e mai boltită 
și e ceva mai largă. Un astfel 
de instrument a luat premiul 1 
la concursurile constructorilor de 
viori de la Poznan fi Fraga.

Interesant este că aceste noi

Chitara electrică „Graciosa"

Informații
tine se execută orice comenzi în 
termen de două zile.

★

Tinerii din regiunea Ploești au 
strîns în cursul acestui an fi au 
trimis siderurgiștilor din Reșița 
și Hunedoara 18.000 tone de 
fier vechi. In această acțiune pa
triotică s-au evidențiat tinerii 
din orașul Ploești și raioanele 
Cîmpina șt Pucioasa.

★

In ultima vreme în regiunea 
Oradea au fost înființate peste 
100 de unități de deservire ale 
cooperației meșteșugărești. Ele 
cuprind secții de comenzi și re
parații de încălțăminte, confecții, 
de diferite instalații etc. Ca ur
mare a dezvoltării rețelei unită
ților cooperatiste de deservire, 
valoarea prestațiilor de servicii

MOTOCIClfTf 
MOTORETE 
aparate ramo 
TELEVIZOARE 

i ARAGAZE 
I APARATE fotografice 
|l ETC... EFC...

BPr©n

Patria, Elena Pavel, Volga: In 
căutarea comorii. Republica. Gh. 
Doja : Tizoc (cinenu scop); I. C. 
Frimu, Arta : Nu aștepta luna 
mai; V. Alecsandri; Nunta lui 
Figuro; Magheru, București, 
înfrățirea între popoare : Abuz 
de încredere; Lumina Flacăra, 
8 Martie; Mama vitregă; Central: 
Vtnătorii de tigri; Victoria, 23 
August: Fata cu ulciorul; 13 
Septembrie: Serenada străzii; 
Maxim Gorki: Vizita Tov. N. S. 
Hrușciov in S.U.A.; Alex. Popov: 
Casa părintească; Timpuri Noi: 
Amnarul fermecat; Tineretului, 
Unirea, Olga Banele : Misiunea 
periculoasă; Gr iv i ța: A rticolul 

instrumente nu pretind o tehnică 
nouă a interpretării. Orice chita. 
Tist sau — respectiv — contra- 
basist, poate cinta la ele. Aceste 
instrumente pot fi văsuțe la ex
poziția produselor cehoslovace 
de acest gen, deschisă recent în 
București.

Cehoslovacia are o străveche 
tradiție în ceea ce privește pro-, 
ducția instrumentelor muzicale. 
Documentele vorbesc despre in
strumente cehe ce făceau înain
tarea ascultătorilor din multe 
țări încă de prin anul 1600. 
Alături de tipurile clasice de in. 
strumente, au început să apară 
unele noi, electrice, ba chiar și 
electronice. Vestea despre calita
tea instrumentelor muzicale ceha 
a făcut înconjurul lumii. De la 
un capăt la altul al ei, pe toate 
cele cinci continente, în toate ță
rile, se vînd astăzi instrumente 
cehoslovace. La expoziția univer
sală de la Bruxelles pianul ce
hoslovac „Pctrof“ și contrabasul 
electric „Arco“ au fost distinse 
cu cîte o medalie de aur, fiind 
socotite ca cele mai bune din 
lume.

Cei ce vizitează această expo
ziție rămîn uimiți de formele mo
derne, elegante, comode și, mai 
ales, de calitatea acestor instru
mente.

Ar mai trebui, desigur amintit 
și despre splendidele acordeoane 
aflate aici, cum e de pildă 
„Aida-4”, produs de Fabrica 
„Lignatone”, acordeon destinat 
maeștrilor, căci are 120 de bași 
și 27 registre. Lîngă el vedem un 
alt acordeon mult mai mic, cu 
48 de bași, folosit moi ales de ti- 
nerii începători și de capii, creat 
de specialiști în urma studierii 
experienței unor pedagogi. Acest 
acordeon se bucură de o largă 
răspîndire, fiind de bună calitate 
și foarte convenabil.

Interesante rint fi muzicuțele 
de gură expuse aici — de la cela 
mai mici, pînă la unele cu ade
vărat uriașe, in 2 rînduri, dotate 
cu 64 canale și 64 de tonuri. 
Adevărate instrumente pentru 
virtuoși.

Vorbind despre instrumentele 
muzicale cehoslovace, nu putem 
trece cu vederea celebrele orgi. 
Acestea — din cauza mărimii 
lor — n-au fost expuse în ex
poziție, dar le-am cunoscut mul
țumită unor prospecte. Orgile 
cehoslovace „Rieber-Kloss“ sînt 
vestite în toată lumea : peste 
3.000 de astfel de orgi se află as
tăzi instalate în sălile de concert 
din 50 de țări. între altele — în 
celebra Sală „Ceaikovski“ din 
Moscova, la Karlovy-Vary, la 
Reykjavik, la Helsinki, la Hon- 
kong.

Și Capitala noastră va fi în
zestrată cu o Uriașă orgă electri
că „Rieber-Kloss” cu 80 de re
gistre, construită după cela mai 
noi sisteme și considerată ca una 
din cele mai moderne din Eu
ropa.

Instrumentele acestea muzicale, 
atît de originale și de perfecte, 
rint încă o mărturie a capacității 
creatoare a talentatului popor 
cehoslovac.

DAN LĂZĂRESCU ,

efectuata pini la începutul ace
stei luni prin cele 437 unități 
de deservire a populației exis
tente in regiune este ou 2.622.000 
lei mai mare decît cea realizată 
în aceeași perioadă a anului tre
cut.

