
Nu risipi cu o mină 
ce strìngi cu alta
In lumina sarcinilor planului de stat pe anul 1960, trasate de 

recenta Plenară a C.C. al P.M.R., muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii din întreprinderi sînt chemați să pună îrr centrul preocupă
rilor lor lupta pentru descoperirea Și valorificarea tot mai deplipă 
a rezervelor interne existente în economie, pentru reducerea con
sumurilor specifice 1a materii prime și materiale, energie, com
bustibil etc., pentru realizarea de'cit mai multe economii.

Mobilizați de organizația 
U.T.M. tinerii de la Fabrica de 
rulmenți din Birlad, desfășoară 
acțiuni pentru realizarea de eco
nomii prin reducerea consumului 
de metal și reducerea procentului 
de rebuturi sub cel admis

La secția forje, unde se con
sumă însemnate cantități de nie- 
tal, tinerii se preocupă intens de 
reducerea adausurilor de prelu
crare. Tinerii Gh. Siminieâ, Teo
dor Crudu, Nelu Ciucâ sint un 
exemplu în ceea ce privește eco
nomia de metal. In această sec
ție se prelucrează mai toate de- 
șeurile. Reducînd adausurile de 
prelucrare, folosind deșeurile, co
lectivul secției care, ca și în cele
lalte secții este format în cea 
mai mare parte din tineri, a reu
șit ca în primele 3 trimestre să 
realizeze economii de 
metal în valoare de 
500.0J0 de lei.

In secțiile de uzi- 
naj, tratament, rec
tificare etc. consu
mul de metal este 
mai 
mai ___
ce privește realizarea economiilor 
o are reducerea procentului ad
mis de rebuturi. La secția rec. 
tifi.are, majoritatea brigăzilor 
obțin importante economii prin 
acest mijloc. Pricon Vasile, 
Ghiur Nae, Pascal Vasile sint 
responsabilii unor brigăzi de 
rectificatori care realizează lună 
de lună 
lucru ?

— In brigada noastră toți 
membrii au o bună calificare — 
spune Ghiur Nae. De aceea re
ducerea procentului de rebuturi 
este acum pentru noi o chestiune 
care ține de atenție și de disci
plină. In ansamblu, brigada 
noastră a lucrat lună de lună 
sub procentul admis de rebuturi. 
De pildă, în ultima lună, rebutul 
a fost redus de la 1,5 1a 1,09 la 
sută.

Din analiza situației generale - 
a rebuturilor rezultă o preocupare 
a întregului colectiv pentru a ob
ține economii pe această cale. In 
trimestrul trei procentul admis 
de rebuturi a fost redus la mai 
mult de jumătate. Prin reducerea 
procentului admis de rebuturi în
treaga fabrică a economisit nu
mai în luna octombrie 82900 lei. 
Fiind folosite și alte căi pentru 
economisirea metalului, diferite
lor materiale, energiei electrice, 
colectivul fabricii a obținut suc- 
cese însemnate. După plenara 
partidului din iulie angajamentul 
colectivului fabricii a fost de » 
realiza economii în valoare de 
4.350.000 lei, iar pînă la 1 noiem
brie au fost realizate deja 
3.394.000 lei.

Aceste rezultate dovedesc o 
preocupare activă pentru obține
rea economiilor, folosirea unor 
important rezerve interne. Tot
odată rezultatele nu mulțumesc 
Ecei care formează harnicul co-

:tiv al fabricii. In fabrică mai

mic. Aici cea 
mare pondere

IN LEGĂTURA CU 
ACȚIUNEA DE ECO
NOMISIRE A META
LULUI LA FABRICA DE 

RULMENȚI DIN 
B1RLAD.

în ceea

Pricon Vasile, 
„al Vasile sint

economii. Cum fac acest

au o bună calificare —

sînt încă rezerve nefolosite ca 
reducerea consumurilor specifice 
de materii prime șl auxiliare, 
realizarea de inovații în produc
ție etc.

Organizația U.T.M. care avea 
datoria să stimuleze și să canali
zeze preocuparea tinerilor pentru 
realizarea de cit mai multe eco
nomii in producție și pe căile a- 
mintite a neglijat insă acest lucru.

Să luăm întii un exemplu pri
vind reducerea consumului spe
cific. La secția biele-role ingine
rul Hen Titus ne-a înfățișat ur
mătoarea situație :

— Brigada lui Anton Constan
tin și în special Maria Calmuc, 
llie Ursu și Constantin Pădu- 
reanu din această brigadă, sint 
cunoscuți în secție ca tineri care 
risipesc materia primă și ma

terialele auxiliare. Ei 
nu respectă fluxul 
tehnologic și reduc 
numărul operațiilor. 
Aceasta se întîmplă 
de obicei în schimbul 
de noapte. Dacă bri
gada aceasta ar 

lucra de pildă, ca brigada lui 
Ion Păstâliu, ar aduce și ea eco
nomii lunare de circa 2.000 lei.

Ce putea face organizația de 
bază U.T.M. din secție în legă
tură cu această situație concretă? 
Evident, mai miilte lucruri. Unul 
dintre ele este sezisarea lipsuri
lor și criticarea celor în cauză. 
Aceasta o poate face foarte bine 
postul utemist de control. Știți 
însă cu ce se ocupă cele trei po
sturi utemiste de control de aici? 
Iată titlurile articolelor publicate 
la gazeta posturilor: „Deschide
rea anului de învățămînt politic", 
„Reluarea activității brigăzii ar
tistice de agitație“ etc. Vedeți 
bine, posturile și-au cam uitat 
datoria devenind gazete de perete 
obișnuite.

La strungărie în ziua de 26

V. CONSTANT1NESCU

(Continuare în pag. 3-a)
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Tovarășului ANTONIN NOVOTNY 

Prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 

din Cehoslovacia

Dragă tovarășe Novotny,
Cu prilejul celei de-a 55-a a- 

hiversări a zilei dv. de naștere. 
Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn vă trimite un 
6alut tovărășesc și vă felicită 
călduros.

Sub conducerea încercată a 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, a Comitetului său Cen
tral în frunte cu dv., poporul 
frate cehoslovac a obținut mari 
succese în construcția socialistă 
și luptă cu entuziasm pentru de- 
săvîrșirea construirii socialismu
lui în patria sa.

Vă urăm, dragă tovarășe No- 
votny, multă sănătate și noi suc
cese în activitatea dv. rodnică 
închinată înfloririi continue a pa
triei dv., cauzei nobile a socia. 
lismului și păcii în lume.

Proletari din toate țările, uniți-vă!

r
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Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Tudose Maria este una dintre 
fruntașele întreprinderii tex
tile „,11 Iunie“ din Poteștî. 
lată în fotografia noastră 
pe această tinără lucrînd la 

urzitorul în lățime.

Foto : S. NICULESCU
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Brigăzile utemiste de muncă patriotică 
în lupta pentru înfăptuirea sarcinilor trasate 

de Plenara C. C. al P. M. R. din 3-5 decembrie a. c,

La eleetrifsearea
rural

De străbați azi țara și ajungi în cîmpiile Crișurilor și Someșului, 
în Maramureș, în Banat, în Bărăgan, ori pe plaiurile moldovene, 
satele te vor întîmpina pe înserat cu strălucirea proaspătă a 
becului electric. Este chipul nou dat satelor patriei de către 
oamenii muncii din țara noastră, sub conducerea înțeleaptă a 
partidului. Acțiunea de electrificare a satelor a luat un mare 
avînt prin participarea directă a țăranilor muncitori vîrstnici și 
tineri.

Organizațiile U.T.M. de la sate, sub conducerea organizațiilor 
de partid, mobilizează mase largi de tineri la acțiunea de elec
trificare. Muncind voluntar și folosind resursele și posibilitățile 
locale, brigăzile utemiste de muncă patriotică grăbesc lucrările 
de electrificare și realizează însemnate economii, și ele vor trebui 
să dea un nou avînt acestei acțiuni, împlinind sarcina trasată 
de Plenara C.C. al P.M.R. din 3-5 decembrie a.c.

In 1950 comuna va fi electrificată 
în întregime

T0P0L0VEN1 (prin telefon). 
— Locuitorii comunei Văleni, ti
neri fi vîrstnici, se dovedesc a 
fi buni gospodari. Ei vor să facă 
din comuna lor o comună tot 
mai frumoasă. Prin muncă vo
luntară ei au curățat 18.723 m l. 
șanțuri, au transportat pe șosele 
1862 m.c. pietriș și balast, au 
reparat poduri și podețe. Econo
miile realizate de la începutul 
anului și pînă acum prin muncă 
voluntară se ridică la aproape 
57.000 lei.

Ce putem realiza dacă

In laboratorul de electro-

In expunerea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la Plenara C. C. al P.M.R. din 3-5 decembrie a.c., 
se arată că la principalele mașini și utilaje produse 
in serie de Ministerul Industriei Grele este posibilă 
o reducere a normelor de consum la laminate cu 
peste 7 la sută față de indicii realizați in 1959. 
Totodată se arată că...

o reducere 
normelor de 
consum la 
laminate 

cu peste

nicâ al Institutului politehnic

din

Emil și Ghițulescu Iuliannea

anul III in timpul unei

lucrâri de practică.

STELORIANFoto : N.

COMITETUL CENTRAL 
al 

PARTIDULUI MUNCITORESC 
ROM IN

București, studenții Cor-

Cind a

organizată
(de la corespondentul 
— Cind au luat cunoș- 
chemarea tinerilor din

Schimbul de mime
al clasei muncitoare

Aspecte din vîa(a și activitatea elevilor 
Școlii de meserii din Bacău

Oră de curs. Elevii își însușesc pe lîngă materiile de spe
cialitate și o serie de materii de cultură generală.

^4.000

Sau

16.000

O dovadă în plus că locuito
rii de aici sint buni gospodari 
este și hotărîrea lor de a elec- 
trifica comuna. La această ho- 
tărîre au răspuns cu entuziasm 
utemiștii și tinerii. Sub condu
cerea organizației de partid, or
ganizația U.T.M. a mobilizat la 
lucru numeroși utemiști și tineri. 
O bună parte din materialele ne
cesare electrificării comunei au și 
fost procurate din resursele lo
cale. Valoarea acestor materiale 
se ridică la aproape 5.500 lei. 
Aproximativ 40 la sută din acea
stă sumă este economisită de ute
miști și tineri. Din pădurea fon
dului silvic comunal s au tăiat, fa
sonat și transportat pînă acum circa 
250 stîlpi. La executarea lucrări
lor, utemiștii și tinerii din Vă
leni vor fi în frunte pentru ca, 
așa cum este prevăzut, în anul 
1960 comuna să fie electrificată 
in întregime.

CLUJ 
nostru), 
tință de 
orașul Craiova de a obține noi 
succese în munca patriotică în 
cinstea zilei de 30 Decembrie, ti
nerii din cele 4 brigăzi utemiste 
de muncă patriotică din satul 
Mihoești, comuna Cîmpeni, regi
unea Cluj s-au angajat să spri
jine sfatul popular comunal în 
acțiunea de electrificare a satu
lui.

Sarcinile au fost împărțite pe 
brigăzi și echipe, munca în gene
ral a fost bine organizată. Ast
fel, brigada de muncă patriotică 
din satul Mihoești, condusă de 
Ion Mihu, va tăia din pădure 
lemnul necesar pentru aproxima
tiv 100 de stîlpi, iar brigăzile ute
miste do muncă patriotică de 1a 
școala profesională silvică, sana
toriu și spital vor munci împre
ună la săparea gropilor precum 
și la plantarea stîlpilor.

S-a calculat că prin efectua
rea acestor munci cele 4 brigăzi 
utemiste de muncă patriotică vor 
realiza o economie de cel puțin 
3.000 lei.

Tinerii cuprinși în cele 4 bri
găzi utemiste de muncă patrio
tică sînt hotărîți să execute 
ceste lucrări într-un termen 
mai scurt.

10.000 ore muncă voluntară
Cînd i s-a aprins lumina elec

trică în casă și a început și di
fuzorul să cînte, bătrînul Pupăză, 
tatăl utemistului Ion Pupăză, 
secretar al comitetului U.T.M. 
din satul Cîrcea, comuna Coșo- 
veni, raionul Craiova ar fi vrut 
să-i îmbrățișeze deodată pe toți 
tinerii aceia harnici care au 
contribuit la electrificarea și ra- 
dioficarea comunei, pe toți acei 
care, organizați în brigăzi ute
miste de muncă patriotică, au 
efectuat sute de ore muncă vo
luntară.

a-
cit

Asemenea evenimente pot 
întîlnite și în alte comune 
raionul Craiova. La Cernele, 
maju, Braniștea sau Terpezița, 
tinerii și-au adus din plin con
tribuția la extinderea rețelei elec
trice.

Tinerii din raionul Craiova au 
efectuat pînă acum 10.000 ore 
muncă voluntară și au economi
sit peste 25.000 lei la lucrările 
de electrificare și radioficare a 
satelor.

PAUL PREDESCU 
corespondent voluntar

Instalează rețeaua electrică
TG. MUREȘ (de 

corespondentul 
nostru). — Tinerii 
din satul Dumbrăvi- 
oara, raionul Tg. Mu
reș, împreună cu cei
lalți săteni, așteaptă 
cu nerăbdare clipa 
cînd și în satul lor 
se va aprinde lumina 
electrică. Dar cuvîn-w 
tul „așteaptă“ nu 
este, desigur, cel mai 
potrivit, deoarece nu
meroși tineri, orga
nizați în brigada u-

temistă de muncă pa
triotică, contribuie 
activ 1a electrificarea 
satului. Zilele trecute 
36 utemiști și tineri 
au săpat deja 36 de 
gropi în vederea plan
tării stîlpilor și au 
ajutat tehnicienilor și 
lucrătorilor ta insta
larea stîlpilor, pre
cum și 1a alte lu
crări. Un ajutor deo
sebit au dat 1a lucră
rile de instalare a 
rețelei electrice pe o

R î n d ti r iJ

pentru actorul timar
In cabină,- în seara premie

rii, în acea clipă unică, 
suspendată, de dinaintea 

sunării primului gong, am trăit 
alături de debutantul serii o e- 
moție de o rară noblețe. Pe 
masa de grimă a actorului abia 
ieșit din adoleșcență, interpret 
pentru prima oară pe scena 
Teatrului Național, într-o piesă 
de mare răspundere, și într-un 
rol copleșitor, a venit să se o- 
dihnească un buchet de flori și 
o tandră felicitare.

