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însuflețiți de chemarea ti
nerilor din orașul Craiova și 
de dorința fierbinte dc a con
tribui prin munca noastră la 
ridicarea de noi construcții și 
la înfrumusețarea Capitalei 
noastre dragi, am hotărit să 
cinstim ziua proclamării Re
publicii Populare Romine 
- 30 Decembrie - cu înde
plinirea următoarelor anga
jamente :

1. Vom efectua pe șantie
rul de locuințe din strada 
Murgului și pe alte șantiere 
un număr de 1000 ore mun
că patriotică in așa fel incit 
fiecare din noi să totalizeze 
pină la 30 Decembrie cîte 
400 ore de muncă patriotică.

2. Pentru a da patriei cit 
mai mult oțel, vom colecta 
pînă la 30 Decembrie din în
treprindere și din afara ei, 
cantitatea de 22.000 kg. fier 
vechi.

3. Pentru înfrumusețarea 
curții uzinei noastre vom a- 
menaja - prin muncă patrio
tică grădina din fața halelor 
și terenul de sport.

4. Membrii brigăzii noastre 
vor viziona in colectiv piesa 
„In numele revoluției", 2 fil
me și vor merge la Muzeul de 
Istorie a Partidului.

5. Ne propunem ca pină 
la 30 Decembrie să susținem 
cu toții discuții finale la con
cursul „Iubiți cartea“ ci 
învățăm incă două 
noi : „Brigadieri cu 
fierbinte" și „Măreț 
al patriei iubite".

Ne vom strădui să 
nim și să depășim i 
mentele pentru a fi alături de 
toți tinerii care muncesc zi 
de zi pentru a face patria 
noastră tot mai frumoasă.

Noi dorim să întîmpinăm ziua 
de 30 Decembrie, ziua procla
mării Republicii Populare Ro
mîne cu noi realizări in acțiu
nile patriotice. Studiind în ca
drul brigăzii noastre chemarea 
brigăzilor 
patriotică 
ne luăm 
mente:

utemiste de muncă 
din orașul Craiova, 
următoarele angaja-

parti- 
de Io- 

clădirilor

1. întreaga brigadă va 
cipa la diferite construcții 
cuințe și demolarea 
vechi de pe b-dul Karl Marx, la
pavarea de străzi, la amenaja
rea stadionului „Vasile Roaită" 
efectuînd 650 ore de muncă pa
triotică.

2. Brigada va participa la ac
țiunile pentru crearea de spații

verzi. Tn acest sens vom săpa 
500 de gropi centru plantarea 
de pomi pe malul Dunării reali- 
zind circa 1.000 de ore.

3. Pentru a sprijini dezvolta- 
industriei noastre siderur-

și să 
cîntece 

inima 
pămint

indepli- 
angaja-

BRIGADA UTEMISTĂ DE 
MUNCA PATRIOTICA 
Nr. 2 DE LA UZINELE 

„REPUBLICA“

Răspunsuri la chemarea 
brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică din orașul Craiova

Vom munci pe șantierele 
de construcții

rea
gice brigada va colecta, încărca 
și transporta 10.000 kg. fier 
vechi lucrînd sub lozinca „Fie
care tinăr brigadier să colecteze 
cel puțin 200 kg. fier vechi.

4. Brigada noastră își va a- 
duce contribuția la recoltarea po
rumbului de pe panta Brăilei cu- 
legînd porumbul de pe o supra
față de 4 ha.

5. Brigada noastră de muncă 
patriotică va viziona 
6 filme, o piesă de 
vizita Muzeul de 
oraș, va merge in
experiență la Șantierul năval din 
Galați. De asemenea în cadrul 
brigăzii un membru va prezenta 
recenzia romanului „Dulăii“ de 
Zaharia Stancu. întreaga bri
gadă va fi înscrisă la concursul 
„Iubiți cartea“ iar un număr de 
10 brigadieri vor susține discu
țiile pentru a primi insigna de 
„Prieten al cărții“.

in colectiv 
teatru, va 

istorie din 
schimb de

Din zi în zi orașul Ploești ca
pătă o nouă înfățișare. La multe 
din construcțiile ce sint reali
zate in orașul Ploești o mare 
contribuție o aduc tinerii munci
tori. Alături de miile de tineri 
din întreprinderile, instituțiile și 
cartierele orașului Ploești, un a. 
port însemnat la munca volun
tară pe șantierele de construcții 
îl aduc in continuu și cei aproa
pe 200 de tineri de la întreprin
derea metalurgică „24 Ianuarie ‘. 
Tinerii de aici au realizat pină 
in prezent aproape 8.400 de ore 
de muncă voluntară pe diferite 
șantiere de construcții. Pentru 
ei constituie o legitimă mindrie 

țfaptul că au reușit să trimită 
pînă acum la Hunedoara și Re
șița 20.000 kg fier vechi colectat 
în timpul liber.

Însuflețiți de chemarea lan
sată de tinerii orașului Craiova 
in cinstea celei de a XI l-a ani
versări a proclamării Republicii 
Populare Romîne, utemiștii și

tinerii întreprinderii metalurgice 
„24 Ianuarie” din orașul Ploești 
s-au angajat ca pînă la 30 De
cembrie să realizeze pe șantie
rele de construcții de locuințe 
un număr de 3.000 ore de muncă 
voluntară, să colecteze și să pre
dea 15.000 kg fier vechi, să în
carce și să transporte 50 m cubi 
pămînt de la noile construcții ce 
se ridică în cadrul întreprinderii. 
In această perioadă tinerii vor 
viziona in colectivă un spectacol 
de teatru și un film precum și 
Muzeul de istorie al regiunii 
Ploești. Ei s-au angajat totodată 
să învețe cîntecul „Brigadieri cu 
inima fierbinte“ 
cìnte cînd se vor 
curile de muncă.

pe care să-l 
deplasa la lo-

IN NUMELE BRIGĂZII UTE
MISTE DE MUNCA PATRIOTI
CA Nr. 11 DIN SECȚIA SCU- 
LARIE CENTRALA A UZINE
LOR METALURGICE „PRO
GRESUL“ BRAILA.

STANICA GURAU 
responsabilul brigăzii

în muncăE X e nt p 1 u 
disciplinăȘl

Chemarea adresată 
de comandanții bri
găzilor utemiste 
muncă patriotică din 
orașul Craiova a en
tuziasmat și pe tinerii 
din brigada noastră. 
Pentru a intimpina 
ziua de 30 
brie, ne-am 
să efectuăm 
1200 ore muncă pa
triotică în uzină pen
tru a contribui la a- 
menajarea noului ate
lier de țevărie.

De asemenea vom

de

Decem- 
propus

încă

colecta și preda 40.000 
kg. fier vechi.

Ne propunem ca 
fiecare din noi să fie 
un model de com
portare, atit in mun
că, cit și în socie
tate. In acest scop, 
vom căuta să ne pe
trecem cit mai mult 
timpul liber în colec
tiv, vom organiza vi
zionarea în colectiv a 
patru filme și cinci 
spectacole de teatru. 
Pentru a întări și 
mai mult viața colec
tivă a brigăzii ne vom 
ocupa și mai mult de

pregătirea noastră po
litică fi culturală.

Prin îndeplinirea a- 
cestor obiective pre
cum și prin partici
parea tinerelului la 
alte acpuni de folos 
obflesc care se vor 
mai organiza, ne pro
punem ca pînă la 
sfîrșitul anului circa 
27 tineri din brigadă 
să primească insigna 
de brigadier.

Brigada 
de muncă patriotică 
nr. 16 de la Uzi
nele „Mao Țze-dun"

„SCINTEIA TINERETULUI
organizează

UN CONCURS
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Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romin

Tovarășului CHIVU STOICA, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Rotnine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Pre
zidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S., Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
vă exprimă dv. și prin dv. întregului popor romin mulțumiri cordiale 
pentru felicitările calde și urările prietenești adresate cu ocazia 
celei de-a 42-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie. Prietenia frățească și colaborarea multilaterală intre poporul 
sovietic și poporul romin, ca și intre popoarele din toate țările so
cialiste, constituie o mărturie vie a triumfului ideilor Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

Popoarele Uniunii Sovietice salută eu un sentiment de mare bucu
rie succesele minunate obținute de oamenii muncii din Rominia sub 
conducerea Partidului Muncitoresc Romin în dezvoltarea economiei 
și culturii, in ridicarea nivelului de trai al populației.

Urăm tuturor oamenilor muncii din Republica Populară Romină 
succese continuie in construcția socialistă, in lupta pentru intărirea 
păcii in lumea intreagă.

N. S. IIRUȘC1OV
Prim-secretar al Comitetului Centrat 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

K. E. VOROȘILOV 
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem

al U.R.S.S.
N. PUIU -- •---

utemistă

Moscova, 24X1.1959.

Un grup de tineri dansatori de la Școala de artă populară din Oradea.

Marți 24 noiembrie a.c. tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romin, a primit în audiență pz 
tov. Ferenc Keleti, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
R.P. Ungare la București, în le
gătură cu plecarea sa definitivă 
din Republica Populară Romînă.

J
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In întreaga tară 
s-a terminat 

recoltarea 
sfeclei de zahăr

Foto : P. POPESCU

Aplecată atent asupra mașinii, tînăra Erica Mnehota de la în
treprinderea „Nikos Beloiannis“ din Timișoara muncește cu sîr- 
guință pentru îndeplinirea noului ei angajament : depășirea 

normei cu 40 la sută.
Foto : P. PAVEL

„Romantismul• ••

exploatării omului 
de către om

pentru tinerii corespondenți 
voluntari și cititori ai ziarului

Concursul va avea două etape și va fi dotat cu premii 
la sfirșitol fiecărei etape.

Prima etapă a concursului - rezervată genului publicis
tic scurt - se desfășoară între 25 noiembrie - 31 decem
brie a.c. cu tema :

Din viața și 
din R.

munca tineretului
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. la 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 și Ideologică a tineretului, activita
tea culturală, artistică și sportivă etc.

TRIMITEȚI INFORMAȚII INTERESANTE 
CARE SA CONSEMNEZE IN PAGINILE ZIA
RULUI O CRONICA A NOULUI DIN VIAȚA 
Șl 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 șl epigrame care să combată 
tismul. inerția și alte fenomene 
viața și munca tineretului.

La sfîrșitul etapei I se vor acorda 
următoarele premii:
Premiu) I: obiecte în valoare de 1.509 lei 

îl: 
III:

Informații care să oglindea-

rutina. birocra- 
negative din

H )) D ))

sa vor moi

Cronica locurilor
contemporane

can H. Manns își pierde 
timpul încercind să demon
streze că orinduirea capita
listă din Statele Unite ar tre
bui intitulată „colectivism“ : 
G. Allen vrea să-o intituleze 
„popularism“ sau „nou sistem 
administrativ“ după profeso
rul A. Nours, „economia 
muncii” după cum scrie pro
fesorul S. Slichter, fi așa mai 
departe. Pentru a ne da seama 
pină unde ajung apologeții 
capitalismului în încerca, 
rea de a ridica prestigiul ter
felit ol

Apologeții capitalismului 
își continuă febril activitatea. 
Zorul lor cel mare este în
dreptat acum spre ceea ce 
mai multe organe de presă 
americane denumesc — 
„campania de spălare a cre
ierilor americanilor” Cum 
adică ? Pot fi spălați creie
rii? O fi vreo nouă invenție 
americană, vreo dovadă a u- 
nei tehnici „extra" care 
rămasă mult în urmă în al
te domenii binecunoscute își 
propune tururi de forță de 
acest gen ?

„Spălarea 
metaforă, fi 
fie risipită 
bună pe t__ -
cut-o vizita lui IV. S. DARA El ET
Hrușciov in Statele I AlvalLLl
Unite, ale cărui 
cuvinte și răspunsuri 
date propagandiștilor capita
liști au pătruns în inimile și 
mințile a milioane de ameri
cani, dezlănțuind un puternic 
proces de trezire la 
Cum unor anumite 
nu le stă la inimă 
cru, au început să 
lată piața americană

creierilor” este o 
vrea să zică : să 
impresia 

care a fă-

sistemului capitalist 
monopolist, să ne o- 
prim puțin asupra u- 
nei noi cărți intitulate 
agresiv „Manifestul 
anticomunist“. Nu este 
vorba de ridicola lu- 
„Manifestul copita- 

apărută in 1958 la 
fi care-fi 

nici mai mult,

Recoltarea sfeclei de zahăr 
s-a terminat în întreaga țară, 
înfăptuind indicațiile partidului 
de mărire a producției de sfeclă 
de zahăr oamenii muncii de pe 
ogoare au obținut succese deo
sebite. Recolta mare din acest 
an a făcut posibil ca în bazele 
de recepție să intre pînă acum 
cu circa 1.200.000 de tone mai 
multă sfeclă decît întreaga pro
ducție a anului trecut.

Recolte mari au obținut în
deosebi unitățile agricole socia
liste care în toamna anului tre
cut au identificat cele mai po
trivite terenuri pentru această 
cultură, au făcut arături adinei 
de toamnă, au încorporat în sol 
importante cantități de îngrășă
minte, iar în primăvară au e- 
xecutat toate lucrările tn bune 
condiții agrotehnice.

Aprovizionate mai din vre
me decît în alți ani cu materia 
primă necesară, fabricile de za
hăr și-au depășit planul de pro
ducție pînă la 20 noiembrie cu 
25.000 tone de zahăr.

realitate, 
cercuri 

acest lu- 
opereze, 

a
cărții inundată de volume cu 

în

crare 
list“ 
New York, fi care-fi pro
punea nici mai mult, nici 
mai puțin decit să înlocuias
că... „Manifestul comunist“.

Dar ceea ce sare in ochi 
de îndată ce iei cunoștință 
de „Manifestul anticomunist" 
este, înainte de toate, orienta, 
rea întregii lucrări. Lucrarea 
profesorului Watt are mai 
mult un caracter defensiv, 
este un fel de prestidigitație 
teoretică, destul de inabilă de 
altfel, consacrată salvării re
putației pierdute a orînduirii 
capitaliste.