★
Cu prilejul zilei de 25 noiem

brie, declarată ca zi de sprijin a 
luptei eroice a poporului din 
Congo, Secretariatul Ligii romîne 
de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa a trimis secretaria
tului permanent al Conferinței 
popoarelor afro-asiatice de la 
Cairo o telegramă prin care își 
exprimă solidaritatea cu lupta 
poporului din Congo pentru in
dependența sa națională.

(Agerpres)

420; V. Roaită: Ca-tea funglel} 
Cultural: Primăvara; C. D.avid: 
Pe țărmuri îndepăitate; Alex. 
Sahia. 1 Mai, Dottca Slmo: O 
întîmplare extraordinară (ambele 
serii); Munca: Kociubei; T. Vla- 
dimirescu : Roșu și negru; 
Miorița: Teodoia; ilie Pintilie : 
lnim(i rece; Popular, G. Bacovia: 
Pentru 100.000 de mărci: M. Emi- 
nescu: Vlrsta dragostei; 8 Mai: 
Favoritul 13; Libertății: Tn zilele 
lui Octombrie; N Bălcescu, 30 
Decembrie: Moartea in șa; G. 
Coșbuc, Drumul Serii, B. Dela. 
vrancea; Soarta unui om. 16 Fe« 
bruarie : Ani de zbucium.

ocup.it
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Președintele
Italiei

va vizita U.R.S.S.
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

TASS transmite: Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. l-a 
invitat pe președintele Republi
cii Italia, Giovanni Gronchi, 
să întreprindă o vizită ofi
cială în Uniunea Sovietică.

Președintele Italiei a primit 
cu satisfacție această invitație. 
El va sosi la Moscova la 8 
ianuarie 1960 șl va rămîne in 
Uniunea Sovietică aproximativ 
o săptănrină.

In afară de Moscova, unde 
președintele se va întilni cu 
conducătorii de stat al 
Sovietice, el va vizita 
menea Leningradul.

Președintele Gronchi 
însoțit de ministrul Afacer i >r 
Externe 
Pella.

Problemele litigioase 
pot fi rezolvate 
pe cale

— a subliniat
pașnică

Æ /. Mikoian

Uniunii 
de ase-

va fl

al Italiei, Giuseppe

★

24. — Corespondentul 
transmite :
publică italiană salută

ROMA 
Agerpres

Opinia 
proiectata vizita în Uniunea So
vietică a președintikii Republi
cii Italia, Giovanni Gronchi, vi
zită care are o mare importanță 
pentru întărirea prieteniei dintre 
popoarele-sovietic și Italian. 
Știrea despre vizita lui Gronchi 
în U.R.S.S. a fost transmisă în 
repetate r'ndurl de toate postu
rile de radio din Italia șl publi
cata în presă la ioc de frunte.

MONTERREY 24 (Agerpres). 
— TASS transmite : La 23 no
iembrie A. I. Mikoian, prim-vl- 

' — ț 1 de
care în- 

a 
plecat într o călătorie prin țară 
El a sosit deja în micul orășel 
Industrial Monolova, unde -se 
află cel mai mare combinat me
talurgic din Mexic „Altos Or-' 
nos“.

Intr-o secție, A. I. Mikoian a 
stat de vorbă cu un tînăr in
giner, Mlguel Sordia, absolvent 
al Institutului național din Me
xic, Din convorbire a reieșit că 
administrația combinatului „Al
tos Ornos“ intenționează să-l 
trimită pe Miguel Sordia să stu
dieze in Uniunea Sovietică. A 
I. Mikoian i-a urat tînarului in
giner succese in învățătură și 
muncă. El a subliniat totodată 
că dacă Mexicul vrea să devină 
o țară dezvoltată din punct de 
vedere industrial, el trebuie 
primul rînd să pregătească ca
dre bune.

In aceeași zt, A. I. Mikoian 
și persoanele care îl însoțesc au 
plecat pe calea aerului spre 
Monterrey — al treilea oraș din 
Mexic în ce privește numărul 
populației.

Autoritățile locale din oraș au

copreședinte al Consiliului
Miniștri al U.R.S.S., 
treprlnde o vizită în Mexic,

în

Scrisoare din R. P. Albania

economic din Tirana

Universitatea
din 7 irana

Studenți ai institutului
Cerul e senin și plin de lu

mină. Dinspre Dojte, la poalele 
căruia se află Tirana, bate un 
vînt răcoros de dimineață. La 
această oră, pe bulevardul „Al
bania nouă" este o animație 
deosebită. Mii de oameni se 
grăbesc spre fabrici, școli și bi
rouri.

La capătul bulevardului se ri
dică o clădire albă, impunătoare. 
Este universitatea. Pe scările ei 
largi urcă zeci de studenți și 
studente.

In holul universității ne-am 
întîinit cu secretarul organizației 
de tineret din universitate, tov. 
Agim Mero.

El ne-a vorbit pe larg desp.-e 
condițiile create studenților pen
tru a se pregăti cit mai bine. U- 
niversitatea din Tirana s-a în
ființat în 1957 prin comasarea 
institutelor pedagogic, juridic, e- 
conomic, politehnic și de medi
cină. Cu ajutorul universității 
Lomonosov din Moscova și in
stitutelor de invățămint superior 
din celelalte țări prietene, în- 
tr-un timp relativ scurt, univer
sitatea din Tirana a fost înzes
trată cu laboratoare moderne. In 
felul acesta studenții au la inde- 
mînă posibilități pentru a 
lega cunoștințele teoretice cu 
practica. In corpul principal al 
universității se află și o biblio
tecă spațioasă, inzestrată 
peste 150.000 de volume.

