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Tînârul Nicolae Crețu de Ia secția utilaj și scule este unul din 
cei mai cunoscuți inovatori ai Uzinelor „Klement Gottwald**, 
latâ-l în fotografia noastre explicind colegului sau de munca, 
Ion Drăghici, detaliile celei de a 24-a inovații create de el in 

acest an.
Foto : AGERPRES

Acțiuni 
pentru 

înfrumusețarea 
orașelor

IAȘI. — Sfaturile populare 
din regiunea Iași au capital o 
feună experiența în antrenarea 
cetățenilor la acțiunile de gos
podărire a orașelor și satelor.

Un mare număr de oameni ai 
muncii din Iași in frunte cu de
putății lor au luat parte la lu
crările de demolare a vechilor 
clădiri în locul cărora au fost 
înălțate noile blocuri, la repa
rarea străzilor, renovarea fațade
lor caselor, amenajarea spațiilor 
verzi etc La Bîrlad, prin mun
ci voluntară a fost amenajat în 
acest an ,,Parcul copiilor". Nu
meroase acțiuni gospodărești la 
care cetățenii au participat în 
mare număr au fost întreprinse 
fi la Pașcani, Vaslui și Huși. 
Valoarea economiilor obținute în 
regiune In acest an, la lucrările 
de interes obștesc prin muncă 
patriotică și contribuția volunta
ră a cetățenilor, depășește suma 
de 9 milioane lei.

★
CLUJ. — In acest an aproape 

840.000 de cetățeni din regiunea 
Cluj au lucrat voluntar pe șan
tierele de construcții de locuințe 
și social-culturale, de întreținere 
și modernizare a drumurilor, de 
îmbunătățiri funciare și la alte 
acțiuni de înfrumusețare a sate
lor și orașelor. Rezultate din 
cele mai bune au fost obținute 
in raioanele Sărmaș, Năsăud, 
Cluj, Dej, Gherla și Jibou. Va
loarea lucrărilor efectuate prin 
muncă patriotică în acest an de
pășește 16 milioane lei.

(Agerpres)

A devenit o obișnuință ca înain
tea începerii unei noi lucrări cei 
doi prieteni de la întreprinderea 
de prefabricate metalice din 
Ploești, Ilie Georgescu și Ion 
Mihai, să se sfătuiască cum se 
pot obține rezultate mai bune. 
Fotoreporterul nostru i-a sur
prins într-o asemenea discuție.

Foto : N. STELORIAN

Ei aduc viitorul
mai aproape

Numeroase întreprinderi
și-au. îndeplinit planul anual înainte de termen

Muncind în întovărășiri 
cole, țăranii muncitori din 
nul Roșiori de Vede, regiunea 
București, au obținut recolte 
mal mari decît atunci cînd lu
crau pămîntuil în gospodărie in
dividuală. Ei s-au convins din 
proprie experiență de avanta
jele muncii in comun cu mijloa
ce mecanizate puse la dispozi
ție de stat. Multe dintre înto
vărășiri au creat și dezvoltat 
fonduri de bază.

Totodată intovărășiții au avut 
prilejul să vadă rezultatele su
perioare obținute de gospodă 
riile colective din raion.

Recoltele mai mari de cerea
le și dezvoltarea multilaterală 
a producției vegetale și anima
le au permis gospodăriilor co
lective să vîndă statului pe 
bază de contract cantități în
semnate de produse agroali- 
mentare și să realizeze impor
tante venituri bănești. în pri
mele 10 luni ale acestui an gos
podăriile colective au obținut 
venituri care depășesc 30 mi
lioane lei, din care 7 milioane 
din sectorul zootehnic.

Realizarea acestor venituri a

permis gospodăriilor colective 
să-și -mărească fondul de bază 
și să împartă membrilor an de 
an pentru zilele-munca efectua
te cantități sporite de produse, 
precum și sume tot mal mari 
de bani.

Paralel cu mărirea averii ob
ștești au crescut șl veniturile 
personale ale colectiviștilor. Nu
mai în acest an aproape 1.000 
de colectiviști și-au construit 
case noi, mulți alții și-au cum
părat mobila, aparate de ra
dio etc.

Succesele obținute de gospo
dăriile colective, care au fost 
larg popularizate în ci nd ui înto
vărășirilor prin diferite forme ale 
muncii politice de masă, au în
tărit convingerea lor asupra 
avantajelor mai mari pe care le 
oferă munca în gospodăria a- 
gricolâ colectivă.

Acum agricultura acestui ra
ion este colectivizată. In cele 50 
de gospodării agricole colective 
peste 23.600 familii lucrează o 
suprafață de mai mult de 
65.000 ha.

(Agerpres)

Echipele de tineret din G.A.C
colective de muncă
Organizațiile U.T.M. din sa

tele regiunii noastre au obți
nut în anii din urmă, sub con
ducerea organizațiilor 
partid, însemnate succese 
mobilizarea tineretului 
munca pentru consolidarea 
conomico-organizatorică 
dezvoltarea multilaterală

de 
în 
la 
e- 
Și 
a 

gospodăriilor agricole colecti
ve. Ele au dobîndit o experien
ță pozitivă în mobilizarea ti
neretului la strîngerea la timp 
și fără pierderi a recoltelor, 
la însilozarea furajelor, la 
transportarea pe cîmp a gu
noiului de grajd, la munca 
pentru redarea de noi tere
nuri circuitului agricol și la 
lucrările de irigație. Experien
ța aceasta constituie pentru 
comitetele raionale și pentru 
comitetul regional U.T.M. un 
bogat izvor de învățăminte în 
munca de îndrumare a tine
rilor colectiviști spre sarci
nile cele mai de seamă ale 
gospodăriilor agricole colec
tive.

După Congresul al III-lea al 
P.M.R. Comitetul regional 
U.T.M. Constanța a luat mă
suri pentru popularizarea lar
gă a documentelor adoptate 
de Congres, a sarcinilor care 
izvorăsc pentru tineret din 
aceste documente. Dezbate
rile care au avut loc cu a- 
cest prilej în organizațiile de 
bază U.T.M. din gospodăriile 
colective au însemnat, în ma
joritatea cazurilor, o analiză 
aprofundată a muncii utemiș- 
tilor, a birourilor și comite
telor U.T.M. Scoțînd la iveală 
mai amănunțit experiența cîș- 
tigată, precum și lipsurile sau 
greșelile făcute în anumite 
privințe, analizele acestea au 
dat posibilitatea elaborării și 
adoptării unor măsuri concre
te pentru sporirea contribuției 
tineretului la dezvoltarea și 
întărirea gospodăriilor colec
tive. Planurile de muncă ale 
organizațiilor de bază U.T.M. 
cuprind astfel sarcini privi
toare la participarea în mun
că a tineretului, la întărirea 
muncii educative, munca pa
triotică, cunoașterea și apli
carea de către tineri a meto
delor agrotehnice și zooteh
nice științifice etc., precum și 
acțiunile, formele prin care 
tineretul urmează să fie atras 
la îndeplinirea acestor sar
cini.

Printre aceste forme se nu
mără echipele de tineret. De
sigur, în regiunea noastră, 
problema echipelor de tine
ret din gospodăriile colective 
nu este nouă. Din propria 
noastră experiență am învățat

Gh. Trandafir
prim-secretar al Comitetului 

regional U.T.M. Constanța

că lucrul cel mai important 
în organizarea echipelor de ti
neret este să înțelegem pe de
plin scopul lor : obținerea de 
rezultate superioare realizări
lor medii ale gospodăriei co
lective. Pentru atingerea aces
tui scop, membrii echipei 
tineret trebuie s “ 
aplice metode înaintate, 
participe cu regularitate 
muncă, să dea dovadă de o 
conștiință înaintată, să fie e- 
xemplu de disciplină și spirit 
colectivist. Organizațiile de 
bază U.T.M., la rîndul lor, în- 
țelegînd limpede scopul ară
tat, urmăresc în permanență 
activitatea echipelor de tine
ret, le ajută să înfrîngă greu
tățile, să lichideze lipsurile și 
să muncească din ce în ce 
mai bine. Respectarea acestor 
principii a făcut ca marea 
majoritate a echipelor de ti
neret din regiunea noastră să 
obțină succese însemnate, 
ceea ce le-a atras în mod fi
resc prețuirea consiliilor de 
conducere și ale tuturor co
lectiviștilor.

Colectivizarea totală a agri
culturii în regiunea noastră a 
creat condiții pentru stabili
rea oamenilor în brigăzi, re
partizarea terenurilor pe bri
găzi și echipe și urmărirea 
cu mai multă exactitate a ca
lității lucrărilor și a rezulta
telor în producție. Echipele 
primesc o anumită suprafață, 
pentru a o cultiva îndeosebi 
cu prășitoare ; de munca lor 
depinde în primul rînd obți
nerea producțiilor sporite pe 
suprafețele respective. Avînd 
în vedere aceste condiții, or
ganizațiile U.T.M., sub îndru
marea organizațiilor de partid, 
au propus consiliilor de con
ducere ale gospodăriilor co
lective să organizeze echipe 
de tineret. înainte de a face 
o astfel de propunere, orga
nizațiile U.T.M. stabilesc în 
adunarea generală pe tinerii

de
să învețe să

la

Stabilirea
relațiilor diplomatice 

între Republica
Populară Romînă

fruntașe!
care urmează să facă parte 
din echipă. Odată înființate, 
echipele trec să muncească cu 
răspunderi depline pe terenu
rile cultivate cu porumb boa
be și siloz, floarea-soarelui, 
sfeclă de zahăr etc., terenuri 
încredințate lor prin planul de 
producție.

Comitetul regional U.T.M., 
îndrumat de comitetul regio
nal de partid, s-a îngrijit să 
urmărească și să extindă prin 
diferite forme, 
bună a unor
U.T.M. în munca cu echipele 
de tineret. Una din aceste for
me este organizarea de adu
nări generale ale organizații
lor U.T.M. fruntașe, la care 
au fost invitați secretari ai 
organizațiilor U.T.M. și ute
miști din gospodăriile colec
tive vecine. Aceste adunări 
organizate la G.A.C. Ostrov, 
Comana, Oltina, Sinoe, Băltă- 
gești, Corbu de Jos etc., au 
contribuit la extinderea me
todelor bune folosite de frun
tași și în organizațiile U.T.M. 
din gospodăriile colective ve
cine. Multe organizații U.T.M. 
care aveau o activitate mai 
slabă în această direcție, ca 
cele din G.A.C. Petroșani, 
Turda, Tortoman, Corbu de 
Sus etc., și-au îmbunătățit 
simțitor munca.

Tot în acest scop, comitete
le raionale U.T.M. au inițiat 
măsura de a ajuta în mod di
rect și concret cîte o organi
zație de bază U.T.M. Apoi, 
după ce această organizație 
și-a îmbunătățit activitatea, 
se iau măsuri pentru genera
lizarea experienței cîștigate. 
Astfel, Comitetul raional 
U.T.M. Negru Vodă a ajutat 
organizația U.T.M. din G.A.C. 
Topraisar pentru organizarea 
muncii tineretului în sectorul 
zootehnic al gospodăriei. Or
ganizația U.T.M. a fost ajuta
tă mai întîi să pregătească un 
referat asupra muncii tinere
tului din sectorul zootehnic și 
asupra marilor posibilități ră
mase nefolosite aci, referat 
care a vorbit pe larg și des
pre importanța dezvoltării a-

experiența 
organizații

In aceste zile, tot mai multe întreprinderi din patria noastră 
își fac bilanțul succeselor obținute in întrecerea socialistă 
și raportează îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor 

de plan pe anul 1960. Muncind cu însuflețire, îmbunătățind con
tinuu calitatea produselor, organizind mai bine procesul de pro
ducție, oamenii muncii din patria noastră dau viață cu succes 
sarcinilor mărețe trasate de partid, depâșindu-și propriile anga
jamente. Succesele acestea izvorăsc din adinca înțelegere de 
către oamenii muncii a politicii înțelepte a partidului, care con
duce cu hotârîre poporul muncitor pe drumul înfloririi continue 
a tării, al 
muncesc.

Oamenii 
însemnate 
dobîndirea 
planului pe 6 ani și îndeosebi pentru îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor planului pe 1961.

ridicării neîncetate a nivelului de trai al celor ce

muncii slrrt pe deplin conștlențl că obțlnînd succese 
în anul acesta, asigură o bază temeinică pentru 
unor victorii și mai mari in viitor In îndeplinirea

In regiunea Oradea
Tot mal multe întreprinderi șl 

fabrici din regiunea Oradea 
raportează îndeplinirea înainte 
de termen a planului de produc
ție pe anul curent.

Astfel, colectivul întreprinderii 
de I n stale ț I l-con strucț li dîn 
Oradea a realizat de la în
ceputul anului și pînă în pre
zent economii peste plan în va
loare de aproape 500.000 de lei. 
Și-au mai îndeplinit plănui a- 
nua! întreprinderile „Minschl 
Ludovic1* din Oradea, „Crișul" 
din Chlșinăul-Criș, Fabrica de 
conserve „Arovit** și altele.

Zilele acestea harnicii mineri 
dîn exploatarea Brațca au 
extras ultimele tone de cărbune 
dîn planul anului 1960. Dezvol
ți nd spiritul gospodăresc ei au 
redus consumul de lemn de 
mină la 31 de m.c. pe mia de 
tone cărbune, fapt care a făcut 
să realizeze peste plan econo
mii în valoare de 750.000 
lei. Pentru noul an minerii 
la Brațca s-au angajat să 
ducă consumul de lemn 
mină la 28 m.c. pe mia de tone 
de cărbune și să realizeze în
semnate economii.

a-au pro'duf pesta plan circa 
341.000 confecții din țesături 
textile, peste 1.410.000 de bu
căți confecții din tricotaje de 
bumbac, peste 200.000 de pe
rechi ciorapi și șosete. Pro
ductivitatea muncii pe cap de 
muncitor a crescut cu 2,5 la 
sută» iar salariul mediu cu 1,5 
la sută. în această perioadă 
s-au realizat peste plan, dato
rită bunei gospodăriri a mate
riei prime și materialelor au
xiliare, 35.000.000 lei econo
mii și peste 40.000.000 lei be
neficii.