Și iată, de astădată acest 
„Manifest anticomunist”, iscă
lit de Watt W. Roslow, pro
fesor la universitatea din 
Cambridge aruneîndu se or
bește împotriva marxismului. 
Care este principala culpă 
care i se aduce lui Marx ? A. 
ceea că a... greșit. Cum, de ce, 
contra argumente nici pome
neală ! In schimb Rostow în
cearcă să explice legea fun
damentală a capitalismului 
contemporan într-un mod ca
re produce ilaritate chiar 
printre cei neinițiați în cunoș
tințe elementare de economie 
politică. Ascultați : în capila. 
lism, „motivul profitului nu 
este dominant“. Ce este atunci 
dominant ? Ascultați ; „Sen
timentul de romantism al 
noului“. Cu alte cuvinte 
marii magnați imperialiști, 
Rochefeller, Mellon, Dupont 
fi cei de teapa lor au jefuit 
in stingă și în dreapta nu 
din goana pentru îmbogățire, 
nu asuprind zeci și sute de 
milioane de oameni, ci din... 
„romantismul noului". Halal 
„romantism“ mai este fi a-

CAROL ROMAN

coperte țipătoare, scrise 
diferite stiluri și la diferite 
tonuri. Toate însă trăncănind 
apos pe aceeași temă. Fie 
— ccpitalismul este minunat, 
fie — capitalismul nu mai 
există și locul său a fost ocu
pat de o nouă orînduire, care 
in ultima instanță ar putea 
fi intitulată... ' „umanita
rism economic1*. Strădania în 
a arăta că negru nu e negru 
reiese chiar numai și din 
modul in care diferiți a- 
pologeți își intitulează lu
crările. Profesorul ameri-

ÀI. ÂndrițoiuOdinioară, timpul îl copleșea 
pe omul simplu, îl strivea. Din
colo de arătătoarele ceasornicu
lui de pe turnul primăriei (cea
sul de mină sau de buzunar era 
un articol de mare lux) și din
colo de foile calendarului de doi 
lei bucata, viața amărîtă de a- 
tunci nu-i lăsa să vadă prea 
multe. Omul sărac se gîndea la 
măsura timpului doar cînd alcă
tuia cîte o petiție, dar și atunci 
întreba vecinul : In cit avem as
tăzi ? Ziua de ieri era bucuria 
unui necaz trecut, ziua prezentă 
era o groaznică luptă cu exis
tența iar cea de mîine era chi
nuitorul semn de întrebare al 
pîinii. Veșnicia, infinitul, nemu
rirea, deceniul, secolul și mile-; 
niul le lăsa în seama istorici
lor și geologilor căci degetele, 
de la mî.nă erau tocmai bune, 
pentru socoteala zilelor săptă- 
mînii. Și totuși, în vremea aceea, 
aici, pe acest pămînt, bogat dar 
vîndut și arvunit, în această Bel
gie a orientului s-au cum i-o 
mai fi zicînd burghezo-moșieri- 
mea cosmopolită - floarea țării se 
lupta între zidurile Doftanei cu 
Cronos. Mișcarea mîinilor trezea 
lanțurile iar zgomotul lanțurilor 
trezea veacul. Prin pătratul ză
brelit sau chiar oblonit al gea
mului scund nu se putea vedea 
mai mult decît o așchie de cer 
și un petec de pămint, dar visul 
luptătorului cuprindea tot spațiul 
țării. Atunci cind, un cutremur 
de pămînt a năruit iidul închi
sorii, burghezia nu se gindea 
nicidecum că un alt cutremur, 
al luptei populare va nărui du-

surpe vechimea. Ca să înțele
gem trecutul așa cum se cuvine, 
mai cu seamă ca să înțelegem 
diferența față de viața poporu
lui din acele vremuri și cea de 
azi, se cuvine să poposim la 
pietrele comemorative, care mar
chează locurile unde comuniștii 
își aveau sediile conspirative în 
lupta pentru o viață mai bună 
a poporului.

Prezentul 1 El e clipa care 
svîcnește abia perceptibil în 
ceasornic, dar care ridică schele, 
suprapune cărămizi, forează pă- 
mîntul în căutarea petrolului și 
toarnă fontă. Valoarea lui se 
poate cîntări economic în milioa
ne de lei, iar sensul lui istoric e 
ca un ochi vrăjit care ne ajută 
să privim spre viitor. Dacă tre
cutul trăiește în locuri istorice, 
pecetluit, in ruine de cetăți și 
oseminte pietrificate, prezentul 
trăiește viu, trepidant, cu un en
tuziasm molipsitor, în șantiere 
înscrise în planuri de perspec
tivă și apoi înființate pe teren. 
La Bicaz, la Săvinești, la Onești, 
în Dobrogea, pe Valea Prahovei, 
și pretutindeni asistăm la o înno
bilare și înfrumusețare de 
negrăit a peisajului țării noastre. 
Frumos cum era, și cum l-a văzut 
Russo în „Cîntarea Romîniei“ și 
Vlahuță în „Romînia pitorească“, 
peisajul acestei țări înzestrate 
își sporește prin majoratul pre
zentului, virtuțile. Locurile devin 
și ele ca și oamenii, contempo
rane. Din ceea ce a văzut Vla
huță au rămas aceleași numai 

*
(Continuare in pag. 3-a)

ghenele și tarabele lumii vechi, 
mucegăite. Inevitabilul s-a pro
dus și astfel noțiunile de timp 
și de spațiu au început să ni se 
clarifice, să ne intre în stăpî- 
nire, să ne dea entuziasm și 
sens. Timpul nu ne mai cople
șește iar locurile țării au deve
nit purtătoare ale unor minunate 
frumuseți contemporane.

Trecutul, prezentul și viitorul 
au primit măsurile cuvenite și 
stima de care nu s-au mai 
bucurat pe aceste pămînturi. 
Trecutul 1 lată, de pildă, deună
zi au fost scoase din humă, în 
preajma Constanței, niște ziduri 
împodobite ale antichității, iar la 
poalele Munților Carpați niște 
urme ale preistoriei. Comitetele 
regionale și raionale de partid 
și sfaturile populare, se spunea 
emoționant de laconic în ziare, 
au dat sprijinul cuvenit săpătu
rilor arheologice. Ce poate fi 
mai frumos și mai tulburător de
cît faptul că partidul nostru, 
preocupat de marile și impre
sionantele probleme ale con
struirii socialismului, de' ziua de 
azi și de cea de mîine, își gă
sește răgaz și pentru ajutorarea 
pasionaților cercetători care, 
înarmați cu o lopățică și o mă
turică, scutură relicvele milenare 
de rugină și argilă 1 Trecutul 1 
Vechile monumente istorice au 
primit 
să nu 
vîntul, 
forturi

(Agerpres)

(Continuare în pag. 4-a)

Curiozitate“ se intitulează 
această fotografie expusă 
printre multe altele la cel 
de-al 
țional 
R.P.R. 
Uzată

11D11
acorda cinci mențiuni

etapei o ll-a a concursului, care se va desfășuraTema c._.
intre 1 ianuarie 1960-5 mai 1960 - precum șl lista pre
miilor, vor fi anunțate ulterior.

acoperămint de olane, ca 
le nimicească ploaia și 
și au primit contra

de sprijin ca sg nu le

doilea Salon Interno
de Artă Fotografică ol 
Fotografia a fost rea- 
in Republica Populară 

Bulgaria.



Cum sprijină organizațiile U. T. M. școala 
în ridicarea nivelului la învățătură al elevilor 
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Plenara a VII-a a CC. al U-T-M. a 
dezbătut, ca una din problemele cele mai 
importante, sarcinile care revin organi
zațiilor U.T.M. de a sprijini școala în ve
derea ridicării continue a nivelului de 
învățătură al elevilor. Plenara a cerut 
organizațiilor U.T.M. să folosească cit 
mai multe forme si metode de muncă in 
scopul dezvoltării la elevi a conștiinței 
răspunderii de a se pregăti cit mai bine

„Sf a tul
In clasa a X-a C se purtau dis. 

cuții aprinse. Eleva Badea Eugenia 
mai luase un doi. Anul trecut 
Badea Eugenia avusese numai 
note de la 7 in sus. Ce s-a intim- 
plat insă ? De ce anul acesta pe 
lingă notele bune apar lot mai 
des note proaste ? De ce în loc să 
se frămînte cind ia o notă proastă, 
să caute să și-o îndrepte ea afi
șează un aer de indiferență ? După 
terminarea ultimei ore, toți elevii 
au rămas in clasă.

— Ce facem t Întrebarea acea
sta era firul care unea gindurile 
tuturora. Cum să îndreptăm situ
ația ? Așa s-a născut ideea organi
zării in clasă a unor adunări ful
ger pentru 
lor proaste, 
intr-o astfel de adunare co
lectivul clasei a găsi» răspunsul 
la întrebările ce-l frăminlau. Vi
novat de notele proaste ale elevei 
Badea Eugenia era anturajul dă
unător in care-și petrecea timpul. 
Atitudinea indiferentă pentru 
notele proaste era împrumutată 
de la „prietenele“ ei din afara 
școlii. Multe lucruri s-au spus în 
seara aceea, ca între tovarăși, ca 
între adevărați prieteni.

— Noi vrem să fim o clasă frun-

discutarea note- 
in seara aceea.

Grupa

din ce în ce re-

intr-o 
nu a

problemă a 
fiecărui elev

precum și de a-i ajuta în mod practic să 
obfină rezultate cit mai bune la în-obfină rezultate 
vătătură.

Prezentăm în 
riența dobîndită 
U.T.M- din școlile medii în munca de 
ajutorare a elevilor la învățătură, spri
jinind școala în strădania ei de a ridica 
nivelul muncii instructive-

această pagină expe- 
de unele organizații de învățătură

tașă, să obținem 
zultate mai bune. Ce folos că tu 
Eugenia poți să înveți și nu vrei. 
Fără muncă nu poți obține nimic. 
Rocile care conțin minerale nu ar 
fi decit slinci fără valoare dacă 
munca minerilor și a metalurgi- 
știlor nu le-ar transforma în me
tale necesare industriei țării. La 
fel și cunoștințele din manuale, 
vor rămîne litere pe hîrtie dacă 
nu le vom asimila pentru a le 
puteu aplica mai tirziu în viață. 
Vrem ca din clasa noastră la sfir- 
fitul anilor de școală să plece con
structori de nădejde ai socialis
mului. Daci vrei să rămii cu noi, 
învață. Ai nevoie de ajutor, te 
ajutăm. Dar dacă nu vrei să înveți 
de
Așu a spus și Săndulescu Lidia, 
secretara organizației U.T.M. a 
clasei, așa au spus utemistele lor- 
gulescu Maria și Ștefănescu Ma- 
nuela, așa au spus toți elevii 
clasei.

Zilele au trecut și odată cu tre
cerea lor au început să se vadă 
rezultatele, tn catalog in rubrica 
elevei Badea Eugenia apar tot 
mai des note de 8, 9 și 10. Colec
tivul a învins. Badea Eugenia a 
fost readusă in mijlocul colectivu-

ce ai venit la școală ?

Steagul
fruntașilor

de a supraveghea disciplina, 
de a urmări rezultatele la învă
țătură și de a controla cum se 
desfășoară autodeservirea în 
clase. Și fac aceasta cu cea 
mai mare seriozitate, cu mîn- 
drie.

Întrecerea a deschis drumul 
altor inițiative. Nu există numai 
o întrecere intre clase, ci și între 
elevii aceleași clase. Steagul de 
rind fruntaș decernat în fiecare 
săiptămînă este păstrat ca un 
trofeu în prima bancă a rtndului 
de bănci fruntaș ca semn că în
tr-o săptămînă rîndul acela de 
elevi n-a luat nici o notă slabă.

Fiecare clasă, fiecare rind 
caută soluții pentru a ajunge cu 
întreg efectivul lor la nivelul 
fruntașilor. In clasa VlII-a A, de 
pildă, se obișnuiește oa după ore 
elevii, pe grupe să discute des
pre felul cum iși vor pregăti lec
țiile pentru a doua zi. A dcua 
zi, înainte de ore, elevii se în- 
tîlnesc din nou și revăd felul 
cum au rezolvat lecțiile, își cla
rifică nedumeririle. In clasa 
a IX-a E s-au format echipe de 
utemiști, pe cartiere, oare merg 
la părinți șl le comunică rezul
tatele la învățătură ale fiilor lor, 
iar pe unii îi ajută la învățătură. 
Jn toate clasele există, pe mate
rii, un responsabil care contro
lează dacă elevii și-au făcut s-au 
nu temele în ziua respectivă.

Lupta pentru a obține „Stea
gul fruntașilor“ a stimulat in
teresul pentru învățătură, preo
cuparea pentru ca grupa de 
învățătură, rîndul din care face 
parte, clasa întreagă să fie cele 
mai bune din școală. Și se a- 
nunță de pe acum numeroase 
clase fruntașe. In școală nici 
un elev nu este amenințat să 
rămînă repetent, iar notele peste 
șase precumpănesc. Mai trebuie 
subliniat un lucru: rezultatele 
acestea se obțin în condițiile 
unei exigențe sporite din partea 
profesorilor.

La început de an în cataloa
gele claselor Școlii medii nr. 6 
din București începuseră să 
apară note proaste. Tradiția 
„perioadei de acomodare“ în pri
mul trimestru se părea că a 
prins rădăcini în viața unor 
elevi.

Elevii și chiar unii utemiști 
nu socoteau prea grav faptul că 
se luau note proaste. „Lasă, mai 
sînt două trimestre, cel care au 
medii slabe și le corectează a- 
tuncl“ — spuneau unii.

Organizația U.T.M., cel mai 
buni utemiști, nu puteau fi insă 
de acord cu această concepție. 
„De ce în trimestrele viitoare 
elevii să lupte pentru corectarea 
unor medii, pentru rotunjirea 
lor, și să nu lupte atunci pentru 
a consolida succesele obținute în 
primul trimestru ?“ — și-au spus 
numeroși utemiști. Și, ca și in 
alte domenii ale activității 
U.T.M. inițiativa și-a spus șl 
aici cuvîntul. Așa s-a născut 
trecerea între clase care avea 
obiective și obținerea unor 
zultate bune la învățătură.

De atunci au trecut mai multe 
săptămîni. Bătălia pentru cele 
mai bune rezultate nu are 
la baza însă o ambiție egoista, 
ci dorința de a apăra prestigiul 
clasei, da a-i ridica pe toți ele
vii la nivelul celor buni. Elevii 
școlii urmăresc cu emoție grafi
cul rezultatelor. In fiecare săp- 
tămină pot apare alți fruntași 
dacă fruntașii din săptămînă 
precedentă se culcă pe lauri. 
Deocamdată fruntașii țin cu 
strășnicie la titlul ce-l poartă. 
De patru săptămîni clasa a X-a 
A, (dintre clasele de dimineață) 
și clasa a VlII-a A (dintre cla
sele de după.amiază), păstrează 
steagul de clasă fruntașă. De 
patru săptămîni consecutiv, ca 
răsplată, elevii acestor clase 
poartă pe braț banderole roșii 
în semn că ei au sarcina de a 
organiza recreația elevilor și

lui unit al clasei. Organizația 
U.T.M. a clasei a reușit să facă 
pe fiecare elev și utemist să se 
intereseze nu numai de rezultatele 
lui la învățătură ci și de cele ale 
tovarășilor săi. A reușit să creeze 
o opinie a colectivului împotriva 
notelor proaste, învățătura s-a 
transformat 
colectivului, 
in parte.