Și acum, dragă cititorule, 
facem împreună o vizită prin 
Iile universității. Să intrăm
exemplu in sala, pe ușa care a 
scrie cu litere mari „Laboratorul 
de chimie organică“. Din fe
restrele mari se revarsă lumină 
abundentă. Mesele lungi, acope
rite cu plăci albe și linoleum, 
sint pline cu sticle, eprubete, a- 
parate și preparate chimice. Un 
aspirator modern curăță aerul 
camerei de gaze și aburi. Lingă 
mese lucrează peste treizeci de 
studenți, dar totul se petrece in 
liniște.. Ne apropiem de unul d’n 
studenți și facem cunoștință.

— Sînt student în anul II, la 
chimie industrială, și mă numesc 
Begir Pailaveșhi — ne-a spus 
dînsul. Pînă in anul 1953 am lu
crat ca turnător la uzina „En- 
ver". Pe urmă am intrat la școa
la profesională, pe care am ter- 
minai-o in 1957. Acum smt stu
dent și prin munca mea mă stră-

cu

să 
să-
de

duiesc să mulțumesc Partidului 
care mi-a dat posibilitatea să 
devin student și apoi inginer. 
După ce voi termina facultatea, 
mă voi întoarce la prietenii mei, 
la uzina mea, dar de data asta 
ca inginer.

în laboratorul de electroteh
nică ne-an întîinit cu un stu
dent din anul V de la Facultatea 
de electrotehnică, Nauni Khoxkl. 
El lucra la oscilograf șl era 
foarte abscrblt de lucrare.

— Eu sînt din Tirana — spu
ne Nauni — și mi-e drag acest 
oraș, legat de tinerețea mea, de 
visurile mele, de viața mea in
timă. Totuși mă voi duce în 
orice colț al țării fiindcă de a- 
ceea voi deveni inginer ca să-mi 
servesc patria acolo 
simte nevoia.

După ce părăsim 
de electrotehnică, ne 
tr-una din sălile bibliotecii, unde 
zeci de studenți se pregătesc
pentru examene. Ne oprim în 
colțul unei mese unde studiază 
cinci băieți și o fată.

Dintre cei cinci prieteni, unul 
este din nordul țării și se nu
mește Man, altul din sud și se 
numește Gaqo... fiecare e din alt 
loc. Violeta este din Tirana. Cu 
toți vor deveni după doi ani e- 
conomiști. Acum se pregătesc 
pentru examenul de economie po
litică.

Ieșind din universitate, ne-am 
întîinit cu mai mulțl studenți de 
la filologie. Printre ei se aflau 
șl unii dintre studenții străini 
care învață la noi.

„Noi ne mîndrlm, fiindcă sîn- 
tem primii studenți chinezi care 
au venit în minunata Albanie — 
a spus Cui Jen-suen. Noi ne vom 
strădui să strîngem legăturile de 
prietenie cu tineretul albanez“.

In urmă cu cincisprezece ani, 
Tirana avea un singur liceu. 
Astăzi, cînd poporul nostru se 
pregătește pentru a sărbători a 
15-a aniversare a eliberării 
Albaniei, in centrul Tiranei se 
ridică mîndră universitatea noa
stră tînără. In ea învață 2.000 
de studenți, din care 1.600 sint 
bursieri. El vor deveni cadrele 
de mîine ale economiei noastre.

unde se

laboratorul 
ducem îrt-

VITO KOCI
corespondentul „Scînteii tineretu

lui" la Tirana

I.organizat o întilnlre intre A. 
Mikoian, reprezentanții organi
zațiilor sociale și ziariști. Pe 
oaspete au venit să-l întimpine 
printre alții studenții Institutului 
tehnologic din localitate, repre
zentanți al Universității din 
Monterrey, etc.

A avut loc o convorbire între 
A. I. Mikoian și corespondenții 
ziarelor locale, radioului și
televiziunii care i-au pus în
trebări referitoare la datele con 
crete privind dezvoltarea indus
triei sovietice, in special privind 
extracția petrolului, producția de 
oțel, energie electrică ș.a.tn.d. La 
toate aceste întrebări A. I. 
Mikoian a dat răspunsuri detai
late. El a vorbit de asemenea 
despre construcțiile care se 
fășoară în U.R.S.S., despre 
cesele științei sovietice.

în seara aceleiași zile, 
ducerea centrului local de 
viziune l-a invitat pe A. I. 
Mikoian să rostească o cuvin- 
tare televizată în fața locuitori
lor din Monterrey. In pofida 
programului supraîncărcat, A. I. 
Mikoian a acceptat această in
vitație.

In cuvintarea sa, A. I. Mlko- 
ian a subliniat că și-a format 
o părere foarte bună despre Me
xic.

A. 1. Mikoian a transmis lo
cuitorilor din AAonterrey un sa
lut din partea poporului sovie
tic. Noi, a declarat el, dezvol
tăm rapid economia noastră, 
construim societatea comunistă 
— cea mai bună societate dc pe 
pămînt. Noi nu sîntem insă e- 
goiști șl dorim fericire și viață 
bună nu numai nouă ci și vouă, 
mexicanilor, fericire și oele mai 
bune succese.

