
Tractoarele stațiunii de mașini' și tractoare Corabia sînt gata pentru viitoarea campanie 
agricolă. Foto . m. CARANFIL
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Locuințe pentru muncitorii bănățeni
(Agerpres)

AlexandruDecorarea tovarășului
președinte al 
Miniștri, cu ț

în 
luni 

lo-

centre mun- 
din regiune

s-au construit 
în folosință

Invitație la un schim

4.158 kg porumb-boabe la hectar

(Continuare în pag. 3-a)

Furnalul de 700 m.c. de la 
Hunedoara, construit în anii 
regimului democrat-popular 
contribuie la creșterea pro
ducției de fontă, la industria
lizarea socialistă a țării, 
lată, în fotografie, o vedere 

a acestui furnal.

Planul de producție al Fa
bricii de postav din Buhuși 
prevede ca în acest an să se 
realizeze cu peste 1.810.000 
m p mai multe țesături din 
lină și din bumbac decît în 
anul 1960. Acest spor de pro
ducție urmează să fie obținut, 
in primul rind, pe seama unei 
mai bune folosiri a capacită
ții de producție.

Primele două decade ale lu
nii ianuarie au fost încheiate 
cu însemnate depășiri: peste 
5.100 m p de țesături din lină 
și din bumbac, aproape 5.000 
kg de fire. La țesătorii și în 
alte sectoare de lucru au fost 
aplicate noi inovații și rațio
nalizări care au dus mai ales 
la îmbunătățirea calității țe
săturilor. Textiliștii au realizat 
noi sortimente, printre care 
stofă pentru pardesie in di
verse culori pentru femei și 
bărbați, stofe pentru rochii de 
primăvară și altele.

(Agerpres)

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Tineri candidați ai F. D. P

cinteia 
tineretului

Muncitor
Joi 26 ianuarie 1961

Succesele obținute de unitățile agricole socialiste și îndeosebi noile gospodării colec- 
sdcialiște din patria noastră — gospo- t tive în cunoașterea și aplicarea celor mai 
dării de stat și gospodării agricole co-J, înaintate reguli agrotehnice în cultura po- 

lective — sînt din an în an mai mari. Folosi- rumbului-boabe ne am propus să împărtășim 
rea pe scară largă a metodelor agrotehnice cititorilor noștri experiența bună a G.A.S. și 

’ ' ' ’ ’ ' G’.A.C. fruntașe în cultivarea acestei plante.
De aceea, rugăm pe cei ce au căpătat o ase
menea experiență bună să ne scrie despre ea 
ca. la rândul nostru să o facem cunoscută 
prin coloanele ziarului tuturor cultivatorilor 
de porumb din țară.

Pentru început. tovarășul inginer agronom

înaintate, a semințelor de soi și a mașinilor 
moderne cu care statul democrat-popular a 
înzestrat și înzestrează agricultura au făcut 
posibilă obținerea unor producții mereu spo
rite de griu. porumb floarea-soarelui, sfeclă 
de zahăr etc- Numeroase gospodarii de stat 
și gospodării agricole caiectne au acumula; 
de acum o experiență bună in cultura cerea- Mircea Teodorescu de la gospodăria agricolă 
lelor, reușind să obțină, chiar in condițiiicii- colectivă „Vasilescu Vasia- din comuna .,23 
materice mai puțin favorabile, recolte‘mari ț August Constanța ne împărtășește din expe- 
și constante. riența colectiviștilor de aici in cultivarea po-

Din dorința de a ajuta unitățile agricole— rumbului-boabe.

A,

In anul.trecut, gospodăria 
noastră colectivă a cul
tivat cu porumb o su

prafață de 280 hectare teren. 
Planul de producție al gospo
dăriei prevedea să obținem o 
producție fhedie la hectar de 
3.000 kg boabe. De la bun in
ceput, însă, colectiviștii — de 
la cel mai tînăr pînă la cel 
mai vîrstnic — au pornit cu 
hotărîrea de a smulge pămîn- 
tului mai mult. îndemnul co
muniștilor, care i-au chemat 
pe toți colectiviștii la între
cere pentru obținerea unei

producții de cel puțin 3.500 
kg boabe la/hectar, a găsit 
ecou în inimile tuturor. Am 
pornit încă din anul prece
dent la treabă, la pregătirea 
unor recolte mari. In toamna 
anului 1959 întreaga suprafa
ță destinată acestei culturi a 
fost arată de mecanizatorii de 
la S.M.T. „23 August" la a- 
dîncimea de 28—30 cm. In 
primăvară, în a doua jumăta
te a lunii martie, ogorul adine 
de^toamnă a fost discuit per
pendicular pe direcția braz
delor pentrti afînarea solului

Oră de sport la Institutul poli tehnic-București
> ______________ __________

și distrugerea buruienilor care 
începuseră să vegeteze. La în
ceputul lunii aprilie, cu cîteva 
zile înainte de însămînțat, am 
executat o lucrare cu cultiva
torul la adîncimea de 10—12 
cm. Am repetat lucrarea cu 
discuitorul în preziua începe
rii semănatului pentru a afîna 
mai bine solul și a pregăti în 
felul acesta un bun pat ger
minativ semințelor.