Faptul că 
ziție față de anumite manifes
tări negative și nu se aștepta ora 
educativă sau adunarea generală 
U.T.M. a avut un efect ime
diat asupra situației la învăță
tură.

Metoda s-a dovedit eficace și 
am extins-o. De atunci în fiecare 
clasă se țin — atunci cînd este 
nevoie—adunări pentru discutarea 
notelor proaste. Ele seamănă cu 
sfatul unei familii cu 40 de mem
bri, sfat exigent cu fiecare mem
bru al său. Prin 
clasei“ a X-a C au 
Stăncescu Mihai și 
rel iar rezultatele 
răspunsurile bune pe care Stăne
scu le-a dat la orele de chimie, 
prin schimbarea atitudinii lui 
Stăncescu față de învățătură. Și 
la clasele a X-a A, D, a IX-a 
A și a Xl-a D utemiștii au 
început să-și pună întreba
rea : ce să facem cu cei ce au 
note mici ? „Sfatul clasei“ pentru 
îmbunătățirea situației la învăță
tură începe să intre în viața celor 
19 clase ale școlii și odată cu el 
încep să apară note mai bune in 
cataloage și să dispară actele de 
indisciplină din clase.

se lua la timp po-

fața „sfatului 
mai trecut și 
Stănescu A u- 
s-au văzut în

STATE MARCEL 
secretar al comitetului U.T.M. 
din Școala medie nr. 2 Pitești

în
că 
re-

L. LUSTIG

„Consfătuirea fruntașilor“ - elevii Nicolescu Basarab, Pavel Tă- 
bușcă, Corneliu Trifan, Dumitru Ene și Spătoru Alexandru din 
clasa a Xl-a A - Școala medie nr. 1 „I. L. Caragiale" Ploești, 
discutînd din inițiativa Comitetului U.T.M. despre modalitatea 

de a-i ajuta pe elevii mai slabi la învățătură.

întrajutorarea
Oprea Petra este printre cei 

mai buni elevi la matematică 
din clasa a IX-a A de la Școala 
medie nr. 1 din Sibiu. Nu-i pro
blemă sau ecuație pe care să 
nu o rezolve. Dar Oprea se o- 
bișnuise să păstreze totul pen
tru el, să învețe de unul singur 
în mod egoist. De cîte ori vre
unul din colegi a apelat la aju
torul său cerîndu-i o explicație, 
o părere, el a ’ 
nepăsător.

- Ce sînt 
întrebi?

Nici chiar 
bancă nu l-a ajutat niciodată 
Oprea deși erau buni prieteni.

In clasa a IX-a A sînt mulți 
elevi fruntași la învățătură. Ma
joritatea lor sînt utemiști. Și Pe
tra este utemist. Multă vreme 
însă și el și ceilalți utemiști au 
stat izolați în primele bănci fără 
să le pese ce se întîrnplă în res
tul clasei.

— Ce mă privește pe mine că 
Gabriela Brînză are note slabe, 
spunea deseori Doina Crăciun.

dat din umeri

eu,

pe

profesor, de mă

Una din grupele de învățătură de la Școala medie nr. 2 Pitești 
pregătind lecțiile la fizică.

Pe fiecare îl interesează cum în
vață.

Din această cauză în clasa a 
IX-a A elevii se împărțiseră în 
buni și slabi la învățătură și nu 
exista între ei un spirit tovără
șesc de întrajutorare, nu exista 
dorința ca întreaga clasă să de
vină fruntașă la învățătură.

Situația aceasta n-a dăinuit 
însă multă vreme. Acum două 
săptămîni biroul U.T.M. pe cla
să a organizat o adunare gene
rală U.T.M. deschisă în care a 
invitat pe diriginta clasei pre
cum și pe cîțiva părinți în care s-a 
analizat amănunțit situația la în
vățătură. S-a vorbit în acea adu
nare despre faptul că majorita
tea elevilor buni au manifestat 
spirit individualist, egoist, n-au 
fost buni colegi. S-a vorbit de 
asemenea despre adevărata 
prietenie și tovărășie. Au luat 
cuvîntul și cîțiva părinți, munci
tori la diverse întreprinderi din 
oraș care au arătat elevilor că 
într-o uzină sau fabrică, munci
torii se ajută reciproc pentru 
însușirea măiestriei profesionale.

Pentru prima oară în acea a- 
dunare și Oprea Petra și toți 
ceilalți elevi fruntași ai clasei 
s-au simțit cu adevărat vinovați 
față de colegii lor, și-au dat 
seama de purtarea necolegială 
pe care au avut-o.

Și-au dat seama că sînt vi
novați nu numai pentru faptul 
că nu i-au ajutat pe colegii lor 
mai slab pregătiți să învețe, ci 
și pentru faptul că nu au luat 
poziție hotărîtă, combativă îm
potriva acelora care nu-și fă
ceau datoria lă-sîndu-i în acest 
fel să persevereze pe acest drum 
greșit.

Roadele acestei interesante a- 
dunări au inceput să se vadă 
peste cîteva zile. Fiecare din e- 
ievii fruntași a luat în grijă cite 
unul sau doi elevi slabi la învă
țătură, mutîndu-se chiar cu ei în 
bancă. In fiecare zi înaintea o- 
relor repetă împreună lecțiile și 
se ascultă unii pe alții. Temele 
pe a doua zi și le fac tot îm
preună acasă. Dar faptul cel 
mai important este Să în clasa 
a IX-a A fiecare elev se stră
duiește acum să ajungă fruntaș 
la învățătură, că numai există 
acel spirit individualist, acea 
nepăsare față de colegul de 
alături. întrajutorarea la învăță
tură este privită ca o sarcină 
dată de organizație, ca o dato
rie de utemist și de care trebuie 
să se achite cu cinste.

Răsfoind catalogul clasei am 
constatat că într-adevăr elevii 
fruntași își duc la îndeplinire 
această sarcină. Nicolae Ștefă
nescu care anul trecut și chiar 
în primele zile ale acestui an 
avea note slabe are acum note 
numai de la 8 în sus. Același lu
cru se poate spune și despre 
Simionescu 
Eva lancso 
alții.

Nicolae și despre 
și încâ despre mulți

M. VERDEȘ

de perete
perete a școlii s-a 
de nivelul de învă-

o-

Eleva Rodica Constantin, din 
clasa a Vlll-a B de la Școala 
medie nr. 5 din Orașul Stalin 
se prezenta la foarte multe 
materii insuficient pregătită. In 
clasă, neatentă, nu lăsa nici co
legii să asculte lecțiile. Acasă 
lăsa doar impresia că se pregă
tește pentru lecțiile de a doua zi. 
Notele pe care le obținea, extrem 
de inconstante, oglindeau limpe
de un stil de muncă dezordonat: 
3 la latină și 9 la romină, 4 la 
geografie și 8 la fizică. Tovarășa 
dirigintă Elena Cărare o vizitase 
acasă, ■ vorbise cu ea, dar degea
ba. Rodica nu dădea semne prea 
evidente de îndreptare.

■ *
La ora educativă din 21 no

iembrie, tovarășa dirigintă nu a 
mai venit singură. O însoțea un 
om intre două vîrste, purtînd sub 
braț un teanc de caiete.

— Astăzi, tovarășul Vasile 
Constantin, fruntaș în producție 
la Fabrica „Rulmentul" vă va

Ora
vorbi despre felul în care învață 
pentru a-și ridica nivelul profe
sional și pentru a-și lărgi din ce 
in ce mai mult orizontul politic 
șl cultural. Trebuie să știți că 
este tatăl colegei voastre, Rodica.

In bancă Rodica zi ml tea mîn- 
dră. Caietele de notițe și de con
specte ale tovarășului Vasile 
Constantin ■— ordonate și clare 
— dovedind un studiu temeinic, 
și aprofundat, trec din mină in 
mină. De. la catedră, tatăl Rodicăi 
vorbește.

— întotdeauna în muncă mă 
conduc după un plan care-mi 
permite să studiez tot materialul 
pe care mi-l propun să mi-l însif- 

• șese. Și mai ales, nu mă ridic de 
la masa de lucru pină cind nu 
ani siguranța că stăpinesc bine 
ceea ce am citit. Pentru aceasta

I
W V iva

fac conspecte și scheme citesc cu 
atenție. Învăț continuu, pentru a 
recupera ceea ce n-am putut în
văța la anii voștri, 
desăvîrși pregătirea 
Am sfătuit-o și pe 
procedeze la fel, să 
nat, sistematic. Ea 
ascultă. Cind vrea să învețe își 
scoate toate cărțile și caietele pe 
masă. Începe să citească la fizică 
și fără să termine trece la ro- 
mină sau la istorie, pentru ca 
pină la sfirșit să le arunce pe 
toate și să nu știe nimic. N-are 
voință, nu este, perseverentă, ii 
place să-și piardă timpul, e su
perficială. Sînleți colege cu ea. 
Ajutați-o să nu mai fie așa, a- 
jutați-o să devină o elevă bună 
și disciplinată.

Elevii ascultau eu atenție «-

pentru a-mi 
profesională, 
fata mea să 
învețe ordo- 
însăi tui mă

runeînd din cînd în cînd Rodi
căi priviri dojenitoare. La înce
put fata voia să arate că nu le 
dă nici o atenție. Pe măsură ce 
tatăl ei vorbea, însă, simțea cum 
fără voie i se roșesc obrajii. Co
legele, prietenele ei au început 
să-și spună cuvîntul, să vor
bească față de tatăl ei despre 
faptul că întreaga clasă este ne
mulțumită de felul cum învață 
Rodica.

— Felul în care învață tatăl 
Rodicăi trebuie să fie un exem
plu pentru noi, cu atît mai mult 
cu cît în afara muncii de uzină 
depune atîta interes pentru stu
diu. Mă mir că avînd un astfel 
de exemplu în față, Rodica nu 
se străduiește să-l urmeze, spune 
Smaranda Niculescu, secretara

biroului U.T.M. pe clasă. Noi tre
buie s-o ajutăm să nu mai fie așa.

— Și eu cred că atitudinea Ro
dicăi e rușinoasă nu numai pen
tru ea, ci și pentru noi, colegii 
ei. Rodica trebuie să învețe ală
turi de noi pină s-o deprinde să 
muncească ordonat. Așa putem 
să o sprijinim mai serios, putem 
să învățăm laolaltă, spune Ro
dica Rabeja.

In fața colegilor care o pri
veau mustrător din bănci, in fața 
tatălui său, ale cărui speranțe nu 
le îndreptățise, în fața profesoa
rei pe care de-atitea ori n-o as
cultase, Rodica trebuia acum să-și 
spună părerea despre propria ei 
purtare. N-a vorbit mult.

— Eu... eu am să mă îndrept. 
Și tata și voi o să mă ajutați, ca 
să nu mai iau note proaste, să 
mă îndrept.

Rodica Constantin nu mai vrea 
să fie codașă...

L. MARTIN I

Gazeta de 
cupat mult 
țătură în școală. Erau aspru cri
ticați elevii care luau mereu note 
proaste, care rămîneau corijenți. 
Cei fruntași erau evidențiați. 
Despre elevii ca mine care ne 
scăldam între 5 și 7 nu se spunea 
nici un cuvînt.

E drept însă că uneori eram 
invidioasă pe elevii fruntași me
reu evidențiați. Dar un articol 
apărut la gazeta de perete, la în
ceputul anului acesta mi-a atras 
atenția și mie ca și multor alto
ra : „Nu vreți să fiți și voi frun
tași ca ei ?“ Această întrebare 
mi-a dat de gîndit. Nu vreau 
oare să fiu fruntașă ? Nu vreau 
să fiu în rîndul colegilor mei 
Ovidiu Golea, Crișan Doina, Po
pa Doina, lăudați de toată lu
mea ? Mai mult decît atît, ga
zeta ne îndemna să luptăm pen
tru a deveni fruntași, arătînd cît 
de inadmisibilă e atitudinea de 
a te mulțumi numai cu nota 5, 
6 și 7. Un utemist trebuie să lup
te să devină tot mai bun la în
vățătură. Să nu vreau să fiu 
fruntașă ? ! Oare nu asta este 
datoria mea de seamă ca elev 
care se pregătește să devină un 
cadru de nădejde pentru con
strucția socialistă. Vreau ! Dar 
cum ? Și tot gazeta de perete 
mi-a dat răspuns întrebării. Am 
început să caut articole noi la 
gazetă. Și acestea au început să 
apară. Tovarășii profesori, prin
tre care și diriginta noastră Po
dea Marina ne-au dat și pe acea
stă cale sfaturi. Cei mai buni e- 
levi ca Neamțu Lucia, Golea 
Ovidiu, Haiduțiu Delia și alții au 
arătat colegilor „cum își pregă
tesc lecțiile“, „cum își planifică 
timpul“.

Articolele lor le-am citit cu a- 
tenție. I-am mai întrebat și cu 
alte ocazii despre metodele lor 
de învățătură. Am început să în
văț ca și ei. Citesc și după notițe 
și după manual. Învăț cu creio
nul în mînă. Fac sublinieri, scot 
ideile principale, fac schițe. 
Fiind Ia secția umanistică m-am 
convins că trebuie să citesc mul
tă literatură. De la colegii frun
tași am învățat să-mi organizez 
timpul.

Acum învăț sistematic, repet și 
în problemele nelămurite cer 
consultații tovarășilor profesori. 
M-am convins că pot învăța mai 
bine. Au trecut trei luni și la 
toate materiile, în anul acesta am 
numai 9 și 10.

MILITARU IOANA 
elevă, clasa a Xl-a U, 

Școala medie nr. 2-Arad

Pentru elevii clasei a Xl-a o- 
cest ultim an de școală medie 
pune o serie de probleme deo
sebite : asimilarea unor materii 
de studiu noi, odată cu repeta
rea celor învățate in ceilalți ani 
de școală. Fiecare se pregătește 
pentru a trece cu succes exa
menul de maturitate de la sfirși- 
tul anului.

Am intrat intr-una din sălile 
de meditații de la Școala medie 
„Minai Viteazu" din Bucu
rești. O liniște deplină asi
gură fiecărui elev posibili
tatea de a se concentra asu
pra studiului. Celor dintr-a Xl-a 
li s-au pus la dispoziție săli de 
meditație separate. Fiecare se 
pregătește pentru a doua zi, a- 
plecat peste notițele și cărțile 
sale. „Studiul individual e prima 
treaptă a asimilării materiei, cea 
de bază, mă lămurește locțiito
rul secretarului din comitetul 
U.T.M. pe școală, Radu Dobres- 
cu. Dar noi avem forme de în
vățătură colectivă in internat, 
care ne ajută să obținem rezul
tate tot mai bune la invățăturâ. 
De altfel, îmbunătățirea situației 
la invățăturâ și mai ales atitu
dinea hotărită împotriva „cinci- 
lor" din cataloagele noastre stă 
in atenția tuturor utemiștilor 
școlii după adunarea de ale
geri".