Gestul de dragoste, sublimat 
în cel mai suav și mai elocvent 
simbol, nu venea din partea 
familiei emoționate a actorului, 
a colegilor săi de generație sau 
a vreunei admiratoare prema
ture, ci din mina maestrului, 
fostul dascăl al debutantului și 
care, în acea seară, jirca îm
preună cu elevul său, el, acto
rul încărcat de glorie interpre- 
tînd un rol minim, în timp ce 
învățăcelul lua botezul rampei 
ca deținător al partiturii princi
pale. In seara premierei piesei 
„A treia, Patetica" am urmărit 
din culise două spectacole miș
cătoare. In scenele în care n-a- 
vea rol, la arlechin, în umbră 
palid, maestrul Finteșteanu ur
mărea jocul ucenicului său Po- 
povici-Poenaru, tremurind pentru

de Àure! Baranga
fiecare replică a lui, cum nu 
l-am văzut emoționat la pro
priile sale spectacole.

Am menționat faptul fiindcă 
am sentimentul că relevă o si
tuație, natura unor raporturi și 
un climat : tinerilor noștri veniți 
în teatru li se deschide cu o 
dulce afecțiune poarta din față, 
festivă, pe treptele căreia au 
trecut, încărcați de ani, în man
tiile lor încenușate, Aristide De
metriad, Ion Brezeanu, lancu 
Niculescu, Constantin Nottara.

Sint obligat să evoc o altă 
seară, cînd îndărăt cu aproape 
trei ani, pe Broadway, în sala 
unei academii de teatru, m-am 
întîlnit cu profesorii și studenții 
acelei școli, dornici să ne cu
noaștem și să schimbăm opinii. 
Faptul comunicat și care li s-a 
părut studenților 
zațional pînă la 
fost acela că la 
absolvirea școlii, 
gurat contractul 
debutul. Amănuntul, expus firesc 
și fără nici o retorică, a stirnit 
o asemenea nedumerire încît 
ou fost necesare explicații 
complimentare, in jurul cuvîntu- 
lui care în Statele Unite exer
cită o aură hipnotică și fascl-

americani sen- 
stupefacție, a 
noi odată cu 
tinerii au asi- 
unui teatru și

nantă : “job" = post, angaja
ment, slujbă - s-au cheltuit mi
nute prețioase. Mirarea t'ăznită 
a auditoriului meu din seara 
aceea se explică : cum să speri 
la o angajare automată a doua 
zi după absolvire, cind la New 
York șomează cu anii actori de 
faimă uneori mondială ?

Mă gindesc că tinerii noștri 
veniți în teatru cu o diplomă de 
pe care nu s-a uscat cerneala, 
sînt moralmente 
cele două 
tate mai 
profundă, 
zii.

Teatrul, i 
noi astăzi, 
din artă într-o împletire simul
tană și armonică, exclude teoria 
primitivă a talentatului „care 
ajunge". Dăm harului locul de 
grație pe care-l merită, dar 
știm tot atît de bine că numai 
cu talent nu se poate face tea
tru. Mai circulă și astăzi în a- 
necdotica alminteri amuzantă, 
□ culiselor, cazul cutărui actor 
genial de pe vremuri care-și 
învăța rolul exclusiv după șoap
ta suflerului, din dispreț pentru 
alfabetul cunoscut numai pe ju
mătate. Știm acest lucru, |i ne

obligați de 
serii de fapte comen- 
sus, la o meditație 
încărcată de conclu-

așa cum îl concepem 
, dedus din știință și

fi 
din 
Al-

lungime de circa 800 
m. 1. prin care satul 
va fi conectat 1a li
nia de înaltă tensiu
ne.

S-au evidențiat in 
mod deosebit utemiș
tii Mozes Perene, 
Velko Laszlo și Hu- 
szăr Janos care 
lucrat 
șir la 
lor și 
rețelei

Lucrările continuă.

au 
cîte 3 zile în 
săparea gropi- 
la instalarea 

electrice.

că nu rimează cu 
primul rînd cu zes-

dăm seama 
nimic, și în 
trea de învățăminte primită de 
studenții noștri în institut. Nu
mai că astăzi, la nivelul de dez
voltare a artei teatrale, a exi
gențelor pe care le impune 
textul, tipul actorului de instinct, 
intuiție și inspirație nudă, 
demonstrează din ce 
insuficient. Actorul sovietic, 
gîndesc la 
Mordvinov, 
alții, oferă 
plural și complex care logodește 
seral talentul fermecător, pro
fund uman, cu profilul unui in
telectual desăvîrșit. Actorii noș
tri tineri, primiți cu brațe des
chise de pe băncile Institutului 
de teatru, să reflecteze cu serio
zitate la necesitatea sporirii ni
velului lor de cultură, actorul 
epocii noastre fiind cu necesi
tate nu numai un inspirat, dar 
și un învățat în accepția temei
nică a noțiunii.

Dăinuie, din nefericire în con
știința unora dintre tinerii noștri 
actori o privire boemă asupra 
vieții, manifestată printr-un dis
preț suveran pentru formele cul- . M l_ J------ ----- *----

nu 
să

se 
In ce mai 

mă 
Țariov, llinski, 

Kedrov sau atîția 
modelul artistului

turii. Nu le doresc acestora 
persevereze pe acest drum și 
le urez să vadă unde poate

(Continuare in pag. 3-a)

Elevii își petrec o bună parte din timp în sala bibliotecii. 
Aici studiază lucrări de ideologie, beletristică, știință, tehni-

Orele de curs din atelierul școlii sînt așteptate întotdeauna cu 
plăcere. In fotografie, maistrul Leontin Voinea explică ele
vilor din anul II strungărie, diferite metode de așchiere 

rapidă a metalelor.

La cantina școlii, bine înzestrată, autodeservirea este larg 
introdusă.

Din bogatul progratn al pregătirii elevilor face parte șl edu
cația artistică, lată un grup de elevi și eleve urmărind din 

loja teatrului piesa „Dacă vei fi întrebat".

Foto reportaj : PAVEL POPESCU



Cum organizăm îmouaiqizi 
pregătirea politfco-ideplogică a elevilor 

Cîteoa din formele interesante și bogate în conținut folosite de organizațiile U, T, M, din școli —
In jurul propagandistei Staicu 

Felicia se adunaseră aproape 
toți elevii clasei a IX-a ideea 
organizării viitoarei lecții în 
cadrul invățămintului politic 
U.T.M. sub formă de jurnal vor
bit se bucura de interesul tutu
ror cursanților. Se hotărîse : în
treg cercul de învățămînt politic 
va participa la pregătirea jurna
lului vorbit pe tema : „P.M.R.
organizatorul și conducătorul 
operei de construire a socialis 
mului în R.P. Romînă. Sarcinile 
organizațiilor U.T.M. în mobili
zarea tineretului la construcția 
socialistă“. Fiecare va avea 
o sarcină precisă de îndeplinit. 
Un grup va vizita muzeul regio
nal și va povesti in cadrul jur
nalului ce a văzut acolo, cîțiva 
elevi vor merge la Uzinele „Va- 
sile Tudose“, iar alții vor în
tocmi un album care să ilustreze 
realizări ale poporului sub con
ducerea partidului etc. Așa a 
început, din inițiativa organiza
ției U.T.M., pregătirea primului 
jurnal vorbit la Școala medie 
nr. 2 Pitești.

— „Ce ai adus astăzi pentru 
completarea albumului ?“ Era 
întrebarea cu care îl asaltau 
toți pe cel care intra în clasă.

— Eu scriu acum o poezie în. 
chinată partțdului spunea cu 
mîndrie elevul Mija loan Lu
cian. O voi citi la jurnalul vor
bit. Niculina Păun învăța într-un 
colț al clasei poezia „Partidul“ 
de A. Toma.

— Albumul e aproape gata, 
priviți-1 — spunea eleva Breisch 
Edda. Pe prima pagină fotogra
fia tovarășului Gh. Gheorghiu- 
Dej. Urmează imagini din rea-

Lectura 
primelor cărți 

ideologice
A devenit un obicei ca în șco

lile medii din Lugoj din cînd 
în cînd să vină difuzori de la 
„Librăria noastră” care pun ele
vilor la dispoziție cărțile de 
care au nevoie. Pe lingă 
numeroasele manuale, opere 
beletristice și științifice, la 
cererea elevilor „Librăria noa
stră“ a adus și cărți ideologice 
și politice. Elevii au început să 
cumpere și să studieze din ce 
în ce mai mult și cărți politice, 
acest lucru devenind cu timpul 
o preocupare permanentă. Or
ganizația U.T.M. a înțeles că este 
foarte important ca acum, cînd 
elevii încep studiul primelor lu

XI-a de la a- 
hotărît să stu- 
Partidului Co-

crări politice și ideologice, să fie 
ajutați să înțeleagă cele citite, 
să le stimuleze pasiunea pentru 
lectura politică.

Elevii clasei a 
ceeași școală au 
dieze „Manifestul 
munist“ al lui Marx și Engels. 
Eleva Varga Aurora, secretara 
U.T.M. și-a luat angajamentul să 
prezinte un referat de ansamblu, 
iar restul elevilor să studieze 
cîte o problemă, cîte un capitol 
și apoi să se poarte discuții. Da
torită acestui lucru elevii înțeleg 
mai lesne problemele teoriei și 
luptei revoluționare a cla
sei muncitoare, înțeleg și dez
voltă mai profund cunoș
tințele acumulate la lecțiile de 
socialism științific. Astfel de dis
cuții pe marginea cărților poli
tice sînt foarte utile și elevii 
vor să se organizeze mai des.

Dar nu numai la clasele mari 
ae studiază în acest fel. La 
clasa a VIII-a B de la Școala 
medie nr. 1 propagandistul Clî- 
cioran Bruno, la cererea elevi-

Elevii își petrec numeroase ore vlzltînd muzee, expoziții care prezintă trecutul glorios de luptă 
al partidului. în fotografie : elevi al Grupului școlar comercial din Craiova în timpul vizi

tării muzeului „Procesul luptătorilor ceferiști șl petroliști, iunie-iulie 1934".
Foto c P. PAVEL

Jurnal vorbit 
la cercul politic

lizările regimului democrat-popu. 
Iar în țara noastră, realizări în 
domeniul industriei, agriculturii, 
construcțiilor, culturii. Alături 
de imaginea fiecărui obiectiv 
nou construit, mina indeminatecă 
a elevilor a creionat frumos cu
vintele : „Construit în anii repu
blicii, sub conducerea partidu
lui nostru“.

— Ce-ar fi să proiectăm ima
ginile cu epidiascopul î propune 
cineva. Propunerea găsește apro. 
bare unanimă.

...Intr-o dimineață Breisch 
Edda, Diaconu Ioana și Vasilica 
Adrian au luat trenul din gară 
in direcția Colibași, la Uzinele 
„Vasile Tudose“. Li se spusese 
din școală că acolo strungarul 
comunist Chiru Alexandru lu 
crează astăzi în contul anului 
1978. Știau că el a realizat pină 
în prezent 40 de inovații. Voiau 
să vadă însă cu proprii lor ochi 
uzina, să-l cunoască personal pe 
comunistul Chiru Alexandru și 
brigada sa, să-i cunoască pe 
muncitorii de acolo, să afle cum 
muncesc pentru a le povesti co
legilor cum reușesc acești oa 
meni să fie fruntași în produc
ție.

Muncitorii vîrstnici le-au po
vestit elevelor crîmpeie din via
ța lor de acum, plină de bucu- 

lor, a organizat, cu ajutorul to
varășilor profesori, studierea unor 
cuvîntări ale tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej. Din acestea ele
vii înțeleg mai bine transformă
rile revoluționare din patria 
noastră, realizările poporului 
muncitor sub conducerea parti
dului. Pină acum au fost stu
diate temeinic „Expunerea fă
cută la plenara din 13—14 iulie” 
a.c. și „Cuvîntarea ținută la 
Adunarea festivă consacrată celei 
de a 15-a aniversări a eliberării 
patriei”. Elevii din clasa a 
VIII-a au participat la discuții 
dovedind un interes deosebit 
pentru studierea documentelor 

cărților politice 
elevi intere« 
Ca rezultat 

a 
pentru 

al ace- 
că ma- 
clasele 

politice

de partid.
Studierea 

dezvoltat la 
actualitate,
stei munci este și faptul 
joritatea elevilor din 
unde studierea cărții 
ideologice se face în mod orga
nizat sînt abonați și citesc ou 
regularitate ziarul.

Citirea și studierea cărții po
litice constituie un prețios aju
tor în educarea comunistă a ele
vilor, pentru formarea unui o- 
rizont politic și ideologic oît 
mai larg. Cunoașterea probleme
lor politice și ideologice îi 
ajută pe elevi să înțeleagă mai 
profund cunoștințele pe care le 
acumulează în școală. De aceea 
aceste inițiative întîlnite în 
unele olase din școlile medii 
din Lugoj trebuie generalizate 
și organizate la nivelul tuturor 
claselor, iar organizațiile U.T.M. 
împreună cu cadrele didactice 
să stimuleze și mai mult intere
sul pentru studiul cărții politice.

ANDREI NI6OLAE 

rii și crîmpeie din viața mizeră 
pe care au trăit-o ca muncitori 
în anii negri ai exploatării bur. 
ghezo-moșierești.

...In aceeași zi, Muzeul regional 
din Pitești găzduia o bună parte 
din elevii clasei a TX-a A, ve- 
niți să cunoască, cu ajutorul 
exponatelor, istoria trecută și 
prezentă a regiunii. Paginile 
carnetelor lor erau pline de no
tări. „Am văzut macheta prime
lor sonde petrolifere din regiu
nea noastră“ — notase o elevă. 
„La 28 septembrie 1949 a fost 
dată în folosință Fabrică de ta 
nanți „Argeșul". „Am văzut ma
cheta Fabricii textile „11 Iunie" 
de la Găvana unde am făcut a- 
nul trecut practica" —notase ele
va Diță Filofteia.