— Tineretul nostru, ne spu
ne tov. Elena Borody, secretar 
al comitetului U.T.M., a con

POP IOSIF

Fabrica de confecții
„Gh. Gheorghiu-Dej"

Hărnicia și străduința, 
tuziasmul și priceperea 
luat-o timpului înainte. Filele 
calendarului mai numără 31 
de zile pînă la sosirea noului 
an dar, aici, la Fabrica de con
fecții „Gh. Gheorghiu-Dej" 
din Capitală el a venit mult 
mai devreme. întrecerea socia
listă. care a cuprins întregul 
colectiv a făcut ca anul 1960 
să numere doar 10 luni și 7 
zile și fiecare zi să aducă noi 
și noi succese. Graficul de 
producție ilustrează simplu, 
dar convingător, avîntul cu 
care se muncește aici. în pri
mele 10 luni ale acestui an

—•--

I

Utemistul la rom Ir Rusnac de la 
Uzinele „Termotehnlco" din Ca
pitala este șeful brigăzii de ti
neret din secție. El lucrează la 
pantograf și dă lucru de bună 

calitate.

tribuit din plin la realizarea 
acestui succes. Brigada condu
să de Elena Băjenaru, de pildă, 
și-a îndeplinit în fiecare lună 
planul în proporție de 101—102 
la sută și a realizat economii 
de 1200 lei. Brigada condusă 
de Lizica Miu a îmbunătățit 
mult calitatea produselor. Pla
nul prevede ca 84 la sută din 
produse să fie de calitatea I 
și brigada ajunge la 96 la sută.

LIDIA POPESCU

Mina Rovinari
CRAIOVA (d« la corespon

dentul nostru). — La Rovinari, 
minerii au luptat pentru a da 
cît mal mult lignit termocen
tralelor electrice din patria 
noastră.

Pentru anul acesta, a fost 
planificată, pentru a fi dată în 
exploatare o nouă carieră, ca
riera nr. 2, care va da patriei 
sute de mii și milioane de 
tone de lignit. Luni seara ul
timele pături de steril au fost 
înlăturate.

Pentru a realiza planul a- 
n/ual înainte de termen și a 
da în exploatare această nouă 
carieră de cărbune, numeroși 
mineri comuniști și utemiști 
printre care Vasile Văduva, 
Ion Cincu, Aurel Ciobănel, Ion 
Gorun și alții împreună cu 
brigăzile și echipele lor au în
lăturat peste 250.000 m.c. 
steril de la suprafața solului.

1 j-am oprit pe valea un* 
l\jL Puitoare a Sucevei, mo- 

horîtă de apropierea ier
nii, într-o comună care se 
cheamă Bilca. Văzută de pe 
cel din urmă deal al Obcinelor 
Bucovinei, ea își întrerupe o 
clipă uniformitatea arhitecto
nică, făcînd loc clădirii noi și 
masive a căminului cultural 
„M. Kogălniceanu". Ceea ce 
impresionează pe oricine in
tră în acest cămin cultural e 
faptul că majoritatea celor 
care activează și participă la 
manifestările organizate în ca
drul lui sînt tinerii din comu
nă. Comitetul comunal U.T.M. 
și directorul căminului, comu
nistul Vasile Rotaru, au găsit 
mijloacele prin care să-i atra
gă pe tineri în jurul că
minului, astfel îneît ei sînt 
astăzi sufletul activităților 
sale. Bineînțeles n-a fost de la 
început așa.

— Activitate exista la că
min și înainte, îmi povestește 
directorul. Dar nu exista un 
simț al continuității muncii, 
tinerii nu se obișnuiseră încă 
să-și petreacă timpul liber la 
cămin, să-l întrebuințeze pen
tru creșterea lor. De cîtăva 
vreme însă lucrurile s-au 
schimbat. Cu fetele a fost mai 
greu. Auzeai cîte o mamă: 
„Mai bine să stea acasă să 
toarcă un fus de tort decît să 
piardă vremea la cămin". Fata

Cartea este un prieten drag al elevilor Școlii tehnice de pe lingă Uzinele „Independența" din 
Sibiu, lată in fotografie un grup de elevi din anul I Imprumutind cărți de la biblioteca școlii.

Foto : S. NICULESCU

ÎN FIECARE ZI,
LA CĂMINUL CULTURAL

care se mărita, mîntuia și cu 
activitatea la cămin. Dacă mai 
venea sîmbătă seara ori du
minica la reuniuni, sau 
spectatoare 
culturale...

Cam așa 
crurile cînd 
răbdătoare dar hotărîtă de a- 
tragere a majorității tinerilor 
în jurul căminului, de a-i a- 
juta pe cît mai mulți să în
drăgească versul, cîntecul, 
dansul, să prindă gustul lec
turii. Mai întîi s-a început 
munca printre utemiști. Incre- 
dințîndu-le lor răspunderea 
organizării unor manifestări 
culturale, comitetul comunal 
U.T.M. și conducerea căminu
lui le-a insuflat nu numai dra
goste pentru activitatea cul
turală, dar și sentimentul că 
de bunul său mers trebuie să 
se îngrijească ei în primul 
rînd. Astfel, au început să 
crească activiști destoinici din
tre tineri. Aceștia au început 
să treacă pe la cei care nu 
prea veneau la cămin și-i adu-

ca
la manifestările

se prezentau lu- 
a început munca

ceau la o serbare, la o reuni
une, la o conferință... Fetele 
erau invitate împreună cu ma
mele, pentru ca acestea mai 
ales să se convingă cit de uti
lă este petrecerea timpului li
ber la cămin, cit de mult au 
de învățat aici fiicele lor. Tot 
„ca din întâmplare" cineva din 
comitetul comunal U.T.M. sau 
din colectivul de conducere a 
căminului îi întreba, pe cei ce 
veneau mai rar dacă le place 
cum se petrece la cămin, cum 
ar vrea ei să fie organizate 
manifestările, îi invita să mai 
vină întrebîndu-i, după un 
timp, dacă n-ar vrea să ia și 
ei parte la programe nu nu
mai ca spectatori.

— Și asta nu pentru că 
n-am fi avut destui tineri cu 
care să organizăm un program 
cultural, dar ne părea rău că 
nu vin toți, completă tînăra 
învățătoare Elena Azamfirei.

Azi așa, mîine așa, tinerii se 
adunau tot mai mulți. Se cău
ta ca acțiunile organizate la 
cămin să răspundă cerințelor

tineretului. Și care tînăr n-ar 
vrea sa cînte, să danseze, sa 
joace teatru, să spună o poe
zie. Numai că nu toți știau să 
vină, nu toți îndrăzneau să 
vină la cămin. O bună măsură 
organizatorică a fost aceea că 
în colectivul de muncă al că
minului cultural din Bilca au 
fost chemați utemiști dintre 
cei mai destoinici. Din cei 10 
membri ai colectivului 6 sînt 
utemiști, doi din ei fiind mem
bri în comitetul comunal 
U.T.M. — Constantin Cîrdei 
locțiitor al secretarului și Des- 
pina Cîrdei, responsabilă cu 
problemele muncii culturale. 
Aceștia, cunoscînd bine dorin
țele tinerilor, au căutat să dea 
manifestărilor și acțiunilor 
organizate la cămin un astfel 
de caracter îneît în cursul unei 
săptămîni fiecare tînăr să gă
sească măcar una care să-i 
placă, să-l intereseze în mod 
deosebit. S-a urmărit ca a- 
cestea să aibă un conținut cît 
mai atrăgător și variat, adec
vat problemelor și preocupări-

și Republica Mali
Printr-mn schimb de mesaje 

care a avut loc între tovarășul 
Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne și 
Modibo Keita, președintele 
Guvernului Republicii Mali, 
cu ocazia proclamării inde
pendenței Republicii Mali, în
tre oele două țări s-au stabilit 
relații diplomatica.

Deschiderea expoziției
Miercuri la amiază, la Mu

zeul romînorus din Capitală 
«-a deschis expoziția „Lev 
Nicolaevici Tolstoi", organiza
tă de Muzeul romino-rus cu 
prilejul comemorării a 50 de 
ani da la moartea marelui 
•editor.

Au participat reprezentanți 
al Ministerului Invățămtntului 
șl Culturii, oameni de artă șl 
cultură, un numeros public.

Au fost de față reprezen4 
tanti al Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București,

lor tinerilor din comună. 'Așa, 
de pildă, între altele, recen
zarea la joile tineretului de 
către utemiști ca Gheorghe al 
lui Ilie Puha, Dumitru Sofian 
și alții, a unor cărți inspirate 
din lupta pentru transforma
rea socialistă a agriculturii, ori 
prezentarea unui dans cu te
ma muncilor agricole în gos
podăria colectivă, au răspuns 
unor probleme reale ale tine
rilor. Un alt stimulent pentru 
atragerea tineretului în for
mațiile artistice ale căminu
lui a fost organizarea specta
colelor în deplasare, în satele 
vecine și la Rădăuți. Deocam
dată, ca „suporteri" ai artiș
tilor amatori, erau invitați si 
alți tineri din sat. Aceștia își 
dădeau seama de prestigiul pe 
care îl au ceilalți și nu puteau 
rămîne indiferenți. Căile de a- 
tragere a tineretului la cămi
nul cultural și a cît mai mul
tora dintre ei în rîndurile ce
lor activi au fost multe. Pe 
lingă munca permanentă a ce
lor trei organizații U.T.M. din 
comună, pe lingă condițiile 
create la cămin, un rol impor
tant l-au avut comuniștii din 
Bilca.

— Pînă să ajungem să-i fa
cem pe unii să se certe cu 
crîșma și pe alții să înțeleagă

GEORGE MUNTEAN
(Continuare in pag. 3-a)

(Continuare în pa/;. 3-a)

Aurelio Grigore, de la 
de zahăr din Chitlla, 
cu conștiinciozitate Io 

rea zahărului.

fab rica
lucrează
ambala-

Lev Nicolaevici Tolstoi
Cuvintul de deschidere a 

fost rostit de Scarlat Calima- 
chi, directorul muzeului, care 
a evocat marea personalitate 
a lui L. N. Tolstoi.

(Agerpres)

IN CURlND

O NOUĂ ETAPĂ

A CONCURSULUI

„SCINTEII

TINERETULUI"

„ Verificați-vă

cunoștințele

de cultură

generală"



Strungarul Victor Santu de 
Io Întreprinderea „Electro- 
aparataj" din Capitală dă 
explicații tehnice Intr-una 
din orele de practică unor 
elevi ai Școlii medii nr. 29.

Foto : AGERPRES
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La muncă patriotică
Despre ce vorbesc carnetele 

de brigadier
Anul acesta, circa 900 de 

elevi din Școala medie nr. 
3 din Craiova, încadrați în 
23 de brigăzi utemiste de 
muncă patriotică, au lucrat 
la demolările vechilor 
clădiri (în locul cărora se 
vor ridica uriașe blocuri), 
apoi la transportul și de
pozitarea materialelor. Ei 
au participat de asemenea 
la înfrumusețarea orașului 
și școlii. îngrijirea aleilor,

sădirea florilor, întreține
rea „Parcului Poporului", 
apoi colectarea de zgură 
roșie de la C.F.R. și ame
najarea curții școlii și te
renului de sport au fost tot 
atîtea acțiuni lăudabile pe 
care le-au întreprins, fără 
a mai vorbi despre cele 
4.2 tone de fier vechi co
lectate pînă în momentul 
de față.

ION TEOHARIDE

In ajutorul constructorilor

Experiența pozitivă
un bun al tuturor!

medii 
Pitești 
titlul, 

codașa.

Clasa a X-a B a Școlii 
„Nicolae Băîcescu" din 
a purtat multă vreme 
fără glorie, de clasă 
Notele care predominau în ca
talogul acestei clase, la începu
tul anului școlar, erau 3 și 4. 
Această situație a alarmat pe di
riginte, pe profesori și organiza
ția U. T, M. La aproape toa
te orele educative se discu
ta una și aceeași problemă : 
situația ila învățătură. Utemiștii 
clasei au întreprins și ei cîteva 
acțiuni : au mai discutat cu 
colegii lor, i-au mai criticat în re
petate rîndurl... Treceau însă zi
lele, săptămânile și situația la în
vățătură din clasa a X-a B rămî. 
nea totuși neschimbată.

„De ce oare critica noastră 
nu are rezultate ?“ - se între
bau membrii biroului U.T.M. de 
clasă. Și răspunsul l-au aflat 
Cu ajutorul dirigintelui și profe
sorilor, analizînd cauzele situa
ției slabe < la învățătură in clasa 
lor.

In clasa se cuibărise o at
mosferă prielnică delăsării, chiu- 
lului, indisciplinei. „Hotărît, 
fără ajutorul întregului colectiv, ... u . • ». • • nu

oce- 
spus 
noa-

diata, la sfîrșitul 
cărui elev care

orelor, a ori- 
primește o 

notă slabă sau mediocră, înfiin
țarea în clasă a unei gazete 
satirice, in articolele, caricatu
rile și epigramele căreia să fie 
satirizați acei elevi oare nu-și 
îndeplinesc principala lor înda
torire — învățătura ; organiza
rea sprijinirii elevilor rămași 
în urmă la învățătură prin în
ființarea grupelor de întraju
torare conduse de elevi frun
tași ; mobilizarea tuturor ele
vilor la orele de meditații și 
consultații ; afișarea unui gra
fic al notelor obținute în fie
care zi de către elevi etc. In 
adunarea generală U.T.M. s-au 
stabilit de asemenea sarcinile 
care revin fiecărui membru din 
biroul U.T.M. pentru urmărirea 
îndeplinirii hotăririlor luate.

Cum se ocupă 
comitetul U T.M. al

al fiecărui elev din clasă, 
putem acționa împotriva 
stei atmosfere — și-au 
membrii biroului. Munca 
stră împotriva situației slabe la 
învățătură trebuie să înceapă 
cu dezvoltarea unei opinii com
bative față de lipsurile oricărui 
elev".