E un timp de învățătură febri
lă ; încep tezele. In internat, e- 
levii s-au organizat în grupe de 
studiu, care cuprind 6-8 elevi. 
Materia studiată individual este 
apoi revăzută în grupe, comple
tările se fac reciproc, notițele 
fiecăruia înlocuiesc manualele 
care lipsesc la unele materii.

- lată cum ne pregătim noi - 
spune Vlad Mizumschi din clasa 
a Xl-a A. începem cu materiile 
cele mai grele. După ce am 
terminat studiul individual ne 
stringem in grupă și după o re
petiție și un control reciproc al 
cunoștințelor - prin întrebări — 
se întocmesc, în cursul discuției, 
concluziile la lecția respectivă. 
Se fixează problemele dificile, 
se reliefează principalul, esen
țialul, din lecția pe care o pre
gătim.

- Și nu numai la lecțiile de 
zi procedăm așa - intervine 
Cornel Negrea. Sintem o clasă 
cu profil umanist, ne ocupăm cu 
precădere de problemele li
teraturii, limbii, științelor sociale. 
In grupa de studiu am pregătit 
o lucrare la limba romină 
despre Vitoria Lipan - eroi
na din „Baltagul" lui Mihail 
Sadoveanu. Materialul 
tar cercetat, 
dintre noi au

1

lectura 
conturat

suplimen- 
fiecăruia 
ideile di-

rectoare ale caracterizării și fle
care și-a scris apoi lucrarea 
după o serioasă analiză colecti
vă a celor studiate. Și nu mă 
îndoiesc că lucrarea despre Vi
toria Lipan ne-a reușit tuturor 
bine.

- In clasa noastră - cu profil 
real - completează cele spuse de 
colegul său C. Mărgâritescu din 
clasa a Xl-a E, 
dăm cu atenție 
le de matematici.
grupelor noastre de studiu colec
tiv vin profesorii - participăm la 
consultațiile lor săptăminale, 
care se transformă in repetiții 
active pentru examenul de ma
turitate.

Și rezultatele sint realmente 
vizibile : la extemporalul de la 
geografie in clasa a Xl-a A în
treaga grupă de elevi interni 
care au învățat împreună a 
luat note mari. In clasele a 
Xl-a A, D, E, elevii interni se min- 
dresc cu aprecieri evaluate in 
note mari la toate materiile. Și 
nu numai atit. Și elevii externi 
au inceput să folosească meto
da internilor : in clasa a Xl-a D 
trei colegi, buni prieteni, se în- 
tîlnesc mereu și iși verifică in 
comun cunoștințele. Și iată că 
unul din ei, Grama Cameliu, 
mai slab pregătit anul trecut la 
matematici a luat anul acesta 
numai note bune.

In grupele de invățăturâ 
formează prietenii trainice, i 
statornicește o atmosferă de i 
jutor tovărășesc reciproc.

M. GELAfl

aprofun- 
probleme- 

In ajutorul

••-----

se
se
a-

Eleva Rodica Andrei (dreap
ta) din clasa a Xl-a B a Școlii 
medii „Zoia Kosmodemian
skaia” din București este ori- 
cînd bucuroasă să ajute pe 

colegele ei. 1

nițiati
toate clasele s-au ți
nut adunări generale 
deschise fulger în ca. 
drul cărora utemiștii 
au mobilizat colecti
vele de elevi să se 
pregătească temeinic 
pentru teze. Au apă
rut două panouri „De 
ce ?“ și „Cinste lor” 
unde sînt afișate săp«i 
tămînal numele ele
vilor care nu se achi
tă de sarcina de a 
învăța și respectiv ale 
elevilor fruntași.

în clasa a X-a a a. 
pămt un buletin al

V e
U.T.M,Comitetul 

al Școlii medii din 
Bicaz a lansat în cla
sele a X-a și a Xl-a 
chemarea „Nici un e- 
lev corijent la înche
ierea trimestrului 1“, 
iar la celelalte clase 
un număr cît mai mic 
de corijenți. Apoi a 
mobilizat întreaga or
ganizație și pe elevi 
pentru realizarea 
cestei sarcini.

Au apărut nume
roase inițiative. Ast
fel, cu ocazia 
ceperii tezelor

a-

în- 
în

clasei în care 
șează zilnic 
obținute de 
slabi care reușesc să 
se îndrepte și se fac 
observații la adresa 
elevilor care stăruie 
în situația de medio
critate sau nesatisfă
cătoare.

Mulți dintre elevii 
școlii au reușit astfel 
să obțină rezultate 
bune și foarte bune 
la învățătură din pri
mul trimestru al anu. 
lui școlar.

Visul elevului care

se sfi- 
noteis 
elevii

V. R.

contează numai pe... „ajutorul“ colegilor.

- îndată tovarășe profesor, numai să prind „firul" problemei,..



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Principalul
caracterul mobilizator

Zilele trecute membrii cercului 
politic „Să ne cunoaștem patria“ 
din secția modelărie a Uzinelor 
„1 Mai“ Ploești au avut primul 
seminar din acest an de învăță
mînt politic. Tema seminarului 
oferea posibilitatea unor discu
ții vil, Interesante despre succe
sele obținute de poporul nostru 
muncitor, sub conducerea parti
dului, în construcția socialistă, 
despre sarcinile ce revin tinere
tului în lupta pentru creșterea 
continuă a productivității mun
cii, reducerea prețului de cost • 
și realizarea a cît mai multe e- 
conomii. Trebuie spus însă de la 
început că discuțiile în seminar 
nu au fost la nivelul dorit. După 
insistențele propagandistului au 
luat cuvîntul doi cursanți : Jcan 
Mîndrescu și Gh. Lixandru. In 
cuvîntul lor ei s-au străduit să 
clarifice subiectul pus în discu
ție: cum s-a înfăptuit reforma a- 
grară. Și într-o oarecare măsură 
au reușit. Dar discuțiile ulte
rioare nu s-au ridicat nici mă
car la acest nivel: mulți cursan
ți au dat răspunsuri simpliste, 
pline de generalități șl de multe 
ori confuze. Unele confuzii s-au 
făcut spre exemplu în discuțiile ‘ 
despre naționalizarea princlpa. 
lelor mijloace de producție. Răs- 
punsurile date de cursanți la a- 
ceastâ întrebare nu lămureau 
condițiile politice șl economice în 
care a avut loc pregătirea și în
făptuirea acestui act revoluțio
nar — naționalizarea. Propa
gandistul avea datoria să explice 
cursanțllor că prin eliberarea 
Romînlel de sub jugul fascist și 
instaurarea regimului democrat- 
popular în patria noastră s-au 
creat acele condiții care au per
mis înfăptuirea, la 11 iunie 
1948, a naționalizării principa
lelor mijloace de producție. El 
trebuia de asemenea să explice 
cursanțllor că prin trecerea prin, 
cipalelor mijloace de producție 
în proprietatea socialistă de 
stat, s-a' asigurat posibilitatea 
dezvoltării planificate a econo
miei naționale, industrializarea 
socialistă a țării, în scopul 
dicării continue a nivelului 
trai material șl cultural al 
lor ce muncesc.

O asemenea Intervenție

ri
de 

ce-

din

Informații
La cinematograful „Maxim 

Gorki“ din Capitală a început să 
ruleze de miercuri dimineața fil
mul documentar în culori con
sacrat vizitei întreprinse de tova
rășul N. S. Hrușciov, președinte
le Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., în Statele Unite ale A- 
mericii. Filmul este realizat de 
către reporterii cinematografici 
sovietici care l-au însoțit pe to
varășul Hrușciov in vizita sa.

★
Miercuri seara, însărcinatul 

cu afaceri ad-interim al Finlan
dei la București, Matti Pyykko, 
a oferit un cocktail cu ocazia 
prezenței în R. P. Romină a 
delegației comerciale finlandeze, 
care va stabili listele de mărfuri 
ce vor forma obiectul schimbu
rilor între cele două țări în 
cursul anului 1960.

A participat Ana Toma, ad
junct al ministrului Comerțului, 
precum și funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne și Ministerul Comerțului.

★
In cadrul Decadei cărții teh

nice eare se desfășoară între 25 
noiembrie și 5 decembrie, 
miercuri după-amiază a avut 
loc la Librăria Centrală din 
Eucdrești festivitatea deschi
derii „Expoziției cărții tehnice“ 
cu vînzare.

Au fost de față reprezentanți 
ai Ministerului Invățămîntulttl șl 
Culturii, oameni de știință, 
muncitori, ingineri, tehnicieni, 
un numeros public.

■-----•-----

partea propagandistului putea să 
ajute cursanțllor la înțelegerea 
mai profundă a rolului partidu
lui de conducător și organizator 
al tuturor victoriilor poporului 
nostru. Din păcate propagandis
tul n-a făcut această intervenție. 

Insuficient au fost clarificate 
în seminar și unele chestiuni pri
vind etapele revoluției populare 
din țara noastră și transforma
rea socialistă a agriculturii.

In seminar s-a trecut cu mul- 
tă ușurință peste multe probleme 
deosebit de importante cum ar 
fi perspectivele dezvoltării cons
trucției socialiste în patria noas
tră și sarcinile ce revin organi
zațiilor U.T.M., tineretului, în 
acest sens. Lecția cuprinde spre 
exemplu un capitol aparte în 
care se vorbește despre sarcinile 

însemnări de la primul 
seminar al cercului 

politic „Să ne cunoa
ștem patria“ din secția 
modelărie a Uzinelor 

„1 Mai“ Ploești
ce revin organelor șl organiza, 
țlllor U.T.M., în lumina docu
mentelor plenarei C.C. al P.M.R. 
din iulie anul acesta. Puiiînd în 
discuția seminarului un aseme
nea subiect, cursanți! ar fi pu
tut trage nenumărate învăță
minte pentru activitatea lor de 
viitor. S-ar fi putut și ar fl fost 
necesar să se discute despre căile 
de creștere a productivității 
muncii și de reducere a prețului 
de cost, despre resursele interne 
ale secției în ce privește îmbu
nătățirea continuă a calității 
produselor și realizarea a cît 
mai multe economii.

E drept că anul acesta colec
tivul secției modelărie a înre
gistrat succese însemnate in pro
ducție ; sarcinile de plan au fost 
depășite lună de lună, rebuturile 
au fost reduse la zero iar eco
nomiile realizate se ridică la 
peste 670.000 lei. In secție există 
însă multe rezerve Interne nefo
losite. Poate fi folosit mai ra
țional materialul lemnos pentru 
modele, pot fi folosite mai bme 
deșeurile, este necesară rid:ca- 
rea continuă a calificării tineri
lor muncitori, îmbunătățirea dis
ciplinei socialiste în muncă. A- 
cestea constituie surse impor
tante pentru realizarea de eco
nomii și prin aceasta de a con
tribui la creșterea productivi
tății muncii și reducerea prețului

de cost al produselor. De aseme
nea de o mare importanță este 
mișcarea de inovații și raționali
zări. Din.păcate, insă, organiza
ția U.T.M. nu s-a ocupat pînă 
acum de așa ceva. De aceea la 
ora actuală in secția modelărie 
există numai un singur inovator 
tînăr. In seminar se putea dis
cuta de asemenea despre modul 
în care luptă brigada de produc
ție a tineretului șl postul ute. 
mist de control, din care fac 
parte mulți cursanți, pentru rea
lizarea sarcinilor economice care 
stau în fața secției modelărie. 
Propagandistul n-a Insistat însă 
că în cadrul seminarului să se 
dezbată asemenea probleme.

Datorită faptului că discuțiile 
s-au desfășurat la un slab nivel, 
că la multe subiecte puse în dis
cuție s.au făcut confuzii care nu 
s-au clarificat pînă la sfirșitul 
seminarului, că nu s-a făcut o 
legătură strînsă între problemele 
discutate în seminar și activita
tea practică a cursanțllor, semi
narul nu și-a atins pe deplin 
scopul.

Răspunderea principală pentru 
aceste lipsuri revine în primul 
rînd propagandistului, tov. Flo- 
rea Constantin, care nu s-a in
teresat din vreme dacă cursan
ți! au studiat materialul biblio
grafic indicat. Ba mai mult, nici 
el nu s-a pregătit cu suficienta 
răspundere în vederea primului 
său contact cu oursanții. In ase
menea condiții, cînd atît cursan- 
ții cît și propagandistul vin la 
seminar fără să stăpinească pro
blemele ce urmează să fie puse 
în discuție, este șl firesc ca se
minarul să se desfășoare la un 
nivel scăzut.

Modul defectuos în care sa 
desfășurat primul seminar al cer
cului politic „Sa ne cunoaștem 
patria“ din secția modelărie tre
buie să dea serios de gîndit bi
roului organizației U.T.M. Cu 
sprijinul comitetului U.T.M. pe 
uzină, el trebuie să ia de ur
gență măsuri pentru a asigura 
fiecărui seminar un nivel politic 
și ideologic corespunzător, o 
strînsă legătură a problemelor 
teoretice cu activitatea practi
că a organizației U.T.M., a 
cursanților. Numai în felul a- 
cesta cercul politic își va pu
tea atinge scopul de a contribui 
la ridicarea nivelului politic și 
ideologic al tinerilor, de a-i 
mobiliza la o și mai activă 
muncă de înfăptuire a sarcinilor 
trasate de partid. >

I. ANDREI

■
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La biblioteca căminului cultural din comuna Lehliu au venit pentru a împrumuta noi cărți 

tinerii Gheorghe Nitran și George Petrescu.

Interviu acordat de acad. Mihai Beniuc

Motive „obiective“ 
sau lipsă de răspundere?

Zilele acestea acad. Mihai Be
niuc, prim-secretar al Uniunii 
Scriitorilor din R. P. Romînă, 
s-a înapoiat de la Roma unde a 
participat la consfătuirea Comu
nității Europene a Scriitorilor. 
Jn legătură cu această consfă
tuire, scriitorul Mihai Beniuc a 
acordat un interviu „Gazetei 
Literare“ și Agenției Romîne de 
presă „Agerpres“.