Sămînța o aveam asigurată 
din vreme. Am folosit un hi
brid dublu generația întîia 
procurat de la „Agrosem" și 
generația a doua produs în 
gospodăria noastră. întreaga 
cantitate de sămînță am tra
tat-o cu îngrășăminte bacte
riene : cîte două doze de azo- 
tobacterin pe cale umedă și 
două doze fosforobacterin pe 
cale uscată la 20 kg boabe cît 
s-a folosit la hectar. însămîn- 
țatuț l-am făcut în a doua 
jumătate a lunii aprilie la a- 
dîncimea de 10—12 cm și Ia 
distanța de 1 metru între rîn- 
duri. asigurînd o densitate de 
aproximativ 32.000 plante la 
hectar. La primele 10 zile 
după însămînțat am aplicat o
Ing. MIRCEA TEODORESCU 
agronomul gospodăriei agri
cole colective „Vasilescu Va
sia" din comuna „23 August"- 

Constanța 
regiunea Dobrogea

Excelentei-Sale
D-lui Dr. RAJENDRA PRASAD,

Președintele Republicii India
NEW DELHI

Cu. prilejul. celei de a Xl-a aniversări a proclamării Repu
blicii India, transmit Excelenței Voastre și poporului indian 
cele mai bune urări de fericire din partea rrcprdiului Mar:: 
Adunări Naționale a Republicii Populare Romîrie jși a mea 
personal.

> i '

Prezidiului Mării

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului 

Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine

7 . Exceietiței-Sălc.
D-lui JAWAHARLAL NEHRU,. 

Prim-Ministru al Republicii India
NEW DELHI

prilejul celei de-a Xl-a aniversări a proclamării Repu-
India vă transmit,. în numele guvernului Republicii 

Populare Romîne și al meu personal, cele mai sincere felicitări 
precum și calde urări de sănătate Excelenței Voastre, de pros
peritate și'fericire .poporului indian prieten.
■ îmi exprim totodată - convingerea că bunele relații dintre 
țările noastre se .vor dezvolta continuu în- interesul ambelor 
popoare și al păcii în lume.

■
. Cu 
-blicii

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii 
Populare Romine

ECONOMII DE METAL 
PRIN INOVAȚII

La Uzinele de utilaj petro
lier „1 Mai“ din Ploiești s-a 
aplicat nu de muit inovația 
propusă de inginerul Eugen 
Toma care perfecționează con
fecționarea unor piese de la 
instalația de foraj 4-LD. A re
zultat astfel o economie de 
2.000 kg de metal la fiecare 
instalație. In cursul anului tre
cut s-a economisit, in urma

De curînd, in noul 
cartier muncitoresc 
ce se ridică la Re
șița au fost dale în 
folosință 84 de apar
tamente. in noile lo
cuințe s-au mutat 
muncitori, tehnicieni 
ți ingineri de la 
combinatul metalur
gic, de la întreprin
derea de construcții 
metalice și montaje 
și olți oameni ai 
muncii din ' Reșița. 
Pînă acum în acest

cartier 
și dat 
mai mult dc 400 de 
apartamente, 
cursul acestei 
constructorii de 
cuințe din regiunea 
Banat au mai termi
nat încă 119 aparta
mente in orașul A 
rad. Noile blocuri 
date in folosință se 
adaogă la cele aproa
pe 5.000 de aparta
mente construite și- 
date in folosința oa-

menilor muncii in di 
ferite orașe și centre 
muncitorești din re
giunea Banat in ui
ți mii 4 ani. Anul 
acesta, la Reșița, Ti
mișoara, Arad, Oțe
lul Roșu și in alte 
orașe și 
citorești 
urmează 
truiască 
dc apdrta.

Birlădeanu
Printr-un decret al Prezi

diului Mari: Adunări Naționa
le a fost conferit Ordinul 
Muncii clasa I tovarășului 
Alexandru Birlădeanu. mem
bru al C.C .al P.M.R.. vice-

președinte al Consiliului 
Miniștri, cu prilejul imp:: 
a 50 de ani, pentru merite m 
opera de construire a socia
lismului.

(Agerpres)

aplicării inovațiilor propuse 
de constructorii de utilaj pe
trolier. o cantitate de metal 
care valorează circa 3 milioa
ne lei. Economia totală de me
tal obținută in producerea in
stalațiilor 4-LD. datorită ino
vațiilor. cit și adoptării in 
proiectare a unor soluții con
structive și tehnologice per
fecționate. reprezintă, numai 
in 19S9-19W. peste 2.M« de 
tone In acest an se prevede 
incă o reducere de 1.200 de 
tone a consumului de metal la 
producția acestui tip de insta
lație.

Eroii sînt

PAG. Il-a

PAGINA
ELEVULUI

**■ ’ ’fi

printre noi
Pop Simion

mijloace litera- 
mo- 

se

Tripșa 
e oare 

să-i fixez 
ar 

apară 
pc re

nevoie 
identitatea ?), 
putea să 
pentru unii 
doxală. Ea 
confirmat o 
veche părert 
reporter : cu cit cu. 
naști moi bine, mai 
multilateral perso
nalitatea unui om, 
cu otit mai ane
voie te poți hotărî 
să incerci a realiza 
cu 
re un portret 
ral. Lucrul mi 
pare firesc deoare
ce asta implică o 
bună putere de in
vestigație. Spre 
deosebire de ga
zetarul grăbit să 

' istorisească un mo
ment al procesului 

lucru concretizat 
i cifră de pian 
focul întrecerii, 

cu gindul să deslușești 
rile sufletești ale omului, 
descoperi acele arderi 
rioare care definesc 
etice ale cuiva, ești 
doialâ — obligat să 
iscusință in lucrul cu 
(dacă vreți, talent). Reușita, ori 
nereușita cuiva în astfel de 
năzuințe, e în primul rind o 
chestiune de timp.