Primul pas în formarea ace
stei opinii a colectivului clasei 
a X-a B a fost 
unei adunări 
oare a avut loc în urmă 
mai bine de o 
dunăre a fost temeinic organi
zată de către biroul U.T.M. ol 
olasei. Fiecare 
roului a stat de vorbă 
proape cu un număr de elevi 
mai slabi la învățătură, s-a In
teresat de preocupările lor, de 
greutățile pe care le întîmpină, 
de ajutorul pe eare-l solicită 
pentru îndreptarea situației lor 
la învățătură. De asemenea, 
activul U.T.M. a cerut sprijinul 
si sfatul dirigintelui și celor
lalte cadre didactice, s-a con
sultat cu cei mai buni elevi din 
clasă pentru a alcătui un plan 
de măsuri în vederea îndreptă
rii situației la învățătură. Ast
fel, pe baza datelor culese cu 
răbdare, biroul organizației 
U.T.M. s-a prezentat cu un re
ferat temeinic întocmit, cu date 
bogate asupra fiecărui elev în 
parte, cu propuneri concrete. 
Referatul a reușit în acest fel 
să trezească dorința fiecărui 
elev de a lua parte la discuții 
pentru a-și spune părerea, pen
tru a veni cu sugestii. Numeroa
sele propuneri făcute de cei
oare au luat cuvântul au fost
sintetizate într-un amănunțit 
plan de măsuri cane cuprinde 
printre altele discutarea ime-

Școlii medii .Nicolae 
Băîcescu' din Pitejfi 
de mobilizarea elevi

lor la învățătură

organizarea 
generale U.T.M. 

cu 
luna. Aceasta a- 
temeinic organi-

membru al bi-
îndea-

Ajutorul de maistru Vasile Agri- 
goroaie, elev in clasa a Vill a a 
Școlii serale „Mihail Sadoveanu" 
din lași asculta ou atenție expli

cațiile profesorului.

parte, 
între- 
cdu- 

vxjțâ.
este

Și incâ de a douc zi. cu a 
portul fiecărui utemist în 
prin acțiunile unite ale 
gului colectiv, hotăririle 
nării au început să prindă 
Jar rodul acestor ocțiunl
reflectat fidel de către graficul 
afișat în clasă : elevul Victor 
Barbu, care pînă nu de mufto 
vreme era amenințat cu repe- 
tenția, are în prezent rezultate 
fnuîțumrtoore la matematică și la 
chimie. De asemenea, eleva Do
rina Bâdescu a obținut note bune 
la limba romînă, la limba rusă 
șl la atelier. Și Dumitru Ciorchi
nă și alți elevi din această cla
sa și-au îmbunătățit in ultima 
vreme situația la învățătură.

Clasa a X-a B nu este încă 
fruntașă la învățătură, dar se
riozitatea cu care elevii acestei 
clase au început să muncească, 
atmosfera sănătoasă, combativă 
care domnește in colectivul lor, 
rezultatele obținute la învăță
tură în ultima vreme relevă po
sibilitatea de a purta nu peste 
multă vreme, acest râvnit tWu. 
Titlu pe care această clasă l-ar 
fi putut obține încă de la 
începutul anului școlar, dovadă 
fiind recentele note obținute de 
majoritatea elevilor. Pentru acea-

sta insă, organizația U.T.M. tre
buia să se străduiască încă 
de atunci să găsească fcrmeîe 
și metodele cele mai bune pen
tru sprijinirea procesului de in- 
vățâmînt, pentru stimularea dra
gostei și interesului tuturor ele
vilor din dasă față de învăță
tură. Și dccă lucrurile nu seu 
întâmplat așa, apoi vinovat se 
fcce în primul rind comitetul 
U.T.M. din școală cere nu s-c 
îngrijit din timp să cunoască 
situația la învățătură a fiecă
rei clase, neajunsurile care se 
manifestă in colectivele de 
elevi. Membrii comitetului U.T.M. 
s-au interesat doar sporadic, 
din dnd in and, asupra mo
dulul In care se pregătesc și 
învață elevii. Ei n-cu stat de 
vorbă cu utemiștii, nu s-au a- 
propiat de ei pentru a le cu
noaște greutățile, gîndurile, 
preocupările și pe baza acestor 
date să poată da un sprijin 
ooncret birourilor U.T.M. din 
da se. Nici măcar experiențe 
pozitivă a unor birouri U.T.M. 
nu s-ou străduit s-o generali
zeze, s-o focă cunoscută 
ror colectivelor. De oceec 
experiența dobindHă de 
mi știi d'ntr-c X-c B nu a 
cut prog ui ocestei oase.
st'nd lucrurile nu constituie un 
foot de mirare că în Școclo 
medie „Nicoloe Băîcescu* dl- 
Prtesti mcî s»nt cose in ocx- 
locgele cărora predomină no
tele slabe și mediocre dor o*e 
căror birouri U. T. M. tir* 
nepâsitoare față de s±jcțîe 
existenta. O*ge-izațiiie U.TÂ4. 
din dose cum sint a VW-a £ 
a X-a A a IX-c A eta, -nce 
notele siebe sub limrto, *e 
neeză nesting Serile in dmpt. 
mohora dintre elevi, în rubri
cile cataloagelor, așteaptă in
diferente de la începutu. anu
lui școlar, că doar, doar, sla
ba situație la învățătură se vo 
îndrepta de la sine, fără con
tribuția, fără sprijinul lor con
cret. Șl bineînțeles co timpul 
trece, iar utemiștii, elevii 
aceste dose continuă so 
mească note proaste.

Comitetul U.T.M. a! 
medii „Nicoloe Băîcescu' 
Pitești trebuie ca măcar acum 
să treacă la luarea unor mă
suri eficiente, la generalizarea 
experienței pozitive cîștigatâ de 
unele birouri U.T.M. pentru ca 
toți utemiștii, 
școală să 
națl spre 
zultate cit 
tură,

toți elevii din 
fie mobilizați, cntre- 
obținerea unor re
in ai bune la învăță-

Orașul petroliș
tilor a devenit un 
adevărat șantier. 
Aici sînt tn 
construcție nume
roase obiective. 
La realizarea lor 
iși dau contribuția 
prin muncă vo
luntară și brigăzi
le utemiste de 
muncă patriotică 
ale elevilor din 
cele 5 școli medii 
din orașul PloeștL

Un bun exem
plu îl constituie 
cele li brigăzi de 
muncă patriotică

de la Școala me
die mixtă nr. 3 
„Mihai Viteazul".

Intre brigăzile 
de muncă patrio
tică de aici s-a 
născut o adevăra
tă întrecere pen
tru cucerirea in
signei de brigadier 
al mur.cii patrioti
ce. De pilda, elevii 
din clasele a Xl-a 
B șt a IX-a A, 
printre care se 
găsesc și utemiștii 
Kanu Petre și 
Dctcu Elena, eiesi 
în class a Xl-a și

IU

Roman Daniela și 
Dima Ion din cla
sa a IX-a se în
scriu printre pri
mii purtători ai 
insignei din anul 
acesta.

Cu multă hăr
nicie lucrează pe 
șantierele de con
strucții și elevii 
din școlile medii 
mixte r 
Băîcescu", 
Parhon", 
Caragialeu 
Toma"

,^icolae 
„C. I.

J. L. 
Și „A.

N. PUIU

Prezcnți în acțiunile

de scamă
Elevii Școlii med:: „Ște'aa 

cel Mare- și ai Șco.: 
gog l-ce din Suceava 
rezultate tot mei bc 
invățătură. Totocctă 
zațiite U.T.M. din 
școli mobilizează e> 
participe în timpul li 
acțiunile de munco paVcccc

In ultimele t'ei sop c- ■ 
ceie 11 brigăzi utem sie < 
muncă patriotică de ia Șeo< 
la medie „Șteîon ce 
au colectat cp'oaze

ig de fier vechi, au 
3.000 de puieți in im* 
Lie orașului și 
un mare număr de 

• oe muncă voluntară

Vasile Barbu șl Maria Valeu elevi în clasa a X-a A a Școlii 
medii mixte din Adj ud îșl pregătesc adesea lecțiile împreună.

Foto : N. STELORilAN

Cu „Țepeluș* 
în raid anchetă

Pregătirea examenului 
de maturitate

Intr-o ședința a organizației 
U.T.M. a clasei a Xl-a C, toi 
varășa Verdeș Veronica a fă
cut o propunere: „Pînă la 
examenul de maturitate mai 
avem 6 luni. Fiecare din noi 
a început deja să repete ma
teria din anii precedenți, dar 
majoritatea repetăm sporadic, 
fără plan. Cred că ar trebui 
să începem să ne pregătim cu 
toată clasa pe baza unui plan, 
în așa fel îneît să terminăm 
recapitularea la matematică, 
fizică, limba romînă și eco
nomie politică pînă la 30 a- 
prilie. în felul acesta vom 
elimina munca în asalt".

Propunerea a fost primită 
de întreaga adunare ca fiind 
foarte bună. S-a hotărît ast
fel, ca responsabilii grupelor 
de învățătură să controleze 
caietele de recapitulare ale 
fiecărui membru al grupei. 
S-a stabilit de asemenea ca 
biroul U.T.M. să ceară sfatul 
tovarășilor profesori de spe
cialitate pentru a alcătui pla
nul de recapitulare. Adunarea 
a mai hotărît și programul 
de recapitulare: în fiecare 
duminică timp de trei ore și 
în fiecare luni timp de două 
ore, toată clasa se va aduna 
în școală pentru a lucra în 
colectiv la problemele mai 
firele.

STATE MARCEL 
secretar al comitetului 
U.T.M., Școala medie 

nr. 2 Pitești

„MediocritateaAstfel s-a intitulat ultimul pro
gram al brigăzii artistice din 
școala noastră.

Avînd reprezentant! în fiecare 
clasă, brigăzii i-a fost ușor să 
intervină operativ ipentru îndrep
tarea celor rele, în reliefarea ce
lor demne de urmat.

Raidul Țepelușului* în inter
pretarea elevilor fruntași la în
vățătură (Sevastre Narilena din 
clasa a X-<a C, David Constantin 
din clasa a IX-a B și alții) a 
făcut cunoscut întregii școli suc
cesele obținute de elevii Șhiopu 
și Stef-u Lucia din clasa a X-a A, 
Crăciun Virgil și Nikita Ana din 
clasa a IX-a pentru a nu aminti 
decît pe dțiva. metodele lor de 
studiu, făcînd-u-i să se rușineze 
pe cei care lasă cartea în pără
sire, sau se cred „viteji* plim- 
bîndu-se pe bulevard în orele de 
geografie sau desen.

CORNELIA GHERGHINA 
eleva în clasa a X-a — secretara 
comitetului U.T.M. de la Școala 
medie nr. 3 din Orașul StalinD. PREPELIȚĂ

au

la 
ea cefcr dcuă labo- 
noi ale școlii.

acestea îi mobili
se e’-ev’ cc și in vii- 
obti.nâ realizări

♦n acțiunile 
petr etică.

FLORIAN BORZ

Elevii Popescu Ion, Pcraschiveiulon, Vulpe Sena și Badea Constantin din colectivul gazetei 
de perete de ia Școala medie nr. 2 «Tudor Vlodimireecu* din Tg. Jiu pregătesc noul număr al 

gazete:.

POEZIA ÎN
Dezvoltarea gustului pentru lectura 

literară, cultivarea la elevi a pasiunii 
pentru literatura nouă menită să con
tribuie la educarea lor în spiritul dra
gostei față de patria socialistă, în spi
ritul abnegației și devotamentului 
față de poporul muncitor și măreața 
operă pe care o înfăptuiește sub con
ducerea partidului, reprezintă obiec
tive importante ale procesului in
structiv-educativ care se desfășoară 
în școlile noastre.

Una din căile pentru realizarea 
acestor obiective o constituie, fără 
îndoială, și învățarea poeziilor de va
loare din literatura română.

Studiind acest aspect al predării 
limbii și literaturii romîne în școlile 
medii se cuvine să precizăm că la cla
sele VIII—XI memorarea versurilor 
și în general a poeziilor nu trebuie 
să fie exclusiv rodul efectuării unor 
teme pentru acasă, ci rezultatul fi
resc al măiestriei cu care profesorul 
știe să se facă interpretul autorului, 
să pună în valoare și să transmită 
elevilor complexul de convingeri, idei 
și sentimente al poeziei. Care elev nu 
va fi emoționat atunci cînd în cadrul 
orelor de limba română sau la cercul 
literar va asculta, într-o interpretare 
pătrunsă de trăire lăuntrică, valoroa
se opere ale liricii contemporane. In- 
tr o asemenea situație, fără să 1 se 
mai spună, elevul se va apleca singur 
acasă — cu interes și pasiune — asupra 
acestor poezii pe care le va reține 
ușor, pătrunzînd toată frumusețea 
spirituală a faptelor și vieții eroilor, 
înaltul mesaj al operelor respective

Pentru a studia aplicarea practică

a principiilor predării și 
poeziilor în școlile medii și ____  _
urmări rezultatele obținute am po
posit zilele acestea la Școala medie 
nr. 16 „George Coșbuc“ din Capitală.

învățării 
pentru a

La direefiune — totul I...

Tovarășa directoare Maria Prutea- 
nu ne-a făcut să sperăm că vom 
putea oferi cititorilor adevărate mo
dele în ceea ce privește predarea și 
învățarea poeziilor în cadrul orelor 
de limbă romînă. Nu mai contenea 
cu laudele la adresa profesorilor 
specialitate, se declara satisfăcută de 
activitatea cercurilor literare și de 
reușita serbărilor și ne prezenta cu 
multă satisfacție și mîndrie culegerile 
de creații literare originale ale elevi
lor strânse sub modestul, dar sugesti
vul titlu ,,Licăriri".

5,Am acordat o atenție deosebită 
lecturii poeziilor din literatura ro
mînă actuală — ne-a declarat tova
rășa directoare — ceea ce a dus și la 
trezirea interesului .pentru creația li
terară originală a elevilor pe care o 
îndrumăm cu multă grijă".

Entuziasmat, m-am îndreptat spre 
clasele a VIII-a A și a Xl-a C care 
mi au fost recomandate de direcțiune 
ca unele din cele mai bune din 
școală.

de

In clasa a VIII-a A însă, situația 
nu corespunde cu recomandările fă-

de aur“
Dedicat elevului Valentin Mocanu 

din clasa a X-a A, a Școlii medii 
„Gheorghe Lazăr“ dim Sibiu și altora 
care se vor recunoaște în acest 
foileton.

ȘCOALĂ
cute. Din cei 32 de elevi doar patru 
au învățat mai mult de cinci poezii 
La clasa a Xl-a C, elevii și elevele, 
după atâția ani de școală, fie că nu 
știu nici o poezie (cum e cazul cu 19 
dintre elevi) fie că au învățat foarte 
puține, și nu dintre cele mai semnifi
cative pentru creația poetică actuala 
și cea clasică. Multe opere poetice 
însemnate sînt prea puțin cunoscute.