La consfătuirea de la Roma, 
care s-a desfășurat într-un spirit 
de colaborare, a declarat printre 
altele Mihai Beniuc, au luat par
te reprezentanți din 22 de țări 
ale Europei. In cadrul consfă
tuirii s-a dat formă proiectului 
de statut al Comunității. Strînsă 
colaborare între scriitorii tuturor 
țărilor, ajutor moral șt material 
pentru toți membrii Comunității, 
promovarea relațiilor culturale 
dintre popoare pe calea literatu
rii, angajarea scriitorilor de a 
ține' treaz șl a întări spiritul de 
prietenie și de pace între po
poare — lată cîteva din trăsătu
rile care definesc obiectivul prin
cipal al Comunității Europene a. 
Scriitorilor. Chiar dacă se nu
mește europeană, ea nu are to-

Subiectul filmului „Casa pă
rintească“ este atît de simplu in
cit e aproape foarte greu să fie 
redat mai amănunțit. O fată, Ta
nea, rămasă orfană în timpul 
războiului, a fost crescută de 
niște părinți adoptivi, un medic 
din Leningrad și soția lui. lată 
însă că acum, la mulți ani după 
înfierea ei, se află deodată că 
mama adevărată a fetei trăiește 
și roagă să-i fie trimisă fata. Și 
Tanea pleacă la țară, în casa pă
rintească unde s-a născut și de 
care n-a știut nimic atâția ani. 
Actrița Liudmila Marcenko, in
terpreta Taniei, ne prezintă cu 
multă sinceritate personajul ei: 
o fată drăgălașă dar care a fost 
peste măsură răsfățată de părinții 
ei adoptivi, o domnișoară cam 
rîzgîiată, capricioasă. De îndată 
ce vede un lucru mai puțin agre
abil face o cută între sprîncene. 
strîmbă din nas, înghite în sec

De ce și-a ales regizorul 
Lev Kulidjanov (autorul remar
cabilului film „Casa în care lo
cuiesc“) să privească pe eroii fil
mului și întâmplările lor prin ochii 
acestei fete? Tocmai pentru a 
arăta cum realitatea sovietică în 
mersul ei năvalnic înainte, are o 
forță extraordinară de convinge
re și educare. Este de-a dreptul 
pasionant să sezisezi, prin nuan
țele deosebit de fine și inteligen
te pe care le oferă scenariul (V. 
Metalnikov) și regia, cum se 
transformă optica acestei fete, 
cum rămîn îndepărtate pe drum 
tarele ei de caracter și educație. 
Și, lucrul cel mai impresionant, 
e că ceea ce o ajută pe Tanea 
să se schimbe, să se transforme 
în bine sînt nu îndemnuri sau 
sfaturi venite de la un om care 
și-a asumat sarcina creșterii ei,

bitori de artă. Uri fapt este însă 
cert. în regiunea Galați sînt mii 
de iubitori ai artei față de care 
forurile ce răspund de redarea în 
funcțiune a acestui imobil (sfatul 
popular orășenesc și I.G.O.-Galați) 
au datoria să urgenteze lucrările, 
pentru ca muzeul să răspundă 
astfel menirii pe care o are.

SANDU VAS1LESOU
strungar

Muzeul regional de artă, secția 
plastică din orașul Galați a depus 
o fructuoasă muncă pe linia 
popularizării culturii în rîndul 
maselor. Au fost organizate aici 
numeroase expoziții de plastică, 
gravură, litografii etc. De ase
menea muzeul a organizai și nu
meroase expoziții volante în în
treprinderi. Semnificativ în ceea 
ce privește interesul mereu eres* 
cînd pe care îl trezește în rîndul 
oamenilor muncii, este faptul că 
media anuală a vizitatorilor în 
grupe și individual este de peste 
45.000 de cetățeni dintre care o 
mare parte tineri.

Recent în urma unei decizii 
a Sfatului popular regional, 
muzeul a fost mutat într-o fru
moasă clădire din strada Republi
cii nr. 104. Localul spațios, 
compus din numeroase încăperi, 
lăsa să se întrevadă posibilitatea 
deschiderii unor noi secții cît și 
lărgirea celor existente. Se impu
neau însă unele amenajări, precum 
și zugrăvirea unor încăperi im
proprii de a fi folosite în starea 
în care se găseau.

Lucrările încredințate unor 
cooperative sub directa coordo
nare a întreprinderii de gospodă
rie orășenească începute inițial 
cu un număr important de echi
pe, promitea încheierea opera
tivă a lucrărilor.

Pe parcurs însă, sau ivit o 
serie de așa-zise „motive obiec
tive“ datorită cărora lucrările se 
desfășoară cu minimum de opera
tivitate. Cauza încetinirii lucră
rilor consta în lipsa de interes 
manifestată de sfatul popular o- 
rășenesc și l.G.O.

Nu știm dacă tovarășii de la 
I.G.O.-Galați sînt sau nu iu-

„N-avem chei!“
E dimineață. La magazinul 

„Tehnometar'-București, uni
tatea nr. 1, a intrat un cum
părător.
- 2 chel nr. 5 pentru mo

bilă.
- N-avem I
Peste alte două zile din 

nou aceeași discuție.
- O cheie de mobilă.
- N-avem I
Peste 3 zile, peste 5 zile 

aceeași cerere urmată de a- 
celași răspuns : „N-avem l

De multe luni de zile chei
le de mobilă wertay, mărimea 
1-6 lipsesc din magazinele 
de specialitate.

In comenzile periodice pe 
care magazinul „Tehnome- 
tal", unitatea nr. 1 le face, se 
cer cu regularitate aseme
nea chei. La 21 octombrie, 
spre exemplu, s-du cerut 
1200. Se cer dar nu se pri
mesc. Și asta pentru că în
treprinderea „Fierarul“ din 
Arad, care produce aseme
nea chei, nu-și respectă cu 
regularitate îndatoririle con
tractuale.

L CRINGUȚ

Miercuri la amiază a avut loc 
la Prezidiul Marii Adunări Na
ționale solemnitatea înmînării 
unor decorații.

La solemnitate au participat 
tovarășii Ion Gheorghe Mauret, 
președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Gheorghe 
Stoica, secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Ion 
Pas, președintele Comitetului 
de Radiodifuziune și Televiziune.

Pentru merite artistice deose
bite, cu prilejul împlinirii a 30 
de ani de activitate s-a conferit 
Ordinul Muncii clasa 1 Orche
strei simfonice Radio.

Cu același prilej s-au conferit 
ordine și medalii ale R.P. Ro- 
mine unor lucrători din cadrul 
acestei orchestre. Ordinul Steaua 
Republicii Populare Romîne cla
sa a V-a a fost conferit tov. Ovi- 
diu Varga, iar Ordinul Muncii 
clasa a IlI-a tovarășilor losi) 
Conta, Ioan Fotino, Nicolae 
Drăgoi, Isidor Wexler, Teodor 
Lupu, Hristache Popescu.

In cadrul aceleași solemnități 
a fost conferit tov. Blaziu Gu- 
ban, Ordinul Muncii clasa a II-a 
pentru merite deosebite în 
muncă.

Tovarășul Ion Gheorghe Mau- 
rer, a felicitat călduros pe cei 
decorați, urîndu-le noi succese 
în activitatea de viitor.

Tov. Ion Pas și Ovidiu Varga 
au mulțumit pentru înaltele dis
tincții acordate Orchestrei simfo
nice Radio și membrilor ei.

(Agerpres)

tușl un caracter de exclusivitate, 
ci, dimpotrivă, tinde la o colabo
rare cît mai largă în viitor și cu 
scriitori de pe alte continente.

Referindu-se în continuare la 
perspectivele de dezvoltare a 
Comunității Europene a Scriito
rilor, acad. Mihai Beniuc a 
spus: Comunitatea va tinde să 
cuprindă în sînul ei pe toți scri
itorii de valoare ai Europei și va 
reuși dacă aceștia își însușesc (și 
nici nu poate fi altfel pentru cel 
cu adevărat de valoare) „ține
rea trează și întărirea spiritului 
de amiciție între națiuni șl al 
păcii“, obiectiv inscris in statut, 
și postulat fundamental al timpu
rilor noastre. Reprezentanții Co
munității, care sint astăzi mem
brii Comitetului consultativ vor 
căuta, fiecare în țara sa, să con
stituie grupuri de Inițiativă care 
să facă pregătiri în vederea a- 
dunării generale de anul viitor. 
Printr-o muncă susținută a Co
munității se vor strînge nu nu
mai legăturile de prietenie din
tre scriitori, ci se vor intensifica 
mult și schimburile culturale în 
materie de carte prin traduceri 
și pe alte căi.

Atmosfera de destindere care 
începe să se simtă în lume — a 
spus în încheiere acad. Mihai 
Beniuc — este prielnică pentru 
luminarea perspectivelor unei 
largi colaborări prietenești în 
viața literară internațională.

(Agerpres)

O imagine din film

Tinerii participă 
Ia plantarea puiețîlor

Observînd că puieții de plop 
negru hibrid plantați în urmă 
cu cinci ani în zăvoiul Argeșu
lui, cresc viguroși și se trans
formă intr-un timp relativ scurt 
în arbori mari și frumoși, tină- 
rul tehnician silvic, Aurel Mo- 
șoiu, de la I.F.E.T.-Curtea de Ar. 
geș a luat inițiativa ca anul a- 
cesta să întreprindă unele ac
țiuni menite să mărească supra
fața plantată cu astfel de arbori 
valoroși.

Cu multe luni în urmă s-au 
luat măsuri pentru ca să se ex
ploateze arboretul de anin și sal
cie in vederea plantării suprafe
ței amintite cu plop negru hibrid. 
Printre cei care au muncit bine 
la aceste lucrări se numără și 
tînărul Andrei Cimpoca.

VASILE ISPAȘOIU 
corespondenta voluntar

Ce rost are adresa?
La Școala profe

sională l.M.U. Med
gidia a sosit o adre
să. Poartă numărul 
75.413 și este expe
diată de către sec
ția de ’ învățămînt 
din Ministerul In
dustriei Grele. (A- 
ceeași adresă a fost 
trimisă tuturor șco
lilor profesionale a- 
parținînd ministeru
lui). Printre altele, 
în adresa, care se 
referă la programul 
de instruire practică 
a ucenicilor de că
tre maiștri, se spu
ne : „Să se renunțe 
la confecționarea de 
scule și să se treacă 
la lucrări mai în-

semnate care să se 
execute pe suban- 
samble“ Pină aici 
toate bune.

Există însă un... 
dar. Cerîndu-le să 
nu se execute scule, 
ministerul nu a in
dicat, maiștrilor, 
măcar ca o suges
tie, ce anume lucră
ri... „mai însemnate“ 
să se facă. Mai 
mult încă, setul de 
desene recomandat 
de minister spre 
multiplicare, desene 
după care trebuie să 
se orienteze maiștrii 
în îndrumarea practi
că a ucenicilor con
ține planșe pentru... 
scule.

După cum se vede 
maiștrii au fost puși 
în încurcătură. Ce să 
facă ?

La întrebările puse, 
secția de învățămînt 
a Ministerului Indus
triei Grele a răspuns 
în doi peri: „Noi am 
dat ideea. Maiștrii să 
rezolve situația“. Și 
maiștrii școlii au „re; 
zolvat-o“ : continuă 
să instruiască uceni
cii ca să lucreze după 
vechile documentații, 
adică să facă scule.

Atunci, pe bună 
dreptate, se pune în
trebarea : ce rost are 
adresa nr. 75.413 ?

P. LID1ACronica locurilor contemporane
(Urmare din pag. l-a)

ră- 
da

ci însăși faptele de toate zilele, 
pe care ea le percepe în viața 
satului, gesturile oamenilor, cu
vintele lor. în acest film .vorbesc 
cu o uluitoare elocvență doar 
faptele : evenimentele fericite 
o entuziasmează pe Tanea, neca
zurile și greutățile o mobilizează 
spre a le depăși, spre a se per
fecționa pe ea și a ajuta și celor 
din jurul ei să facă la fel.

La început Tanea nu se simte 
bine în satul în eare locuiește 
mama ei. Nimic nu-i este pe plac, 
și diferența dintre confortul de 
la oraș și condițiile vieții la țară 
o supără, și îmbrăcămintea și 
modul de trai al oamenilor i se 
par străine și de neînțeles. Ea 
își dă seama că se află într-un 
colhoz rămas in urmă, observă 
eforturile președintelui Serghei 
Ivanovici de a ridica colhozul la 
nivelul celor fruntașe dar munca 
nvîntată a acestuia o lasă rece. 
Ba mai mult, ea nu poale price
pe de ce Serghei Ivanovici, ingi
ner din Leningrad a putut părăsi 
orașul pentru a veni să munceas
că și să trăiască la țară.

Toată neîncrederea ei, lipsa ei 
de interes pentru viața stilului 
se topește însă asemenea zăpezii 
asaltată de razele primăvăratece 
ale soarelui de îndată ce începe 
să pătrundă în universul sufle
tesc al oamenilor care o încon
joară. De îndată ce este mișcată 
profund de marea frumusețe mo
rală a acestora, începe să se 
simtă angrenată în mecanismul 
lor de viață, în frămîntările lor. 
Iată, de pildă, o scenă deosebit de 
emoționantă care are — deși e 
atât de simplă și sobră — un rol 
cheie în transformarea Taniei. 
Fata nu știe mai nimic despre fa 
milia ei și nici nu se interesează

de aceasta. Dar odată, uitîndu-se 
pe pereții casei, vede niște foto
grafii și-și întreabă bunicul pe 
cine reprezintă ele. Iar bunicul, 
cu o voce domoală și egală, vor
bind ca despre un lucru cit se 
poate de obișnuit, îi povestește 
că în fotografii apar tatăl și cei 
doi frați ai ei, căzuți în Marele 
Ruiboi pentru Apărarea Patriei. 
Și Tanea înțelege deodată că bu
nicul vorbește în acest fel simplu 
și aparent fără patetism, tocmai 
fiindcă el socotește firesc faptul 
că la baza vieții de azi, tot

Cronica
filmului

mai

săi, 
de 

care

frumoase, stă sacrificiul alor 
tocmai fiindcă sentimentele 
recunoștință față de eroii 
s-au jertfit pentru patrie sînt prea 
profunde pentru a fi expuse în
tr-un mod cît de cît emfatic. Ta
nea simte parcă în acea 
toată responsabilitatea pe 
are, de a-și face datoria 
condiții incomparabil mai 
— așa după cum și-au făcut-o și 
frații și tatăl ei. Ea pricepe în- 
tr-o străfulgerare de o secundă 
că pînă și casa care i se părea 
străină și incomodă a putut fi 
apărată doar cu sîngele unor fii 
dintre cei mai buni ai poporului, 
înțelege că dacă n-ar fi fost 
blestemata agresiune fascistă, sa
tul lor ar fi arătat cu totul alt
fel, n-ar fi existat urmele războ
iului. Sentimentul că ea, ca sin
gurul copil rămas în familia Bu
ianov, are obligația de a realiza 
și o parte din ceea ce ar fi tre-

clipă 
care o 

— în 
ușoare

buit să facă tatăl și frații ei 
dac-ar fi trăit, sentimentul că a 
ajuta la dispariția deosebirii din
tre sat și oraș, realizare caracte
ristică comunismului, nu este o 
treabă care poate fi lăsată numai 
pe seama altora, ci reclamă și 
munca ei, își face loc tot mai 
mult în conștiința Taniei.