De fapt ce fel de om e Ștefan 
Tripșa, Eroul Muncii Socialiste, 
maistrul principal de la noua o- 
țelărie a Hunedoarei ? Om blind 
în aparență, scump la vorbă 
(deși cînd își dă drumul spune 
o mie de istorii hazlii), cam 
greoi în mișcări, însă cu deose
bire prietenos. Nu că ar căuta 
el dinadins prietenia cuiva. Fe
lul său de a fi simplu, deschis, 
modest, sincer, are darul de 
a-ți inspira încredere, de a te 
cuceri. Pare un temperament 
domol, liniștit, deși mistuit con
tinuu de neliniștile cercetătoru
lui, ale omului mereu nemulțu
mit de ceea ce a realizat. E 
pe semne acesta calmul medi
tativ, treaz, calmul lucid și ac
tiv al celui ce creează, calmul 
izvorît dintr-o mare și statornică 
sănătate spirituală.

Biografia Iui? Poate fi schițată 
în cîteva linii sumare. 27 de ani., 
fiul unui mecanic feroviar de 
lingă Alba, studiile școlii 'medii 
întrerupte de viltorile apocalip- 

ale războiului. Descoperi- 
profesiunii are loc în preaj- 
cuptorului electric de 5

prin- 
rea li zată 

tu. care vii 
mișcă- 

să 
inte- 

calitățile 
— fără în- 

dovedești 
condeiul

tone (o minusculă bijuterie a 
siderurgiei hunedorene), 1952 
- Tripșa primește cartea de 
maistru oțelar, la 23 de ani, 
membru de partid, - muncă in- 
dîrjită, învățătură, inițiativă, 
răspunderi — specializare în 
U.R.S.S. și prietenia cu Alexei 
Abramovici, cel mai vechi oțelar 
de la uzinele Stal din Zapora- 
jie-Ucraina, - o demonstrație 
a iscusinței de oțelar la Șanhai 
și... ce elogiu mai de preț poa
te avea tinerețea ? — la 21 au
gust 1959 i se decernează 
titlul de Erou al Muncii Socia
liste. Ștefan Tripșa feciorul ce
feristului din Bărăbanți, de lin
gă Alba, împlinea doar 26 de 
ani.

Ii spun :
— Ești erou, Tripșa Ștefan.
— Să-ți spun mai degrabă 

cum am lucrat 120 de ore la 
sudarea vetrei cuptorului unu.
- ...și ți-a mers vestea în toa

tă țara, chiar dincolo de...
- Oțelul, frățioare, arată în

deaproape calitățile și me
tehnele celui ce il elaborează...

Vorbește cu el, dacă poți, 
despre laude, titluri, distincții.

★

Sint îndemnat să fac un 
portret al lui Tripșa, po
vestind despre abnegația 

oțelarului.
— Ți-e dragă mult meseria ? 
întrebarea îl descumpănește o 

clipă.
— Cum adică ? Ce vrei să 

spui, frățioare ? Asta se sub-

(Continuare în pag. 3-a)

NOI CĂMINE PENTRU STUDENȚII 
----- MUREȘDIN TG.

Lingă căminul studențesc al 
Institutului medico-farmaceutic 
din Tg. Mureș a început con
strucția unui nou cămin desti
nat studenților Institutului pe
dagogic.

Noul cămin studențesc, care 
urmează să fie terminat pînă la 
deschiderea anului școlar 1961- 
1962 va avea 330 de locuri. In 
ultimii 4 ani în Tg. Mureș au 
fost construite două cămine stu
dențești cu aproape 500 de

locuri. Alte cămine pentru stu- 
denți au fost amenajate în clă
dirile existente.

(Agerpres)

FIER VECHI
OTELARIILOR

AZI, IN NOUA MEDGIDIE
Sub lozinca „Mai mult fier 

vechi oțelăriilor, mai mult oțel 
patriei", în regiunea Oltenia se 
desfășoară o largă acțiune de 
colectare a fierului vechi.

In ultimele zile numai tinerii 
din această regiune au adunat 
250 tone de fier vechi.

A ici în nouă Medgidie/
Zj Din piatră iese poe-

. zie..." Vensu'rile, scri
se de un tînăr poet ama
tor, sînt simple. Ele expri
mă însă cu naturalețe e- 
sența transformărilor prin 
care a trecut în ultimii ani 
vechiul tîrgușor de la mar
ginea Văii Carasu — Med
gidia.

Ce era Medgidia altăda
tă? Un biet orășel cu case 
clădite cu spatele la stra
dă, cu străzi noroioase. Un 
biet orășel care pînă în a- 

.' nii noștri n-a cunoscut a- 
proape. nici , una din bine
facerile civilizației moder
ne. -Pînă în. anii noștri în 

. Medgidia nu exista decît 
o cișmea, nehigienică, afla
tă .în piață și care, firește 
nu putea alimenta decît o 
infimă parte a orașului. 
De canalizare nici vorbă ' 
Apa potabilă se transporta 
de la mari' depărtări, cu 
sacale trase de măgăruși.