Pornind de la constatările făcute, 
observăm că preocuparea pentru pre
darea poeziilor este nesatisfăcătoare, 
ca profesorii respectivi nu sînt pă
trunși de necesitatea de a face ca 
fiecare oră de limba și litera
tura română să emoționeze, să 
sporească sensibilitatea elevilor și 
să-i determine să îndrăgească poe
ziile datorită valorii lor artistice, bo 
găției și purității sentimentelor și 
înaltei valori educative a ideilor pro
movate. De aici numărul mare de 
elevi care cunosc... un număr atât de 
mic de creații literare în versuri. De 
aici și recitarea poeziilor fără parti
ciparea afectivă a celor care ar trebui 
— sub îndrumarea profesorilor — să 
fie adevărați interpreți ai operelor 
literare în versuri. Ni s-a părut de a 
dreptul curios faptul că din cei cinci 
profesori de limbă șj literatură ro
mînă (Natalia Cot oară, Anastasia Ma- 
teuț, Gh. Ion eseu, I, Smărăndescu și 
Georgeta Luculescu) nică unul nu se 
ooupă de pregătirea serbărilor din

Scoală, muncă pe care o îndeplinește 
cu pasiune tovarășa Constantiniu, 
profesoară de limba latină.

...iar la organizația U.T.M..., 
„vom face"

multe realizări cu
mindri organizația U.T.M. de

— Sînt un om 
modest, nu vreau 
să mă evidențiez — 
explică el chiar 
neîntrebat. într-a- 
devăr în „marea-i 
modestie" a și în
ceput să-și uite pro
pria personalitate și 
s-a transformat în- 
tr-un raport mate
matic : media arit
metică între 3 și 6. 
Aceasta face 4,50—5 
cu indulgență... Și 
eroul nostru con
tează mai mult de- 
dt orice pe indtil-

La lecții pare o 
ciudată făptură am- 
fibie, complet scu
fundată tn mlaști
na lipsei de interes 

scoate 
în cînd

mare imparțialita
te: Eminescu, Coș- 
buc, Alecsandri, 
Topîrceanu îi sînt 
la fel de indiferenți. 
Bineînțeles, cînd 
vine vorba despre 
ei, arborează o în
fățișare plină de 
extaz. Socotește că 
așa se cuvine pen
tru un om ca el, 
care „are școală". 
(De altfel acesta, 
este unul din ele
mentele care-l deo
sebesc de elevii xa- 
re studiază temei
nic. Ceilalți învață, 
el „are școală"). 
Pentru spiritul lui 
„sintetic*1 întregul 
traseu antologic al 
liricii noastre clâ-

Sînt
Poate _ . _
la Școala medie nr- 16 : variate for
me pentru susținerea muncii politice, 
brigadă artistică de agitație, postul 
utemist de control... Dezvoltarea gus
tului de lectură însă a fost trecut 
doar la proiecte.

Concursul „Iubiți cartea* — o să...
Un concurs pentru cea mai fru

moasă recitare — o să...
De cercurile literare — o să...
Abandonând caracterul imprecis al 

acestor proiecte, organizația U.T.M. 
din școală va trebui să treacă la ac
țiuni concrete, cu date și responsabi
lități precise.

Cit despre colectivul catedrelor de 
limbă și literatură romînă ar trebui 
să se pătrundă de faptul că la clasele 
a VIII-a—XI a memorarea versurilor 
nu trebuie să fie exclusiv rodul efec- 
tăurii unor 
rezultatul 
profesorul 
autorului, 
plexul de 
idei al poeziei...

teme pentru acasă, ci 
firesc al măiestriei cu care 
știe să se facă interpretul 
să pună în valoare com- 
convingeri, sentimente și

și care 
din cînd 
jumătate de nas 
peste linia de plu
tire; sau dacă vreți 
un neîndemânatic 
echilibrist pe o sîr- 
mă imaginară în
tinsă între doi ani 
școlari. A ajuns în 
clasa a X-a colec- 
ționînd impresio
nanta cifră de 84 
medii la „limită**.

Cite '
pentru 
ceastă 
ța? A 
nezia, 
„intelectual", a abu
zat de bunăvoința 
cîte unui coleg slab 
de înger alături de 
care se așeza, para
zitar, la teze... In 
preajma examene
lor devine un per
sonaj de melodra
mă, capătă un glas 
tremurat, se milo
gește : „Un cinci, 
doar un cinci 
vreau, ajută-mă să 
iau un cinci!"

Cunoștințele pu
ține, cîte izbutește 
sa adune, rămîn în 
mintea lui cît în
semnările cu creta 
pe tablă; buretele 
uitării le șterge în 
cîteva zile. In ma
terie de versuri se 
dovedește a fide o

FOILETON

n-a făcut 
a realiza a- 
performan- 

mimat am- 
surmenajul

«ice măsoară 28 de 
versuri...

La fizică gîngă- 
vește că „Cea mai 
mică parte dintr-un 
corp e atomul*1. E- 
lectronii, mezonii ? 
„Sînt și astea niște 
chestii tot pe aco
lo..."

Zilele trecute se 
oprise într-o libră
rie. Ha, ha, mă do
cumentez — rise el 
pe nas. Avea într-o 
mină o broșurică 
cumpărată de for
mă, iar în cealaltă, 
un teanc de scurte 
recenzii și prezen
tări ale unor lu
crări cerute de pro
grama școlară. „Pă
cat că nu se editea
ză și rezumate —• 
exclamă dezolat e- 
roul. Da-nsfîrșit, și 
astea sînt bune..."

— Spre ce maluri 
miloase te îndrepți? 
— l-a întrebat un 
coleg. Ai să te scu
funzi !

— Vorbești
parabole, nu înțe
leg ce vrei — în
cearcă să se apere 
„tehnicianul medio
crității**

tn

— Vreau să înțe
legi că în uriașa 
noastră construcție 
nouă principala 
condiție este calita
tea. Iar cea mai 
înaltă calitate se 
cere oamenilor, con
structorilor. Nu poți 
încredința un post 
de luptă, în epoca 
sputnicilor, -unui om 
care s-a oprit cu 
cunoștințele de fi
zică la pîrghiile de 
gradul întîi și la 
scripeți, iar la alge
bră cunoaște apro- 
ximativ binomul; 
nu poți încredința 
viitorul unei socie
tăți de înaltă cul
tură Unți) om care 
cunoaște scrierile 
lui Caragiale din 
rezumatele unor 
programe de teatru.

„Expertul în 5" a 
încercat să glu
mească cu glas ră
gușit. Dar jalnicele 
lui glume n-au tre
zit nici măcar în el 
ecou...

Perioada lucrări
lor de control i-a 
dat o nouă lovitură. 
A luat note sub li
mita la principalele 
materii. Și-a pier
dut masca de indi
ferență a feței, col
țurile gurii i s-au 
tras în jos.

Oare să fie pri
ma licărire mai pu
ternică a conștiin
ței ? Simte în sfîr- 
șit că drumul echi
libristica pe sîrma 
notelor la limită 
duce către fundătu
ra ratării, a inuti
lității trecerii prin 
viață ? Să-și fi gă
sit însfîrșit ecou 
cuvintele și sfatu
rile profesorilor și 
ale colegilor ? Gîn- 
dește... Parcă a în
ceput să înțeleagă 
că „aura mediocri* 
tas" — mediocrita
tea de aur — era și 
la romani o expre* 
sie ironică..i

AL. CIUCĂ

Prof. ION N. OHIȚU
Și plontele exotice «int studiat» cu atenție de către elevele
Marilena Potlogeanu și Anca Nicoiescu din clasa a Xl-a a

Școlii medii nr. 2 din PloeșU



Echipele de tineret din G. A. C. — 
colective de muncă fruntașe!

(Vrmart din paf. l-o) 

cestui sector. Referatul a fost 
pus în discuția unei adunări 
generale U.T.M. deschise, la 
care a fost invitat să partici
pe și consiliul de conducere 
al gospodăriei. Pe baza pro
punerii adunării generale 
U.T.M., conducerea gospodă
riei a organizat la ferma de 
vaci două echipe de tineret. 
Pentru început, inginerul zoo
tehnic a primit sarcina să se 
ocupe de munca unei echipe, 
iar inginerul agronom de cea
laltă. Conform aceleiași hotă- 
rîri, inginerii au ținut cu 
membrii celor două echipe 
lecții speciale despre îngriji
rea și furajarea animalelor. 
Roadele acestei serioase preo
cupări nu au întîrziat să se 
arate. La o lună de zile după 
crearea celor două echipe de 
tineret, producția de lapte a 
sporit cu cîteva sute de litri.

Pentru generalizarea meto
delor bune folosite aci, Comi
tetul raional U.T.M. Negru 
Vodă a organizat la G.A.C. 
Topraisar un schimb de expe
riență la care au fost invitați 
secretari de comitete comuna
le U.T.M., de organizații de 
bază U.T.M. din G.A.C. și ti
neri colectiviști din raion. A- 
ceștia au învățat practic cum 
trebuie să acționeze organiza
ția U.T.M. în scopul creării u- 
nor echipe de tineret puter
nice, care să obțină bune re
zultate.

Ulterior biroul comitetului 
regional U.T.M. a hotărît să 
extindă în toată regiunea a- 
ceastă măsură. Astfel Comite
tul raional U.T.M. Băneasa 
s-a ocupat în această perioa
dă în mod special de organi
zația U.T.M. din G.A.C. Olti- 
na, unde a și organizat un a- 
semenea schimb de experien
ță, Comitetul raional U.T.M. 
Medgidia de G.A.C. Ciocîrlia 
de Jos etc.

în regiunea noastră au fost 
organizate pînă în prezent 
450 de echipe de tineret care 
au lucrat anul acesta o supra
față de 34.000 hectare de po
rumb boabe și siloz, 5.000 hec
tare floarea-soarelui, 1.500 
hectare sfeclă de zahăr etc.

Experiența a dovedit că e- 
chipele de tineret dau rezul
tate bune atunci cînd există 
o bună orientare în alegerea 
și repartizarea tinerilor în e- 
chipe, cînd comitetul U.T.M. 
discută în prealabil cu fieca
re tînăr în parte, cînd echipa 
este controlată și ajutată pe 
parcurs de ingineri sau de 
tehnicieni, cînd organizația 
U.T.M, urmărește permanent 
munca echipei și o ajută să 
Înlăture Ia timp, greutățile și 
lipsurile. De aceea în gospo
dăriile colective Băltăgești, 
Comana, Topraisar, Ostrov, 
Ciocîrlia de Jos, Dăeni, Topa- 
lu și multe altele, echipele de 
tineret au obținut rezultate 
bune și și-au cîștigat încre
derea și prețuirea colectiviști
lor. Membrii echipei de tine
ret din G.A.C. Ciocîrlia de 
Jos, condusă da utemistul 
Gheorghe V. Ion, au partici
pat cu toții la cursurile agro
tehnice. Aplicînd cele învăța
te, au transportat pe terenu
rile cultivate cu porumb și 
floarea-soarelui peste 600 tone 
gunoi, au executat patru pra- 
șile și au asigurat densitatea 
de 25.000 fire porumb la hec
tar, reușind în acest an să ob
țină pe cele 62 ha o însem
nată depășire a planului. De 
asemenea, pe suprafața de 12 
ha au recoltat 1.650 kg floa
rea-soarelui la hectar față de 
1.450 kg planificate. Muncind 
cam în același fel, cele două 
echipe de tineret din G.A.C. 
Băltăgești au obținut cu 400 
kg/ha mai mult porumb față 
de'producția planificată, echi
pa de tineret din G.A.C. Dă
eni a recoltat 24.000 kg sfeclă 
de zahăr la hectar, iar echipa 
de tineret din G.A.C. Topalu 
— 1.301 kg floarea-soarelui 
la hectar. 

Echipele de tineret fruntașe 
au urmărit întotdeauna să a- 
plice cu perseverență noul, 
cuceririle științei și tehnicii a- 
gricole. La G.A.C. Straja de 
exemplu cele două echipe de 
tineret, ajutate de tînărul in
giner Emil Constantinescu, au 
lucrat anul trecut un lot de
monstrativ de 20 ha porumb. 
După indicațiile inginerului, 
tinerii au făcut arătură de 
bază de 31 cm, au asigurat 
densitatea de 25.000—30.000 
plante la hectar, au făcut gră- 
parea oarbă și trei prașile. 
Prin rezultatele obținute (3.870 
kg boabe la hectar față de 
1.500 kg media obținută de 
gospodărie) tinerii au demon
strat că și în condiții de se
cetă, ca cele de anul trecut,

-----•-----

-raspile șî
■ pile * otdier 
-pfe* ascubl _

pot fi obținute recolte mari 
la hectar.

Și exemplul de la G.A.C. 
Straja nu este singurul de a- 
cest fel în regiunea noastră. 
La gospodăriile colective din 
Haidaru și Cerna, echipele de 
tineret, ajutate de inginerii a- 
gronomi, au lucrat loturi de
monstrative de porumb irigat 
obținînd recolte record.

în practica multor organi
zații U.T.M. s-a încetățenit ca 
un bun obicei organizarea e- 
chipelor sezoniere de tineret. 
Dar ce sînt echipele sezonie
re de tineret din gospodăriile 
agricole colective ?

Prin natura sa, munca în a- 
gricultură este o muncă de 
sezon, de campanie, cunoaște 
uneori necesități de vîrf, care 
reclamă efectuarea într-un 
timp scurt a unui mare vo
lum de lucrări. Președinții 
multor gospodării agricole co
lective s-au adresat nu odată 
organizațiilor U.T.M., cerîn- 
du-le să mobilizeze tineretul 
la efectuarea uneia sau alteia 
din lucrări, a unor lucrări im
puse uneori de natură și ne
prevăzute din vreme — strîn- 
gerea clăilor de pe cîmp în 
stoguri înaintea furtunii, în
chiderea unor ape în creștere 
etc.

Anul acesta, la Oltina, gos
podăria colectivă a avut de 
recoltat 40 de ha cu grîu și 
secară pe niște terenuri în 
pantă, unde nu puteau intra 
nici combinele, nici secerăto- 
rile mecanice. Aci recolta tre
buia strînsă numai cu secera. 
Era o muncă grea, care cerea 
mult timp. Organizația U.T.M. 
a luat în discuție această si
tuație și a hotărît înființarea 
a 8 echipe de tineri seceră- 
tori. Acesta este doar un 
exemplu care ilustrează însă 
convingător necesitatea și va
loarea organizării unor astfel 
de echipe de tineret cu ca
racter temporar.