A. I. Mikoian a subliniat în 
continuare că divergențele ideo
logice nu trebuie rezolvate pe 
calea războiului. Litigii există 
deseori în viața, a declarat el. 
Dar toate pot fl rezolvate pe 
cale pașnica. Nu trebuie să lup
tăm, ci să coexistăm. Haideți să 
ne întrecem cine va asigura po
porului său mai bune condiții 
de viață, și fie ca fiecare să 
obțină acest lucru in felul său. 
in continuare, A. 1 Mikoian a 
urat poporului mexican, în nu
mele guvernului sovietic, fericire 
și viață bună.

i-att pus în;

des- 
suc-

con- 
tete-

Vizita lui Seku
GAGRA. 24 (Agerpres). — 

TASS transmite : Lu;nd cuvîntul 
la prinzul oferit în cinstea Iul 
Seku Ture, președintele Republi
cii și guvernului din Guineea, 
N. S. Hrușciov a toastat pentru 
poporul din Guineea, pentru în
tărirea independenței și propăși
rea Republicii Guineea.

Prinzul a avut loc la 23 no
iembrie la vila de pe țărmul 
Alării Negre a președintelui 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., unde acesta se odih
nește în prezent.

Știm, a spus N. S. Hrușciov, 
cît de greu este de cucerit liber
tatea, dar nu mai puțin greu 
este de a menține și consolida 
libertatea cucerită. Oamenii care 
au luptat cu abnegație pentru 
libertate, sărbătoresc astăzi vic
toria. Oamenii au luptat pentru

mai puțin greu

la °-K u-! 0 acțiune provocatoare,
în spiritul „războiului rece

NEW YORK 24 (Agerpres).- 
La 23 noiembrie a avut loc o șe
dință a Comitetului general al 
Adunării Generale a O.N.U. 
convocată dc urgență pentru 
examinarea propunerii delega
ției americane de a se include 
pe ordinea de zi a sesiunii un 
punct suplimentar — faimoasa 
„problemă ungară“.

Primul a luat cuvîntul în ca
drul ședinței reprezentantul 
S.U.A., Lodgc. Inslstînd ca co
mitetul să recomande Adunării 
Generale includerea acestei „pro
bleme“ pe ordinea de zi a sesiu
nii, delegatul american nu a pu
tut să aduca nici un argument 
cit de cit convingător.

A luat apoi cuvîntul delegatul 
Republicii Populare Ungare, J. 
Peter, care a fost invitat să 
participe la ședința comitetului. 
El a obiectat în mod categoric 
împotriva încercărilor de a se 
impune din nou Adunării acea
stă problemă. inexistentă. Punc
tul propus pentru ordinea de zi, 
a declarat J. Peter, „înseamnă 
reînvierea perioadei „războiului 
rece“ șf ațițarea la acțiuni sub
versive“. Delegatul Ungariei a 
subliniat că din punct de vedere 
juridic propunerea delegației 
S.U.A. este în totală contradicție 
cu Carta O.N.U. și cu regulile 
de procedură, iar din punct de 
vedere politic ea poate complica 
situația internațională.

Reprezentantul Republicii Popu
lare Ungare a fost sprijinit de 
delegații R. Cehoslovace, U.R.S.S. 
și R. P. Romine.

V. V. Kuznețov, șeful delega
ției sovietice, a protestat cu lio- 
tărîre împotriva încercărilor de 
a strecura pe ordinea de zl a 
actualei sesiuni a Adunării Ge
nerale așa-numlta „problemă 
ungară“.

Referlndu-se la procedura ar
bitrară folosită anul acesta pen
tru a înscrie problema ungară 
pe ordinea de zi, delegatul ro- 
mln, Silviu Brucan, a subliniat 
faptul că întrucit nu s-au găsit 
delegații dispuse să ceară în
scrierea acestei probleme pe or
dinea do zi. cererea de înscriere 
a acestei probleme a venit din 
partea lui Leslie Munro, care se 
autointitulează „reprezentant spe
cial al O.N.U. în problema Un
gariei“.

După ce chiar în sinul aliați- 
lor S.U.A. au apărut îndoieli cu 
privire la aceasta procedură, de
legația americană s-a hotărît in 
ultimul moment să ceară ea în
săși înscrierea problemei ungare 
pe ordinea de zl. S. Brucan a 
arătat că nu este de loc surprin
zător ca după ce in decursul u|-

timelor trei sesiuni ale Adunării 
Generale au fost epuizate dife
rite posibilități de a înscrie așa- 
zisa problemă ungară pe ordi
nea de zi a Adunării Generale, 
inițiatorii acestei acțiuni au fost 
nevoiți să recurgă la curiosul 
procedeu de a-1 transforma peste 
noapte pe Leslie Munro în organ 
al O.N.U.

Această procedură, a declarat 
Silviu Brucan, este ilegală șl de 
fapt nu există o cale legală pen
tru a aduce această problemă în 
fața O.N.U. Dacă ar exista o 
cale legală, fără îndoială că Ini
țiatorii introducerii „problemei 
ungare“ pe ordinea de zi a O.N.U. 
ar fi foarte mulțumiți s-o folo
sească. Toate referirile conținute 
în memorandumul explicativ, 
care au drept scop să prezinte 
motivele pentru care această 
problemă trebuie să fie înscrisă 
pe ordinea de zi, chiar dacă ar 
fi acceptate ca atare, ele sînt, în 
conformitate cu toate normele 
de drept internațional, de dome
niul exclusiv al jurisdicției și 
suveranității guvernului ungar. 
Mai mult decît atît, textul aces
tui memorandum, fiind redactat 
in stilul unui reportaj de senza
ție, nu poate fi în nici un caz 
luat drept bază de discuție da 
către delegații cu simț de răs
pundere și care se respectă. In 
ceea ce privește importanța și 
urgența problemei, a subliniat

Ture în U.R.S.S
a deveni stăpîni pe soarta șl 
bogățiile lor. Ei vor să trăiască 
mai bine, să albă mai multa ali
mente, îmbrăcăminte, încăl
țăminte, școli, spitale. Toate a- 
cestea trebuie realizate și atunci 
oamenii muncii îșl vor sprijini 
în mod activ guvernul.