Pînă în anii noștri în 
Medgidia nu exista nici o 
stradă asfaltată, nici un 
metru de trotuar. In tot o- 
rașul existau doar 3 (trei) 
becuri alimentate de un

dinam vechi, care funcțio
na între orele 20 și 24.

'Aceasta era vechea Med
gidie — orașul fără flori și 
fără apă, 
localnicii.

cum îi spuneau

fereastra sfatu- 
orășe- 

priveam nu de

r\e la fereastri
1J lui popular

nesc
împreună cu tova- 
Neculcea, vicepre- 

popu-
mult 
rășul 
ședințele sfatului
Iar și cu o întreagă suită 
de specialiști convocați de 
el, noua Medgidie, crescu
tă în anii noștri, odată cu 
dezvoltarea unor puterni
ce întreprinderi industria
le. In 1944 cea mai mare 
„întreprindere" din Medgi
dia producea cărămizi și 
număra mai puțin de 40 
de muncitori. Cine nu cu
noaște astăzi întreprinde
rea „Cimentul Păcii" sau 
„Întreprinderea de mașini 
și utilaje" din Medgidia 
(I.M.U.M.) care numără mii 
de muncitori fiecare ?

In dezvoltarea industria
lă se află „secretul" rapi
dei dezvoltări a orașului 
dobrogean.

Bătrînul minaret aflat 
în apropiere — singurul 
monument căruia în tre-

cut îi făceau reclamă foș
tii stăpîni ai orașului — 
abia dacă se zărește din
tre schele. La tot pasul se 
construiește. Iată aci, ală
turi, cîteva blocuri noi, re
cent date în folosință. Mi 
se spune că numărul total 
al apartamentelor date în 
folosință în cursul anului 
1960 este de 140 (afară de 
numeroasele alte locuințe 
individuale construite cu 
ajutorul statului). Tot în

apropiere se zărește silueta 
noii săli de teatru, cine
matograf și cinemascop din 
oraș. (500 locuri), a noii 
clădiri cu care a fost mă
rită 
săli
etc.
chis
magazine moderne (de tex
tile, confecții, electricitate, 
cofetării, restaurante etc.). 
Curind va fi dată în folo
sință clădirea nitului spi
tal cu 300 paturi (vechiul

școala medie (16 noi 
de clasă, laboratoare 
In Medgidia s-au des- 
în 1960 numeroase

spital „moștenit" se afla 
‘ într-o baracă). Toate aces
te realizări ale statului no
stru democrat-popular stau 
astăzi la dispoziția oame
nilor muncii..

O tînără ingineră- a pus 
pe masă întreaga docu
mentare a noilor realizări 
edilitare. In ultimii ani în 
Medgidia au fost pavate și 
asfaltate 
gime de 
construit 
trotuare, 
conducte 
curțile oamenilor. Vechea 
cișmea nehigienică a fost 
desființată.

Dar cele trei becuri ? In 
locul acestora, orașul cu
noaște astăzi lumina fluo
rescentă, neonul, 
zent în Medgidia 
lometri de străzi 
trificate.

Dar parcurile ? 
de 1944 aci se afla un sin
gur părculeț cu 3-4 bănci. 
Astăzi Medgidia numără 
peste 40 de hectare de 
parcuri și păduri, rod al 
activității neobosite desfă
șurate de deputății din sfa
tul popular și al muncii 
patriotice a cetățenilor. 
Numai prin munca patrio-

străzi pe o
28 kilometri,
14 kilometri 
Apa a sosit 
și a ajuns

lun- 
s-au 

de 
pe 
în

In pre-
37 de ki- 
sînt elec-

Înainte

tică depusă în anul 1960 în 
opera de reconstrucție a 
orașului s-au realizat eco
nomii în valoare de peste 
700.000 lei. Știți cîte flori 
au împodobit aleile din 
Medgidia în 1960 ? 33.000 1 
Orașul are azi o mare seră, 
care-i permite să... vîndă 
anual sute de mii de flori 
celorlalte orașe dobrogene.

în arhiva pe care o păs
trează inginera mai sus a- 
mintită am văzut un dosar 
care cuprindea... „ordine". 
„Ordine pentru dărâmare"' 
așa se intitulează a- 
cestea. Ordine pentru dă
râmarea și distrugerea 
vechiului, a maghernițelor 
și cocioabelor în locul că
rora s-au ridicat sau se 
vor ridica noile construcții 
socialiste. Inginera, griju
lie, fotografiase fiecare 
dintre aceste maghernițe, 
păstrîndu-le ca amintire.

Tot ce se cunoaște des
pre trecut, tot ceea ce se 
realizează în prezent ar 
trebui notat, păstrat. 'Ast
fel, cunoscînd trecutul, cu 
întunecimea lui, lumina 
prezentului va fi mai adine 
prețuită.

EUGEN FLORESCU

(Agerpres)

La plimbare, cu mămica...
Foto : T. MIRONESCU
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ACÎIUNI ATRACTIV!
1N MUNCA CU PIONIERII

Era singur in cancelarie. 
Pe masă, în fața sa, 
erau deschise cataloage

le cîtorva clase. Martin Za- 
pelt, secretarul comitetului 
U.TJW. al Școlii medii nr. 2 
din Timișoara le studia atent, 
Motîndu-și Intr-un carnet nu
me de elevi, note, medii.