In organizarea și in activi
tatea unor echipe de tineret 
s-au făcut și greșeli, au avut 
loc manifestări de formalism. 
S a întîmplat sa se „creeze* 
echipe de tineret în felul ur
mător : instructorul comitetu
lui raional U.T.M. și secreta
rul organizației de baza 
U.T.M. au întocmit o listă de 
tineri, au botezat o „echipă de 
tineret" și au considerat trea
ba încheiată. Sau, pornind de 
la faptul că, întimplător, în- 
tr-o echipa erau mai mul ți ti
neri, organizația de bază 
U.T.M. respectivă a declarat-o 
„echipă de tineret-. Lista a 
fost pusă în dosare, adău
gată la evidența comite
tului raional U.T.M., dar ti
nerii nu știau nimic! Așa 
s-a întîmplat, de pildă, la 
gospodăriile colective Negru

lată în fotografie echipa de dansuri a Casei raionale de cultură„N. Bdkescu* din Capitala 
repeți nd un dans din Țara Oașdul.

— Viitorul concert al Filar
monicii bucureștene se des
chide cu poemul simfonic 
„Mama" de Matei Socor. Am 
mai auzit și în anii trecuți a- 
ceastă lucrare și mi-a plăcut.

— Compus pe versurile Mă
riei Banuș, poemul simfonic 
„Mama", apărut la începutul 
anului 1949, se numără in
tr-adevăr printre primele lu
crări simfonice romînești de 
proporții ample care au izbu
tit să exprime muzical un con
ținut revoluționar de idei. 
Poemul lui Matei Socor — una 
din cele mai remarcabile rea
lizări ale compozitorului nos
tru — se caracterizează prin- 
tr-o muzică melodioasă plină 
de lirism.

— N-am mai auzit nicioda
tă vorbindu-se despre primul 
concert al lui Rahmaninov, 
înscris în programul Filarmo
nicii bucureștene.

— Este într-adevăr prima 
lucrare a marelui compozitor 
rus, și ea nu prea a apărut 
în programele concertelor 
noastre.

— Se poate trage concluzia 
că e o lucrare mai puțin a- 
trăgătoare decît celelalte con
certe ale lui Serghei Rahma
ninov ?

— Nicidecum. Operă de fra
gedă tinerețe (lucrarea este 
scrisă în anul 1891) primul 
concert al lui Rahmaninov pe 
care-1 vom asculta în concer
tul radiodifuzat duminică, 
subliniază precocitatea gran
dioasei concepții componistice 
a creatorului rus. Prin concep
ția artistică ce stă la baza sa, 
prin limbajul și stilul său pia- 

Vodă, Ceamurlla de Sus, Nl- 
colae Bălcescu. Fără îndoială, 
formalismul unei astfel de ac
tivități sare-n ochi. O echipă 
de tineret nu poate fi creată 
din birou, fără consultarea 
consiliului de conducere al 
gospodăriei colective, fără să 
se ceară îndrumarea organi
zației de partid, fără să se 
discute pe larg în adunarea 
generală. Creezi echipa în bi
rou — în birou rămîne ! Mun
ca tinerilor nu se schimbă cu 
nimic, nu cunoaște nici o în
viorare.

Comitetul regional U.T.M. 
este hotărît ca, sub îndruma
rea comitetului regional de 
partid, să depună toate efor
turile în scopul lichidării lip
surilor arătate. Ne vom stră
dui, în primul rind, să facem 
ca toate organizațiile U.T.M. 
să înțeleagă adine faptul că 
echipele de tineret nu repre
zintă un scop în sine, că ele 
se creează pentru a spori con
tribuția tineretului Ia munca 
de producție din gospodăria 
colectivă. Echipele de tineret 
își ating cu adevărat scopul, 
atunci cînd obțin, indiferent 
de sectorul în care muncesc, 
rezultate superioare mediei pe 
întreaga gospodărie. Prin ur
mare, odată înființate, echi
pele de tineret trebuie să fie 
neîncetat sprijinite, controla
te, ajutate cu grijă de către 
organizațiile U.T.M. In scopul 
înarmării activiștilor și orga
nizațiilor de bază U.T.M. din 
gospodăriile colective cu for 
me și metode bune de îndru
mare a echipelor de tineret, 
vom continua Și vom extinde 
schimburile de experiență în
tre organizațiile de bază 
U.T.M., pe raioane și chiar pe 
plan regional.

Ținlnd seama de sarcinile 
mari puse In fața întregului 
nostru popor muncitor de cel 
de al III-lea Congres al parti 
dului, comitetul regional 
U.T.M., îndrumat permanent 
de comitetul regional de 
partid, își va concentra acum 
atenția asupra ajutorării or
ganizațiilor de bază U.T.M., 
pentru a ridica munca tuturor 
echipelor de tineret la nivelul 
scopului pentru care au fost 
create : obținerea de producții 
mari prin aplicarea celor mai 
noi cuceriri ale științei agri
cole. Ne vom strădui, în afară 
de aceasta, să îmbunătățim 
continuu munca organizațiilor 
U.T.M. de la sate pentru mo
bilizarea tineretului la întări
rea și dezvoltarea gospodării
lor agricole colective, la înde
plinirea obiectivelor stabilite 
de plenara C.C. al P.M.R. din 
30 octombrie — 1 noiembrie 
1960 pentru obținerea, în a- 
nul 1961, a unor noi succese 
în producția agricolă.

Invitație la concertul 
filarmonicii bucureștene

Dirijor: Nicolae Boboc 
Soliști: M. Kessler, N. Brînduș

nistic de o mare forță expre
sivă, primul concert al lui 
Rahmaninov a cucerit simpa
tiile iubitorilor muzicii care 
văd în paginile sale puternice 
embrioane ale întregii creații 
rahmaninoviene...

Exuberant și plin de voioșie 
tinerească primul concert al 
lui Rahmaninov lasă totodată 
să se întrevadă imagini de 
dramatism plin de încordare 
patetică, atît de specific ma
relui compozitor rus.

— Cîte părți are concer
tul?

— Trei.
— Vreți să-mi dați cîteva 

amănunte despre fiecare din 
aceste părți cu ajutorul căro
ra să pot urmări mai ușor lu
crarea ?

— încearcă să distingi, de 
pildă, în prima parte a con
certului prima temă cu con
tururi specifice rusești (care 
revine deseori în paginile 
primei mișcări), plină de duio
șie și generozitate care ne 
transportă în miezul eposului 
rahmaninovian.

Interesantă este și partea a 
2-a a concertului (un Andan

Sint frumoase, da ? Acestea sint noile modele de șoșoni pe 
care le produce colectivul Uzinelor Chimice Romine din Capi
tală. Utemistele Aglaia Neun și Sofica Pintilie sortează cu mul

tă otenție noile modele.
Foto : AGERPRES

•n
• Astăzi de la ora 14,15 pe 

stadionul Giulești din Capita
lă echipa de fotbal Empor 
Rostock (R. D. Germană) își 
începe turneul în țara noastră, 
intilnind echipa Rapid.

In cel de-al doilea joc, echi
pa Empor va întîlni duminică 
tot pe stadionul Giulești echi
pa bucureșteană Progresul. 
Fotbaliștii germani își vor în
cheia turneul la 7 decembrie 
la Bacău unde vor juca în 
compania echipei locale Dina
mo.

• Turneul internațional de 
șah al țărilor baltice, desfă
șurat la Leningrad sub deviza 
„Marea Baltică — Marea Pă
cii" s-a încheiat cu victoria...

te) o tulburătoare confesiune 
a unui tînăr muzician, care 
prin caracterul ei meditativ 
contrastează cu lirismul pri
mei părți.

în sfîrșit finalul foarte ca
pricios atît în liniile melodice 
cît și în schimbările de ritm 
are o notă de o eleganță apar
te. care prevestește din plin 
incandescența creațiilor de

Avancronică muzicală

mai tîrziu ale genialului com
pozitor rus.

— Mă bucur că în partea 
a doua a concertului care se 
va radiodifuza duminică di
mineața, voi asculta o simfo
nie de Anton Bruckner. Ar 
trebui în orice caz să mulțu
mim conducerii Filarmonicii 
bucureștene pentru strădania 
de a lărgi în această stagiune 
gama de lucrări prezentate 
publicului nostru. Ce s-ar pu
tea spune în general despre 
simfoniile lui Bruckner î

(R. F. 
iar pe 
(R.S.S.

marelui maestru sovietic Mark 
Taimanov. El a totalizat 8*/s 
puncte din 11 posibile. Pe lo
cul doi s-a clasat marele 
maestru W. Unzicker 
Germană) cu 8 puncte, 
locul trei A. Gipslis 
Letonă) cu 7* 1/» puncte.

.FABRICA OE PILE BUCUREȘTI"
6UCUMW1

Cola o ferentari 62
Ulefw 16.28 77 - 16 28 78 

iWNLINȚĂ:

PENTRU ANUL <961
SE PRIMESC COMENZi DE:

Spălate,
-rotunde 
-patratc, 

/■^g^semirol unde,
1 tTunghi'ularc,

executate conform 
standardelor de Stat 
(Produsa dcscantroliMte^

• Federația unională de fot
bal a selecționat un prim lot 
de jucători care vor incerte 
antrenamentele în vederea tn- 
tilnirilor preliminarii ale cam
pionatului mondial de fotbal. 
După cum se știe echipa 
U.R.S.S. va întîlni în primul 
meci, la ÎS iunie, echipa Tur
ciei. In această grupă mai 
participă și echipa Norvegiei.

Din lotul 
fac, parte 
(Dinamo 
(Dinamo 
Metreveli, 
Moscova), 
pe Don). Antrenamentele sint 
conduse de Găurii Kacialin.

seleeționabililoT 
printre alții: Iașin 
Moscova), Ciokeli 
Tbilisi), Voronin, 

Ivanov (Torpedo 
Ponedelnik (Rostov

(Agerpres)

Sosirea în Capitală 
a unei delegații culturale birmane

Miercuri la amiaza a sosit în 
Capitala • delegație culturala 
bir mana, alcătuită din U Than 
Sein. secretar parlamentar în 
Minutarul Culturii al Uniunii 
Birmane, U Tin Oo, adjunct al 
secretarului permanent în Minis
terul Culturii, ți U The Myat, 
directorul Institutului pentru 
cultura unională.

La aeroportul Băneasa delega
ția a fost intim piuată de Con
stanța Crăciun, adjunct al minis
trului Invățâmintului ți Cultu
rii, Al. Buican, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., praf. Stanciu Stoian, 
secretar general al Ligii romine 
de prietenie cu popoarele din 
Ana ți Africa, de funcționari

— Dominînd alături de 
Brahms, prin personalitatea și 
puterea lui de creație, întrea
ga pleiadă de compozitori pe 
care i-a dat Viena la sfîrșitul 
veacului trecut, Anton Bruck
ner reflectă în arta sa aspira
țiile și căutările, neliniștea și 
zbuciumul unei lumi zguduită 
de acute contradicții sociale.

Deși spre deosebire de ma
rii creatori, Bruckner și-a în
ceput cariera componistică la 
vîrsta de 40 de ani cînd mulți 
muzicieni și-o încheie, marele 
compozitor german a lăsat 
posterității 9 simfonii și alte 
lucrări, afirmîndu-se ca un 
demn urmaș al școlii muzica
le vieneze.

Deși concepută în condițiile 
unul regim despotic, creația 
simfonică a lui Bruckner 
poartă amprenta unei con
cepții profund umaniste, ea 
apare ca o reflectare a dra
gostei deosebite pe care a nu- 
trit-o compozitorul față de 
oameni, față de natură.

Sintetizînd cuceririle înain
tașilor săi, folosind ritmurile 
populare care străbat întrea
ga sa creație, Bruckner a

Ziua sofidarității 
internaționale 

cu oamenii muncii 
și poporul algerian

Adunarea 
de la Teatrul C.C.S.
Miercuri după-amiaz&, în 

sala Teatrului C.C.S. din Ca
pitală a avut loc o adunare 
a oamenilor muncii și a acti
vului sindicatelor din Bucu
rești consacrată Zilei solidari
tății internaționale cu oame
nii muncii și poporul alge
rian.

Despre lupta eroică a 
poporului algerian, pentru li
bertate și independență na
țională, pentru dreptul de a-și 
hotărî singur soarta, a vor
bit tovarășul Gheorghe Dăs- 
călescu, membru în Biroul 
Executiv al Consiliului local 
al sindicatelor din Capitală.

Participanții la adunare au 
trimis o telegramă Uniunii 
Generale a Muncitorilor Al
gerieni, prin care oamenii 
muncii și activul sindicatelor 
din București urează sindica
telor, oamenilor muncii și în
tregului popor algerian, reali
zarea grabnică a năzuințelor 
lor de libertate și indepen
dență națională și deplin suc
ces în lupta pentru sfărîma- 
rea jugului colonial și alun
garea colonialiștilor, pentru 
pace și progres social.

Asemenea adunări au avut 
loc în toate centrele regio
nale.

(Agerpres)
----- •------

Delegația Consiliului 
de Stat 

al R. D. Germane 
a părăsit Capitala
Miercuri la amiază a părăsit 

Capitala, îndreptîndu se spre pa
trie, delegația Consiliului de 
Stat al R. D. Germane condusă 
de Manfred Gherlach, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat al 
R D. Germane, care a făcut o 
vizită în țara noastră

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, membrii delegației au 
fost conduși de tovarășii Anton 
Moisescu, vicepreședinte al Pre- 
lidiului Marii Adunări Națio
nale. Mihail Gh. Bujor și Filip 
Geltz, membri ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, depu- 
tați ai Marii Adunări Naționale, 
reprezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe.

Au fost de față Wilhelm Bick, 
ambasadorul R. D. Germane Ia 
București și membrii ambasadei.

----- e-----

O delegație a C. C. 
al U.T.M. a plecat 

in R. S. Cehoslovacă
Miercuri a părăsit Capitala, 

îndreptîndu-se spre Praga. o de
legație a C.C. al Uniunii Tinere
tului Muncitor, care la invitația 
C.C. al Uniunii Tineretului Ce* 
hodovae va face o vizită în R.S. 
Cehoslovacă

Delegația cate condusă de to
varășul Constantin Cîrțînă, secre
tar al C.C. al U.T.M. ’ 

superiori în Ministerul Afacerilor 
Externe și Ministerul Invățămin- 
tului ți Culturii.

★
Miercuri după amiază dele

gația a făcut o vizită la Minis
terul învățământului și Cul
turii, unde a fost primită de 
Constanța Crăciun.

Au fost de fața funcționari 
superiori din Ministerul învă
țământului și Culturii și Mi
nisterul Afacerilor Externe.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

Oaspeții birmani au vizitat 
Institutul de folclor, iar seara 
au vizionat o gală de filme 
romînești.