Și astfel toată clasa era pre
gătită pentru noua lecție a cer
cului politic. Membrii cercului 
au studiat cu temeinicie lecția, 
antrenîndu-i și pe ceilalți elevi 
din clasă, au citit cu atenție 
ziarele, au notat succesele im
portante obținute de oamenii 
muncii din diferite sectoare de 
activitate etc.

Jurnalul vorbit a început prin- 
tr-o Scurtă expunere a conținu
tului temei lecției de învățămînt 
politic ținută de către tovarășa 
propagandistă. Temeinic pregăti.

Peste cîteva zile se ține cercul politic. Cîțiva elevi din clasa a Xl-a a Școlii medii nr, 6 din 
Orașul Stalin, membri al cercului politic, s-au întîlnit pentru a discuta asupra materialului care 

va fi dezbătut la cerc. Foto . g. NICULESCU

De ce a avut succes 
informarea politica

tucă de anul trecut nnt pro
pagandistă la un cerc politic. 
Uneori însă organizația U.T.M. 
a școlii m-a invitat să țin în 
fața elevilor ți informări poli
tice. Îmi place munca aceasta. 
Ați fi vrut ca rezultatele ei să 
fie cit mai bune. Dar nu întot
deauna am avut de ce să fiu 
mulțumită. Susținute de la înăl
țimea catedrei, fără preocuparea 
de a activiza pe elevi să stu
dieze și să dezbată problemele 
despre care vorbeam, orele de 
informare politică nu-și atingeau 
în întregime scopul. Elevii ve
neau, ascultau, mni mult sau mai 
puțin alenți un fel de revistă a 
presei sau un referat general, 
dar nu luau cuvîntul, nu puneau 
întrebări. îmi dădeam seama că 
nu reușeam să fac accesibile a- 
ceste probleme nivelului lor de 
înțelegere, că nu mă apropiam 
de ceea ce constituie 
vîrstei elevilor, că le 
team greoi problemele 

specificul 
transmi- 
politice.

ți, elevii au început să vorbeas
că. Discuțiile erau documentate, 
cele văzute și aflate în răstimpul 
de pregătire a jurnalului foloseau 
acum ca exemplificări pentru 
lecția pe care o discutau și com
pletau convingător pe propagan
dist.

Dima Nicoleta vorbea despre 
rolul conducător al partidului în 
dezvoltarea industriei socialiste. 
Despre această problemă au vor
bit și State Maria șj Brebenel 
Doina. Vorbeau cu precizie do
vedind că cunosc bine realiză
rile din industrie: despre bate
ria a II La de cocs și lamino
rul de profile de Ia Hunedoara, 
despre al îll-lea laminor de ta
blă subțire de la Uzinele „Nico- 
lae Cristea“ și despre multe alte 
succese obținute de oamenii 
muncii în lupta pentru con
struirea socialismului. Georgescu 
Sofia, de fel de la sat, arătînd 
realizările regimului sub condu
cerea partidului pe drumul 
transformării socialiste a agri
culturii vorbea cu mândrie că 
și în regiunea ei există un 
raion complet colectivizat — Dră- 
gănești.Olt. Porojan Elena po
vestea colegilor cum a luat fiin
ță în satul ei, Teiul din Vale, o 
puternică gospodărie colectivă 
care cuprinde 80 la sută din nu

documentele plenarei a Vil-a 
a C.C. al U.T.M. m~au ajutat să 
inț&leg și mai bine dt de nece
sar este să caut forme cit mai 
accesibile, mai apropiate vîrstei 
și preocupărilor utemiștilor. Am 
continuat să caut. Și iată că, de 
curînd am primit sarcina să 
pregătesc o nouă informare po
litică. Primul lucru pe care mi 
bam propus a fost acela da a 
trezi la elevi interesul să vină la 
informarea politică după ce au 
studiat materialul documentar 
legat de tema respectivă, deci 
să-i atrag în pregătirea informă
rii. Tema ultimei informări po
litice am anunțat-o cu cîtva timp 
înainte: „Lupta țărilor lagărului 
socialist în frunte cu U.R.S.S., 
pentru coexistență pașnică“. A- 
ceasta a suscitat interes ; trei 
utemiști dintre cei mai bine pre
gătiți s-au oferit să țină core
ferate. Pentru redactarea lor au 
consultat o documentație bogată 
și interesantă. Astfel Romulus 
Croitoru pregătea un referat 
despre felul cum a fost întâmpi
nat tovarășul Hruțcioy de către 
poporul american, Dan Cernă- 
ianu, coreferatul privind politi
ca de coexistență pașnică a gu
vernului nostru, iar Nicolae Gîsca 
s-a străduit să demonstreze cole
gilor într-un mod viu ce avînt 
ne jnai pomenit ar lua în întrea
ga lume industria, știința și cul
tura dacă s-ar trece la înfăptuirea 
istoricelor propuneri ale Uniunii 
Sovietice privind dezarmarea ge
nerală și totala.

Pentru referatul pe care a- 
veam să-l prezint eu, m-am pre
gătit temeinic. în afara reluării 
atente a presei, am studiat arti
cole apărute în revista „Probleme 
ale păcii și socialismului“, ma
teriale pe care le-am găsit la ca
binetul de partid, am vizionat 
jurnalele de actualități referitoa
re la călătoria tovarășului Hruș- 
ciov în S.UA.

Toate acestea mi-au dat posi
bilitatea să îmbogățesc referatul 
cu numeroase fapte și exemple 
convingătoare.

Mă gîndeam însă, că încă e 
prea puțin acest lucru, că tre
buie atrasă întreaga clasă să stu
dieze înainte de informare, •- 
ceasta problemă importantă. 
M-am consultat cu tovarășii din 
comitetul U.T.M., cu secretarul 
organizației de partid din școală, 
secretarul biroului V.TM, ai 

mărul gospodăriilor din sat, des
pre căminul cultural și despre ac
tivitatea brigăzii sale de agita
ție. In comuna Rîșnețu Viernușii 
s-au construit în acești ani un 
dispensar T.B.C. înzestrat cu un 
laborator modern, o școală de 
7 ani și un cămin cultural — 
arăta Moțescu Eustația.

Au impresionat recitările în
chinate partidului, albumul întoc
mit de elevi a fost deosebit de 
interesant. Imaginile din album 
au fost proiectate pe ecran și în
soțite de explicații- Aproape toți 
elevii din cercul politic aU vorbit. 
Și atunci cînd Liviu Dan arăta că 
tineretul este antrenat în această 
muncă entuziastă a întregului 
popor sub conducerea partidului, 
pentru construirea socialismului, 
ilustrînd cu date edificatoare 
contribuția tineretului la acea
stă muncă, codașii cei cu note 
slabe au plecat capul. Se spunea 
doar că elevii se încadrează în 
acest uriaș front al muncii con
structive, învățînd, invățînd bine. 
Asta e sarcina lor principală, 
înseamnă că ei, acei elevi slabi 
la învățătură au rămas în afara 
acestui front. Și nu le-a fost in
diferent acest lucru. Dimpotrivă, 
angajamentul luat, ca începind 
din acea zi niciunul să nu ob
țină note sub șase, arăta că dis
cuția a produs o frămîntare în
tre elevi.

Și jurnalul vorbit s-a termi
nat, așa cum de altfel începuse: 
cu cîntec. Special pentru acest 
jurnal elevii clasei a IX-a A au 
învățat cântecul „Sub steagul 
partidului”.

DOINA NIȚESGU

școlii. împreună am găsit soluția. 
Dacă am organiza după informa
rea politică un concurs la care 
să participe toți elevii și care să 
fie axat tocmai pe problemele 
coexistenței pașnice ? ne-am în
trebat noi. Inițiativa a prins 
viață. Am pregătit pentru fiecare 
elev cîte patru întrebări. Con
cursul avea drept scop să-i de
prindă pe elevi cu lectura aten
tă și regulată a presei și să fie 
totodată prilejul unui sondqj a- 
supra felului în care ei se in
formează la zi asupra evenimen
telor politice interne și interna
ționale. Bineînțeles că interesul 
elevilor a spdrit. Colecția de 
ziare a fost viu solicitată, au fost 
recitite ziarele iar în pauze pu
teai să auzi frecvent discuții a- 
supra problemelor de 
internațională.

în după amiaza care 
să aibă loc informarea 
clasa a Xl-a B, nu avea 
venit însă cu toții la școală deși 
gerul care se abătuse asupra la
șului i-ar fi îndemnat să rămî- 
nă acasă. Ora de informare poli" 
tică ne-a adus surprize care au 
venit să confirme că pornisem 
pe calea cea bună. De unde anul 
trecut unii elevi fuseseră aspru 
criticați pentru faptul că nu 
urmăreau presa, acum, aceiași 
elevi dădeau dovadă în dis- 

răspunsurile la 
sînt la curent

politică

trebuia 
politică, 
ore. Au

cuții și în 
concurs că 
cu problemele politice interne 
și internaționale cele mai 
importante, că înțeleg îndeajuns 
de matur evenimentele. Atenția 
cu care au citit presa și-a arătat 
roadele. Unii dintre ei au adus 
în discuție lucruri deosebit de 
interesante. Utemistid Mihai 
Caba, de pildă, a citit colegilor 
săi cîteva fragmente din scriso
rile primite de la tinerii din cele 
10 țări cu care corespondează. 
Erau exprimate în ele sentimen
te de prietenie, dorința de cu
noaștere reciprocă care animă 
tineretul lumii.

Interesul, seriozitatea cu cate 
s-au pregătit elevii pentru a- 
ceastă oră de informare poli
tică mi-au întărit convingerea 
că mă aflu pe drumul cel bun 

că asțfei trebuie să continui.

prof. ELENA SFIGH1 
Școala medie 

„Constantin Negrunzi“
I-fi

fi

Biblioteca personală se îmbogățește mereu cu noi cărți politice 
și ideologice pe care elevii , le cumpără de la standul’ de cărți 

al școlii. Foto : P. POPESCU

utla valoare 
a unei expoziții 

școlare
Organizația U.T.M. de la 

Școala medie nr. 3 „Eftimie 
Âlurgu“ din Timișoara a hotarît 
ca în cinstea zilei de 30 Decem
brie să organizeze o expoziție 
„Din realizările Republicii Popu
lare Routine“. S-a stabilit un 
plan de muncă și s-au împărțit 
sarcinile. Clasa a IX-a A s-a 
angajat să culeagă material pri
vind dezvoltarea industriei, clasa 
a X-a A date privind transformă, 
rile din agricultura, a IX-a C, 
problemele social culturale iar a 
X-a B, date privind învâțămiintul 
în țara noastră. Celelalte clase 
string material suplimentar din 
toate domeniile, iar realizarea de
finitivă și-a asumat-o clasa a 
Xi-a. Au trecut numai două săp
tămâni de la luarea hotărîrii și 
realizările sînt numeroase. In pri
mul rînd elevii au studiat nu
meroase articole apărute în pre
să, cuvîntări ale conducătorilor 
partidului și statului nostru din 
care au reținut faptele și succe
sele cele mai importante care 
pot ilustra în cadrul expoziției 
transformările din viața țarii 
noastre. Astfel ei *u cules un ma
terial expozitiv bogat. Tăieturi 
din ziare, ilustrații din reviste, 
fotografii — toate sînt clasificate 
și așezate în dosare tematice.

Valoarea acestei inițiative este 
dublă. Elevii vor organiza o ex
poziție care să oglindească rea
lizările obținute de poporul nos
tru pe frontul construcției socia
liste, iar în decursul pregătirilor, 
consultînd documente, vizitlnd 
muzee, adunând exponate, elevii 
văd cu proprii lor oohi ce s-a 
realizat in acești ani de viață 
liberă sub conducerea partidului, 
compară prezentul luminos cu 
trecutul mizer, întunecat, al pă
rinților lor și se dezvoltă la ei 
sentimentul de adîncă recunoș
tință pentru popor și partid care 
le-au’ créât o viață plină de bu
curii.

Fiecare fotografie constituie un 
subiect de studiu ; colective de 
3-4 elevi sau întreaga clasă se 
întrunește și discută ce semnifi
cație are fotografia, ce proces 
sau eveniment din viața țării 
noastre ilustrează.

Recitind unele documente de 
partid elevii au subliniat ideile 
principale și au discutat prin ce 
ar putea să exemplifice mai bine 
realizările obținute în anii 
regimului democrat-popular. De 
exemplu la clasa a Xl-a elevii 
s-au gîndit să ilustreze creșterea 
nivelului de trai ca urmare a suc
ceselor obținute de poporul no
stru sub conducerea partidului, 
cu fotografii care prezintă con
strucții noi de locuințe, clădiri 
culturale, aspecte din viața mun
citorilor, case de odihnă etc. S-a 
hotărât să se facă și grafice care 
să oglindească creșterea venitu
rilor oamenilor muncii, a nivelu
lui de trai, grafice comparative 
care să ilustreze nivelul de trai 
al oamenilor muncii în anii re
gimului democrat-popular în 
comparație cu nivelul de trai scă- 
gut al acestora din anii de crun
tă exploatare.. De asemenea, dez
voltarea industrială a patriei va 
fi exemplificată prin fotografii 
privind uriașele construcții in

Au sosit ziarele.
Foto I N. STELORIAN

dustriale printre care? noile 
construcții de la Combinatul 
Siderurgic Hunedoara, uzinele 
de la Savineștl, Năvodari, Ro
man etc. La fel și în celelalte do
menii.

Elevii muncesc cu foarte multă 
dragoste. Tovarășa directoare Să- 
voaia Elisabeta se bucura că ele
vii îi cir ajutorul: „Nu m-am 
așteptat ca această inițiativă să 
provoace atit entuziasm. Elevii 
sînt foarte activi, au început să-i 
intereseze multe probleme. Au 
strînS un material bogat șj stu
diază Cu atenție problemele po
liticii partidului nostru. A- 
ceastă mdficâ a lor îi ajută și la 
învățătură. Cu prilejul pregătiri
lor pentru expoziție, problemele 
studiate la constituție, istorie, so
cialism științific, economie poli
tică, învățămîrit politic sînt apro
fundate. Cunoscîndu-ți mai bine 
patria o iubești cu și mai -multă 
înflăcărare. Impresionați și mîtț- 
dri de succesele obținute, elevii 
se simt datori sâ contribuie și 
ei la înflorirea țării“.