— Vrem să ținem o ședin
ță. a comitetului U.T.M., pes
te cîteva adie, în care, pe baza 
concluziilor trase în urma 
muncii desfășurate pe primul 
trimestru, să ne sfătuim ce 
avem de făcut în trimestru) 
acesta, pentru ca să ridicăm 
din punct de vedere calita
tiv nivelul la învățătură.

— Și la ce te-ai gindit ? De 
ee probleme consideri că tre
buie să te ocupi mai mult 
în trimestrul aces
ta ?

— Firește, de ace
le probleme, de 
care, In primul tri
mestru atît eu cît 
ți Întreg comitetul 
nu ne-am ocupat in 
suficientă măsură. 
Este vorba in pri
mul rînd de munca dusă cu 
birourile U.T.M. pe clase, de 
îndrumarea sistematică a a- 
eestora.

In planul de muncă întoc
mit de comitetul U.T.M. pe 
primul trimestru figurau două 
ședințe de Instruire a birouri
lor U.T.M. (în luna noiembrie) 
și două ședințe de comitet în 
care birourile U.T.M. erau 
ehemate să analizeze împreu
nă ctt comitetul situația ia în
vățătură.

Ședințele de instruire au 
constituit, după cum îmi spu- 
nșa secretarul, un schimb de 
experiență între birourile 
U.TJH. pe clase, unde in spe
cial birourile U.T.M. nou ale
se au fost îndrumate cum 
să-și alcătuiască planurile de 
muncă, cum să-și desfășoare 
munca în clasă. Tot într-o 
astfel de ședință de instruire 
au fost îndrumate birourile 
asupra felului cum trebuie să 
ducă munca pentru înfăptui
rea hotărîrilor adoptate în a- 
dunările generale U.T.M. de 
alegeri.

La cele două ședințe de co
mitet, pe baza situației pre
zentate de birourile U.T.M. pe 
elase, s-a discutat situația la 
învățătură a fiecărei clase în 
parte. A reieșit atunci că sînt 
elase, ca a X-a A, a X-a B și 
a IX-a B, unde biroul U.T.M. 
utemlștii clasei, nu au fost su. 
ficent de combativi, nu au 
luat atitudine hotărită față de 
acei elevi eare au obținut note 
slabe, care s-au pregătit su
perficial. Și tocmai în aceste 
elase s-au obținut rezultate 
mai slabe Ia învățătură.

— Aș putea spune insă că 
munca cu birourile U.T.M. pe

Micii ncturafiști de la Casa Pi onierilor din Galați in plină 
activitate

SIMPOZION: LUPTA DE ELIBERARE 
A POPOARELOR AFRICII

înoi din. primele 
«ie trimestru- 

II, clasele e 
de la Școala 

7 din Ca- 
propus 
le în- 

lunii fe- 
ws simpo- 

eu tema ■ 
Lupta de eliberare 
e popoarelor din 
Africa.

Fiecare clasă tre
buie să pregătească 
oile ceva pentru 
simpozionul aces
te, Clasa a Xl-a A 
da pildă va presan
ta un referat in ea- 
re se va vorbi des
pre lupta de elibe
rare a popoarelor 
Africii și despre 
țările coloniale ca
re și-au cîftigal in 

ultimii ani indepen
dența. Aproape fie
care elev a contri
buit la întocmirea 
acestui referat. S-au 
documentat din 
presă, ou consultat 
reviste, hărți ele.

O oltă clasă a 
Xl-a alcătuiește o 
hartă a Africii în 
care vor fi marcate 
cu stegulețe roșii 
țările coloniale și 
dependente care 
și-au dobindit înde 
pendența.

La acest simpo
zion se va prezenta 
și un bogat pro
gram artistic. Se 
vor recita nume
roase poezii ale 
poeților Africii, și 
ale altor poeți care 
ciută Africa și lup

clase s-a mărginit doar 1a a- 
ceste ședințe. Nici eu, nici cei. 
lalțî membri ai comitetului 
n-am mai urmărit apoi în 
mod sistematic sarcinile tra
sate, nu le-am ajutat să pună 
în practică indicațiile primite.

Lipsa unei legături perma
nente, a unei munci susținute 
cu birourile U.T.M. ale unor 
clase, a făcut ca noi, comite
tul, să nu cunoaștem in amă
nunt situația la învățătură a 
fiecărei clase, să nu cunoaș
tem de la începutul anului 
cine sint acei elevi către care 
birourile pe clase și comite
tul să-și îndrepte mai mult 
atenția. Mă uitam adineauri 
prin cataloage. Sînt elevi din 
clasele a IX-a B sau a X-a 
B de pildă, despre care n-am 

Munca comitetului U.T.M* 
de la Școala medie nr. 2 

Timișoara) cu birourile U. T. M. 
de clasă

știut cum învață, elevi cu care 
n-am stat niciodată de vorbă. 
Acum abia le văd notele, iar 
despre unii abia acum aflu că 
au rămas corijenți. Lipsa unei 
munci pline de grijă cu fie
care elev în parte consider că 
a contribuit in mare măsură 
la faptul că în unele clase 
există elevi corijenți sau cu 
o situație mediocră la învă
țătură.