In cuvintarea de răspuns, Seku 
Ture a spus că poporul din 
Guineea este ferm hotărît să rea
lizeze progresul economic, cultu
ral șl social. Președintele a mul
țumit din toată inima poporului 
sovietic pentru ajutorul pe care 
acesta îl acordă poporului din 
Guineea, pentru sprijinul acor
dat popoarelor care lupta pentru 
eliberare națională de sub jugul 
colonial.

Seku Ture a urat popoarelor 
Uniunii Sovietice prosperitate, 
fericire și noi mari succese.

Acuzații de la Düsseldorf acuza I
DÜSSELDORF 24 (Agerpres).

— La Düsseldorf continuă pro
cesul rușinos înscenat unor cu- 
noscuți luptători pentru pace din 
Germania Occidentală.

In ședința din 23 noiembrie 
tribunalul a procedat la intero
gatoriul lui E. Eckert.

E. Eckert a demascat născo
cirea cuprinsa în acuzație, po
trivit căreia lupta pentru pace 
este condusă doar de comuniști 
subliniind printre altele că pas
torul Oberhof, care stă alături 
de el pe banca acuzaților, nu 
este nicidecum comunist. El a 
subliniat că numeroși oameni din 
Germania Occidentală, fără 

-----•-----  '

fie comuniști, au donat sume Im
portante fondului mișcării pen
tru apărarea păcii. Eckert a a- 
mintit că Apelul dc la $tockho!m 
pentru Interzicerea armei nu
cleare a fost semnat în Germa
nia Occidentală de 2,5 milioane 
oame ni.

După o întrerupere a ședinței, 
tribunalul a trecut la interoga
rea lui Walter Diehl.

sä

Un document al 
Conferinței 

de la Geneva
GENEVA 24 (Agerpres). 

TASS transmite :
In cadrul ședinței din 24 

iembrle a conferinței celor trei 
puteri în problema încetării ex
periențelor cu arma nucleară a 
fost pus de acord șl adoptat un 
document referitor la sarcina 
conferinței experților de a ela
bora criteriile (indicațiile obiec. 
tive ale aparatelor) care vor fl 
necesare pentru a trimite o ins
pecție acolo unde se constată un 
fenomen suspect de a fi o explo
zie nucleară.

Grupul se va întruni la Gene
va la 25 noiembrie și va prezen
ta un raport conferinței pînă la 
11 decembrie 1959.

După ce conferința a adoptat 
acest document, reprezentantul 
U.R.S.S., inslstînd asupra acce
lerării lucrărilor conferinței, a 
propus să se trepcă la examina
rea Celorlalte prevederi ale acor. 
dulul cu privire la încetarea ex
periențelor cu toate tipurile de 
arme nucleare, prevederi asupra 
cărora nu s-a ajuns încă la o 
înțelegere.

no-

CONFERINȚA TINERILOR MEM
BRI Șl CANDIDAȚI Al P.5.U.G.

BERLIN 24 (Agerpres). — 
La Magdeburg a avut loc con
ferința tinerilor candidați de 
partid și membri ai P.S.U.G., 
convocată de Comitetul Central 
al Partidului Socialist Unit din 
Germania, care a fost consacra
tă problemei atragerii întregu
lui tineret la înfăptuirea planu
lui septenal de dezvoltare. a 
economiei naționale a R.D. Ger
mane, P. Verner, membru su
pleant în Biroul Politic al C.C. 
al P.S.U.G. a prezentat un ra
port.

Participanții la conferință au 
hotărit să însărcineze grupul 
de lucru pentru problemele ti
neretului de pe lingă C.C. al 
P.S.U.G. să popularizeze propu
nerile prezentate la conferință 
pentru ca ele să fie folosite ul
terior în munca cu tineretul.

IN MEXIC - MANIFESTĂRI 
CONSACRATE R.P.R.

MEXICO CITY 24 (Ager
pres). — Asociația de prietenie 
și schimburi culturale mexicano- 
rpmînă a organizat re:ent în 
sala Asociației ziariștilor din 
Mexic, cu sprijinul Institutului 
romîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, un ciclu de con
ferințe de popularizare a țării 
noastre. Printre aceste conferințe

Dublu
S. Brucan, singurul lucru care 
se poate spune este că ea nu este 
nici importantă, nici urgentă. 
Dacă acum trei ani uriașa cam
panie dc propagandă tendențioa
să care a însoțit înscrierea aces. 
tel probleme pe ordinea de zi 
ar mai fi putut să producă con
fuzii asupra adevăratului carac
ter al problemei, astăzi aceeași 
încercare apare despuiată de 
toate măștile ca o grosolană di
versiune destinată să abată 
O.N.U. de la sarcinile sale im
portante. Singurul element de 
urgență la care cineva se poate 
gîndi în stadiul actual al lucră
rilor sesiunii — a spus în în
cheiere delegatul romîn — este 
acela ca Adunarea Generală, 
după ce a adoptat în unanimita
te rezoluția cu privire la dezar
marea generală și totală și re
zoluțiile cu privire la experien
țele nucleare, să cheme atît pu
terile occidentale cit șl cele din 
Răsărit să colaboreze în mod 
constructiv pentru o dezarmare 
reală.