Un colectiv în frunte cu Con
dor Otilia, secretara biroului 
U.T.M. din clasa a IX-a pregă
tește panourile pe care vor pune 
materialele. Expoziția va fi des
chisă la 19 decembrie. Utemiștii 
Școlii medii nr. 3 au hotărit să 
invite să viziteze expoziția și ele
vii din celelalte școli din oraș. De 
aceea cîțiva elevi dintre cei mai 
buni din clasa a Xl-a se pregă
tesc să devină „ghizi“. Vor fi a- 
leși cei care dau explicațiile cele 
mai bune. Tot cu prilejul deschi
derii expoziției va avea loc și un 
simpozion. Cîțiva elevi vor vorbi 
despre realizările republicii noa
stre. Aceste expuneri vor fi în
soțite de recitări, de cîntece. Bri
gada artistică de agitație a școlii 
va da cu acest prilej primul 
spectacol.

NICOLAE ARSENIB

Pregătind 
un simpozion 

închinat 
eroilor uteciști

Am asistat intr-o ti h o ori 
educativă a clasei a Xl-a B de 
la Școala medie nr. 1 din Ro
man, deosebit de interesantă, de 
instructivă, tn această oră a fost 
organizat de biroul U.T-M. al 
clasei împreună ou diriginta un 
simpozion cu tema „Viața și lupta 
uteciftilor“. Pregătirile au în
ceput cu 0 săptămînă înainte de 
ziua fixată.

Un grup de elevi au amena
jat în clasă un colș al U.T.C-u- 
lui ; pe un carton mare împo
dobit pe margini cu desene. și 
flori au așezat portretele eroilor 
uteciști și cîteva cuvinte des
pre viața lor.

Întreaga clasă a început să 
se pregătească, să consulte cărți, 
broșuri și articole despre viața 
și lupta neinfricaților uteciști, 
Lidia Păunescu a întocmit un 
referat despre viața eroilor ute
ciști Vasile Roaită, Elena Pa- 
vel și Filimon Sîrbu, Radu Dro- 
gomir a învățat poezia ,J)onca" 
de Eugen Jebeleanu, Ion Sta- 
mate s-a pregătit să citească cî
teva fragmente despre Ludovic 
Minski... Fiecare elev și-a pro
pus să vorbească cîte ceva des
pre uteciști. Ca să cinstească 
așa cum se cuvine memoria lor, 
ei au hotărit ca în acea, săptă
mînă nici un elev din dasă să 
nu ia note slabe, nici un elev 
să nu lipsească sau să comită 
vreun act de indisciplină. Și la 
capătul unei săplămîni de mun
ci perseverentă, de pregătiri in
tense, fiecare aștepta ora educa
tivă cu nerăbdare, cu emoție...

...tn dasă se lăsase o liniște 
adîncă. Ascultau toți atenți ceea 
ce dtea colegul lor. Era vorba 
în fragmentele acelea despre 
înalta conștiință de dasă a ute- 
ciștilor, despre abnegația cu 
care îndeplineau sarcinile tra
sate de partid, despre dîrzenia, 
despre curajul și voința cu care 
înfruntau teroarea burghezo-mo- 
șierească.

De fapt în acea oră nu s-a 
vorbit numai despre eroii ute
ciști.

La un moment dat un dev s-a 
ridicat adresindu-se dasei :

— Cred că ar fi bine să ară
tăm aici și cum cinstim noi me
moria acestor eroi, dacă facem 
totul pentru ca să fim așa cum 
au fost ei, să le semănăm lor, 
a spus el.

întrebarea aceasta a sdrnit dis
cuții vii.

— Eu am luat cîteva note 
slabe, care nu-mi fac cinste, a 
spus rușinată Doina Arsene. 
Promit insă că am să mă stră
duiesc din răsputeri și cu aju
torul colegilor le voi îndrepta.

— Și eu am lipsit de dteva 
ori nemotivat a recunoscut 
alt dev. îmi iau angajamentul 
să nu se mai intimple niciodată 
acest lucru.

Ora s-a scurs repede, pe ne
simțite. Dar fiecare dev a ple
cat spre casă cu învățăminte 
noi, cu gîndul prins de cele ce 
s-au discutat. Fiecare a simțit 
puternic în el dorința de a fi 
mai bun, mai curajos, de a în
văța mai bine.

Inițiativa biroului U.T.M. dl 
dasei a Xl-a B s-a extins apoi 
și la alte dase din școală.

MONIGA VERDEȘ

S.UA


VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

LA ORDINEA 
ZILEI : instruirea noilor

în fiecare an, cu ocazia adu. 
nărilor generale de alegeri, noi 
promoții de utemiști completează 
rirtdurile cadrelor conducătoare 
ale organizațiilor U.T.M. luînd 
locul acelora care au fost pro
movați în alte munci, sau care 
n-au corespuns exigențelor celor 
care i-au ales. Ei aduc în munca 
de conducere a organizațiilor 
U.T.M., mult entuziasm, pasiune 
pentru îndeplinirea sarcinilor tra
sate de partid, dar sînt de cele 
mai multe ori lipsiți de experien
ța atît de necesară muncii de 
conducere. De aceea una din în
datoririle noastre importante în 
această perioadă este instruirea 
cadrelor U.T.M. nou alese, înar
marea lor cu cele mai bune me
tode de muncă, cu experiența 
bună cîștigată de organizația 
noastră de-a lungul anilor.

Acum, cîrtd adunările de ale
geri sînt pe sfîrșite, noi am tre
cut — conform instrucțiunilor 
C.C. al U.T.M. — la instruirea 
organelor U.T.M. din uzine, fa
brici, schele petrolifere, institu
ții, cartiere și școli. De fapt in
struirea a început imediat după 
terminarea adunării de alegeri 
din organizația U.T.M. respecti
vă, cînd delegatul comitetului 
raional ori orășenesc (în raion 
avem 5 comitete orășenești 
U.T.M. care ne sînt subordonate) 
a stat de vorbă cu fiecare mem
bru al Comitetului, explicîndu i 
în ce va consta munca sa vii
toare. Acum însă, în cursuri se
rale de 2-3 zile noi facem o in
struire temeinică a tuturor mem
brilor comitetelor și birourilor or
ganizațiilor U.T.M. atît în ceea 
ce privește formele și metodele 
de muncă, cît mai ales cum vor 
fl folosite aceste forme și metode 
în vederea mobilizării și mai ac
tive a tineretului la îndeplinirea 
hotărîrilor partidului.

Cum a organizat comitetul 
nostru raional instruirea în acest 
an ?

în orașe, instruirea a fost lă
sată în seama comitetelor oră
șenești U.T.M. respective. Aces
tea și-au întocmit — pe baza în
drumărilor comitetului raional 
U.T.M. planurile de instruire. 
Așa de pildă in orașele Azuga și 
Sinaia, în trei și respectiv două 
după amieze, s-au ținut în fața 
tuturor membrilor comitetelor or
ganizațiilor U.T.M. expuneri pri
vind conducerea de către partid 
a U.T.M., privind organizarea 
tineretului în producție, pentru 
îndeplinirea hotărîrilor partidului, 
privind educarea comunistă a ti
neretului. Pe primul plan în ca
drul ședințelor de instruire a

membrilor comitetelor și birouri
lor U.T.M. nou alese, au stat 
discuțiile în jurul metodelor 
practice de muncă. Pentru a- 
ceasta comitetul raional a în
tocmit un amplu material în 
care — sintetizînd experiența 
bună a unor comitete și bi
rouri U.T.M. — se explică pe 
larg cum trebuie să-și orga
nizeze munca organele de con
ducere ale organizațiilor de bază 
U.T.M. Astfel în acest material 
se vorbește despre felul în care 
se întocmește planul de muncă 
și cum se organizează îndeplini
rea lui, cum trebuie Să îndrume 
comitetul U.T.M. birourile de 
secții, cum trebuie repartizate 
sarcini uteniiștilor astfel incit să 
fie antrenată întreaga masă a 
membrilor U.T.M. la viața de 

. organizație, cum se organizează 
și se controlează activitatea bri
găzii de producție și a postului 
utemist de control, cum trebuie 
pregătită adunarea generală, care 
sînt sarcinile comitetului ori bi
roului U.T.M. în antrenarea ti
nerilor la întrecerile socialiste, in 
îndrumarea învățămîntului poli
tic, în 
ber al 
la felul 
ceașcă 
U.T.M.
ganizației 
subliniază 
de muncă, explică pe larg care 
sînt atribuțiile fiecărui utemist 
ales în organele de conducere 
din organizația de bază. In ca
drul acestor ședințe de instruire 
membrii comitetelor U.T.M. au 
făcut un bogat schimb de expe
riență, au ridicat probleme inte
resante privind felul în care-și 
vor desfășura munca în viitor.

Peste citeva zile vom organiza 
la comitetul raional instruirea 
cadrelor conducătoare din orga
nizațiile care țin legătură direct 
cu noi și anume din schelele pe
trolifere, de la mină, Uzina „Po
iana" și altele. De asemenea este 
în plină desfășurare instruirea 
organelor U.T.M. din școli, iar 
după ce se vor termina adună
rile de alegeri din organizațiile 
U.T.M. sătești vom organiza și 
instruirea cadrelor de la sate.

Deși nu s-a terminat încă in
struirea organelor nou alese, noi 
am tras cîteva concluzii care ne 
vor ajuta să îmbunătățim pe par
curs conținutul ședințelor de in
struire. Astfel putem spune că 
noi n-am manifestat suficientă

organizarea timpului li- 
tlneretului. Incepînd de 

care trebuie să mun- 
responsabilul grupei 
pînă la secretarul or- 
de bază, materialul 
cele mai bune metode

în

Și

operativitate în această direcție. 
De exemplu în orașele Bușteni și 
Cîmpina unde alegerile s-au ter
minat mai de mult se puteau ter
mina pînă acum ședințele de in
struire a cadrelor conducătoare 
U.T.M.

Așa cum am arătat mai sus, 
programele de instruire sînt în 
general cuprinzătoare. Cu toate 
acestea ar fi fost necesar — și 
vom lua măsuri ca acest lucru 
să se facă acolo unde urmează 
să se instruiască organele 
U.T.M. de acum înainte — ca 
în aceste ședințe să se discute 
mai mult în jurul metodelor 
practice de muncă, acesta fiind 
de altfel principalul obiectiv al 
acestor ședințe, să se țină in
formări cu privire la evenimen
tele politice interne și interna
ționale din care membrii comite
telor U.T.M. să învețe cum să 
pregătească asemenea informări 
în cadrul adunărilor generale 
U.T.M. Și în sfîrșit am fi putut 
invita la ședințele de instruire 
ingineri, tehnicieni, care să vor
bească cu mai multă competență 
membrilor comitetelor U.T.M. 
despre sarcinile tineretului pri
vind mărirea producției și pro
ductivității muncii, scăderea pre
țului de cost, realizarea unor im
portante economii etc.

Desigur ședințele de instruire 
— foarte importante de altfel — 
nu sînt in măsură să rezolve 
toate problemele legate de îndru
marea și ajutare i noilor membrii 
ai comitetelor organizațiilor de 
bază, astfel îneît aceștia să poată 
de la început să rezolve cu suc
ces sarcinile care le stau în față. 
In ceastă direcție un rol deo

sebit revine membrilor biroului 
raional, instructorilor comitetu
lui raional, întregului aparat 
care a fost îndrumat să se ocu
pe cu grijă de fiecare comitet 
U.T.M.

Noi sperăm că atît ședințele de 
instruire, cît și munca practică 
de îndrumare la fața locului, vor 
avea efectul așteptat în sensul 
că odată cu terminarea adunări
lor de alegeri munca organizații
lor de bază U.T.M. să se ridice 
pe o treaptă superioară, înde
plinind cu mai mult succes sar
cinile încredințate de partid tine, 
retului.

6u prilejul celei de-a 55-a ani
versări a zilei dv. de naștere, 
pecmiteți-mi, tovarășe preșe
dinte, să vă transmit cele mai 
cordiale felicitări. Vă doresc din 
inimă succese noi și tot mai 
mari în activitatea dv. pe care 
o consacrați operei de construire 
a socialismului in Cehoslovacia 
prietenă, consolidării prieteniei 
dintre țările noastre și triumfu
lui păcii în lume.

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Prezidiului Marii 

Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romine

Delegația 
guvernamentală 
a R. P. Polone 

a părăsit 
Capitala

Tovarășului 
ANTONIN NOVOTNY, 

prim-secretar al 
Comitetului Central 

Partidului Comunist din 
slovacia și președintele 

blicii Cehoslovace

Ceho- 
Repu*

din b-dul Magheru cei mici găsesc aci cărți după gustul lor. 
Foto : S. NICULESCU

concursului
lonescu Alexandru — Huși și 

Vasile Varga — Cluj. Etapa a 
I-a a concursului organizat 
de ziar pentru tinerii cores- 
pondeți voluntari și cititori ai 
ziarului se încheie la 30 de
cembrie a.c. Precum s-a mai 
anunțat, etapa a II-a se va 
desfășura de la 1 ianuarie 
1960—5 mai 1960.

STELIAN NEDELCU 
prim-secretar al Comitetului 

raional U.T.M.
Cîmpina

Miercuri la amiază a părăsit 
Capitala delegația guvernamen
tală a R.P. Polone condusă de 
tovarășul Zenon Nowak, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al R.P. Polone, care a parti
cipat la cea de-a doua ședință a 
Comisiei guvernamentale romîno- 
polone pentru colaborarea econo
mică. .

Totodată a părăsit Capitala și 
delegația comercială a R.P. Po
lone în frunte cu tovarășul Jozef 
Kutin, adjunct al ministrului 
Comerțului Exterior al R.P. Polo
ne, care a semnat la București 
Acordul privind schimbul de m r- 
furl și plăți pe anul 1960 între 
R.P. Romînă și R.P. Polonă.

La plecare în Gara de Nord 
oaspeții au fost conduși de tova
rășii Alexandru Bîrlădeanu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, V. Steriopol, adjunct al 
ministrului Comerțului, M. No
vac, vicepreședinte al Comitetu
lui de stat al planificării. Anton 
Constantinescu, adjunct al minis
trului Industriei Petrolului și 
Chimiei, de funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe 
și din ministerele economice.

Au fost de față Janusz Zambro- 
wiez, ambasadorul R.P. Polone 
la București și membri ai amba
sadei.