Apropiindu-se de colhoznici, 
înțelegind cît devotament și cîte 
eforturi Conține activitatea de 
fiecare zi a președintelui Serghei 
Ivanovici, Tanea se îndrăgostește 
chiar de acesta, 
el i 
un 
să 
nouă 
satului îi atrage 
se lasă antrenată 
unei situații dificile, amînîndu-și 
iar plecarea. E vorba despre 
faptul că o fată cu care se îm
prietenise în sat ■— Niura — a 
fost prinsă furînd din colhoz. 
Președintele colhozului o critică 
aspru pe Niura pentru acest gest 
dar nu e de acord ca fata să fie 
deferită justiției deoarece știe că 
e cinstită, că furtul a fost un 
accident în comportarea ei mo
rală. petrecut doar sub presiunile 
mătușii ei, o bătrînă hrăpăreață. 
Președintele merge mai depa te 
in ajutorarea Niurei, reușește su i 
convingă pe colhoznici că fata 
trebuie despărțită de mătușa ca- 
re-i schingiuia sufletul, și obține 
să i se repartizeze chiar o casă 
nouă. Admirînd cu cită îndrăz
neală și dezinteres procedase 
în acest caz Serghei Ivanovici, 
negrăbindu-se să categorisească 
un suflet de om drept viciat, ci 
luptînd din toate puterile să-l 
salveze, împiedieînd-o pe Niura 
să meargă mai departe pe o pan-

de 
îi refuză 
acces de furie 
plece la

întâmplare

Văzînd că 
dragostea, are 

și vrea 
Dar o 

din viața 
atenția și ea 
în rezolvarea

oraș.

tă primejdioasă, Tanea își dă 
seama ce frumoasă e munca de 
educare a oamenilor și hotărăște 
să se dedice ei, întoreîndu-se in 
sat pentru a fi învățătoare aici, 
cînd își va termina studiile. Este 
un sfîrșit care marchează pe de
plin creșterea fetei, maturitatea 
cu care ea se angajează în fața 
propriei ei conștiințe să meargă 
pe un drum mai greu decît cel 
care îi era destinat la început 
dar care i se pare mult mai fru
mos, mai înălțător, mai nobil.

Un rol însemnat în educarea 
în ciuda faptului că 

el nu

peșterile, dar nici ele n-au 
mas întocmai, deoarece nu 
mult mi-a fost dat să citesc în 
ziar despre instalarea unei per
manente stații speologice în- 
tr-una din marile grote ale dea
lurilor subcarpatice, despre elec
trificarea a numeroase peșteri. În
colo, toată natura s-a schimbat 
la față. Munții au fost înzes
trați cu tunele și viaducte, cu 
mine și vile superbe. Pădurile 
lor (aurul verde), tunse chilug 
altădată, au fost restabilite, 
trecătorile au fost modernizate, 
abisurile au fost arcuite cu stru
nele funicularelor, la cotele ki
lometrice de altitudine s-au 
creat lăcașuri arătoase de odih
nă. In umbrele munților pe aria 
ozonului încă proaspăt, s-au sta
bilit orașe și întinse așezări ome
nești : Bicazul și orașul Victo
ria, Oneștii, Orașul ucenicilor și 
altele.

Bărăganul vede și va mai ve
dea ceea ce nici n-a visat. Bra
țele tinerilor și vîrstnicilor care 
au răspuns la chemarea parti
dului, au smuls Dunării și nuri
lor capricioase terenuri inunda
bile, înăbușite de sălcii și bu
ruieni și le-au dat în seama 
tractoarelor. O magistrală albas
tră, adică acvatică va face ner
vuri de umiditate și răcoare pe 
întreg pieptul'Bărăganului, imu- 
nizîndu-l de secetă și mărindu-i 
considerabil rodnicia.

Dealurile subcarpatice și, în 
speță, cele din preajma Piteștiu- 
lui vor forma o imensă arenă 
romană ale cărei scări vor fi al
cătuite din platouri înzestrate 
abundent cu pomi fructiferi. Ml-

lioane de pomi, miliarde de 
flori și de fructe, minunată hra
nă pentru popor, tărîm de inspi
rație pentru condeiul poetului li
ric și al pictorului. Podișul Tran
silvaniei s-a trezit și el cu noile 
sonde de gaz metan, industria 

'Turdei și Mediașului, Clujului și 
Sibiului, Cisnădiei, Copșei. Pe
trolul a dat Văii Prahovei tărî- 
muri surori lîngă Tirgoviște și 
Moldova. Din măruntaiele pă- 
mîntului nostru a ieșit la ivea
lă, uimit și în același timp trium
fător, uraniul cu ochi limpezi și 
pașnici, el — metalul nr. 1 al 
secolului douăzeci și pîinea eco
nomiei de mîine. Rînd pe rînd, 
locuri știute sau proaspăt des
coperite sau care deabia vor fi 
descoperite, ne pun și ne vor 
pune la îndemînă totul : griul 
și oțelul, sarea de bucătărie și 
aurul, țițeiul și hîrtia, energia 
atomică. Fabricăm utilaj indus
trial și chiar și
creștem, propășim. lată ce poa
te face pentru sine și pentru ur
mași, talentul îmbinat cu forța 
unui popor liber, pașnic și crea
tor, condus cu înțelepciune de 
partidul clasei muncitoare. Vii
torul ? El este tărîmul tuturor 
surprizelor către care se în
dreaptă mesajul întregului efort 
ce-l depunem în prezent.

Cele trei fețe de timp, în dia
lectica lor subtilă pe care o sta
bilesc cu spațiul, nu ne mai co
pleșesc, nu ne mai apasă. Cro- 
nos și Cosmos, altădată sus
pectați și înfricoșători, au deve
nit pentru oamenii socialismului 
docili și folositori. Nu-i de mi
rare deci că unele locuri ale

exportăm -

noastre primesc o întreită slavă 
a trecutului, a prezentului și a 
viitorului. La Bicaz, în apropiere 
stă vestita Cetate a Neamțului, 
curge Ozana ' ' “
Acum acolo se 
centrala „V. I. 
zești se rotește 
lui Ștefan cel 
erupe lumini o 
că. La Rovine unde mai răsună 
acordurile cîntînd gloria lui Mir- 
cea Vodă, se întinde o modernă 
orezărie. La Hunedoara visează 
încă somnolenta cetate a hunia- 
zllor, alături de marea, trepi
danta cetate a oțelului. Trecu
tul dă o dimensiune locurilor și, 
suprapus trecutului, ca pe o hîr- 
tie de calc, prezentul le dă încă 
o dimensiune. Cea de a treia di
mensiune - a viitorului, se între
zărește.

Geografii au foarte mult de 
lucru, pasiunea lor științifică are 
din ce se înfrupta. Oameni ai 
epocii noastre, ei trebuie să în
scrie pe hartă și în atlas lumina 
și slava pămînturilor noastre 
contemporane în minunata lor 
transformare socialistă. Aceasta 
fiindcă avem un partid care ne 
conduce cu mină sigură, care se 
îngrijește de toate, își găsește 
timp de toate, de la construirea 
unui imens furnal pînă la recol
tele de trandafiri.

Imi mărturisesc mîndria de a 
nu mă fi născut nici mai devre
me, nici mai tîrziu, mindria de a 
fi cetățean al acestor clipe 
splendide de pe aceste locuri 
contemporane.

Iul Creangă, 
ctitorește hidro- 
Lenin". La Bor- 
umbra ștejarului 
Mare, iar acum 
centrală electri-

Taniei 
dragostea ei pentru 
poate împlini — îl are președin
tele Serghei Ivanovici. Actorul 
V. Zubkov ( pe care l-am admi
rat mult în „Cei trei din pădu
re“) întruchipează de minune fi
gura acestui om înaintat. In con
trast cu părul albit de greutățile 
pe care le-a întâmpinat de tânăr, 
de lupta grea pe care a dus-o in 
timpul războiului, Serghei Ivano- 
vici are pe față un zimbet plin 
de entuziasm, un optimism mo
lipsitor, piedicile pe care le în
tâlnește în cale nu numai că nu l 
dezarmează ci îl îndirjesc și-l fac 
mai tare în muncă. V. Zubkov 
creează chipul unui activist plin 
de o mare dragoste de oameni, 
care se conduce în întreaga sa 
activitate după principiile măre
țului umanism comunist.

lată ceea ce face din „Casa 
părintească“ un film plin de li
rism și de duioșie, un film îm- 
bărbătălor și educativ, o valo
roasă operă de artă care a fost 
prețuită la justa ei valoare și la 
importante competiții internațio
nale ale filmului.

-------- •

se

n
s

B. DUMITRES6U

RW’

» »

- -, 41 1 -

Patria, Elena Pavel. Volga: în 
căutarea comorii, Republica. Gh. 
Doja : Tizoc (cirtem. scop); I. C. 
Frimu. Arta : Nu așienta luna 
mai; V. Alccsandri; Nunta lui 
Figuro; M.igheru, București, 
înfrățirea între .popoare : Abuz 
de încredere; Lum-'na Flacăra, 
8 Martie: Mama vitregă; Central: 
Vlnătorii de tigri, Victoria, 23 ' 
August: Fata cu ulciorul; 13 
Septembrie: Serenada străzii; 
Maxim Gorki: Vizita Tov. N. S. 
Hrușciov in S.U.A.; Algx. Popov: 
Cașa părintească; Timpuri Noi; 
Amnarul fermecat, Tineretului, 
Unirea, Olga Bancic : Misiunea 
periculoasă ; Grivlta: Articolul 
420, V. koaită: Ca-tea /unglei; 
Cultural: Primăvară; C. Davîd: 
Pe țărmuri îndepărtate; Alex. 
Sahia 1 Mai, Donea Sirrw: O 
întâmplare extraordinară (ambele 
serii): Munca: Kociubei; T. Vla- 

negru';dimirescu : ’ Roșu și 
Miorițe; Teodoia; ilie Pinfîlie : 
Inimă rece; Popular. G. Bacovia: 
Pentru IUH.000 de mărci: M. Emi- 
nescu: Vlrsia dragostei; 8' Mai: 
Favoritul i3; Libertății: In zilele 
lui Octombrie; N Bălcescu. 30 
Decembrie: Moartea în șa; G. 
Coșbuc, Drumul Seri, B Dela. 
vranc.ee; Soarta unui om. 16 Fe
bruarie : Ani de zbucium.

vranc.ee
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Adunarea festivă 
a tineretului 
din Tirana

TIRANA 25 (Agerpres). — 
ATA transmite : Cu prilejul 
celei de-a 18 a aniversări a 
creării organizației tineretu
lui comunist Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Muncitor din Albania și co
mitetul din Tirana al Uniunii 
au organizai o adunare festi
vă a tineretului din capitală.

In fața celor prezenți a 
luat cuvîntul Negimie Hod'a, 
membru al C.C. al Partidului 
Muncii din. Albania, care a 
vorbit pe larg despre calea 
glorioasă a tineretului alba
nez și despre lupta sa plină 
de abnegație pentru elibera
rea patriei. Vorbitoarea a 
subliniat marele avînt în 
muncă și politic al tineretu
lui albanez pentru reconstruc
ția postbelică a țării șl pen
tru construirea unei vieți 
noi, socialiste.

Inmînarea Premiului internațional 
Lenin „Pentru 

între popoare“
ROMA 25 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 24 noiem
brie a avut loc la Roma solem
nitatea înmînării Premiului in
ternațional Lenin „Pentru întă
rirea păcii între popoare“ scrii
torului Danilo Doici, militant de 
vază pe tărîrn social din Italia.

Ferdinando Targetti, vicepre
ședinte al Camerei Deputaților 
din Italia, care a f rezidat adu
narea, a dat cuvîntul lui 1. G. 
Ehrenburg, membru al Comite
tului pentru decernarea premii
lor internaționale Lenin.

Adresindu-se lui Danilo Doici, 
I. G. Ehrenburg a spus printre 
altele :

Mă bucur să vă înmînez a- 
cest premiu al păcii în zilele 
cînd oamenii nutresc mari spe
ranțe de pace. Suflul sutelor de

întărirea păcii 
lui Danilo Dolci

milioane de oameni poate topi 
gheața „războiului rece”. Apro
piata vizită a președintelui Re
publicii 
buie să 
ere noi

Apoi 
de alte 
dunăre.

Danilo Doici, luînd cuvîntul a 
declarat:

Vă sint profund recunoscător. 
Cred, prieteni, că ați vrut să 
subliniați nu atît importanța 
propriei mele activități și a prie
tenilor mei, cit importanța de a 
fi înțeles năzuința maselor 
largi.

Primesc acest premiu în spe
ranța că prin întreaga mea ac
tivitate de viitor voi putea jus
tifica înalta dv. încredere.

Italia la Moscova tre- 
constituie începutul unei 
în relațiile dintre noi- 
Doici a fost salutat și 
persoane prezente la a-

Un grup de studenți 
sovietici a vizitat 

S. U. A.
NEIV YORK 25 (Ager

pres). — TASS transmite : 
La invitația unor organizații 
de tineret americane, in Sta
tele Unite s-a aflat în vizită 
un grup de studenți sovietici 
din Moscova, Leningrad, Kiev 
și alte orașe ale U.R.S.S. Stu
denții sovietici au vizitat uni
versitățile din statele Carolina 
de Nord, Minnesota, Missouri, 
Massachustetts și Pennsylva- 
nia, au participat la semina- 
rii studențești, s au întîlnit cu 
tineri americani.

L. Vlasenko, laureat al Con
cursului internațional „Ceai- 
kovski“, care făcea parte din 
delegație, s-a întîlnit cu ve
chiul său prieten Van Cli- 
burn.

înaintea plecării în patrie 
reprezentanții tineretului so
vietic au organizat o conferin
ță de presă. Țelul principal 
al vizitei noastre, a declarat 
la conferința de presă V. Lo- 
ghinov, conducătorul delega
ției, a fost de a întări con
tactele intre tineretul din ță
rile noastre, de a informa pe 
tinerii americani despre viața 
Țării Sovietice.