Cu majoritate de voturi, Co
mitetul General a 
Adunării Generale să 
„problema ungară“ 
de zi. Delegațiile U.R.S.S., R. P. 
Romine și R. Cehoslovace au vo
tat contra. Delegațiile Marocului 
și Indoneziei s-au abținut de la 
vot.

recomandat
Includă 

pe ordinea

Demascarea unor afirmații calomnioase
NEW YORK 24 (Agerpres). deosebi rezultatele alegerilor din

In legătură cu alegerile pentru 17 noiembrie constituie un răs-
Consiliul de Securitate reprezen- puns elocvent la toate insinuările
tariful delegației poloneze a făcut ‘ 
o declarație reprezentanților pre- . 
sei. „Cîteva declarații și afirmații 
recente referitoare la alegerile 
pentru Consiliul dt Securliiate, 
se spune In această declarație, 
sînt regretabile și surprinzătoare. 
Aceasta se referă îndeosebi-Im 
declarațiile făcute de reprezen
tantul delegației Statelor Unite. 
El a găsit de cuviință să facă 
observații șl să aducă argumente 
jignitoare pentru Polonia. Ele 
nu au nimic ton’un cu atmosfera 
liniștită care trebuie să dom
nească în cursul dezbaterilor și 
în, car“ trebuie să fie adoptate 
hotăririle O.N.U. in legătură cu 
aceașta .par foarte stranii acuza
țiile , formulate de reprezentantul 
S.U.A., că răspunderea pentru 
faptul că în alegeri nu s« vor 
putea obține rezultate precise 
trebuie să-i revină Poloniei. Din 
aceste declarații ale reprezentan
tului S.U.A. fac parte și declara
țiile că delegația .poloneză 
acționează sub o anumită pre
siune. Independent de faptul 
că aceste acuzații nu corespund 
realității, considerăm că repre
zentantul S.U.A. este cel mai .pu
țin îndreptățit să ridice problema 
exercitării unei presiuni în cursul 
actualelor alegeri. Am vrea să 
credem că aceste declarații ale 
reprezentantului delegației S.U.A. 
nu reflectă punctul, de vedere ofi
cial al guvernului american.

Desfășurarea alegerilor și în-

împotriva Poloniei. Ele dovedesc 
; de asemenea că majoritatea dele- 
gaților aprobă candidatura Polo
niei. Delegația poloneză menține 
candidatura Poiomei si speră că 
această candidatură va fi spriji
nită d„ toți aceia care respectă 
spiritul Cartei O.N.U. și care 
luptă în mod sincer pentru des
tinderea încordării internaționale.

în Comitetul nr. 3
NEW YORK 24 (Agerpres). — 

Corespondență specială: In Co
mitetul nr. 3 al O.N.U. se discută 
acum articolul 14 al Convenției 
pentru drepturile civile și po
litice, elaborata de Comisia pen
tru drepturile omului. Delegația 
Angliei șl apoi cea a Argentinei 
au propus un amendament care, 
sub pretextul îmbunătățirii re
dactării articolului, urmăresc 
eliminarea prevederii cu privire 

cetățenilor 
și curților

la egalitatea tuturor 
în fața tribunalelor 
de justiție.

Exprimind opoziția 
R. P. Romîne față 
încercare de atacare a principiu
lui de bază al imparțialității le
gii și aplicării ei, Adrian Du
mitru a subliniat necesitatea 
menținerii in textul articolului a 
formulărilor inițiale explicite.

delegațiel
de această
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Regiuni întinse ale Braziliei 
au cunoscut in acest an o 
cruntă secetă. Mii de oameni 
istoviți de mizerie luau dru
mul pribegiei formî-nd lungi 
cortegii pe drumurile prăfuite. 
„Marșurile foamei", — așa se 
intitulau aceste triste proce
siuni. lată însă că unor firme 
americane li s-a făcut milă de 
bieții oameni care flăminzesc 
șl au hotărît să livreze Brazi
liei o ’
fasole uscată. Dar, ținînd pe
semne seama și de faptul că 
mii și mii de brazilieni nu gă
sesc de lucru, marfa în ches-

cantitate însemnată de

Un domn contraamiral

american pe nume Mac Neil 
și de profesie controlor finan
ciar al Pentagonului s-a dove
dit un excelent elev al răposa
tului Farfuridi. Deși departe de 
Dîmbovița tocmai pe malurile 
Potomacului, dl. controlor con
traamiral aplică fidel magistra
la teorie a lui Farfuridi după 
care să se schimbe totul, fără 
să se modifice nimic. Dl. con- 
traamiral-controlor a afirmat 
că sint posibilități pentru re
ducerea efectivului armatei cu 
circa o sută de mii de oameni, 
că așc s-ar economisi o sumă 
ie 500 milioane de dolari. Care 
sumă „ar putea fi consacrată 
înarmărilor". După -um se vede 
unii generali americani au o 
idee fixă : înarmările. Cu toate 
că acestea apasă pe spinarea 

. omenirii, cu toate că periclitea
ză pacea și securitatea lumii, 
înarmare cu orice preț, înar
mare. Asta seamănă cu idee a 
fixă a nebunului din anecdotă, 
care nu voia să facă altceva 
oe lume decît prăștii și să spar
gă, geamurile cu ele. Ideiie fixe 
nu sint deloc recomandabile. 
Încă un pas și se poate da în 
boala fostului ministru de răz
boi, For re st al.