Oaspeți 
la cea de-a XX-a 

sesiune a Comitetului 
Executiv ai F.S.M.

(Agerpres)

Consfătuirea 
„semiconductor!! 

fi aplicațiile lor"
Miercuri dimineața au început 

In aula Academiei R.P. Romine 
lucrările consfătuirii „semicon- 
ductorii și aplicațiile lor“, orga
nizată de Academia R.P. Romîne. 
La consfătuire participă de ase
menea o delegație de oameni de 
știință sovietici în frunte cu prof. 
E. r. Gross, membru corespon
dent al Academiei de Științe 
U.R.S.S.

La ședința de deschidere 
fost de față D. K. Zvonkov, prim- 
secretar al Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

In ședința de după-amiază au 
dezvoltat comunicări cercetători 
din cadrul Institutului de fizică, 
Institutului de fizică atomică, In
stitutului de cercetări electroteh
nice, Institutului politehnic din 
București, precum și candidatul 
în științe V. A. Ciuenkov, mem
bru al delegației sovietice.

Lucrările consfătuirii continuă 
în zilele de 10 și 11 decembrie.

(Agerpres)
O scenă din filmul! „Omul de pe planeta Pămînt

P E E C RAN

între 14 și 17 decembrie 1959 
va avea loc la București cea de a 
XX-a sesiune a Comitetului Exe
cutiv al Federației Sindicale 
Mondiale. Pentru a participa la 
lucrările sesiunii, au început să 
sosească în Capitală membri al 
Comitetului Executiv al F.S.M.

Miercuri după-amiază au sosit 
tovarășii Louis Saillant, secre
tar general al F.S.M., Vladitnir 
Berezin, Guiseppe Casadei, Ele
na Teodorescii, Ma Clun-ku, 
Sudjiri și [brahim Zakaria, se
cretari ai F.S.M.

Totodată a sosit tovarășul 
Frantisek Ziipka, vicepreședinte 
al F.S.M., președintele Consi
liului Central al Sindicatelor din 
R. Cehoslovacă.

In Gara de Nord oaspeții au 
fost întîmpinați . de tovarășul 
Gheorghe Apostol, președintele 
Consiliului Central al Sindicate
lor din R. P. Romînă, și acti
viști ai C.C.S.

A fost de față Ivan Rohal II- 
kiv, ambasadorul R. Cehoslovace 
la București.

★
Tot în cursul după-amiezii de 

miercuri au sosit tovarășii V. V. 
Grișin, vicepreședinte al Federa
ției Sindicale Mondiale, președin
tele Consiliului Central al Sindi
catelor din U.R.S.S., și L. N. So- 
loviov, membru al Comitetului 
Executiv al F.S.M., secretar al 
C.C.S. din U.R.S.S.

Oaspeții au fost întîmpinați de 
tovarășii Gheorghe Apostol, pre
ședintele Consiliului Central al 
Sindicatelor din R. P. Romînă, 
Mihai Marin, secretar al C.C.S., 
și activiști ai sindicatelor.

A fost de ' 4
ambasadorul 
la București.

față A. A. Epișev, 
Uniunii Sovietice 

(Agerpres)

Cinci lipsește inițiativa
tn centrul comunei 

Priseaca, din raionul 
Slatina, alături de 
sfatul popular, se ri
dică clădirea frumoa
să și încăpătoare a 
căminului cultural, tn 

comună 
vreme 

continuă 
delăsare
ceea ce privește 
tivitatea culturală. 
Chiar și brigada ar
tistică de agitație, a- 
predată cu luni în 

urmă, și-a încetat ac-

insă, de o
îndelungată, 

o 
în 

ac-

să existe 
totală

tivitatea. Pînă și bi
blioteca stă mereu în
chisă; bibliotecara nu 
dă cu săptămînile pe 
la căminul cultural.

Există nenumărate 
posibilități pentru re
medierea acestei si- 
tuafii. Avem cămin 
frumos, utilat cu tot 
confortul necesar. Ti
nerii sînt dornici să 
desfășoare o activitate 
culturală intensă, mai 
ales acum, in timpul 
iernii. Trebuie însă, 
ca organizația V.T.M.

din comună împreună 
cu tovarășii din con
ducerea 
cultural să 
ze acțiuni 
ral-educative, 
cele 
certuri 
tori și 
cercuri 
nerală, 
litice etc. 
raional 
casa de cultură raio
nală au datoria 
desmorțească pe 
chemați să organizeze 
munca culturală pen
tru a ajuta astfel pe 
tineri să 
activitatea 
pe măsura 
taților și a dorinței 
lor.

DINCA TUDOR 
corespondent voluntar

căminului 
iniție- 
cultu- 
dintre 

mai variate : 
de citit, șeză- 
seri literare, 
de cultură ge- 
informări po- 

Comitetul 
U.T.M. și

să 
cei

organizeze 
culturală 
posibili-

O orientare...
Cînd s-a pus problema achi

ziționării de material sportiv 
pentru școlile din raion, la sec
ția de învățămînt a Sfatului popu
lar raionul Liești, regiunea Galați, 
a fost mare fierbere. Au reflectat 
îndelung tovarășii din această sec
ție, sub directa îndrumare a șefu
lui ei și în cele din urmă au 
ajuns la o concluzie curioasă. 
S-a hotărît achiziționarea unui 
număr de 10 ciocane ( ? ! ) ur- 
mînd ca ele să fie repartizate șco
lilor elementare din raion. Tre- 
cînd peste faptul că fiecare din 
ele cîntărește respectabila greu-

Nu risipi cu o mină 
ce strìngi cu alta

(Vrmare din pag. l-a)

neorientata

Marin Tănase — Iași și Pân
dele Wie-Tîrnăveni. La con
cura nu se primesc poezii. In 
comunicările făcute în ziar se 
preciza că prima etapă e re
zervată genului publicistic 
scurt. Se primesc numai infor
mații — note critice și epi
grame.

Aeagu Vdroiu — București. 
Precum ați observat una din 
informațiile trimise a apărut 
în ziar la rubrica concursului.

Dintre epigrame reținem pe 
cea dedicată studentului Radu 
George Nicolau din anul I al 
Facultății de mețalurgie din 
Institutul Politehnic Bucu
rești, care manifestă tendințe 
de înfumurare :

Văzîndu-te cum mergi 
pe stradă 

Cu nasu-n dnt,
întotdeauna, 

Colegii sînt tentați
să creadă 

C-ai vrea să iei
contact cu... LUNA

Așteptăm noi materiale

Rusu Gheorghe — Oradea. 
Pînă la sfîrșitul primei etape 
a concursului nu mai sînt 
decît 20 de zile. Premiile nu 
se vor acorda numai în func
ție de numărul știrilor tri
mese, oi se va lua în consi
derare și calitatea lor.

Așadar, dacă pînă în pre
zent n ați trimis decît o seri 
soare, acest lucru nu vă îm
piedică să scrieți de acum 
încolo la concurs.

Așteptăm deci noi vești.

„OMUL DE PE 
PLANETA PĂMÎNT"
Acum, în vremurile minunate 

ale începutului cuceririi spațiu
lui cosmic, omenirea nu poate 
să nu-și aducă aminte cu dra
goste și recunoștință de vizio
narii și pionierii care au des
chis drumul spre explorarea 
Universului, imaginind mijloace
le cu ajutorul cărora omul va 
putea zbura spre alte planete. 
Unul și cel mai important din
tre aceștia a fost marele sa
vant și gînditor rus, Konstan- 
tin Eduardovici Țiolkovski. Lui 
îi închină filmul sovietic „Omul 
de pe planeta Pămînt“ produs 
de studioul „M. Gorki“ din 
Moscova un cald prinos de re
cunoștință, evocîndu-i viața și 
lupta pentru dezvoltarea civili
zației umane. începutul filmu
lui ne prezintă vechiul și ador
mitul orășel de provincie Ka- 
luga. la. sfîrșitul secolului _ al 
XlX-lea. Aici, în mijlociii vieții 
anoste, meschine, între negus
tori cheflii și popi burdUhănoși, 
scîrbit de viața mediocră a a- 
celei părți a intelectualilor care 
se vindUse odiosului regim ța
rist, trăia și activa, gindind li
ber șl îndrăzheț, profesorul Ți
olkovski. un om mare dar pe 
care in orbirea lor, autoritățile, 
îl considerau un excentric plic
tisitor. (taci polkovski, în ioc 
să se înece Intr-o baie de 
prostie și mediocritate ca utiii 
dintre colegii lui, îridrăznea să 
viseze și sa creeze, cerînd sta
tului sâ-1 sprijine în activitatea 
lui științifică Respins de nenu
mărate ori de vătafii țariști, 
Țiolkovski n-a dezarmat și, sa- 
crifi îndu și tihna și modestele 
saie mijloace, a continuat să 
lucreze disprețuit și hulit de 
oamenii meschini. Din salariul

lui mizer de profesor, Țiolkov- 
ski își rupea de la gura și dă
dea viață proiectelor lui de na
ve zburătoare, construia mici 
dirijabile, făcea experiențe cos
tisitoare. Eforturile lui nu au 
întîrziat să atragă atenția unor 
oameni luminați printre care 
marele chimist Mendeleev.

Batjocorit din nou de cercu
rile „științifice“ țariste, lovit 
cumplit de pierderea fiului său 
Ignat, Țiolkovski nu dă însă 
înapoi, își continuă studiile și 
reușește să calculeze principiile 
învingerii forței de atracție a 
pămîntului care stau la baza 
zborului cosmic, descoperind 
motorul rachetă ca fiind singu
rul capabil să-l transporte pe 
om în Cosmos. încep să se 
audă aprecieri elogioase la a- 
dresa lui, dar presa reacționară 
nu-1 cruță, îl atacă cu mîrșă- 
vie încercînd să-l denigreze pe 
el și opera lui. De abia în anii 
regimului sovietic, personalita
tea și opera lui Țiolkovski și-au 
căpătat o adevărată apreciere. 
După Marea Revoluție din Oc
tombrie, tînărul stat sovietic, 
îngrijindu-se de avîntul științei 
și culturii, a dat o largă răs- 
pîndire operelor lui Țiolkovski, 
a creat mijloacele necesare și 
cadrele capabile să traducă în 
viață proiectele lui. Datorită 
minunatului avînt ăl științei în 
primul stat socialist din lume, 
Uniunea Sovietică este țara 
care a deschis omenirii drumul 
spre Cosmos.

Prezentînd în mod complex, 
deosebit de uman figura lui 
Țiolkovski, arătînd deosebirea 
esențială dintre felul cum era 
privită știința în timpul țaris
mului și în măreața epocă so
cialistă, filmul sovietic „Omul 
de pe planeta Pămînt“ redă as
pecte semnificative din viața unui

mare înaintaș al științei coni- 
temporane, îi educă pe tineri în 
spiritul îndrăznelii creatoare, al 
dragostei față de muncă și ști
ință. Trebuie remarcat în mod 
deosebit jocul plin de căldură 
și simplitate al actorului I. 
Kolțov în rolul lui Konstantin 
EdUardovici Țiolkovski.

„MIZERABILII"
Iată o nouă ecranizare a cele

brului roman al lui Victor Hugo, 
o coproducție a cineaștilor din 
R.D.G., Franța și Italia, care a- 
duce în fața spectatorilor viața 
și frămîntările celebrilor eroi ai 
romanului. tn rolul lui Jean 
Valjean îl vedem pe Jean Ga- 
bin care scoate la iveală Cu mul
tă sobrietate și subtilitate uma
nismul personajului său, înțelep
ciunea și eroismul acestuia. tn 
rolurile lui Javert și Thenardier, 
Berhard Blier și respectiv Bo- 
urvil creionează cu precizie figu
rile acestor două odioase perso
naje, unul un cîine de pază în
răit al ticăloasei orînduiri bur
gheze, celălalt un tîlhar care 
știe, pentru a-și ajunge scopul, 
să se prefacă într-un individ ino
cent și umil.

Distingem de asemenea pe Da
niela Delorme care realizează cu 
duioșie și căldură chipul Fanti- 
nei și pe Silvia Montfort care dă 
un relief pregnant personajului 
Eponine. De asemenea Jimmy Vr- 
bain interpretează cu prospețime 
figura micului erou al luptelor 
de pe baricade, împotriva regi
mului de exploatare, Gavroche 
Filmul are tendința de a lega 
faptele din viața lui Jean VaL 
jean ți a celorlalte personaje 
principole ale romanului pe fun
dalul istoric in care se petrec

ele. Din păcate uneori această 
tendință este pătrunsă de melo
drama și sentimentalismul de pri
sos. în general însă, filmul reu
șește să redea idei esențiale ale 
romanului lui Hugo, scoțînd în 
evidență frumusețea morală a o- 
mului din popor, chipurile no
bile ale luptătorilor împotriva 
asupririi feudale și burgheze, ne
dreptatea strigătoare la cer care 
caracterizează orînduirea bazată 
pe exploatare.

La succesul filmului contribuie 
în afară de calitatea interpretă
rii, regia apreciabilului Jean 
Paul de Chanois și măiestria o- 
peratorului Jacques Natteau.

B. DUMITRESCU

noiembrie — un alt exemplu — 
pe panoul celor care au adus 
pagube în jurul la o sută de lei 
fiecare, au apărut 9 tovarăși: 
Dîngă Vasile, Chirică Mitra, Iot. 
dache Măxineanu sânt cîțiva din
tre ei. La forjă tineri ca Gheor- 
ghe Nenicu și Ciobanu Ion nu 
numai că nu fac economii la ma
terii prime dar consumă chiar 
mai mult decît prevede consumul 
specific. Să adunăm aceste pier
deri pe timp de o lună de zile și 
vom vedea că ele atîrnă greu 
în balanța prețului de cost.

A forma o opinie de masă îm
potriva celor care risipesc mate, 
riale, a celor care, chiar dacă 
reduc rebuturile fac risipă de dia
mante industriale sau de energie 
electrică, este în cazul da față o 
primă datorie a organizației 
U.T.M. Adunările generale 
U.T.M., discuțiile în brigăzi, po
sturile utemiste de control, tre
buie folosite bine și continuu în 
aceste direcții. Iar pe lingă a- 
cestea trebuie ajutați tinerii care 
au o slabă calificare. La forje 
cei care nu reușesc să reducă 
consumul specific de materii pri
me și auxiliare stat tineri care 
au o pregătire profesională foarte 
scăzută.