In cursul întilnirilor tinerii 
americani ne-au vorbit despre 
năzuința lor fierbinte spre 
pace, despre faptul că priete
nia intre, popoarele sovietic 
și american constituie garan
ția cea mai sigură a păcii din 
întreaga lume. J

A

In

Opinia publică italiană salută 
viitoarea vizită a lui G. Gronchi 

în U.R.S.S.
ROATA 25. Corespondentul A- 

gerpres transmite : Știrea despre 
vizita pe care o va întreprinde 
la începutul anului viitor în U- 
niunea Sovietică președintele 
Republicii Italia, Glovannl Gron
chi, este salutată cu vie satis
facție de cercurile largi ale opi
niei publice italiene. Aproape in 
unanimitate, ziarele de diferite 
orientări politice exprimă con
vingerea că această vizită. în- 
caarîndu-se în contactele perso
nale și tratativele dintre condu
cătorii de state care au avut loc 
în ultima vreme, va reprezenta 
o contribuție pe calea destinde
rii in relațiile internaționale.

„Gronchi va pleca la Moscova 
într-o misiune care va servi te
lurilor destinderii încordării in
ternaționale, în interesul tuturor

țărilor lumii“ 
„Stampa“ din 
„Messaggero“ 
dul său că vizita președintelui 
Gronchi în Uniunea Sovietică 
constituie o afirmare, în modul 
cel mai solemn, a dorinței po
porului italian de a-și aduce a- 
portul la realizarea securității 
internaționale.

Ziarul „Giorno“ subliniază în 
comentariul său că vizita pe 
care o va face în U.R.S.S. con
ducătorul Republicii Italia se 
integrează schimbului de vederi 
și contactelor personale stabilite 
cu prilejul călătoriei în Uniunea 
Sovietică a premierului britanic 
Macmillan și a președintelui 
Consiliului de Miniștri al Un'u- 
nii Sovietice. N. S. Hrușciov, ia 
Statele Unite.

A. I. Mikoian 
își continuă vizita în

CIUDAD-PEMEX 25 (Ager- 
pres). — TASS transmite : A. I. 
Mikoian, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care se află in Me
xic, în afară de uzina metalur
gică și de uzina pentru produc
ția de laminate și tablă de oțel 
din orașul Monterrey, a vizitat 
de asemenea cooperativa agrico. 
lă mexicană ,.San Nicolaos de 
la Garța“. El a făcut o vizită 
oficială guvernatorului statului 
Nuevo Leon, Râul Ranhel Frias, 
Guvernatorul statului a oferit în 
cinstea lui A. I. Mikoian un 
prinz la care au participat mem-

Camera Comunelor

LONDRA 25 (Agerpres). — 
La 24 noiembrie în Camera Co
munelor membri ai parlamentu
lui din partea Partidului labu
rist au interpelat pe primul mi
nistru Macmillan in legătură cu 
situația internațională.

Făcînd o scurtă declarație în 
legătură cu tratativele pe care 
le-a avut cu Adenauer, Macmil
lan a subliniat că aceste trata
tive au fost confidențiale și a 
comunicat că s-au discutat pro
bleme ca pregătirea în vederea 
apropiatei conferințe la nivel 
înalt, Germania și Berlinul, de
zarmarea și relațiile politice și 
economice din Europa occiden
tală.

A. Bevan a întrebat dacă A- 
denauer și Macmillan au dis
cutat problema dezangajării in 
Europa, problema menționată in 
comunicatul dat publicității du
pă vizita din februarie a primu
lui ministru englez |a AAoscova 
și problema irontierei Germa
niei pe Oder-Neisse.

Macmillan a răspuns că în ce 
privește controlul asupra dezar
mării, politica Angliei a fost ex. 
pusă in luna mai in țropuneri.e 
tăcute la conferința de la Ge
neva și că aceste propuneri sint 
în conformitate cu comunicatul 
de la Moscova, iar despre linia 
Oder-Neisse nu s-a discutat.

Laburistul Warbey a întrebat 
daca nu cumva orice rezolvare 
a problemelor internaționale 
este condiționată de reunifica- 
rea Germaniei după condițiile 
puse de dr. Adenauer, Macmil
lan a negat acest lucru.

Laburistul Sydney Silverman 
a cerut să se dea asigurări că 
primul ministru nu și-a asumat 
țața de Adenauer mei un fel 
de obligație care sa-1 împiedice 
să examineze orice propuneri cu 
privire la dezangajare pornind 
numai de la meritele acestor 
propuneri.

Rasțunzind, Macmillan a de
clarat ca guvernul a obiectat 
totdeauna impotriva dezangaja. 
rd. El se pronunță, insa, pentru 
stabilirea unor regiuni geogra
fice de limitare a armamente
lor și de inspecție.

Cind Shinwe.l a spus că gu
vernul englez ar treoui să pri
mească din partea lui Adenauer 
asigurări în ce privește frontie
ra Oder-Neisse, Macmillan a 
răspuns că tratativele lui ■ cu 
Adenauer au fost numai o pre
gătire pentru tratative mal am
ple între liderii occidentali.

Răsfunzind unui alt laburist,

care a cerut asigurări concrete 
că nimic nu poate împiedica 
discutarea problemei Berlinului 
în cadrul conferinței la nivel 
înalt, Macmillan a spus că la 
această conferință guvernul va 
continua discuțiile de acolo un
de au fost lăsate în momentul 
încheierii Conferinței de la Ge
neva a miniștrilor Afacerilor 
Externe.

Acest răspuns nu l-a satisfă
cut pe liderul laburiștilor. Gait- 
skeli care a spus că, după cum 
știe el, în discuțiile avute anul 
acesta cu N. S. Hrușciov, Mac
millan a fost de acord că pro
blema Berlinului trebuie să fie 
discutată ca o problemă de sine 
stătătoare.

Macmillan a răspuns, totuși, 
că s-a considerat totdeauna că 
această chestiune este o parte a 
problemei germane.

— scrie ziarul
Torino. Ziarul 

subliniază la rin-

Mexic
brii guvernului 
roși fruntași ai 
reprezentanți ai cercurilor 
dustriale din oraș.

In seara zilei de 23 noiembrie 
A. I. Mlkoian șl persoanele 
care-1 însoțesc au sosit la Ciu- 
dad-Pemex (statul Tabasco) tî.. 
năr centru al industriei petroli
fere din Mexic.

statului, nume- 
vieții publice și 

in-

Activitatea C.A.E.R.

Ședința grupei de lucru 
pentru transp 

aeriene
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

TASS transmite: Intre 18 și 21 
noiembrie a.c. a avut loc la 
Moscova a doua ședință a gru
pei de lucru pentru transporturi 
aeriene a Comisiei permanente a 
C.A.E.R. în domeniul transpor
turilor.

Au fost examinate probleme 
privind standardizarea mijloa
celor de telecomunicații, cerințe
le față de construirea aerodro
murilor pentru liniile interna
ționale și regulamentul zboruri
lor avioanelor turboreactoare și 
turbopropulsoare.

Totodată au fost examinate 
problemele privind dezvoltarea 
în perspectivă a transporturilor 
aeriene pe linii ‘internaționale.

La ședință au luat parte dele
gațiile Bulgariei, Cehoslovaciei, 
R.D. Germane, Poloniei, Romî
niei, Uniunii Sovietice și Unga
riei precum și observatori ai 
Republicii Populare Chineze și 
Republicii Populare Mongole.

--------•--------
LUCRĂRILE O.N.U.

Guvernul R.P.D. Coreene 
nu poate accepta 

condițiile americane 
de reglementare 

a problemei coreene
NEW YORK 25 (Agerpres). — 

în Comitetul Politic al Adună
rii Generale a O.N.U. au în
ceput discuțiile geherale asupra 
problemei coreene.

Delegația S.U.A, a prezentat 
uri proiect de rezoluție care 
constituie de fapt o încercare de 
a impune guvernului R.P.D. Co
reene condițiile americane de re
glementare a problemei coreene 
și care prevede menținerea co
misiei O.N.U. pentru unificarea 
și refacerea Coreei și propune 
secretarului general să includă 
problema coreeană pe ordinea de 
zi preliminară a celei de-a 15-a 
sesiuni a Adunării Generale.

Reprezentanții U.R.S.S., Ce
hoslovaciei și R.S.S. Ucrainene, 
care au luat cuvîntul la ședința 
Comitetului, au dat o replică de
legatului american.

Reprezentantul sovietic I. I. 
Tugarinov a arătat că comisia 
O.N.U. pentru unificarea și re
facerea Coreei contribuie prin 
întreaga sa activitate la crearea 
unui imoas în problema unifi
cării tării.

în gheața „războiului rece“ s-nu produs crăpături.
N. S. HRUȘCIOV

Deși iarna abea a început, pîrtia de sanie a devenit deja 
primejdioasă...

(desen de B. EFIMOV din „Krokodil“)

Locuințe noi pentru oamenii muncii din Tirana (R. P. Albania).

Din toate colturile lumii Conferința de presă 
a lui Chr. Herter

CONDUCTĂ DE PETROL 
CARE VA LEGA 5 ȚARI 
PRIETENE

ter-Proiectanții sovietici au 
minat alcătuirea schemei gene
rale a unei conducte de petrol 
transeuropene care va lega 
U.R.S.S., Polonia, R. D. Germa
nă, Ungaria și Cehoslovacia. 
Această linie principală va fi 
realizată prin eforturile comune 
ale celor cinci țări.

Lungimea prevăzută în pro
iect a conductei de petrol de
pășește 4.000 km. De-a lungul 

mailiniei 
multe

FILME 
PESTE

vor fi construite 
stații de pompare.

ROMINEȘTI 
HOTARE

La 24 noiembrie la Ambasada 
R. P. Romîne din Pekin a avut 
Joc o gală de filme, în cadrul 
căreia au fost prezentate fil
mele documentare „Hora“ și 
„Pe drumurile Romîniei“.

Au participat Țzen Iun-țziuan, 
locțiitor al ministrului Aface
rilor Externe al R. P. Chineze,

Lin Hai, locțiitor al ministrului 
Comerțului Exterior, Ciu Vu, 
vicepreședinte al ,. Comitetului 
pentru relații culturale cu străi
nătatea, Ciju Min, secretar ge
neral adjunct al Ministerului 
Culturii și secretar general ai 
Asociației pentru prietenia 
chino-romînă.

★
In fața unei numeroase asi

stențe, în seara zilei de 24 no
iembrie a avut loc sub auspi
ciile Legației R.P.R. la Paris, 
prezentarea unor filme romî- 
nești de scurt metraj : „Ștefan 
Luchian“, „Cîntărețul Nicolae 
Herlea“, „Valea Ialomiței", 
„Cîntece și jocuri populare ro- 
mînești“.

Printre cei prezenți se aflau 
numeroase personalități ale vie
ții culturale, artistice și politice 
din Franța, precum și numeroși 
ziariști.

rea transportului în subteran și 
activitatea echipelor de înaintare. 

Datorită acestui sistem de co
mandă, 
crescut

extracția de cărbune a 
cu o treime.

ALIAT I
titlul „Spania urmează

HALAL
Sub

ca în orice împrejurare să de
vină membră a N.A.T.O. încă 
înainte de o viitoare întilnire la 
nivel înalt“, ziarul „Neue Rhein 
Zeitung" publică o coresponden
ță din Paris în care se subli
niază că „conducerea N.A.T.O. 
depune eforturi intense pentru 
recunoașterea statului lui Fran
co ca al '6-lea partener al 
N.A.T.O.“.

WASHINGTON 25 (Agerpres) 
In cadrul conferinței de presă 
care a avut loc la 24 noiem
brie. secretarul de statal S.U.A., 
Christian Herter, a făcut obser
vații critice asupra discursului 
rostit de Acheson la conferința 
de la Washington a parlamenta
rilor țărilor N.A.T.O. Herter a 
declarat că nu împărtășește pă
rerea lui Acheson că tratativele 
cu Uniunea Sovietică în pro
blema Berlinului vor duce doar 
la concesii din partea america
nă. Herter a adăugat că speră 
că ambele părți vor face concesii. 
Herter a spus că în dis
cursul său Acheson a creat 
„mori de vînt“ pentru a le 
truge imediat.

Referindu-se la zvonurile 
turate de presa americană
conferința la nivel înalt s-ar a- 
mîna pentru o dată mai înde
părtată, Herter a spus că nu 
știe de unde au apărut astfel 
ae informații.

dis-

•---------

In spiritul 
coexistenței pașnice
- DEJUN OFERIT IN CINSTEA 
LUI SEKU TURE DE AMBASA
DORII ȚARILOR PARTICIPANTE 
LA CONFERINȚA DE LA BAN- 
DUNG ACREDITAȚI LA MOS

COVA -
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 25 noiem
brie ambasadorii țărilor partici
pante la conferința de la Ban- 
dung, acreditați la Moscova, au 
oferit un dejun în cinstea lut 
Seku Ture, președintele Republi
cii șl guvernului din Guineea. 
La dejun au participat Ekaterl- 
na Furțeva, Frol Kozlov, Nurlt- 
din Muhltdinov, Kliment Voro- 
șilov.

Aceste întîlnirl tradiționale au 
fost inițiate acum cinci ani cu 
prilejul vizitei în U.R.S.S. p lui 
Jawaharlal Nehru, primul. mi
nistru al Indiei.

După ce a relevat această 
tradiție, ambasadorul Indiei, 
K. P. S. Menon, a declarat în 
cuvîntarea rostită la dejun,. că, 
deși președintele Seku Ture este 
cel mal tînăr dintre oamenii do 
stat pe care ambasadorii țărilor 
gartlcipante la conferința de la 

andung l-au cinstit la Mosco
va, el și-a înscris pe vecie nu
mele în noua pagină pe care 
vîntul istoriei a deschis-o în 
Africa.

Llu Slao, ambasadorul Repu
blicii Populare Chineze, a de
clarat că este bucuros șl fericit 
de prilejul ce 1 s-a oferit de a 
cinsti pe președintele Seku Ture.

Luînd cuvîntul la dejun, K- E. 
Voroșilov a declarat că popoare
le și guvernul U.R.S.S. apreciază 
mult rolul remarcabil al Repu
blicii Guineea prietene șl al cu
rajoșilor ei conducători în frun
te cu președintele Seku Ture în 
întărirea șl lărgirea solidarității 
țărilor afro-asiatice.

Mohammed A. El liiimi, amba
sadorul Republicii Arabe Unite, 
a toastat pentru dezvoltarea con
tinuă a prieteniei între Republica 
Guineea, Uniunea Sovietică șl 
țările Bandungulul.

COMANDA TELEMECANICA 
A TUTUROR PROCESELOR DE 
EXTRACȚIE A CĂRBUNELUI 

lntr-o mină din Donbas a fost 
realizată, pentru prima oară in 
Uniunea Sovietică, comanda tele- 
mecaniiă a tuturor proceselor 
extracție a cărbunelui.