N-aș putea spune că nu 
ne-am ocupat de nici o clasă, 
că n-am cunoscut cit de cit 
situația la învățătură a nici 
unei clase. Dar aceasta nu in 
mod sistematic și deopotrivă 
la fiecare clasă in parte. A- 
cest lucru se reflectă și prin 
situația la învățătură a cla
selor respective. Iată de pildă, 
în timpul primului trimestru 
ne-am ocupat în oarecare mă
sură de clasele a Xl-a, consi-, 
dorind că elevii acestor clase 
trebuie să se pregătească mai 
bine decit ceilalți, dat fiind 
că sint în fața examenului de 
maturitate. La aceste clase 
majoritatea elevilor au note 
de la opt in sus. Cu mulți 
elevi ai acestor clase am dis
cutat individual atît eu cît și 
membrii comitetului, am în
drumat îndeaproape munca 
birourilor U.T.M., le-am con
trolat, am urmărit eficiența 
grupelor de învățătură. La 
clasele a VIII-a eu pergonal 
n-am discutat cu nici un elev, 
n-am ajutat și zt-am îndrumat 
nici birourile U.T.M. din aces
te clase cum să ducă munca 
de la om la om, deși ele aveau 
cea mai mare nevoie de a- 
ceastă îndrumare. Lipsa unei 
munci concrete cu fiecare om 
a făcut ca in clasa a VIII-*

ta de eliberare a 
popoarelor Africii.

Se invață cânte
ce. Mircea Corniș- 
teanu și Matei Ga
briel pregătesc de 
pildă două melodii 
populare ale negri
lor. Orchestra școlii 
pregătește și ea cî
teva cintece din A- 
frica.

Aproape în fie
care zi elevii clase
lor a Xl-a se întil- 
nesc și repetă pro
gramul artistic, lu
crează la hartă, 
completează refera
tul.

De fapt au și de 
ce. întreaga școală 
așteaptă cu nerăb
dare acest intere
sant simpozion,

M. V.

E. de exemplu, să existe cel 
mai mare număr de corijenți 
față de celelalte clase.

— Te-ai gindit ce trebuie 
făcut acum, pe trimestrul al 
doilea, pentru a remedia a- 
ceste lipsuri ?

— Primele zile după vacan
ță, m-am gindit cum ar tre
bui să ne organizăm munca 
mai bine, cum să muncim cu 
birourile, cu elevii. M-am con
sultat cu membrii comitetu
lui, cu cîteva birouri U.T.M. 
pe clasă, am discutat cu di- 
riginții, cu profesorii. In pri
mele săptămîni de după va
canță vom analiza în comitet 
munca desfășurată in primul 
trimestru de fiecare birou 
U.T.M. pe clasă în ceea ce 
privește antrenarea elevilor la 

invătătură. Pe baza 
concluziilor trase, 
vom stabili sarcini 
concrete pentru fie
care birou U.T.M. 
pe clasă.

Tot la începutul 
acestui trimestru 
ne-am propus să 
organizăm u n 

schimb de experiență în
tre birourile U.T.M. ale 
claselor a VIII-a și cele 
ale claselor a XI-a în care 
să se arate cele mai bune 
metode folosite de birourile 
claselor a Xl-a pentru ridica
rea nivelului la învățătură. 
Asemenea schimburi de ex
periență vor fi organizate lu
nar. Pentru a le Îndruma în
deaproape cum să munceas
că, cum să-și întocmească 
planurile de muncă, de două 
ori pe lună vom organiza 
ședințe de instruire a birouri
lor. De asemenea, comitetul 
U.T.M. va discuta lunar ac
tivitatea fiecărui birou U.T.M. 
Pe clasă în ceea ce privește 
contribuția sa la munca de în
vățătură.

în afară de aceste lucruri, 
comitetul U.T.M. va ține mai 
strîns legătura cu birourile 
U.T.M. pe clase. Ne vom îm
părți munca în așa fel incit 
să nu desfășurăm cu birouri
le U.T.M. o muncă în general, 
ci să rezolvăm, într-o anumită 
perioadă, problemele cele mai 
acute ce se ridică într-o cla
să. De pildă, la clasa a IX-a 
A se pune problema întăririi 
spiritului de întrajutorare, a 
spiritului colectiv. Un mem
bru al comitetului U.T.M. va 
ajuta biroul U.T.M. de clasă 
in acest sens pină cînd și în 
clasa respectivă vor exista 
grupe de învățătură, utemiț- 
tii vor fi exigenți cu ei înșiși. 
Vom organiza și o adunare 
generală U.T.M. pe clasă in 
care să se discute despre pro
blema întrajutorării, despre 
colegialitate. Și așa, fiecare 
clasă va primi din partea co
mitetului U.T.M. sprijinul de 
care are nevoie.

în ceea ce privește legătu
ra cu fiecare elev în parte, 
mi-am propus ca acum, la în
ceputul trimestrului, să discut 
cu fiecare elev corijent, să 
văd ce greutăți a avut in stu
diu, cum se gîndește să-și or
ganizeze studiul în acest tri
mestru, să-I îndrum cum să 
învețe. Asemenea discuții vom 
purta atît eu cît și membrii 
comitetului, cu fiecare elev 
mai slab la invățătură, chiar 
de la începutul trimestrului, 
pentru a-i ajuta din timp să-și 
ridice calitativ nivelul Ia În
vățătură.