(Agerpres)

creat o operă originală, care 
cu toată stufozitatea sau lun
gimile exagerate ale unor lu
crări, ocupă un loc deosebit în 
istoria muzicii.

— Prin ce se caracterizează 
cea de a Vil-a simfonie pe 
care o vom asculta în acest 
concert ?

— Scrisă între 1881—1883 
simfonia este un omagiu adre
sat de Bruckner marelui com
pozitor german Richard Wag
ner.

Profundul și răscolitorul 
Adagio (partea a Il-a a sim
foniei) comparat de muzicolo
gia modernă cu cele mai fru
moase pagini din Beethoven 
și Wagner, a fost de altfel 
scris în presimțirea morții 
maestrului de la Bayeruth, 
este o zguduitoare scrisoare de 
adio adresată unui om drag. 
Interesante și deosebit de plă
cute sînt și celelalte părți ale 
simfoniei: prima mișcare cu 
cele 3 teme ale ei, fermecăto
rul scherzzo care constituie 
partea a III-a a simfoniei, și 
finalul care ne umple sufletul 
cu sentimentul măreț al încre
derii nețărmurite în inepuiza
bilele energii ce sălășluesc în 
oameni.

Prin bogăția ei melodică, 
prin diversitatea lumii afecti
ve pe care o exprimă, prin 
interesantele ei combinații in
strumentale, simfonia a Vil-a 
se înscrie printre cele mai 
bune lucrări ale compozito
rului.

I 8.

în fiecare zi.
la căminul cultural

(Urmare din pag. l-a) 

că de cîte ori trec pe la cămin 
nu trec degeaba, a trebuit răb
dare, muncă și mai ales, sa se 
vadă exemplul bun al altora, 
sublinia Ion Cirdei, locțiitorul 
secretarului organizației de 
partid de la întovărășirea din 
Bilca.

Sfatul popular și comitetul 
sindical din comună au avut 
grijă ca în cămin tinerii să 
găsească o carte, un joc de 
șah, schiuri, să poată asculta 
muzică etc. Sigur că în înzes
trarea multilaterală a căminu
lui cu cele necesare mai sînt 
unele lucruri de făcut dar ele 
se vor realiza cu timpul.

Principalul e, așa cum îmi 
spunea secretarul comitetului 
comunal U.T.M., că tinerii par
ticipă cu drag la acțiunile 
culturale organizate la cămin, 
mai mult de jumătate din u- 
temiștii din comună fiind ac
tiviști ai săi, angrenați în di
ferite colective de muncă. A- 
vea dreptate cineva cînd îmi 
spunea că astăzi tinerii din 
Bilca vin și au pentru ce veni 
în fiecare zi la căminul cul
tural.

De ce ? Pentru că de cîte 
ori intră aici ei știu că nu o 
fac degeaba. O repetiție, de 
pildă, este un fapt mai mult 
decît obișnuit la orice cămin 
cultural. Membrii uneia sau 
mai multor formații vin în 
zile fixe, la ore fixe, repetă 
un fragment din program di
nainte știut și pleacă mai 
mult sau mai puțin mulțumiți 
de reușită. Așa se petreceau 
înainte lucrurile și la Bilca. A- 
cum repetițiile au devenit un 
mijloc de creștere a membri
lor formațiilor și de atragere 
a tineretului în jurul căminu
lui. Mai întîi că tinerii din 
sat pot să asiste la ele cu con
diția să nu stingherească mun
ca tovarășilor lor. In pauză, 
membrii unei echipe pot și a- 
sistă chiar la repetițiile alteia, 
dau sugestii, propun corec
tări, toți fiind deopotrivă in
teresați în reușita programe
lor pe care le alcătuiesc. Mai 
mult, se ascultă muzică, se 
discută despre problemele sa
tului și ale artei, se pun la 
cale glume și șotii nevinovate, 
se cîntă și se dansează. In alte 
săli se poate juca șah, citi o 
carte sau o revistă, înainte sau 
după repetiție. Cine crede că 
ar putea dansa, cinta sau ju
ca teatru ca și ceilalți, n-are 
decît să-și spună dorința.

— Cu cît vor încerca mal 
mulți, cu atît vom avea echi
pe mai bune, zicea pe bună 
dreptate directorul căminului. 
Avem ce lucra cu tinerii ori- 
cît ar fi ei de mulți.

Elanul muncii colective crea
toare, bucuria unor ceasuri 
trăite din plin îi farmecă pe 
tineri, îi apropie de activita
tea culturală, devenind pro
motorii ei. Aceeași nestăvilită 
tinerețe izbucnește și în orga
nizarea celorlalte acțiuni, ti
neretul fiind aici un stimu
lator puternic al muncii cul
turale, un factor de propaga
re a conștiinței și moralei 
noi, socialiste. Și cine asistă 
la desfășurarea unei „Joi a ti
neretului", la un program de 
cîntece și dansuri (există în 
comună un cor cu 80 de mem
bri și cu un repertoriu de 32 
de cîntece, mai mulți soliști 
vocali și instrumentiști, 16 
perechi de dansatori cu un re
pertoriu de 16 dansuri etc.)j 
ori la o seară de întrebări și 
răspunsuri, încearcă sentimen
tul că tinerii de aici știu 
să-și petreacă și să-și foloseas

INFORMATEI
BAIA MARE 30 (Agerpres). 

— La Invitația Comitetului 
regional Baia Mare al P.M.R. 
și Sfatului popular regional, 
marți a sosit în regiunea 
Baia Mare o delegație de oa
meni al muncii din R.S.S. 
Ucraineană, condusă de B. A. 
Iakovlevicl, secretar al comi
tetului regional Stanislav al 
P.C.U.S. Timp de mai multe 
zile oaspeții vor vizita între

— Convorbirile telefonice cerute ăe abonați particulari, 
case de odihnă, hoteluri, cabane turistice și convorbirile dc 
Ia cabine telefonice publice, efectuate zilnic între orele 17—7 
Ia distanțe mai mari de 50 km. și zilnic între orele 20—7 la 
distanțe sub 50 km. Duminicile și sărbătorile legale toată 
ziua la orice distanțe.

- Convorbirile telefonice ale restului abonaților efeotuate 
in toate zilele intre orele 20—7 la orice distanță.

că timpul, spre bucuria lor și 
a celorlalți săteni care vin la 
cămin.

Activitățile culturale orga
nizate la cămin, la care iau 
parte tinerii din această co
mună, sînt multe și variate. 
Manifestările celor trei echi
pe de teatru cu un repertoriu 
de 8 piese (printre care „în
doiala*1, „Cu oiștea-n gard", 
„Cel din urmă", „Cei ce rămîn 
singuri") și altele în perspec? 
tivă, ale recitatorilor și citi- ■ 
torilor artistici, antrenament : 
tele voleibaliștilor, ale echi
pei foarte bune de pirami- 
diști, cursurile de educație sa- .... 
nitară cu tinerele mame, sînt 
cîteva din ele. Cele două 
cercuri „Omul descoperă tai-, 
nele naturii11 și „Să ne cunoaș
tem patria", recenziile, serile 
de ghicitori literare (mențio
năm doar faptul că 70 de ute- 
miști — din peste 120 — sînt 
purtători ai insignei „Prieten 
al cărții"), sînt altele.

Anul acesta cercurile agro
zootehnic, al naturaliștilor și 
cel de educație sanitară, con
duse de utemiștii Ion Hurjui, 
Elena Luța și Octav Azamfl- 
rei, au atras în jurul lor mai 
bine de 100 de tineri. Audiții- 
le colective la radio, activita
tea celor 9 conferențiari ai 
căminului din care 4 sînt ute- 
miști, programele artistice și 
reuniunile tovărășești de sîm- 
bătă și duminică, cele două 
cicluri de conferințe științifice 
pe teme agrozootehnice lăr
gesc cercul preocupărilor și 
acțiunilor tinerilor la căminul * 
cultural. îmbucurător este 
faptul că la manifestările cui* 
turale — cu bogat conținut e- 
ducativ și în forme atractive 
— participă deopotrivă tineri 
intelectuali șt tineri țărani 
muncitori.

Surprinzătoare, la un cămin 
cultural cu un număr atît de 
mare de tineri activiști, e lip
sa unei formații deosebit de 
eficientă, de tinerească și en
tuziastă ca brigada artistică 
de agitație. Acum cltva timp 
a existat una care, orientată 
numai în direcția critică (95 la 
sută din program era astfel 
alcătuit), s-a desființat. Un ... 
program echilibrat, criticînd 
ce trebuie criticat fără însă a 
uita ce e bun, ce trebuie dat 
exemplu pentru a fi urmat, ar 
fi deosebit de eficace. Apoi, 
deși există echipamentul ne
cesar, deși se amenajează un 
teren nou de fotbal în spatele 
căminului, prin munca patrio
tică a utemiștilor, iar pentru 
anul viitor e prevăzută ame* 
najarea a încă unui teren, 
s-a descompletat echipa care 
trebuia să le folosească. Oare 
între sutele de tineri să nu 
mai existe și alți iubitori ai 
fotbalului decît cei plecați în 
această toamnă să-și satisfa
că stagiul militar ? Sînt în 
comună trei organizații mari 
U.T.M. Ar fi bine ca să se 
inițieze întreceri cttlturale și 
sportive între ele, pentru a-i 
stimula pe toți tinerii în a- 
ceste activități.

Deși bogată, munca tineri
lor la căminul cultural s-ar 
putea îmbogăți mai mult prin 
inițierea unor întreceri și 
schimburi de experiență intre 
formații, prin deplasări con
tinue în satele din jur. In ge
neral există un ritm, o perma*- 
nență și o promptitudine a a- • 
cestor manifestări, dar se mai - 
pot găsi soluții noi de conti
nuă îmbunătățire a muncii, 
pentru ca răsunetul cîntecului 
și al jocului să treacă tot mai . 
mult granițele comunei.

prinderi economice și institu
ții din regiunea Baia Mare.

★
IAȘI 30 (Agerpres). — La 

Casa prieteniei romîno-sovie- 
tice A.R.L.U.S. din Iași a 
avut loc miercuri după-amia- 
ză conferința „Republica So
cialistă Sovietică Armeană — 
o republică sovietică înflori
toare", ținută de tov. Ion Mo- 
raru, secretar al Consiliului 
General A.R.L.U.S.



Convorbirea 
lui N. S. Hrușciov 

cu W. Ulbricht

Alături de lupta 
popoarelor Africii!

In Comitetul Politic 
a reînceput discutarea
problemei dezarmării

NEW YORK 30 (Agerpres). — In după-amiaza zilei de 29 
noiembrie, după o întrerupere îndelungată Comitetul Politic al 
Adunării Generale a reluat discutarea problemei dezarmării, 
în examinarea comitetului se află 12 rezoluții prezentate de di
ferite state. Puterile occidentale continuă să tergiverseze pre
cizarea poziției lor definitive față de rezoluția referitoare la di
rectivele pentru elaborarea unui tratat cu privire la dezarma
rea generală și totală.

Camuflîndu-se în spatele asigurărilor formale privind așa- 
zisa lor năzuință spre dezarmare generală și totală, reprezen
tanții puterilor occidentale în O.N.U., procedînd conform in
strucțiunilor primite de la guvernele lor, fac în realitate totul 
pentru a împiedica un progres cît de mic în acest domeniu.cit de mic în acest domeniu.

în cadrul ședinței primul a 
luat cuvîntul Vidici, repre
zentantul Iugoslaviei. Spriji
nind proiectul de rezoluție al 
celor 12 state (Iugoslavia este 
coautor al acestui proiect N.R.) 
el a arătat că în forma sa ac
tuală proiectul de rezoluție 
menționat reprezintă un mi
nim satisfăcător necesar pen
tru reluarea tratativelor cu 
privire la dezarmare. Directi
vele cu privire la dezarmarea 
generală și totală trebuie să 
asigure lichidarea tuturor mij
loacelor pentru ducerea răz
boiului enumerate în rezoluția 
celor 12 state. Pe ordinea de 
zi — a spus delegatul iugoslav
— se află problema încetării 
imediate a cursei înarmărilor.

Delegatul S.U.A., Wads
worth, a declarat că nu are de 
gînd să se refere la problema 
dezarmării generale și totale 
și s-a limitat să expună în 
mod tendențios istoricul tra
tativelor de la Geneva cu pri
vire la încetarea experiențelor 
cu arma nucleară. De altfel, 
ca întotdeauna, reprezentantul 
american a căutat să arunce 
vina asupra Uniunii Sovietice 
pentru întârzierea realizării 
unui acord.

Recunoscînd de formă ne
cesitatea unor concesii reci
proce, Wadsworth a declarat 
totodată că S.U.A. vor accep
ta numai acel sistem de con
trol asupra realizării tratatu
lui care va conveni guvernu
lui Statelor Unite.

Delegatul Italiei — Martino
— a făcut afirmații similare. 
Afirmînd că este necesară în
făptuirea cu precădere a con
trolului, el a refuzat de fapt 
să sprijine proiectul de rezo
luție al celor 12 state.

.Conducătorul delegației so-

vietice, V. A. Zorin, a calificat 
declarația reprezentantului I- 
taliei drept o luptă de arier
gardă pe marginea rezoluției 
celor 12 state care de fapt a 
fost de la bun început respin
să de puterile occidentale. Ci
tind extrase din interviul a- 
cordat de N. S. Hrușciov co
respondentului ziarului „Prav- 
da“ conducătorul delegației 
U.R.S.S. a demonstrat întrea
ga netemeinicie a poziției pu
terilor occidentale în proble
ma controlului.

Trecînd apoi la problema 
încetării experiențelor cu 
arma nucleară. delegatul 
U.R.S.S. a subliniat că rezol
varea cît mai grabnică a a- 
cestei probleme ar fi un im
portant pas înainte în cre
area celor mai favorabile con
diții pentru înfăptuirea prac
tică a dezarmării generale și 
totale. Și dacă, în ciuda nu
meroaselor rezoluții adoptate 
de Adunarea Generală, în 
ciuda eforturilor perseverente 
ale Uniunii Sovietice, Indiei 
și altor state iubitoare de pa
ce de a obține rezolvarea 
practică a problemei încetării 
experiențelor cu arma nucle
ară, ea continuă să rămînă ne
rezolvată, aceasta se datorea
ză refuzului S.U.A. de a în
ceta pentru totdeauna expe
riențele cu arma nucleară. 
Statele Unite continuă să in
tensifice cursa înarmărilor 
nucleare și pun mai presus ca 
orice necesitatea perfecționă
rii armei nucleare.