Un dispecer dirijează de 
un pupitru central, înzestrat 
televizoare fi panouri de semna
lizare, mașinile de extracție, 
stațiile de compresoare, dispoziti
vele de evacuare a apei fi alte 
dispozitive, controlează funcționa-

de

la 
cu

ACEIAȘI FĂPTURA 
CU O ALTA FRIZURA

După cum anunță corespon
dentul din Bonn al Agenției 
France Presse, încâlcind acordu
rile încheiate la terminarea celui 
de al doilea război mondial, cer
curile economice din Ruhr au 
luat hotărîrea de a reconstitui 
în întregime fostul concern 
Krupp, unul din cele mai mari 
carteluri industriale ale Germa
niei fasciste care l-a servit pe 
Hitler în cel de-al doilea război 
mondial. Conform acestei hotă- 
rîri, la 15 decembrie marile în
treprinderi miniere ale lui Krupp 
vor fi din nou regrupate în ca
drul unei singure societăți care 
va purta denumirea de societa
tea „Essen-Rossenray A. G.“.

vìn
ca

A încetat din viață 
Gerard Philippe

PARIS 25 (Agerpres). — îrt 
după-amlaza zilei de 25 noiem
brie a încetat din viață la Pa
ris, în urma unei crize cardiace, 
cunoscutul actor francez de ci
nema și teatru Gerard Philippe.

Gerard Philippe s-a făcut cu
noscut publicului mondial, prlnj 
tre care șl celui din țara noa
stră, prin numeroase filme.

„Romantismul...“ exploatării 
omului de către om

(Urmare din pag. l-a)

cesta, în care călciiul de fier 
al trustmenului subjugă și 
exploatează nemilos populații 
întregi, milioane de familii 
muncitorești ! In acest caz 
nu se poate ști dacă autorul 
acestei lucrări comite panse
urile sale 
un cinism 
și simplu 
bunul simț 
rului. Chiar cauzele recentei 
greve a muncitorilor din in
dustria de oțel a Statelor U- 
nite dovedesc 
aplicat al trusturilor 
ricane 
citoare. 
după cel de al 
mondial în S. 
consum de oțel 
ment a permis 
derurgice să realizeze 
mai mari beneficii din istoria 
sa. Pentru primul semestru 
al anului curent industria 
oțelului a anunțat profituri 
de 6947200.000 dolari, cu 163 
la sută mai mult decît in pe
rioada corespunzătoare a anu
lui trecut. Amintim că numai 
beneficiul net per tonă de 
oțel realizat de marele trust 
american „U. S. Steel” reali
zat în prima jumătate a anu
lui 1959 a fost de 18.88 do
lari față de 7,48 dolari in 
1951, 14.51 dolari în 1956 și 
17,91 dolari în 1957. Nicăieri 
în întregul raport al acestui 
trust nu se pomenește de 
creșterea coeficientului de...

falimentare dintr- 
conștient, ori pur 

disprețuind total 
și rațiunea citito-

„romaniismul" 
ame- 

față de clasa mun- 
După cum se știe, 

doilea război 
U. A. uriașul 
pentru arma- 
industriei ti- 

cele

de ceva a-„romantism“, ori 
semănător.

Interesant este 
deși cărțulia cere aproape 
fiecare pagină cititorilor 
păzească bazele sistemului 
capitalist și împroașcă cu ve
nin realizările Uniunii Sovie
tice. IVatt W. Rostow se vede 
nevoit să recunoască totuși 
că din punct de vedere, eco
nomic Uniunea Sovietică se 
dezvoltă mult mai rapid de- 
cit Statele Unite. „Fără îndo
ială. scrie el, că producția de 
oțel în Rusia se apropie de 
nivelul american și cu timpul 
istorica răminere în urmă în 
ce privește productivitatea se 
va reduce de asemenea. Și ce 
dacă ? De ce nu poate avea 
Rusia o putere industrială 
egală cu puterea Statelor U- 
nite sau chiar s-o depășească 
pe aceasta? Este o țară mare.“ 
Vasăzică de recunoscut, recu
noaște. Pentru că o vrea el ? 
Nu, pentru că este obligat de 
faptul că poporul american a 
aflat cîte ceva despre marile 
succese obținute de economia 
în continuu progres a Uniunii 
Sovietice. însă modul cum re
cunoaște el, este cu cin tec. 
Economia Uniunii Sovietice 
crește într-un asemenea ritm 
doar pentru că este „o țară 
mare** ? Doar și Brazilia, de 
pildă, sau Argentina sînt de 
asemenea țări mari ! De ce 
atunci economia acestor tari 
nu obține succese și continuă 
să bată pasul pe loc de zeci și 

e aici !

și faptul că 
la 
să

IVatt Rostow se eschivează să 
arate ceea ce este esențial — 
faptul că noua orinduire so
cială din Uniunea Sovietică, 
socialismul, a dezlănțuit mari
le forțe fi energii ale poporu
lui sovietic, care, condus de 
P.C.U.S., într •un timp istoric 
relativ scurt va ajunge și va 
întrece Statele Unite.

Un lucru este evident : ari
cit s-ar strădui apologeții ca
pitalismului să ridice din nou 
osanale orînduirii capitaliste, 
al cărui prestigiu este atît de 
șifonat, nu vor reuși. Fie că 
o fac deschis, fie incurcind 
lucrurile ori amestecind frîn- 
turi de recunoașteri. Campa
nia de „spălare a creierilor'4 
este condamnată la eșec la fel 
după cum toate încercările de 
a denigra marxismul, încă {lin 
urmă cu o sută de ani, au 
terminat prin faliment.

teci de ani? Aici

a proclamării R. P. Mongole '' NOUA REALITATE MONGOLĂ
Un om de știință mongol îmi spunea că nu poți nicio

dată vorbi despre viitorul Mongoliei fără a cunoaște trecutul ei. 
Numai astfel apare imaginea exactă a uriașelor transformări pe
trecute în toate domeniile vieții.

Zn Mongolia prerevoluționari predomina exploatarea feudali
lor. 7,8 la sută din numărul total al populației erau repre
zentanți ai nobilimii cărora le aparțineau aproape 50 la 

sută din numărul total al vitelor — principala bogăție a țării. 
La rîndul lor, restul de 92,2 la sută din populație dispunea de. 
același număr de vite. Paralel cu aceasta, în Mongolia existau 
749 de mari minăstiri. 2.000 de minăstiri mai mici care aveau 
un număr de aproximativ 100.000 de preoți Lama.

Exploatarea de către feudali și biserica lamaistă mergea mină 
în mină cu exploatarea de către capitalul străin. înainte de 1921 
sute de firme străine își aveau reprezentantele lor în Mongolia. 
Populația trebuia să plătească 20 de diferite 
care nu se supuneau legilor făcute 
ciurieni erau supuși întregii game de 
geau pină la urmă complet pe cel

Aceasta este o prezentare foarte,
Mongoliei, a stării de înapoiere și de mizerie în care se zbătea 
populația țării Dacă adăugăm la aceasta lipsa totală a asistenței 
medicale, lipsa oricărei instrucțiuni publice apare limpede ce au 
adus Mongoliei regimurile despotice ale hanilor.

Dintr-o țară agrară R.P. Mongolă s-a transformat, ca urmare, 
a muncii entuziaste a întregului popor condus de Partidul Popu
lar Revoluționar Mongol, într-o țară industrial-agrară urmind ca 
pină în 1960 volumul producției să crească cu 52 la sută în com
parație cu 1957. Au fost construite numeroase întreprinderi in
dustriale, mine de cărbuni, întreprinderi ale industriei bunurilor 
de larg consum, se dezvoltă baza energetică și de combustibil.

Combinatul Cioibalsan pe care l-am vizitat este o mare între
prindere modernă a industriei de pielărie. încă de acum doi ani 
începuseră lucrările de lărgire a sa. In 1961 fabrica va da 
1.500.000 fuse de piele anual. Fabrica textilă care va fi ridicată

impozite iar cei 
de nobilii mongoli și man- 
„9 chinuri“ care distru- 

,,răzvrătit“»
foarte succintă, a trecutului

I

cu ajutorul R.P. Chineze, va da o producție anuală de 1.200.000 
metri produse din lină, dublul producției actuale. Muncitorii au 
asigurat la combinatul Cioibalsan tot ceea ce e necesar : spital, 
leagăn pentru 400 de copii, sanatoriu de noapte. Ridicat in 1934, 
combinatul este astăzi foarte întins, numărind 4 fabrici pentru 
prelucrarea pieilor și două pentru prelucrarea linei.

In prezent întreprinderile industriale din țară dau pe zi un 
volum de produse egal cu cel realizat în cursul întregului an 
1930, iar în două luni și jumătate se produce cil s-a realizat 
în tot anul 1940. Cu ajutorul Uniunii Sovietice numai anul trecut 
au fost puse în funcțiune un mare combinat de produse lactate, 
o fabrică de produse de patiserie, mori mecanizate, 
o serie de alte obiective industriale.

precum. și

Despre agricultură s-ar putea vorbi mai mult. întinderile 
nesfirșite ale Mongoliei populare, cu pitorescul lor de ne- 
descris, dau imaginea dezvoltării agriculturii în anii pu

terii populare. Numeroasele gospodării de creștere a animalelor 
s-au dezvoltat în ultimii ani in mod considerabil.

Am vizitat numeroase uniuni agricole. Pretutindeni eram mar
torul marilor progrese înregistrate de arații mongoli. Iată, de 
pildă, uniunea agricolă „Drum luminos44. Ea-și sărbătorea pe 
atunci două decenii de existență. La început gospodăria cuprin
dea numai 7 familii, care dispuneau de. 100 de vite. In 1947 în 
gospodărie erau cuprinse 74 de familii care dispuneau de 2.500 
de vite. 10 ani mai tîrziu uniunea agricolă „Drum luminos“ 
cuprindea 257 familii cu peste 18.000 
darie reproduce într-o anumită măsură 
voltării Republicii Populare Mongole.

naționale cit și opere ale repertoriului clasic. Timp de 
s-a prezentat cu mult succes „Othello“ de Shakespeare.

Despre agricultura s-ar putea vorbi mai mult, 
nesfirșite ale Mongoliei populare, cu pitorescul

de vite. Această gospo- 
drumul general al dez-

Fină la revoluția din Mongolia nu existau instituții de cul
tură și artă pentru popor, n-a existat nici o școală. Mai 
puțin de 10 la sută din populație era știutoare de carte. 

Un mare succes este lichidarea analfabetismului și alfabetizarea 
compactă a populației. Unitățile administrative cele mai mici se 
ocupă de ridicarea nivelului cultural al populației. In teatrele 
Mongoliei poți viziona astăzi spectacole atît ale dramaturgiei

Fină la revoluția din Mongolia nu existau instituții de 
tură fi artă pentru popor, n-a existat nici o școală.

doi ani 
,____  Pe sce

nele teatrelor mongole sint prezentate piese de Lope de Vega, 
Ostrovski, Goldoni, piese ale autorilor cehoslovaci și coreeni. 
Este gata pentru premieră „Esmeralda44 și se lucrează intens asu
pra punerii in scenă a „Fîntînii din Baccisarai“,

Am stat de vorbă cu pictorul Ciultun care ne-a vizitat de două 
ori țara; el mi-a descris cîteva din momentele luptei de cultu
ralizare și succesele obținute în acest domeniu.

Mongolia care în trecut era una din țările cele mai înapoiate 
din Asia, a făcut un pas gigantic de la feudalism la construirea 
socialismului. Acest pas gigantic s-a făcut atît în economie, cit 
și în. cultură, în întregul mod de trai al oamenilor muncii,

Școlile și Universitatea luaseră vacanță. N-am putut decit ad
mira din afară numeroasele clădiri puse de guvern la dispoziția 
învățămîntului. Am întîlnit însă foarte mulți absolvenți ai Uni
versității și ne-am dat seama ce mult a însemnat pentru Mon
golia, pentru poporul ăi, victoria Revoluției Populare. In 1946 
Universitatea a dat primii 35 de absolvenți. In 10 ani Univer
sitatea de Stat Mongolă a dat peste 1.000 de specialiști. Această 
cifră, remarca un ziarist sovietic, nu este basmul Seherazadei. 
Este realitutea noului orient, realitatea unei țări unde poporul 
liber își construiește singur fericirea.

La 1.000 de km de Ulan Bator am întîlnit un absolvent al 
Universității mongole, o ținură doctoriță, Dolgor Suren. Aven 
23 de ani și era medic balneolog la Sanatoriul Hogerta. La 8 
ani a intrat la școală, în 1951 a început facultatea. Dolgor Su
ren are o familie numeroasă, doi frați și trei surori. Și toți sint 
astăzi la școală.

Cîteva spicuiri care nu pot reda decît o parte din marile 
progrese ale poporului Mongoliei frățești. Drumul săli 
înainte an de an, zi de zi, multiplică succesele sale, întă

rește încrederea poporului in victoria deplină a cauzei sale.

S. VERONA
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BERLIN. — La Berlin a avut 
loc la 25 noiembrie un mare mi
ting cu prilejul vizitei în R.D. 
Germană a delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii' 
Cehoslovace. Mii de oameni ai 
muncii din Republica Democrată 
Germană au salutat cu căldură 
pe Walter Ulbricht, prim-secre- 
tar al C.C. al P.S.U.G., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.D.G. și pe Anto- 
nin Novotny, prim-secretar at 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
și președinte al Republicii Ce
hoslovace, care au luat cuvîntul! 
în cadrul acestui miting.

WASHINGTON. - Pre
ședintele Eisenhower l-a numit 
pe Franklin Lincoln în postul 
de controlor al programelor de 
înarmare ale S.U.A. Lincoln, 
care este avocatul unor firme 
din Wall Street și fost consilier 
al Ministerului Marinei, va 
funcționa ca prim consilier al 
ministrului de Război.

TIRANA. — In presă a fost 
dat publicității decretul Prezi
diului Adunării Populare a 
R.P. Albania cu privire la am
nistia in legătură cu cea de-a 
15-a aniversare a eliberării ță
rii.

Decretul cu privire la amni
stie se extinde asupra multor 
categorii de condamnați cu ex
cepția persoanelor care - au să- 
vîrșit crime grave împotriva po
porului.

VARȘOVIA. - La 25 
brie 1959 la Varșovia 
ceput lucrările sesiunii 
lui R. P. Polone, care va 
te proiectele de lege cu 
la planul economiei

noiem- 
au in- 
Seimu- 
dezba- 
privire 

naționale 
și proiectul cu privire la buge
tul pe anul 1960. La sesiune va 
fi discutat de asemenea apelul 
adresat de Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. tuturor țărilor lumii.

CAIRO. ’ -•
a sosit la Cairo primul grup 
de experți 
preună cu 
giunea egipteană a R.A.U., vor 
conduce lucrările de construire 
a barajului înalț de la Assuan.

— La 24 noiembrie

sovietici care, îm- 
specialiștii din re-