MONICA VERDEȘ

In noul laborator 
al scolii*

Școolq medie nr. 2 
,,Mihail Eminescu“ 
din Buzău și-a pri
mit anul acesta cu 
mai multă dragoste 
și grijă elevii. Anui 
acesta școala și-a 
mărit capacitatea, 
prin terminarea unei 
noi aripi. Astfel au 
fost date în folosin
ță elevilor noi cla

se, noi laboratoare. 
Ceea ce a bucurat 
mult pe elevi a fost 
noul laborator de 
electricitate care 
este dotat cu mul
tiple și variate apa
rate. In plus, labo
ratorul mai are și 
un televizor, un a- 
parat de radio etc. 
Lucrind in acest

In pregătirea tinerilor 
muncitori — elevi, școa
la serală și întreprinde

rea au sarcini comune care 
converg către un singur țel : 
creșterea de cadre cu înaltă 
calificare, cu un nivel ridicat 
de cultură generală care să 
stăpînească cuceririle științei 
și tehnicii înaintate.

La Școala medie serală nr. 
1 din Cîmpina învață un nu
măr destul de mare de tineri 
muncitori de la Rafinăria nr. 
4 din aceeași localitate. In 
discuția cu tovarășul Isaia 
Pastor, directorul secției sera
le, a reieșit că în munca cu 
tinerii muncitori-elevi exis
tă două aspecte esențiale. Pri
mul aspect : seraliștii sînt mai 
întîi muncitori și abia după 
aceea elevi ; după opt ore de 
muncă în producție ei merg 
la școala serală. Pentru a le 
ușura munca de învățătură, 
școala le-a venit în ajutor. în 
primul rînd au fost numiți 
profesorii cei mai buni să le 
predea; în al doilea rînd, a 
fost întocmit un program pre
cis de meditații și consultații; 
în al treilea rînd, direcțiunea, 
prin diriginții claselor, mai a- 
les, se interesează continuu de 
condițiile de muncă și studiu 
ale muncitorilor-elevi, pen
tru a putea interveni atunci 
cînd este cazul.

Al doilea aspect se referă 
la faptul că tinerii muncitori- 
elevi de la seral dovedesc

La fiecare început de an 
școlar, elevii și școla
rii din patria noastră 

primesc în dar noi și noi 
școli moderne. S« vădește 
și astfel grija pe care 
partidul și guvernul, în
tregul nostru popor muncitor 
o poartă tinerelor sale vlăs
tare, lată, pentru anul 1961 
sint prevăzute să se con
struiască, numai din fondul 
central, 1405 săli de clasă, 
fără a mai vorbi de nenu
mărate alte săli care se vor 
ridica prin contribuția volun
tară a cetățenilor. Din aces
tea un număr de 838 săli 
de clasă se vor ridica in me
diul urban și 128 în comu
nele reședință de raion ; 
de asemenea, se vor con
strui 108 săli de clasă des
tinate învățămintului tehni- 
co-profesional pregătitor de 
cadre. In afară însă de a- 
ceste 1.405 săli de clasă 
sînt pe terminate alte 197 
săli și se va mai finanța 
parțial din fondul central 
construcția a altor 331 săli 
de clasă în unele comune.

Toate aceste noi realizări, 
ce se vor adăugo la atiteo 
și atitea alte realizări din 
anii regimului nostru demo
crat-popular, sint posibile 
numai pentru că la cinma 
țării se află însuși poporul 
care, prin deputății săi aleși 
in Marea Adunare Naționa
lă și in sfaturile populare, 
iși gospodărește singur țara.

In fotografie : Școala me
die din Lugoj dată în folo
sință în toamna trecută. Ea 
are 16 săli mari de clasă și 
este înzestrată cu mobilier 
de cel mai nou tip, labora
toare de fizică și chimie pre
cum și o sală de gimnastică.

Foto : T. MIRONESCU 

laborator, elevii cla
selor a Xl-a iși îm
bogățesc conside
rabil cunoștințele in 
domeniul electroteh
nicii.

S. FELICIA 
elevă

Școala Medie nr. 2 
„Mihail Eminescu" 

Buzău 

Sprijin continuu 
muncitor ilor-elevi

multă rîvnă și conștiință în 
studierea materiilor de la curs. 
Notele bune pe care le au 
Ion Lupu, Constantin Bondoc, 
Ion Frățilă, Elena Moldovea- 
nu și alții de la Rafinăria nr. 
4, de pildă, sînt o dovadă.

— Aceasta, ne-a spus tov. 
director Isaia Pastor, ușurea
ză mult sarcina școlii.

Dar întreprinderea ? Cum 
ajută ea pe tinerii muncitori- 
elevi ? Atît inginerul Gh. Mă- 
rășescu, directorul Rafinăriei 
nr. 4, cît și Constantin Stoian, 
secretarul comitetului U.T.M., 
ne-au relevat numai aspecte
le pozitive care, într-adevăr, 
sînt demne de toată lauda. 
Așa, de pildă, încă din anul 
școlar trecut a fost rezolvată 
(insă, după cum vom vedea, 
nu chiar în întregime) proble
ma programului de lucru. 
Schimbul I, în care lucrează 
muncitorii-elevi, se termină 
acum la orele 15,30. Faptul a- 
cesta demonstrează că direc
țiunea Rafinăriei nr. 4 Cîmpi
na a socotit pregătirea tine
rilor muncitori-elevi ca o pro
blemă de mare însemnătate

Cerc de electrotehnica
Orele se termi

naseră de mult. în
tr-o »ală de la eta
jul întîi, elevii din 
anul III A al școlii 
profesionale „Ele
ment Gottwald" din 
Capitală participau 
la cercul de. elec
trotehnică inițiat de 
ei. Aici elevii își 
întregesc cunoștin
țele teoretice si 
practice rezolvînd o 
serie de probleme 
interesante Am 
deschis încet ușa 
și m-am strecurat 
în încăpere tocmai 
în momentul cînd 
lumina se stinsese 
brusc și din fundul 
clasei țîșni un fas

cicol de lumină ce 
se proiecta pe un 
ecran. Era un dia 
film ce reprezenta 
evoluția electroteh
nicei în țara noas
tră. Imaginile erau 
întregite de expli
cațiile profesorului, 
precum și de unii 
elevi mai bine ini
țiali.