— Nenicu și Ciobanu — spune 
tehnologul secției — nu știu nici 
măcar să măsoare cu șublerul. 
Și este evident: dacă nu cunoști 
această operație elementară poți

O scenă din filmul „Mizerabilii*.

tăia mai mult material, fiindcă 
ochiul te înșală. Noi am în
ființat un cerc de minim teh
nic pentru ridicarea calificării 
tinerilor din secție.. Am che
mat mulți tineri, am chemat 
și pe aceștia doi. Dar... au venit 
extrem de puțini.

Mai este oare nevoie să spu
nem că organizația U.T.M. de 
aici avea datoria să atragă ti
nerii la acest curs, să le explice 
necesitatea lui și să le contro
leze frecvența și învățătura ? Or
ganizația U.T.M. a cunoscut a- 
ceastă îndatorire dar n-a respec
tat-o.

O altă cale sigură pentru reali
zarea economiilor, o reprezintă 
inovațiile în producție. In fapt 
însă economiile realizate prin 
inovații sînt foarte mici. Organi
zația U.T.M. dovedește din pă
cate și în legătură cu activitatea 
tinerilor inovatori o totală nepă
sare. In această întreprindere, 
unde sînt peste 100 de brigăzi de 
producție, deci un număr foarte 
mare de tineri, ta anul acesta la 
cabinetul tehnic nu sînt înregis
trate decît inovațiile a 11 tineri. 
De la o singură inovație’aplibată 
la secția rectificare s-a putut rea
liza o economie de circa 10.000 
lei. Dacă luăm această sumă ca 
o valoare medie și ne gîndîm că 
la fiecare brigadă ar exista mă
car un inovator vedem că am 
avea de-aface cu economii impor
tante. Dar pentru aceasta este 
nevoie ca organizația U.T.M. să 
se ocupe de munca tinerilor ino
vatori, să le stimuleze spiritul 
creator, să-i ajute și să.i contro
leze în muncă — lucruri de care, 
pînă acum, a fost aproape 
străină.

Firește că în general tinerii de 
la fabrica de rulmenți din Bîrlad 
desfășoară o activitate rodnică 
pentru obținerea economiilor. 
Rezultatele obținute puteau fi 
însă si mai bune dacă această 
activitate era mai bine organi
zată. Organizația U.T.M. este 
chemată să se preocupe de acest 
lucru. In munca sa trebuie să se 
călăuzează după principiul că ta 
lupta pentru economii este nece
sară folosirea tuturor posibilită
ților, a tuturor rezervelor interne; 
altfel ceea ce aduni cu o mtaă 
risipești cu alta, adică ceea ce 
aduni de la forje risipești la 
strungărie etc.

Comitetul orășenesc U.T.M. 
Bîrlad este dator, să îndrume și 
să controleze mai bine, să spri
jine direct activitatea organiza
ției U.T.M. din fabrică legată de 
problemele de producție.

In fabrică stat mulți, foarte 
mulți tineri entuziaști gospodari. 
Bine călăuziți, folosind toate căi. 
le toate rezervele de care dispune 
întreprinderea, ei pot realiza eco
nomii mari.

tate de peste 7 kg. ceea ce, la 
drept vorbind, pune destule pro
bleme în folosirea lor dc către 
elevii de la cursul elementar, am 
dori să punem la curent șeful sec
ției de învățămînt a raionului 
Liești și de alte caracteristici ale 
ciocanului de aruncat. în primul 
rînd folosirea lui necesită în afa
ra unei forțe fizice corespunză
toare și o anumită tehnică de a- 
runcare. Pe lingă aceasta, antre
namentul la ciocan se face în
tr-un țarc închis. Este puțin reco
mandabil ca tinerii elevi să prac
tice acest sport atita vreme cît e- 
xistă o sumedenie de alte discipli
ne sportive accesibile la care ele
vii pot fi antrenați iar școlile din 
raionul Liești nu stau deloc bine 
în privința echipamentului. Mer- 
gînd pe linia minimei rezistențe, 
aceea de a achiziționa material 
sportiv la întîmplare, fără să se 
țină seama de necesități, nu 
ne-am mira dacă în viitor secția 
de învățămînt va achiziționa 
schifuri și le va repartiza în lo
calități lipsite de ape curgătoare 
sau lacuri.

ANGELA MARINESGU 
funcționară

Echipa de baschet „Paok“ Sa
lonic va întîlni duminică 13 
decembrie în sala Floreasca e- 
chipa C.C.A., într-un meci retur 
contînd pentru ,,Cupa campio
nilor europeni“. Jocul va începe 
la ora 19,30. Luni și marți tot 
în sala Floreasca echipa Paok 
va juca amical cu Știința Ti
mișoara și Dinamo București.

★
Returul meciului Știința Bucu

rești — Lokomotiv Sofia, din 
cadrul competiției feminine de 
baschet pentru „Cupa campio
nilor europeni“ este programat 
miercuri 16 decembrie de la ora 
19 în sala Floreasca. Joi, echipa 
bulgară va întilni în meci ami
cal echipa Rapid București.

Mărculescu Ion — Găiești. 
Ați trimis un mare număr de 
informații. Din păcate, ele 
sînt generale, nereflectînd 
aspecte concrete din viața și 
activitatea elevilor. Informa
ția intitulată ,,La cercul de 
fizică”, dc pildă, ar fi putut 
să fie publicabilă, dacă ne 
vorbeai mai pe larg despre 
una din temele interesante 
discutate în cadrul cercului. 
Epigramele sînt de asemenea 
nerealizate. Te sfătuim să 
urmărești cu atenție rubrica 
„Din viața și munca tinere
tului” oare apare în ziarul 
nostru.

Victor Marcu — Alexan
dria ; Maria Micu — Hîrșova. 
In corespondențele trimise 
ați scris despre importanța 
căminului cultural în organi
zarea timpului liber al tine
retului.

Corespondența voastră nu 
informează însă despre ac
țiunile organizației U.T.M. 
pentru mobilizarea tineretu
lui la activitatea căminului 
cultural din comuna voastră, 
despre activitatea acestuia.

Vă rugăm să ne scrieți în 
continuare despre măsurile 
stabilite de comitetul U.T.M. 
și căminul cultural pentru or
ganizarea timpului liber al ti
neretului în perioada de 
iarnă. Scrieți despre acțiunile 
variate, specific tinerești, oare 
prilejuiesc antrenarea masei 
tineretului în munca culturală, 
despre felul cum își petrec 
tinerii timpul liber, despre 
joile și duminicile tineretu 
lui, șezători, cercuri pentru 
tinerele fete, expuneri în fața 
tinerilor, întîlniri, excursii 
etc.

Popovici Gheorghe — Ora
șul Stalin. Știrea trimisă de 
dumneata nu se încadrează în 
tematica concursului : „Din 
munca și viața tineretului”.

Așteptăm noi scrisori în 
oare să vorbești despre ac
țiunile și inițiativele noi ale 
organizațiilor U.T.M., despre 
experiența înaintată a aces
tora în mobilizarea tinerilor 
în producție, în ce privește 
viața de organizație, munca 
de educare politică și ideolo
gică a tineretului.

Rînduri 
pentru actorul tînăr
(Urmare din pag. l-a)

conducă o atare erezie : la să
răcirea mijloacelor de expresie, 
Io acceptarea unor formule an
chilozate șl sortite perimării, la 
șablonizare și repețire, adică 
la acel stadiu cînd cel mai 
complex talent se neagă pe sine 
însuși.

★
Arta teatrală impune pe de 

altă parte, o disciplină riguroa
să și de aceea tinerii sînt pri
mii chemați să lupte împotriva 
unor amintiri degradante, 
sate ca o pecingine 
trecut antiartistic și 
man. Arta decădentă __
gheză, specializată in mistifica
rea adevărului, în poleirea con
tradicțiilor, în lansarea unor 
lozinci eronate, a forjat în opi
nia spectatorilor șl a multora 
dintre creatori imaginea unui 
artist desordonat, boem, ire
verențios față de orice disci
plină, trăind după sloganul 
"noaptea vesel, ziua trist". Ti
nerii noștri sînt primii obligați 
- și mulțl o fac - să dea 
bătălia pentru stîrpirea aces
tui sigiliu de oroare, ridi- 
cîndu-se, prin exemplul vieții lor

Ia
de un 
antiu- 

bur-

particulare, la nivelul demnității 
pe care o Impune însăși înde
letnicirea lor mult nobilă.

Imaginea pe care a căutat 
s-o Impună în continuare în 
conștiința contemporanilor în
josită artă burgheză șl pe care 
marii noștri adevărați artiști au 
dezmințit-o, a fost a unui ar
tist Indisolubil legat de pahar 
și de aburul alcoolului "com
pliment necesar al inspirației 
și al stării de grație pe care 
o cere focul rampei". lată o 
altă îndatorire a actorului — 
cetățean de astăzi, de a șterge 
un asemenea profil desfigurat, 
vitriolat de prejudecată, actorul 
tînăr fiind primul somat să in
valideze - prin exemplul com
portării sale, în afara teatrului 
- o asemenea degradantă si- 
luetă*

„Mască", „măscărici"...... măs
cări", - vezi, actorule tînăr, în 
ce chip vocabularul artei bur
gheze ți-a înjosit misiunea, tin- 
zînd să te facă o pată în noro
iul ei ?

Dragul meu actor tînăr, re
flectează cu seriozitate asupra 
tuturor acestor fapte, dacă nu 
vrei să ajungi bătrîn, înainte 
de a fi devenit matur.



»

In spiritul
coexistenței pașnice
Francezii 

pe N. S.

Tineretul albanez întâmpină 
cu bucurie întâlnirea tineretului 

și studenților din regiunea 
Balcanilor și Mării Adriatice

PARIS 9 (Agerpres). — tn 
legătură cu apropiata vizită a lui
N. S. Hrușciov în Franța conti
nuă să sosească mereu noi invi
tații din partea unor orașe, or
ganizații obștești, institute de în- 
vățămînt. Autorii acestor invita
ții își exprimă calda speranță că 
vizita în Franța a șefului guver
nului sovietic va avea un rol im
portant în îmbunătățirea relații
lor dintre cele două țări și va 
contribui la întărirea păcii ge
nerale. După cum transmite a- 
genția France Presse, studenții 
de la Școala tehnică superioară 
de pedagogie din Cachan în a- 
propiere de Paris au hotărît în 
cadrul unei adunări generale să i 
solicite pe N. S. Hrușciov să

NIXON : Să ținem deschise toate canarie 
de contact existente

consacrat

NEW YORK 9 (Agerpres). — 
TASS : Revista lunară de largă 
popularitate „National Geogra
phic-Magazine^ a publicat în 
numărul său pe luna decembrie 
un amplu articol al vicepreședin
telui S.U.A., R. Nixon, intitulat: 
„Rusia văzută cu ochii mei”. în 
genere articolul este 
impresiilor pe care le-a produs 
asupra lui Nixon vizita în 
Uniunea Sovietică.

Relevînd că poporul sovietic 
este hotărît „să obțină o viața 
mai hună și o mai mare abun
dență“ și să întreacă Statele Uni
te din punct de vedere economic, 
Nixon scrie : „Asupra mea a pro
dus o puternică impresie carac
terul firesc al premierului Hruș
ciov, încrederea lui neclintită în 
dezvoltarea pe viitor a uriașe
lor resurse ale Uniunii Sovietice, 
dorinJa perseverentă a conducă
torilor sovietici, precum și a po
porului sovietic de a folosi ace
ste resurse”.

Descriindu-și vizita la Novosi
birsk și Sverdlovsk, vicepreședin
tele S.U.A. revine din nou la 
problema hotărîrii Uniunii Sovie
tice de a întrece S.U.A. în ce pri
vește nivelul producției. „în a- 
ceastă chestiune, scrie el, nu tre
buie să se facă nici o greșeală. 
Astăzi, poate, noi mergem mult 
înaintea Uniunii Sovietice în ce 
privește automatica, capacitatea 
de producție și utilajul de bază, 
dar Uniunea Sovietică depune 
eforturi aproape supraomenești 
pentru a ne ajunge din urmă și 
a ne depăși. Ea are o atitudine

Tributuri aduse
„războiului rece

Dezbaterea așa-zisei probleme 
O. N. U.

decembrie, în cadrul lu- 
celei de-a 14-a sesiuni

NEW 
TASS :

La 8 
crărilor . . 
a Adunării Generale a O.N.U. 
a fost dezbătută așa-numita 
„problemă ungară", inclusă pe 
ordinea de zi a sesiunii în urma 
presiunilor delegațiilor S.U.A. și 
ale altor puteri occidentale. Re
prezentantul special al O.N.U. 
în „problema ungară“, Mun- 
roe, a prezentat un raport pe 
marginea acestei probleme, ime
diat după aceea a luat cuvîntul 
delegatul S.U.A., Lodge, în a 
cărui cuvîntare au abundat a- 
tacurile dușmănoase împotriva 
R.P. Ungare și Uniunii Sovie
tice.

Reprezentanții Ungariei, Uni
unii Sovietice și Albaniei au 
demascat născocirile cuprinse în 
raportul lui Munroe și au ară
tat că discutarea așa-numitei 
„probleme ungare“ constituie 
încă o încercare a adepților 
„războiului rece“ de a împiedi
ca destinderea încordării inter-

O declarație a lui Adenauer
(Agerpres). — TASS: 
fracțiunii parlamen- 

I. U.C.S., care a avut 

BONN 9 
Tn ședința 
tare U.C.D, 
loc la 8 decembrie la Bonn, a 
luat cuvîntul cancelarul Adena- 
uer, care s-a ocupat printre altele 
de situația internațională.

Potrivit relatărilor presei, Ade- 
nauer a declarat că el renunță 
de a mai participa la conferința 
la cel mai înalt nivel intre Est 
și Vest, care urmează să aibă 
loc, deși, după cum se știe, ni
meni nu l-a invitat să participe 
la această conferință.

Cancelarul vestgerman și-a ex
primat 'nemulțumirea in Ugâturâ 
cu participarea unor consilieri 
germani la conferința miniștri
lor Afacerilor Externe care a a-

il așteaptă 
Hrușciov
facă o vizită în instituția lor de 
învățămînt.