Ziarele americane
enunță o nouta'le sportivă. 

In Pennsylvania urma să aibă 
loc ..maratonul somnoroșilor", 
cu patru partic'panți. Cel care 
va dormi mai mult fără som
nifer și fără alcool v.a cîștiga. 
Sforăiturile sînt interzise. N-am 
aflat, continuarea și nici rezul
tatul..

Amatorii de senzații s-au mai 
distrat o zi. Mîine Se va căuta 
altceva, un alt concurs de stat 
în creștet, de tăvălit, de mers 
în coate, de leapșa de supor
tat palme sau altceva asemănă
tor.

Toni Sailer
cunoscutul schior șl campion 

olimpic plătește acum tributul 
profesionismului. In Austria 
casa de filme care l-a achizi
ționat împreună cu o mare casă 
comercia’ă au pus ’n vînzare 
fulare, berete și rochii cu bu
zunare largi de care atirnă por
tretul lui Sailer. E o glorie cam 
scumo plătită. Prețul este dem
nitatea sportivă terfelită de 
spiritul negustoresc

AL. GIRNEAȚA
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Acum doi ani locuitorii raionului Maharadzevsk, R.S.S. Gruzină, au sărbătorit pe profesorul de 
limba rusă Gherasim Bolkvadze din localitatea Natanebi cu prilejul împlinirii vîrstei de o sută 
de ani. In ciuda faptului că a atins această vîrstă înaintată și că are de mult dreptul să 
treacă la o odihnă bine merita tă, acest bătrîn profesor - care se bucură de respectul întregii 

populații din raionul Maharadzevsk —■ continuă să predea limba rusă.

Din toate colturile lumii
se numără „Privire asupra li
teraturii romine“, „Muzica în 
Romînia", „O bătrînă țară care 
întinerește" și „Asigurările so
ciale in Romînia“.

Conferințele au fost urmate de 
programe de muzică romînească 
și de proiectări de filme romt- 
nești.

KASSEM : IRAKUL SE PRONUN
ȚA ÎMPOTRIVA POLITICII AGRE

SIVE IMPERIALISTE
BAGDAD 24 (Agerpres). — 

Ziarul „As-Savra“ relatează că 
primul ministru Kassem a deda- 
rat, într-o convorbire cu un grup 
de ofițeri irakieni, că Irakul este 
un stat neutru. El se pronunță 
împotriva blocurilor militare șl 
a politicii agresive și va acor
da ajutor celorlalte țări arabe. 
Vorbind despre uneltirile impe
rialiștilor împotriva independen
ței Republicii Irak, Kassem a de
clarat că toate aceste atacuri se 
explică prin faptul că imperia
lismul vrea să nimicească re
publica, creată pe baza libertă
ții, deoarece ea servește drept 
exemplu demn de urmat celor
lalte țări.

Vorbind despre situația poli
tică din Irak, Kassem a subli
niat din nou însemnătatea uni-

tății poporului irakian în fața 
uneltirilor imperialiștilor și a 
forțelor reacțiunii. Primul mi
nistru Kassem a subliniat că în 
Irak va fi continuată activitatea 
de democratizare a țării.

PĂRERILE REALISTE ALE UNUI 
SAVANT DIN S.U.A.

WASHINGTON 24 (Agerpres). 
In cadrul unui interviu tele
vizat dr. Krafft Ehricke, expert 
în domeniul rachetelor, de ori
gină german și care lucrează în 
S.U.A. pentru secția de aeronau
tică a societății „General Dyna- 
mics Corporation“, a declarat că 
pînă cînd Statele Unite vor fi 
în stare să lanseze o stație inter
planetară în jurul lunii, sovie
ticii vor fi fotografiat probabil 
planetele Venus și Marte. „SE 
POATE PERFECT CONCEPE, 
a spus Ehricke, CA. ANUL VII
TOR RUȘII VOR FI IN STARE 
SA. LANSEZE UN OM IN SPA- 
ȚIUL INTERPLANETAR CU 
BUNE ȘANSE DE SUCCES“.

JUMĂTATE DIN BOLNAVII AME
RICANI INTERNAȚI SUFERĂ DE 

MALADII MINTALE

CHICAGO 24 (Agerpres). — 
Agenția Unitcd Press Interna

țional anunță că potrivit ra
portului prezentat la cea de-a 
șasea conferință anuală a Aso
ciațiilor medicale de stat, re
zultă că o jumătate din cei 
1.500.000 de bolnavi internați 
în spitalele din Statele Unite 
suferă de boli mintale.

Raportul arată că în fiecare 
zi numărul persoanelor inter
nate în spitale pentru boli min
tale, este egal cu cel al celor 
ce suferă de alte boli.

TELEGRAFISTUL ELECTRONIC

M OSC O VA 24 (Agerpres). — 
Ziarul „Trud" publică următoa
rea notă intitulată. „Telegra
fistul electronic" :

In fața ghișeului de primire a 
telegramelor este coadă mare. 
Dar cetățeanul care vine la ofi
ciul poștal dispune de prea puțin 
timp liber. Pină la oficiul tele
grafic cel mai apropiat sint cinci 
stații de troleibus. Va trebui să 
aștepte.

De data aceasta riadul se mic
șora .rapid. Funcționarul de la 
ghișeu nu trebuia să se deplaseze 
pină în sala aparatelor. După ce 
însemna numărul de ordine oe 
formular, el depunea telegrama 
pe un transportor care o ducea 
la aparatul emițător.