Amintind de desfășurarea 
tratativelor de la Geneva, re
prezentantul U.R.S.S. a ară
tat că faptele demonstrează în 
mod elocvent că Uniunea So
vietică face tot ceea ce-i stă

în putință pentru rezolvarea 
cît mai grabnică a problemei 
încetării tuturor experiențelor 
cu arma nucleară, în timp ce 
S.U.A., sprijinite de Marea 
Britanie, frînează tratativele 
și procedează în așa fel îneît 
ele să fie zădărnicite, pentru 
a putea relua experiențele.

V. A. Zorin a declarat că 
delegația sovietică va vota 
pentru ambele proiecte de re
zoluție în această problemă, 
prezentate spre examinare Co
mitetului Politic — proiectul 
Indiei și al altor 25 de state și 
proiectul Austriei, Indiei și 
Suediei

în încheiere V. A. Zorin a 
subliniat că este principial 
greșită părerea care in ulti
mul timp a căpătat o oarecare 
răspîndire în Comitetul Poli
tic că în prezent nu ar trebui 
să se ia nici o hotărîre în pro
blemele dezarmării, ci că ar fi 
mai bine să se transfere totul 
comisiei O.N.U. pentru dezar
mare sau să se amîne pînă la 
sfîrșitul lucrărilor sesiunii, ur- 
mînd ca acestea să se încheie 
anul viitor. Acestei politici de 
tergiversare, promovată de 
mulți ani de către țările occi
dentale, a spus el, trebuie să 
i se pună in sfirșit capăt

MOSCOVA 30 (Agerpres).— 
TASS transmite: La 30 no
iembrie, N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.US^ 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. a avut 
o convorbire cu Walter Ul- 
bricht, prim-secretar al C.C. 
ai P S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R. D. Ger
mane.

în timpul convorbirii au 
fost abordate probleme politi
ce și economice care intere
sează ambele părți. Printre 
altele au fost examinte pro
bleme concrete legate de ho- 
tărirea guvernului R.F.G. de

a rezilia acordul comercial 
ca R.D.G. S-a hotărît de co
mun acord că, în cazul în 
care R.F.G. nu va prelungi 
acordul comercial cu R.D.G., 
C.K.S.S. va livra în anul 1961 
R. D. Germane materiile pri
me și mărfurile necesare.

La convorbire au participat 
din partea Uniunii Sovietice 
— Aleksei Kosighin, Anastas 
Mikoian, Andrei Gromîko și 
alte persoane oficiale, iar din 
partea R. D. Germane — 
Hermann Matern, Heinrich 
Rau, Bruno Leuschner și alții.

Convorbirea s-a desfășurat 
Intr o atmosferă prietenească 
și cordială.

Astăzi. în întreaga lume, se sărbătorește 
„Ziua de luptă pentru eliberarea Africii de 
sub jugul colonialismului**. Popoarele din 
întreaga lume sprijină lupta popoarelor afri
cane, care se desfășoară în condițiile unui 
avînt nemaicunoscut al mărețului proces 
istoric de destrămare totală și definitivă a 
colonialismului. De la începutul anului 1960 
și pînă în prezent, 17 țări africane și-au do- 
bîndit independența. Pe bună dreptate anul 

1260 va intra în istorie ca anul eliberării 
Africii.

Cu toate victoriile obținute de numeroase 
popoare africane împotriva colonialismului, 
lupta pentru desființarea definitivă a acestui 
sistem rușinos continuă să fie grea. Lupta 
eroică a popoarelor algerian și congolez este 
sprijinită în întreaga lume. Mișcarea de eli
berare africană din Nyassaland și Rhodezia, 
din Tanganica și Kenya, din Ruanda Urundi 
și Africa de sud-vest, din Angola și Mozam- 
bic devine tot mai puternică.

Popoarele din întreaga lume sprijină lupta 
dîrză a popoarelor africane împotriva colo
nialismului pentru obținerea independenței. 
U.R.S.S. și celelalte țări ale lagărului socia
list sprijină cu consecvență lupta dreaptă a

pcpoarelor africane pentru independentă 
națională și își ridică glasul în apărarea 
cauzei lor drepte. Popoarele din întreaga 
lume au salutat cu mare satisfacție istorica 
propunere făcută de către Uniunea Sovietică 
la actuala sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. cu privire la lichidarea totală și ime
diată a rușinoaselor rinduieli colonialiste. 
Dezbaterile care se desfășoară în aceste zile 
în cadrul Adunării Generale O.N.U. în legă
tură cu acest document istoric, arată că pu
terile colonialiste se opun adoptării lui și se 
opun astfel lichidării colonialismului.

De la tribuna O.N.U. a răsunat cu vigoare 
glasul poporului romîn în apărarea dreptu
rilor legitime ale popoarelor subjugate de 
colonialiști. Delegația R. P. Romîne a cerut 
imediata lichidare a rușinosului sistem co
lonialist.

în această zi de luptă pentru eliberarea 
Africii de sub jugul colonialismului, poporul 
romîn, tineretul își afirmă încă odată soli
daritatea cu lupta popoarelor africane pen 
tru independență națională, pentru libertate 
și își exprimă convingerea că această luptă 
va triumfa.

PRAGA 30 (Agerpreș). — 
Ceteka transmite: La Pra- 
ga a avut loc cea de-a 11-a 
ședință a Comisiei perma
nente de colaborare econo
mică și tehnico-științifică 
in domeniul construcției de

mașini a Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc.

Tratativele s-au desfășu
rat intr-o atmosferă de 
prietenie și în spiritul co
laborării frățești.

Realități 
africane

Angola luptă pentru a rupe
lanțurile colonialismului

Acord între R. P. Polona, R. D. Germana
ți U. R. S. S. cu privire la navigația 

pe apele interioare ale acestor țâri
VARȘOVIA 30 (Agerpres).-—

După cum anunță agenția
P.A.P., între 15 și 28 noiem-

Tratative bulgaro-grecești
SOFIA 30 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
B.T.A., la 5 decembrie vor în
cepe la Atena tratative între 
R. P. Bulgaria și Grecia în 
vederea reglementării proble
melor nerezolvate între cele 
două țări. După cum se știe, 
între Bulgaria și Grecia există 
de mai multă vreme o serie 
de probleme în suspensie. 
Promovînd o politică de pace, 
guvernul bulgar a propus în 
repetate rinduri reglemen
tarea prin tratative a acestor 
probleme. Pînă în prezent, 
condițiile prealabile inaccepta
bile pentru R. P. Bulgaria 
puse de Grecia constituiau un 
obstacol în calea începerii 
unor asemenea tratative. In

Scandal în legătură cu atribuirea

ultimul timp însă — arată 
agenția B.T.A. - guvernul grec 
a renunțat de a 
asemenea 
cărui fapt 
realizarea 
că a unui 
două guverne privitor la în
ceperea tratativelor.

Agenția B.T.A. arată că 
cercurile bulgare competente 
își exprimă satisfacția în le
gătură cu realizarea acordu
lui, ceea ce oferă posibilități 
pentru o normalizare deplină 
și o îmbunătățire a relațiilor 
bulgaro-grecești. Se sublinia
ză că partea bulgară este 
animată de bunăvoință șt de 
dorința de a ajunge la q în
țelegere și că nu exisțâ cauze 
care să împiedice realizarea 
acestui 
Greciei 
aceeași

mai pune 
condiții în urma 
a devenit posibilă 
pe cale diplomati- 
acord între cele

lucru dacă din partea 
se va da dovadă 
bunăvoință.

de

brie au avut loc 13 Varșovia 
tratative între delegațiile gu
vernamentale ale R.P. Polo
ne, R D. Germane și U.RJS.S. 
în vederea încheierii unui a- 
cord cu privire la condițiile 
navigației comerciale pe ape
le interioare ale acestor state.

După încheierea tratative
lor, care au decurs într-o at
mosferă de înțelegere reci
procă și prietenie deplină, a 
fost semnat acordul. Delega
țiile și-au exprimat convin
gerea că încheierea acestui a- 
cord va contribui la dezvolta
rea continuă a navigației sta
telor prietene și la adîncirea 
colaborării, care se sprijină 
pe ajutorul reciproc.

In ultimul timp presa 
mondială se ocupă pe 
larg de situația din An

gola, în legătură cu creșterea 
mișcării de eliberare naționa
lă din această țară și cu în
cercările colonialiste de a o re
prima. Salazar, dictatorul Por
tugaliei, a instaurat în Angola 
un regim de cruntă teroare.

Teritoriul Angolei se în
tinde pe o suprafață de 
1.246.700 km p. și este situat în 
partea de vest a Africii. Popu
lația Angolei se ridică la patru 
milioane și jumătate de locui
tori, europenii formând doar 2 
la sută din numărul locuitori
lor. Centrul administrativ al 
țării este portul Luanda. Prin
cipala ramură a economiei o 
constituie agricultura. Se cul
tivă : cafea, porumb, trestie de 
zahăr și bumbac. Subsolul este 
bogat în zăcăminte de cupru, 
diamant și aur care sînt slab 
exploatate.

în plin secol al XX-lea pe 
teritoriul Angolei majoritatea 
populației africane este supu-

să sclaviei, exploatată în mod 
crunt de către cîteva miii de 
colonialiști portughezi. Țăra
nii sînt sistematic jefuiți de 
pămînt sau alungați de pe pă- 
mînturile fertile și siliți să se 
stabilească în regiuni cu pă
mînt arid. Intr-un articol pu
blicat în ziarul „Ethiopian He
rald” se arată ca în coloniile 
.portugheze și în special în An
gola se practică munca forța
tă „legalizată**.

Referindu-se la condițiile în 
care autoritățile trimit cu sila 
pe băștinași să muncească pe 
marile plantații, scriitorul an
golez Joachim Dos Sandos 
scria : „De regulă copiii sînt 
rupți de părinții lor... Adesea 
membrii aceleiași familii nu 
se mai revăd niciodată fie că 
mor din cauza muncii excesi
ve, fie că devin victimele com
portării pline de cruzime față 
de ei”.

Ziarul „Ghana Times** arată 
că populația băștinașă din An
gola „este cu adevărat lipsită 
de orice în afară de munca sil-

Puternice tulburări 
in America Latină

Argentina Venezuela

premiului Goncourt
Opinia publică franceză indignată de acordarea 
acestui premiu unei lepădături legionare —

PARIS 30. — Coresponden- 
dentul Agerpres transmite; 
Decernarea premiului literar 
Goncourt pe anul 1960 a 
provocat o furtună de pro
teste în coloanele presei fran
ceze. Ziarele consideră drept 
scandaloasă atribuirea acestui 
premiu transfugului 
Horia, pe adevăratul 
nume Caftangioglu, 
cu o îndelungată j 
criminală în slujba i 
lui și reacțiunii.

Ziarul ,,L’Aurore" 
pe șase coloane un 
semnat de redactorul 
bert Bony, sub titlul .. 
dalul cu premiul Goncourt 
decernat scriitorului romîn 
antifrancez și pronazist", iar 
„Paris Jour“ publică o întrea
gă pagină sub titlul „Un 
scandal zguduie Academia 
Goncourt",

Articole și comentarii care 
iau cu vehemență atitudine 
împotriva acestui caz publică 
și ziarele „Paris Presse L’In
transigeant", „Figaro", „Com
bat", „Le Monde", „L’Huma- 
nite", „Liberation", „France 
Nouvelle" și altele care dez
văluie cititorilor fizionomia 
politică și morală a lui Vin
tilă Horia Caftangioglu și an
tecedentele sale pseudo-lite- 
rare.

Fost redactor al publica-8 
fiilor fasciste „Porunca Vre
mii", „Sfarmă Piatră” și al- 

1937 
ca 
iar 

1941 
a „genială minte poli- 
Cînd hoardele fasciste 

invadeze 
.............. .... i scria 

articole pline de ură la adre
sa poporului și culturii^ fran
ceze pe care le dorea cît mai 
repede aduse sub jugul „noii 
ordini europene". Cu privire 
la Franța el scria în 1940 că 
„numai o înfrîngere o poate 
face să renască".

In legătură cu aceasta, 
„L’Aurore" subliniază cu in
dignare că „Academia Gon
court nu are dreptul să im
pună francezilor un admirator 
al lui Hitler care în 1940 sa
luta cu satisfacție nenoroci
rile noastre".

„Aceasta, scria ziarul, este 
un fel de sfidare care ar tre
bui să pună pe gînduri în 
primul rind însăși Academia 
Goncourt".

Vintilă 
său 

legionar 
activitate 
fascismu-

publică 
articol 

șef, Ro- 
„Scan-

mu , „----------- —
tele, el proslăvea în 
apariția lui Mussolini 
„un eveniment epocal", 
pe Hitler îl califica în 
drept o „r *■“
tica . _
se pregăteau să 
Franța, Vintilă Horia

Prin nenumărate articole 
Vintilă Horia a răspîndit 
otrava rasismului și șovinis
mului, a îndemnat la alinierea 
Romîniei la Axă și intrarea 
în război alături de Germania 
hitleristă, a susținut dictatura 
militaro-fascistă.

După cum scrie ziarul fran
cez „Liberation", „este vorba 
de fapte, de articole de ziar 
care, în perioada și în con
dițiile în care au fost publi
cate, echivalau cu trimiterea 
în camerele de gazare a mi
lioane de oameni. Este vorba 
de complicitate la monstruosul 
genocid întreprins și executat 
cu sînge rece în decurs de 
patru ani".

In timpul războiului, ca ata
șat de presă la Ambasada ro
mână din Roma iar apoi con
sul la Viena. Vintilă Horia a 
sprijinit activ războiul ti
călos anti-sovietic, înrobirea 
și jefuirea Romîniei de 
către cel de-al treilea Reich, 
în toiul acestei activități cri
minale, el a fost surprins la 
Viena de întoarcerea armelor 
de către Romînia împotriva 
hitlerismului. După eliberarea 
Romîniei. el n-a mai îndrăznit 
să calce pe pămîntul 
Pentru activitatea sa 
cistă, de trădător de 
trie, în februarie 1946 
bunalul poporului din 
mini a l-a condamnat pe cri
minalul de război Vintilă Ho
ria Caftangioglu la închisoare 
pe viață.

Fascistul Vintilă Horia și-a 
găsit refugiul în Argentina și 
apoi în Spania unde, după 
cum scrie ..Paris Presse L’hi- 
transigeant", „a obținut fără 
greutate plasament la emisiu
nile în limba romînă ale ra
dioului franchist”.