„Această vizită, se spune în 
invitația lansată lui N. S. Hruș
ciov, vă va permite să stabiliți 
contacte directe și 
studenții francezi. Sperăm că în 
felul acesta vom contribui la răs
pândirea în lume a ideilor slă
birii încordării internaționale, ale 
coexistenței pașnice și păcii“.

în ședințele lor consiliile mu
nicipale ale orașelor Saint-Paul- 
Sur-Mer (Nord), Vigneux-sur- 
Seine, (Seine-et-Oise), Conques 
(Aude) și Tonneins (Lot-et-Ga- 
ronne) au hotărît să-l invite pe 
șeful guvernului sovietic să vizi
teze aceste regiuni.

rodnice cu

deosebit de serioasă față de ace
ste sarcini“.

in încheierea articolului Nixon 
vorbește pe scurt despre rela
țiile sovieto-americane, în genele, 
declarînd că este necesar să fit 
ținute deschise toate canalele 
existente pentru contactul dintre 
cele două țări.

Articolul lui Nixon nu este 
lipsit, totodată, de afirmații ale 
perioadei „războiului rece“ de 
felul născocirilor despre „perico
lul potențial sovietic”, despre 
„cortina de fier” etc.

W. ELFES: Orizontul politic 
înseninats-a

președintele

ungare la
YORK 9 (Agerpres).—

Macmillan,

făcut sim-naționale, care s-a 
țită.

URME DE NEȘTERS
Desen de EUG. TARU

se spu- 
articol — poate fi caracte- 
prin trei 
libertate, 
nu există

.Partidele de

negative — nu 
nu există maro
niei pîine..,‘ • 

opoziție nu au

BONN 9 (Agerpres). — 
W. Elfes, cunoscut fruntaș al 

vieții publice și om politic vest
german, a publicat un articol în 
care face bilanțul evenimentelor 
politice din anul 1959. W. Elfes 
consideră drept evenimente cen
trale ale anului tratativele duse 
de N. S. Hrușciov, șeful guver
nului sovietic, cu
primul ministru al Angliei, și 
D. Eisenhower,
S.U.A. Elfes subliniază că oa
menii de stat occidentali sînt 
nevoiți să țină seama de dorin
ța popoarelor de a se pune ca
păt „războiului rece“.

„Orizontul politic, scrie Elfes, 
s-a înseninat. Mai rămîn însă 
pete întunecate în politica in
ternațională și cea mai întune
cată pată este în prezent Repu
blica Federală".

ședința ple- 
Generale a

f ■de zi a

★
Luînd cuvîntul la 

nară a Adunării
O.N.U. în cadrul discuțiilor pe 
marginea așa-numitei „proble
me ungare“, șeful delegației 
sovietice V. V. Kuznețov- a de
clarat că delegația sovietică a 
subliniat în nenumărate rinduri 
că includerea așa-zisei „proble
me ungare“ pe ordinea 
sesiunii constituie o încălcare 
grosolană a Cartei O.NU., care 
interzice amestecul în treburile 
interne ale statelor.

Cu cit mai repede O.N.U., 
chemată să servească cauza pă
cii, se va lepăda odată pentru 
totdeauna de problemele provo
catoare de tipul celei discutate 
în prezent, și va găsi în sine 
forțe suficiente pentru a lichida 
total și pentru totdeauna din- 
launtrul O.N.U. atmosfera „răz
boiului rece“, cu atît va fi mai 
bine pentru O.N.U. și pentru 
pacea în lumea Întreagă.

Ge-vut loc in vara aceasta la 
neva.

Cancelarul R.F. Germane a în
cercat să dicteze ordinea de zi a 
proiectatei conferințe a șefilor 
guvernelor marilor puteri. După 
părerea lui Adenauer, problema 
Berlinului și problema germană 
ar trebui discutate numai în le
gătură cu alte probleme, in pri
mul rînd cu problema Jezarrtării.

Intr-un moment cind lumea se ; 
află în ajunul unor importante 
tratative intre marile puteri cu 
privire la destinderea încordării 
internaționale și la reglementa
rea pașnică a problemelor liti
gioase. par cel puțin ciudite cu
vintele lui Adenauer că astăzi 
situația internațională ar 
„mai gravă ca oricîhd".

.fi

Colaborarea 
-un imperativ 

al vremii
MOSCOVA 9 (Agerpres). - 

TASS :
Ziarul „Izvestia" din 9 decem

brie a publicat un articol al 
profesorului V. Emelianov, șeful 
Direcției Generale pentru folosi
rea energiei atomice de pe lin
gă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. în care autorul, care 
timp de aproape o lună a vizi
tat S.U.A. împreună cu delega
ția oamenilor de știință - spe
cialiști in energie atomică din 
U.R.S.S. scrie că profesorul ame
rican Palk și academicianul so
vietic Veksler au căzut de acord 
cu prilejul vizitării de către spe
cialiștii sovietici în domeniul e- 
nergiei atomice a laboratorului 
de la Brookhaven din S.U.A. că 
poate fi construit un accelera
tor de 300 miliarde electron- 
volți.

Profesorul Emelianov scrie — 
„Aceasta mașină este necesară 
științei. Dar este oare just ca 
ea să se construiască numai 
forțele unei singure țări

Vasili Emelianov subliniază 
pînă și statele cele mai puter
nice și mai bogate reușesc cu 
greu Să rezolve asemenea pro
bleme. „însăși viața necesită 
colaborare. Colaborarea este un 
imperativ al vremii“.

Profesorul Emelianov sublinia
ză că vizita specialiștilor din 
U.R.S.S. in S.U.A. demonstrează 
că colaborarea a două țări nu 
este numai posibilă dar și utilă.

cu

ca

în încheierea articolului Elfes 
cere ,,să se întoarcă cîrma poli
ticii Bonnului cu 180 de grade, 
luindu-se direcția spre înțelege
re reciprocă și pace“.

Cercuri agresive din S.U.A. încearcă să șteargă im
presia produsă in Statele Unite de vizita tovarășu
lui Hrușciov.

Din toate colturile lumii
FÄRÄ PRECEDENT 

IN PRACTICA MONDIALĂ A 
CONSTRUCȚIILOR ENERGETICE

Specialiștii de la Institutul de 
electromecanică al Academiei 
de Științe a U.R.S.S. elaborea
ză construcția unui turbogenera
tor de 750.000 kW - cea mai 
mare mașină cu această putere 
din lume.

în actualul septenal, la cen
tralele electrice care se constru
iesc in Uniunea Sovietică este 
prevăzută instalarea de turbine 
și generatoare de o putere fără 
precedent in practica mondială 
a construcțiilor energetice. La 
hidrocentrala de la Krasnoiarsk, 
care se construiește pe fluviul 
siberian Enisei, vor fi montate 
două grupuri hidrogeneratoare 
de cite 500.000 kW. Schița de 
proiect a unei mașini de acest 
tip a și fost elaborată la uzina 
„Electrosilă" din Leningrad.

O NOUĂ
EXCROCHERiE IN S.U.A. : 

„MEDICAMENTE FACÄTCARE 
DE MINUNI”

în ancheta comisiilor de re
sort ale Congresului S.U.A., 
care nu au terminat încă au
dierile privind scandalul de la 
televiziune, se află de cîteva 
zile un nou caz : marile socie
tăți din industria medicamente
lor, pr,ofilind de lipsa unei le
gislații' privind condițiile pe 
care trebuie să le . îndeplinească 
un medicament pentru a fi pus 
pe piață, vînd așa-numite „me
dicamente făcătoare de minuni",
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Vizita lui N. S. Hrușciov
în orașul Lvov

LVOV 9 (Agerpres). — TASS: 
La 9 decembrie N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a sosit la 
Lvov. Locuitorii acestui oraș u- 
crainean au salutat cu căldură 
pe șeful guvernului sovietic și 
pe conducătorii Partidului comu
nist și guvernului Ucrainei care 
il însoțesc.

LVOV 9 (Agerpres). — TASS: 
Sînt convins că vom asigura 
pacea, a declarat la 9 decem
brie Nikita Hrușciov la mitingul 
care a avut loc la Uzina de au
tobuse din Lvov.

Vom asigura pacea, a spus în 
continuare N. S. Hrușciov, pen
tru că toți oamenii de pe pă
mînt vor pace. Aceasta este un 
fapt. Dar faptul principal este 
că în lume există acum o forță 
atit de puternică ca lagărul so
cialismului. A.dversarii noștri, 
care ar dori „să facă abstracție“ 
de construcția socialistă din ță
rile noastre, nu pot face acest 
lucru.

Cred, a subliniat N. S. Hruș
ciov, că există posibilitatea de
plină să se ajungă la situația de 
a se asigura o pace trainică, de 
a se exclude războiul din viata 
popoarelor.

El a îndemnat pe oamenii 
muncii din uzină „să muncească, 
să muncească, și iar să mun
cească“. Trebuie, a spus el, 
să ne dezvoltăm industria, 
să ridicăm productivitatea mun-

anti-

care nu sînt decît o pură ex- 
crocherie. In noul scandal este 
implicată societatea „Schering“, 
care a lansat cu mare reclamă 
două specialități „pentru vinde
carea arteriosclerozei“. Pentru 
ca înșelătoria să nu fie demas
cată, „Schering“ a încheiat cu 
alte 5 mari firme de medica
mente o convenție care îi asi
gură controlul absolut asupra 
producției de medicamente îm
potriva arteriosclerozei.

In depozițiile făcute în fața 
subcomitetului senatorial

■ trust, medici cunoscuți cum ar 
fi dr. Russell Cecil, directorul 
unui mare institut de cercetări, 
a condamnat cu indignare so
cietățile „care exploatează ne
norocirea oamenilor“ transfor- 
mind-o intr-un obiect de aface
re. El a arătat că reclama de
șănțată induce îh eroare bolna
vii, care cumpără medicamente 
lipsite de orice valoare. Dr. Ce- 

! cil și alți medici și-au exprimat 
indignarea față de iantui că în 
S.U.À. nu există legi care să 
impună un control clinic efec
tiv asupra medicamentelor.

FONDURI PENTRU 
TELE5COAPE - BA, IAR...

Reluînd declarațiile făcute re
cent presei de Raymond Street, 
președintele Consiliului univer
sitar al Universității din Man- 
chester, ziarul „Times“ infor
mează că Universitatea mai are 
încă datorii în valoare de 60.000 
de lire sterline pentru telescopul 
de la Observatorul astronomic 
„Jodrel Bank“ din Cheshire. 

mai 
în

noi
so

cii, pentru a livra mai multe 
produse pe cap de locuitor, 
astfel îneît oamenii să trăiască 
în condițiile socialismului 
bine, mai îmbelșugat, decît 
restul lumii.

Atunci vor fi create la 
condițiile pentru construirea 
cietâții comuniste.

N. S. Hrușciov a relevat că în 
Uniunea Sovietică, treburile 
merg bine în toate republicile. 
Planurile în industrie sînt depă
șite și este evident că septenalul 
va fi îndeplinit înainte de ter
men.

Referindu-se la dezvoltarea a- 
griculturii în Uniunea Sovietică, 
N. S. Hrușciov a spus : Noi
considerăm că agricultura se 
dezvoltă acum bine. Anul acesta, 
seceta ne-a adus oarecari pre
judicii și am achiziționat c.u 
aproximativ 600 milioane de pu
duri de cereale mai puțin decît 
anul trecut. Dar cerealele ne vor 
ajunge. Producția animalieră se 
dezvoltă bine.

'dresîndu-se muncitorilor pre- 
zenți la miting, N. S. Hrușciov 
i-a întrebat dacă în oraș sînt 
cantități suficiente de legume, 
cartofi, carne, lapte și alte pro
duse. F.l a primit un răspuns 
afirmativ.

Subliniind că viața va deveni 
tot mai bună, N. S. Hrușciov a 
amintit că planurile de stat pre- 
văd creșterea salariilor, ridica
rea nivelului de trai al poporu
lui, construirea unui număr tot 
mai mare de locuințe.

N. S. Hrușciov a rostit cuvinte 
de salut în cinstea „prieteniei 
între toate popoarele lumii.; pen
tru a se asigura pacea pe pă-

înăsprirea regimului dictatorial 
in Portugalia

Generalul Delgado, fost candi
dat la președinția Portugaliei, 
care a fost silit să se exileze după 
alegeri, a semnat în ultimul nu
măr al revistei britanice „Neu> 
Statesman“ un articol în care a- 
nalizează înăsprirea regimului 
dictatorial în Portugalia și accen
tuarea crizei economice prin care 
trece țara ca urmare a politicii 
antidemocratice a regimului Sala- 
zar.

„Situația Portugaliei 
ne în 
rizată 
există 
litate.

Datorită dezinteresului auto
rităților, care nu au considerat 
necesar să aloce fondurile cu
venite pentru procurarea și ins
talarea acestui telescop, se ara
tă în comentariul ziarului „li
mes“, după epuizarea fondurilor 
obținute prin liste de subscrip
ții, Universitatea se vede astăzi 
îndatorată. Instalarea telescopu
lui, care s-a dovedit un instru
ment științific de mare impor
tanță în cursul Anului Geofizic 
Internațional a devenit o „aven
tură plină de riscuri", după ex
presia președintelui Consiliului 
universitar — scrie ziarul.

...PENTRU TANCURI - DA

pro
fane 
uni- 
Zia-

Presa a anunțat că la Lon
dra au început tratative între o 
delegație a Bundeswehrului și 
Ministerul de Război al Angliei 
în legătură cu planurile de 
ducere in comun a unui 
„anglo-vestgerman pentru 
tățile militare ale N.A.T.O.
rul „Times“ adaugă că aceste 
tratative au fost hotărîte în 
cursul vizitei de acum cîteva zile 
la Bonn a ministrului de Război 
al Angliei, Watkinson.

Condamnînd actualele tratati
ve de la Londra în ce privește 
„colaborarea“ anglo-vestgerma- 
nă în domeniul fabricării de ar
mament. ziarul londonez „Daily 
Worker" subliniază că în mo
mentul de față „sînt necesare 
tratative în legătură cu modul 
în care pot fi lichidate tunurile 
și întărită pacea în întreaga 
lume“.