După ce a ajuns în fața ghi
șeului, atenția vizitatorului a
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tlune se prezenta amestecată 
cu pietre și alte corpuri stră
ine. Astfel șl șomerii or să 
albă cu ce se ocupa, vor se
para fasolea de celelalte com
ponente ale sacilor... Ziarul 
„Diario de Noticiàs" relata că 
președintele Braziliei, Kublts- 
chek, a hotărît să se returneze 
respectivelor firme cei 52.000 
de saci cu fasole-pietre si 
șl a manifestat indignarea față 
de metodele întrebuințate de 
firmele americane în schimbu
rile comerciale internaționale.

S. V. i

întrebări dificile 
și răspunsuri 

neconvingătoare...
T~x omnul Herter, conducăto- 
/ J rul diplomației america

ne, s-a încumetai să a- 
tingă un subiect socotit tabu 
pe vremea domniei lui Dulles 
la Departamentul de Stat. Su
biectul acesta il deduci cu ușu
rință chiar prin simpla lectură 
a titlului articolului pe care 
Herter l-a publicat în revista 
„Parade“. Titlul sună așa i 
„Cele zece întrebări dificile pe 
care ni le pune lumea“.

Pentru cei obișnuiți să înre
gistreze stările de spirit antia- 
mericane din diverse puncte ale. 
globului aceste întrebări nu 
reprezintă o noutate. Elementul 
surpriză îl constituie repetarea 
acestor întrebări de către secre
tarul de stat al S.U.A. și recu
noașterea acestuia că americanii 
nu pot da un răspuns clar în
trebărilor dificile ce li se pun. 
„Dc ce Statele Unite se încăpă- 
țînează ți nu vor încetarea ex
periențelor cu arma nucleară ? 
Dacă dumneavoastră nu interi- 
[ionați să începeți un război, 
atunci de ce Statele Unite ame
nință Uniunea Sovietică încon- 
jurînd-o cu baze militare

Si întrebările continuă...
Întrebările acestea diplomații 

americani le-au uuzit rostite în 
toată lumea — de oameni po
litici sau de oameni simpli, de 
ziare ca și de posturi de radio. 
„Răspunsurile la aceste între
bări, scrie Herter. ridică cîteva 
din cele mai dificile și compli
cate probleme de politică ex
ternă care stau astăzi în fața 
dumneavoastră și a guvernului 
dumneavoastră“.

Care o fi cauza neputinței 
diplomaților americani de a 
găsi răspunsuri convingătoare ? 
Dacă ar fi să-l credem pe au
torul articolului din „Parade“ 
de vină sint... americanii care 
călătoresc în străinătate și nu 
se pricep să facă propagandă 
pentru politica americană. De 
unde, se vede că In Departa
mentul de Stat mai sînt unii 
care, se leagănă in iluziile stru
țului ce-și viră capul in nisip.

Domnul Herter încearcă să-și 
instruiască subalternii. El vrea 
să le ofere o „lecție“: lată cum 
trebuie să răspundeți — li se 
adresează profesoral. Dar sfatu
rile lui nu sint noi. Argumen
tele — sînt învechite și de mult 
și-au dovedit șubrezenia. Cine 
mai crede, de pildă, in baliver
nele despre „expansionismul so
vietic“ sau altele croite pe ace- 
lași calapod ? incercînd să dea 
sfaturi, domnul Herter și-a do
vedit propria neputință de a fi 
convingător. El nu le-a oferit sub
alternilor decît ceea ce ei înșiși 
repetă de mai mulți ani. „In
structajul" domnului Herter a- 
rată limpede că otita vreme cît 
la Departamentul de Stat va 
avea acces „războiul rece“ di
plomații americani vor fi me
reu în dificultate de a da răs
punsuri opiniei publice interna
ționale.

Dacă domnul Herter vrea cu 
adevărat, așa cum a sugerat în 
mai multe nnduri., să privească 
realitatea cu curaj, el va tre
bui fără îndoială să renunțe de- 
îndată la moștenirea puțin plă
cută pe care Dulles a lăsat-o 
politicii americane.

E. OBREA

fost reținută de următorul anunț: 
„Tovarășii Scrieți citeț, fără 
ștersături adresa și textul. Acea
sta va urgenta transmiterea te
legramei cu ajutorul aparatului 
electronic telefoto. instalat la 
oficiul nostru. Se primesc tele
grame în orice limbă".

De pe transportor formularul 
trece pe un cilindru special. Ci
lindrul îl împinge cu o anumită 
viteză în aparat, iar acesta, fără 
intervenția omului care lucra 
înainte la manipulatorul telegra
fic,. transmite cuprinsul telegra
mei la adresa indicată.

Noul aparat telefoto „Ftap" a 
fost realizat de un colectiv al 
institutului central de cercetări 
al Ministerului Telecomunicațiilor 
al U.R.S.S. Aparate de acest tip 
au fost instalate la Telegraful 
central, precum și la alte 12 ofi
cii poștale din Moscova.

© La 24 noiembrie președintele 
Eisenhower l-a primit pe profe
sorul _ V. S. F.melianov, șeful Di
recției generale pentru folosirea 
energiei atomice de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.

. G La Londra au început trata
tivele între delegațiile guverna
mentale ațe Uniunii Sovietice și 
Marii Britanii cu privire la pro
gramul schimbului din domeniul 
culturii, științei, învățămlntulul 
și tehnicii între cele două țări 
.pe perioada 1 aprilie 1960-1 apri
lie 1961