Continuindu-și așa-zisa acti
vitate literară pe aceeași linie 
din trecut, transfugul a găsit 
o nouă temă pentru valorifi
carea „talentelor sale" — ca
lomnierea murdară a Repu
blicii Populare Romîne.

Ziarele franceze amintesc 
că în 1959 premiul Goncourt 
a fost decernat unei cărți care 
evocă martiriul victimelor 
fascismului. -„După premiul pe 
1959, care a fost premiul o- 
noarei, scrie „Liberation”, pre
miul Goncourt pe 1960 nu tre
buie să fie un premiu ^1 ruși
nii".

țării, 
fas- 
pa- 

Tri- 
Ro-

Cea mai mare parte aCea mai mare parte a pu
blicațiilor franceze citate mai 
sus relevă pe bună dreptate 
că lucrarea în sine nu are 
valoare literară și nu îndrep
tățește premierea ei.

Ziarul „Combat", scrie că 
„juriul a preferat de data a- 
ceasta calităților literare, ar
tificialul și o originalitate pe 
care noi o considerăm pur și 
simplu suspectă... Evidențierea 
unui debutant este un lucru 
meritoriu; este însă mult mai 
puțin meritoriu să se arunce 
marelui public ceea ce, în 
ochii inițiaților, nu este decît 
un produs de slabă calitate... 
„Dumnezeu s-a născut în exil* 
(titlul cărții — nr.) nu are scu
za nici unui subiect nou, nici 
a unui temperament deosebit”. 
Criticul literar al ziarului „Pa
ris Presse L’Intransigeant" 
consideră lucrările noului lau
reat drept „mediocre, lipsite 
de orice originalitate și sără
căcioase ca stil”, iar drama
turgul francez Arthur Ada
mov spune : „Literatura și po
litica pot părea uneori două 
lucruri diferite. Dar în cazul 
de față, literatura este inexis
tentă și politica abjectă". Lip
sa de valoare literară a cărții 
o constată și revista „Express” 
și alte numeroase ziare și pu
blicații.

Unii din membrii juriului, 
au declarat ziarului „Le Mon
de" că scandalul produs în ju
rul premiului Goncourt „este 
extrem de supărător”. Amin
tind că premiul nu i-a fost 
încă înmînat lui Vintilă Horia 
în mod oficial, aceasta urmî-nd 
să aibă loc la 7 decembrie, cu
noscutul publicist francez An
dre Wurmser pune întrebarea: 
„Oare domnii de la Goncourt 
vor da cu adevărat premiul 
acestui individ ?“.

Acordarea acestui premiu 
unui fascist inveterat a pro
dus o vie nemulțumire în rîn- 
dul oamenilor de cultură 
francezi care, jigniți de noua 
alegere a juriului Academiei 
Goncourt, se întreabă : ce cri
terii au determinat hotărîrea 
juriului ? Cui servește această 
alegere ? Evident că această 
alegere nu slujește idealurile 
înaintate pentru care a mili
tat și milițează intelectualita
tea progresistă din Franța și 
din lumea întreagă.

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
TASS transmite: Cunoscutul in
dustriaș american fi reprezentant 
al vieții publice. Cyrus Eaton, 
laureat al Premiului internațional 
Lenin „Pentru întărirea pâcii In
tre popoare1* a sosit la 30 noiem
brie la Moscova pentru a parti, 
cipa la cea de-a 6-a Conferință 
internațională Pugwash a oame
nilor de știință care discută pro
blemele dezarmării fi securității 
internaționale.

Ultima oară Cyrus Eaton a 
vizitat Moscova în anul 1958,

BUENOS AIRES 30 (Ager
pres). — După cum anunță 
din Buenos Aires agențiile 
de informații, în noaptea de 
29 spre 30 noiembrie ia Ro
sario — important oraș din 
Argentina care se află la 320 
km de capitală — a izbucnit 
o răscoală. Un grup de civili, 
înarmați cu puști și mitralie
re, au 3tacat cazarma regi
mentului 11 de infanterie. 
Răsculații au ocupat clădirea 
corpului de gardă și, cu aju
torul ofițerilor inferiori care 
li s-au alăturat, au respins 
timp de cîteva ore încercările 
regimentului de a ocupa clă
direa.

După acest schimb de 
focuri, răsculații s-au retraa

și s-au ascuns. Răscoala a 
fost înăbușită înainte ca în 
Rosario să fi sosit întăriri din 

. orașele apropiate.
în' comunicatul comandan* 

tului suprem al forțelor teres
tre ale armatei argentiniene, 
generalul Tornazo Montero, 
se spune că in cursul eveni
mentelor care au avut loc Ia 
Rosario au fost omorîte patru 
persoane. Numărul răniților 
nu este precizat.

Aproape simultan cu răscoa
la din Rosario, un grup 
persoane civile 
ocupat clădirile 
rilor petrolifere 
orașele T arțag al 
din provincia Salta, 
prezent nu au parvenit știri 
cu privire la situația din a- 
ceastă provincie.

de 
înarmate a 
întreprinde- 
de stat din 
și Vespucio, 

Pînă în

Evoluția situafiei din Congo
MOSCOVA. — Cunoscutul a- 

victor polar Aleksandr Pimenov 
a început un raid deasupra An
tarcticii de la principala bază a 
expediției sovietice Mirnîi la sta
ția Lazarev pe o distanță totală 
de peste 3,500 km.

PARIS. La 30 noiembrie, Sena, 
tul francez a respins pentru a 
doua oară — cu 182 voturi pen
tru, 84 contra — proiectul de 
lege guvernamental ou privire la 
crearea așa-numitei „forțe de 
șoc“ atomice.

MOSCOVA. Aviatorul sovietic 
Konstantin Kokkinaki a atins vi
teza medie de 2148,3 km pe oră 
cu un avion ,fS-66“ cu un motor 
turboreactor. Aviatorul sovietic a 
făcut: o cursă in circuit închis de 
100 de kilometri.

Zborul s-a efectuat la o altitu
dine de 13.500 metri. Pe unele 
sectoare ale circuitului viteza 
zborului avionului a depășit de 
peste două ori viteza sunetului.

LEOPOLDVILLE 30 (Ager
pres). — Agențiile de infor
mații se ocupă pe larg în ști
rile lor transmise din Congo 
de călătoria primului 
stru Lumumba care, 
cum s-a anunțat, a părăsit ca
pitala șl a plecat spre orașul 
Stanleyville.

Corespondentul agenției As
sociated Press arată că. potri
vit informațiilor sosite la 
Leopoldville, Lumumba „se 
află în afara razei de acțiune 
a colonelului Mobutu". Refe
rindu-se la știri provenite din 
cercurile bine informate, co
respondentul consideră că pri
mul ministru, schimbîndu-și 
ruta, a plecat la început 
nu la Stanleyville, ci într-o 
altă regiune — Luluaburg — 
capitala provinciei Kasai, 
unde — ca și la Stanleyville 
— este sprijinit. „Prietenii lui

La New Orleans

măsuri discriminatorii 
rasiștilor americani
30 (Ager-NEJF ORLEANS 

pres). — Potrivit relatărilor a- 
gențiilor de presă, campania ra
sistă împotriva integrării rasiale 
în școli a luat forma unui 
„boicot organizat". Recurgind 
la tot felul df> amenințări și 
presiuni, rasiștii împiedică ac 
cesul elevilor in cele două școli 
elementare frecventate 
fetițe de culoare în 
șase ani.

Pe baza unei legi 
38 de ani, în statul 
nici o școală nu poate funcționa 
dacă numără mai puțin de 11 
elevi. Administrația școlară din 
New Orleans ar putea totuși 
menține deschise cele doua școli 
elementare în ciuda boicotului, 
dar hotărirea ei trebuia să fie 
aprobată de Shelby Jackson,

de patru 
vîrstă de

vechi de 
Louisiana

mini* 
după

inspectorul general al învățămîn- 
tului din acest stat, el însuși 
un aprig protagonist al discrimi
nării rasiale, care conduce lup
ta împotriva integrării. Copiii 
albi de la cele două școli au 
fost cu toții transferați în școli 
numai pentru albi dinir-un dis
trict învecinat.

Corespondentul agenției France 
Presse relatează că „tactica 
boicotului face parte dintr-o 
strategi^ de ansamblu pusă la 
punct la Baton Rouge, capitala 
statului Louisiana. Un grup de 
21 de congresmeni rasiști s.a 
constituit pentru „a unifica stra
tegia în lupta împotriva integră
rii". Acești congresmeni au pre
zentat tribunalului din New Or
leans un apel cerînd suspenda
rea ordinului de integrare.

Lumumba, se arată în știre, 
au declarat că conform unor 
surse bine informate, primul 
ministru a ajuns în localitatea 
Idiofa, din regiunea Kvilu, și 
își continuă drumul spre Lu
luaburg, întâmpinat cu bucu
rie de către populație" Idiofa 
se află la circa 80 
dincolo de Kikvit. in 
unei regiuni populate 
bul Bambala. care îl 
pe primul ministru al 
vinciei Leopoldville. Kamitatu 
— adept al lui Lumumba.

In știre se subliniază că 
reprezentanții O.N.U. la Leo
poldville sînt înclinați să con
sidere ca fiind „într-o oare
care măsură demnă de încre
dere" știrea că Lumumba se 
îndreaptă spre Luluaburg.

Corespondentul agenției 
United Press International a- 
rată în știrea sa că. probabil, 
Lumumba și-a schimbat iti- 
nerariul deoarece șoseaua de 
la Leopoldville la Stanleyville 
este foarte proastă și în unele 
locuri inundată.

In știrile agențiilor ameri
cane se arată că în capitala 
Congo-ului s-a răspîndit 
tăzi zvonul că Lumumba 
fi fost arestat de soldații 
Mobutu după un accident 
automobil în apropiere 
Kikvit 
severă 
trivit 
agenți, 
fost confirmate 
Mai mult decît atît, Kapella, 
■„comisarul pentru informații" 
al lui Mobutu a fost nevoit 
să dezmintă personal zvonu
rile despre arestarea lui Lu
mumba. Este numai unul din 
numeroasele zvonuri care au 
ajuns la noi, a declarat el. 
După cum se vede, însă, nici 
unul dintre aceste zvonuri nu 
corespunde realității".

CARACAS 30 (Agerpres). — 
După cum relatează corespon
denții din Caracas ai agenții
lor americane de presă, uni
tăți ale gărzii naționale au o* 
cupat tipografia săptămînalu- 
lui Partidului Comunist din 
Venezuela, „Tribuna Popular" 
sub pretextul că ziarul ar des
fășura „o activitate de sub
minare”. De asemenea au fost 
interzise publicațiile cu carac
ter progresist „Izquierda“ și 
„Dominguito**.

In ciuda represiunilor mani
festațiile antiguvernamentale 
nu au încetat. Studenții con
tinuă să fie baricadați în clă
direa universității. In cursul 
ciocnirilor din ziua de 29 no
iembrie s-au înregistrat alți 12 
răniți. Poliția a început să 
recurgă la un nou fel de gaze 
în urma cărora 30 de persoa
ne au fost intoxicate de pe 
urma folosirii acestor gaze.

Agenția Associated Press re
latează că „opoziția îndîrjită 
față de autoritatea președiir 
telui Betancourt face ca situa
ția să fie tot mai critică pen
tru guvern ",

nlcă Ia ocnă, de jaful fățiș șl 
de bătaia cu biciul”.

în Angola lipsește aproape 
complet deservirea sanitară 
(la 80.000 de locuitori revine 
un singur medic). Bolile so
ciale și în special tuberculoza 
sînt foarte răspîndite. Aceeași 
situație dezastruoasă este și în 
învățămînt, analfabetismul 
cuprinzînd majoritatea covâr
șitoare a populației.

Dar poporul din Angola 
luptă cu vigoare împotriva 
colonialiștilor portughezi pen
tru a obține libertatea. In 
acest an a avut loc în mai 
multe orașe din nordul An
golei o răscoală armată a 
populației.

Pentru a înăbuși lupta 
populației, colonialiștii portu
ghezi iau îngrozitoare măsuri 
represive. Toate organizațiile 
patriotice din Angola au fost 
interzise, iar nenumărați lo
cuitori au fost întemnițați. 
Sînt supuși unor crunte re
presalii toți cei ce se pronun
ță pentru libertate, indepen
dență. democrație. Dictatorul 
Salazar a împînzit țara cu la
găre de concentrare. Colonia
liștii trimit în Angola trupe 
echipate cu echipament mo
dern pentru a menține cu 
orice preț această colonie. 
Unități militare portugheze 
se dedau la atacuri mîrșave 
asupra localităților africane 
torturînd africanii pașnici. A 
fost' instituită-- o - blocadă -- a- 
suprâ populației din Angola 
pentru a o izola de celelalte 
țări din Africa. După cum 
scrie ziarul „Ethiopian He
rald", colonialiștii portughezi 
intenționează să folosească 
trupele- blocului, .agresiv 
N.A.T.O. pentru a-și menține 
posesiunile coloniale din 
Africa. Dar măsurile represi
ve luate de colonialiștii por
tughezi nu reușesc să înfringă 
lupta poporului din Angola. 
După cum anunță agenția 
France Presse, referindu-se la 
declarațiile unui conducător 
al mișcării de eliberare na
țională, în Angola patrioții 
se pregătesc să creeze o ar
mată de eliberare națională 
similară celei existente în Al
geria. In acest scop se duc 
tratative 'între principalele 
grupări politice din Angola 
în scopul creării unui „stat 
major revoluționar".

Ziua cînd Angola ca și în
treaga Africă va fi liberă nu 
este departe. Eroicul popor 
al acestei țări se bucură de 
simpatia poporului nostru și a 
tuturor celorlalte popoare iu
bitoare de pace.

GH. PURCAREA

In

de km 
centrul 
de tri- 
sprijină 

pro-

și că se află sub pază 
la spital. Totuși, po- 
mărturiilor acelorași 
aceste zvonuri nu au 

de nimeni.
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Un nou eșec la Cape Canaveral
Agenția France Presse anunța câ la 29 noiembrie o încercare de 

lansare a unei rachete intercontinentale „Atlas** din seria E, a eșuat 
la Cape Canaveral. Puțin timp dupd lansare unul din motoarele 
rachetei a încetat sâ funcționeze și racheta a căzut în mare. Cauzele 
deficienței nu au fost stabilite. ,,Atlas-ul“ seria E este cea mai re
centa racheta balistica americana.

instantanee de la Cape Canaveral.
Desen de V. VASIL1U
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