Aproape zece . milioane de 
țărani din șapte provincii 
chineze de pe cursul supe
rior și mijlociu al Fluviului 
Galben lucrează pentru stă
vilirea inundațiilor și eroziu
nii solului. Pînă în prezent a 
fost redată agriculturii o su
prafață de 430.000 km pă- 
trați de pămînt. In clișeu — 
lucrările de ameliorare a so
lului întreprinse de membrii 
comunei populare Liși, pro

vincia Șansi.

Dezvoltarea 
industriei textile 

sovietice

în con- 
de con- 

economiei
pe anii 
în

cu cifrele 
dezvoltării 
a U.R.S.S.

1935
de
7.700.000.000

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS; Comitetul Central al
P.C.U.S. și Consiliul de Miniș
tri al U.R.S.S. au adoptat o ho- 
tărîre cu privire la măsurile pen
tru avintul continuu al indus
triei textile a U.R.S.S.

Comitetul Central al P.C.U.S. 
și Consiliul de Miniștri al
U.R.S.S. au dat instrucțiuni or
ganelor de partid și economice 
ale republicilor unionale și ale 
regiunilor să asigure 
fermitate 
trol ale 
naționale 
1959—1965 o sporire 
a producției de țesături de 
bumbac la 
8.000.000.000 metri, țesături de 
lină — la 500.000.000 metri, 
de in — la 635.000.0000 
metri, de mătase — la 
1.485.000.000 metri, tricotaje — 
la 940.000.000 bucăți, de ciorapi 
și șosete — la 1.250.000.000 pe
rechi.

In vederea dezvoltării conți, 
nue a industriei textile, în ac
tualul septenal se alocă de .2,8 
ori mai multe mijloace dc-cît au 
fost investite în anii 1952-1958.

la

existență reală, li se interzice prin 
lege să formeze vreo organizație, 
sau chiar să-și înregistreze nu
mele" — se spune în articol.

Situația populației este într- 
adevăr de plins — se arată mai 
departe în articol — subliniin- 
du-se că, chiar potrivit datelor 
oficiale, „ceea ce poate să mă- 
nînce în medie un portughez nu 
înseamnă decît un pahar de lap
te pe zi, o bucățică de carne pe 
săptămînă, trei ouă pe lună și 
un pui de găină pe an“. „Nu 
este de mirare în aceste condiții 
— scrie Delgado — că, din mo
ment ce 32 la sută din fondurile 
bugetului sînt alocate cheltuieli
lor militare, și doar mai puțin 
de 6 la sută asigurării sănătății, 
58 la sută din locuitorii Portu
galiei mor de tuberculoză...“.

BUDAPESTA. — Miercuri 
seara a sosit la Budapesta 
o delegație romînă condusă de 
general colonel Ion Tutovea- 
nu, adjunct al ministrului For
țelor Armate, conducătorul dele
gației, Nicolae Cătană, directorul 
general al Combinatului siderur
gic Hunedoara, Ion Ardeleanu, 
președintele Sfatului popular al 
orașului Hunedoara și general 
maior în rezervă Grigore Dan. 
Delegația va participa in ziua de 
10 decembrie la dezvelirea mo
numentului din orașul Miskolc, 
închinat eroilor romîni căzuți în 
luptele duse pe teritoriul Unga
riei împotriva cotropitorilor fas
ciști.

CONAKRY. Avionul turbore
actor sovietic „IL-1K“. pe bordul 
căruia a sosit la Conakry preșe
dintele Republicii Guineea, Seku 
Ture, a stirnit un mare interes 
în rindul locuitorilor țării.

Președintele aeroclubului din 
Guineea. DiaUo Alfa, a subliniat 
că avionul ..IL-18" este o mașină 
minunată care dovedește supe
rioritatea tehnicii aviatice sovie
tice- asupra tehnicii altor țări. El 
a spus că ar vrea ca astfel de 
avioane să circule și pe traseele 
din Africa și ca piioții din Gui- 
‘neeâ să poată ni’ota, cu timpul, 
astfel de mașini..

Președintele Republicii Gui
neea Seku 1 ure, a oferit o re
cepție în cinstea echipajului a- 
vionului sovietic ,,11.-18".

LlJLUABllRG. Dună rum anun
ță agenția Belga, in Congo Bel
gian au început noi tulburări 
care iau proporții alarmante pen-

TIRANA (Agerpres). — 
A.T.A. transmite: La 7 decem
brie a avut loc la Tirana o 
ședință a Comitetului națio
nal albanez de pregătire a 
întilnirii tineretului și studen
ților din regiunea Balcanilor 
și Mării Adriatice, sub pre
ședinția lui Todi Liubonia, 
prim-secretar al C.C. al Uniu
nii Tineretului Muncitor din 
Albania.

Comitetul a hotărît ca la 
întîlnirea tineretului și stu
denților din regiunea Balca-

★
In declarație se arată printre 

studenților din țările balcanice și din regiunea Mării Adriatice 
va constitui o manifestare strălucită a dorinței de pace și prie
tenie a generației tinere din această regiune, o expresie puter
nică a hotărîrii tineretului de a nu permite declanșarea unui 
război de exterminare atomică. Întîlnirea de la București va 
demonstra marea forță a tineretului în lupta pentru pace, pen
tru colaborare și coexistență pașnică, dorința sa nobilă de a 
apăra vechea civilizație a acestei regiuni, de a îmbogăți și mai 
mult, prin opere ale creației pașnice, ceea ce a fost construit 
de-a lungul secolelor prin munca popoarelor. întîlnirea de la 
București va fi sărbătoarea bucuriei, a speranței și a bunelor 
intenții ale tineretului de a transforma regiunea Balcanilor și 
a Adriaticii într-o zonă a păcii, a apropierii și a bucuriei tine
reții.

Comitetul național albanez de pregătire a întilnirii tineretului 
și studenților din regiunea Balcanilor șj a Mării Adriatice, se 
arată în continuare în declarație, se alătură întrutotul scopurilor 
nobile ale acestei întîlniri șj primește propunerea de a participa 
la această măreață manifestare a păcii și prieteniei.

Tineretul din Republica Populară Albania, educat de Partidul 
Muncii din Albania în spiritul internaționalismului proletar, al 
prieteniei celei mai sincere și mai profunde pentru toți tinerii 
din lume atașați cauzei păcii, va depune toate eforturile în ve
derea realizării scopurilor înalt umanitare și nobile ale acestei 
întîlniri. Pentru generația tînără a țării noastre pacea este tot 
atît de scumpă ca și viața sa fericită, deoarece numai în pace 
tineretul se poate bucura de bunurile materiale și spirituale create 
cu un avînt impetuos prin măreața muncă pașnică a poporului 
albanez pentru construirea socialismului.

Declarația lui Adslfo Riveiro în legătură 
cu înscenarea judiciară de la Dortmund
Adolfo Riveiro, secretar al Fe

derației Mondiale a Tineretului 
Democrat, căruia președintele tri
bunalului din Dortmund care ju
decă „procesul“ membrilor fostu
lui Comitet pentru pregătirea 
festivalurilor tineretului și stu
denților din Germania Occidenta
lă i a interzis să facă o depozi
ție ca martor al apărării, a subli-

----- o

DEMONSTRAȚIA STUDENȚILOR 
VESTGERMANI SI ARABI DIN 

GOTTINGEN

Peste 500 de studenți vestger- 
mani și arabi de la Universitatea 
din Gottingen au organizat o de
monstrație care sa desfășurat 
sub lozinca luptei pentru rezol
varea echitabilă a problemei al
geriene.

STUDENȚII CANADIENI 
STUDIAZĂ LIMBA RUSA

în Canada crește interesul față 
de Uniunea Sovietică, față de cui 
tura ei, față de realizările ei teh
nice și științifice. Acest fapt se 
oglindește printre altele în marea 
dorință a populației de a studia 
limba rusă. în prezent, limba 
rusă este una din cele mai popu
lare limbi străine în universită
țile, liceele și școlile din Cana
da.

Numărul celor ce studiază lim
ba rusă a sporit de cîteva ori în 
toate instituțiile de învățămînt. 
La Universitatea din provincia 
Columbia britanică, de pildă, a- 
ceastă limbă este studiată de 
de persoane, la Universitatea din 
provincia Manitoba de 150 
persoane, la Universitatea 
Montreal tot de 150 de persoane 
etc.

Aproape în toate Universitățile 
din țară s-au înființat cursuri se
rale pentru studierea limbii ruse. 
Aceste cursuri sînt frecventate de 
studenți, oameni de știință, spe
cialiști în diferite domenii care 
doresc să aibă posibilitatea de a 
citi în original literatură științifi
că, tehnică, beletristică, ziare și 
reviste sovietice.
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tru autoritățile colonialiste bel
giene din Congo.

Potrivit unui comunicat dat pu
blicității de ministrul belgian pen
tru Congo și Ruanda Urundi, la 
Luluaburg au avut loc ciocniri în
tre populația de culoare din acest 
oraș și forțele de poliție și mi
litare af ale In Congo Belgian.

Agenția Unlted Press Interna
țional relatează că au fost uciși 
15 africani, iar alți 25 sini răniți 
grav.

Autoritățile militare din Lulua
burg a'i declarat starea excep
țională.

MONTEVIDEO. Tn Uiuguay. 
Argentina. Chile și în alte țări 
ale Americîi de Sud ia amploare 
mișcarea de solidaritate cu de- 
ținuții politici din Spania și. Por
tugalia. In aceste țări se înfiin
țează comitete de solidaritate 
care fac pregătiri în vederea or
ganizării la Sao Paolo întie 22 
și 24 ianuarie 1960 a piimei con
ferințe sudamericane în favoarea 
amnistierii deținuților politiei din 
Spania și Portugalia.

KABUL 9 (Agerpres). — Con- 
tinuîndu-și turneul, președintele 
S.U.A., Eisenhower, a făcut la 
9 decembrie o vizită oficială în 
Afganistan.

La Kabul el a avut întrevederi 
cu regele Zalnr Sah și eu con
ducătorii guvernului alga", după 
care a plecat cu avionul srre In
dia.

La 9 decembrie, Eisenhower a 
sbsit la Deliii, unde a fost în- 
tîmpinat de președintele Indiei, 
Rajendra Pra-ad, de primul mi
nistru J. Neliru, și de alte per
soane oficiale.

Mării Adriatice, carenilor și
va avea loc la București între 
30 ianuarie și 4 februarie, 
tineretul albanez să fie re
prezentat de o delegație al
cătuită din 50 de persoane. 
Comitetul a aprobat progra
mul delegației și textul unei 
declarații. El a hotărît de 
asemenea să organizeze in 
cinstea întilnirii o ștafetă și 
o expoziție de fotografii pri
vind viața și munca tineretu
lui și studenților din Albania.

•k

altele: întîlnirea tineretului și 

niat într-un interviu acordat zia
rului „Junge Welt“ că procesul 
de la Dortmund se află în cen
trul atenției opiniei publice in
ternaționale.

„Dacă judecătorii ar asculta pa 
toți martorii și ar examina to: ta 
documentele care arată adevărata 
stare de lucruri, opir'a publică 
internațională s ar convinge nu 
numai de nevinovăția acuzaților, 
dar și de caracterul politic al 
acestui proces îndreptat împotri
va ideilor festivalului, păcii și 
prieteniei“, a spus A. Riveiro.

Premierea 
unui plagiat

ntr-o nuvelă a sa, marele 
scriitor francez Guy de 
Maupassant înfățișează un 

ageamiu, care avea o dorință 
„arzătoare“ : să fie decorat. 
Ideea aceasta fixă îl tortura zi 
și noapte. Cite n-a făcut, ce n a 
încercat el, pentru a-și atinge 
scopul ! După îndelungate stră
danii și alergături a fost în sfîr- 
șit decorat.

Ceva asemănător, s-a petrecut 
recent în Italia. Unui oarecare 
Michele Lacalamita i-a fost atri
buit „Premiul Viareggio“ pe 
1959 pentru „lucrarea” sa „Ci
vilizația țărănească“. Faptul a- 
cesta s-ar fi petrecut ca oricare 
altul, dacă „lucrarea” sus-numi- 
tului Lacalamita nu s-ar fi do
vedit pînă la urmă a fi un pla
giat grosolan.

Ce l-a determinat pe „autor“ 
să recurgă la asemenea mijloace 
necinstite ? După cum ne infor
mează ziarul „Paese Sera", La
calamita este membru marcant 
d „Acțiunii catolice“, grupare 
oolitică condusă de Vatican. în 
'dtima vreme el ocupa postul 
le director al Centrului expe
rimental de cinematografie. Dar, 
asemenea ageamiului lui Maupas
sant, Lacalamita avea și el o 
dorință : să fie numit într-un 
post ministerial, acela de direc
tor general pentru problemele 
spectacolelor. Pentru a obține 
această numire avea însă ne
voie de distincții care să-i eta
leze erudiția. „Eroul“ lui Mau
passant s-a apucat în vederea 
aceluiași scop să scrie broșuri 
pe diverse teme la care se pri
cepea ca orbul la culori. Laca
lamita s-a apucat să scrie o car
te. Pentru aceasta a procedat 
ui felul următor : a luat frumu
șel un curs al profesorului 
D'Ostiani din Messina, și La co
piat cu fidelitate, inclusiv gre
șelile de tipar. La urmă „ope
ra și-a intitulat-o senin „Ci
vilizația țărănească“ supunînd-o 
judecății forurilor literare, în 
vederea premierii.

Aceste foruri, dominate de 
membri ai Partidului clerical, 
iu „judecat-o“ și apoi i-au acor
dat „Premiul Viareggio“.

frauda a fost insă descoperi- 
tă, fapt * care a produs mare 
vilvă în cercurile politice și 
culturale, din Roma. O instanță 
judiciară din capitala Italiei 
inchetează plagiatul.

* Dacă „eroul“ lui Maupassant 
rîvnea o decorație pentru că 

mai aveau și alții“ eroul 
scandalului de la Roma țintea 
mult mai sus. Distincția rîvn'tă 
de Lacalamita trebuia să con
stituie doar o punte pe drumul 
parvenirii sale.

Indiferent de rezultatele la 
care va ajunge instanța judicia
ră sezisată, caz.vl de față dove
dește încă odată corupția și pu
treziciunea generate de mediul 
culturii burgheze, cu atit mai 
mult cu cit mină in mină cu 
Lacalamita au mers și forurile 
literare care l-au premiat.
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