Cum a luat ființă 
acest cerc ?

lntr-una din xi* 
Ie cițiva dintre cei 
mai buni devi din 
clasă au organizat 
un cerc de electro
tehnică în dorința 
de a atrage și de 
a-i ajuta la învăță
tură și pe elevii

pentru întreprindere. Din pă
cate, nu aceeași grijă, nu a- 
celași spirit de răspundere a 
fost manifestat și în continua
re — nici din partea direcțiu
nii, nici din partea comitetu
lui U.T.M. In afară de un 
program de consultații și me
ditații Pe care le dau un co
lectiv de ingineri muncitori
lor-elevi, și de cîteva articole 
la gazetele de perete în care, 
printre altele, tinerii sînt lău- 
dați pentru succesele la învă
țătură, nu s-a mai făcut ni
mic care să poată vorbi de 
vreo preocupare pentru cei de 
la seral. Din această cauză au 
existat și mai există încă 
unele deficiențe.

Mai întîi despre unii elevi 
care se înscriu la școală, dar, 
pe parcurs, se retrag. Comi
tetul U.T.M. și> serviciul per
sonal și învățămînt afirmă 
că nu au avut asemenea ca
zuri. în realitate au existat 
două. Unul a fost Boțea Ze- 
lea care nu a mai găsit timp 
să urmeze școala întrucît era 
ocupat cu... fotbalul. Al doilea 
caz a fost al Măriei Aldescu. 

mai slabi. S-au sfă
tuit și cu tovarășul 
diriginte despre fe
lul cum trebuie or
ganizat cercul. In 
primele zile au 
venit doar câțiva 
elevi la cerc. Au 
trecut cîteva săptă- 
mîni de cînd a luat 
ființă cercul. El 
este frecventat a- 
cum de aproape 
toți elevii școlii 
profesionale.

B. TUFA 
e/er Școala P™!*' 

lionalâ „Element 
Got tiroid •• 

fmaterial sosit 
in cadrul 

concursului)

Vechiul comitet U.T.M. (se
cretar Ion Boboc) i-a lăsat în 
pace, nu s-a preocuat de ei 
și, într-o bună zi, s-a trezit 
că nici unul nici celălalt nu 
mai sînt elevi.

Altă deficiență se referă la 
programul de lucru (care, 
după cum arătam, nu s-a re
zolvat în proporție de sută la 
sută). E vorba aici, de pildă, 
de Gh. Bucurică, electrician 
la uzina de apă. Deși elev la 
seral, el e pus totuși să lucre
ze și în schimbul al II-lea. To
varășul C. Stoian, secretarul 
comitetului U.T.M., care ia 
cunoștință de acest caz abia 
acum, recunoaște că ar fi, în
tr-adevăr, o soluție : Bucurică 
să fie mutat în altă secție și 
să fie adus în loc Nicolae 
Preda, care, de altfel, s-a 
oferit singur. într-o situație 
dificilă se află și Gh. Florea, 
unul din elevii foarte buni ai 
școlii serale; el termină lu
crul după orele 17. Gh. Florea 
aparține de Trustul de con
strucții Brazi care are lucră
ri pe termen lung în incinta 
Rafinăriei nr. 4 Comitetul 
U.T.M. al Rafinăriei avea, ca

Conținutul și metodele 
muncii cu pionierii tre
buie să corespundă ce

rințelor educației și specificu
lui de virstă al copiilor. De 
acest lucru trebuie să țină 
seama fiecare instructor de 
pionieri atunci cînd iși înce
pe munca în detașament sau 
unitate. Transformarea grupei 
de pionieri intr-un colectiv 
puternic, dezvoltarea inițiati
vei copiilor nu se pot realiza 
decît numai în jurul unei ac
țiuni vii și atrăgătoare. Pio
nierii vor să facă plimbări, 
să-și oțetească trupul și voin
ța, sil lucreze cu cei mici; sub 
impresia lecturilor, după 
exemplul celor mari, ei vor să 
fie ordonați, vrednici, vor să 
pună interesele obștești mai 
presus de cele personale. De 
multe ori însă ei nu știu cum 
să procedeze. Aici trebuie să 
intervină cu inițiativa sa, cu 
fantezia mereu vie, instructo
rul de pionieri.

Iată cîteva exemple de fe
lul cum unii instructori de 
pionieri au reușit, prin dife
rite acțiuni, să trezească la 
pionieri și școlari interesul 
pentru anumite probleme.

O acțiune deosebit de inte
resantă, făcută in scopul dez
voltării la copii a dragostei și 
sentimentului de mîndrie pen
tru tradițiile școlii, a fost or
ganizată la Școala medie nr. 1. 
Este vorba de cunoașterea is
toricului școlii. Cercetind do
cumente de la arhiva statului 
și a școlii, interesîndu-se pre
tutindeni unde puteau obține 
datele necesare, pionierii au 
reușit să afle o mulțime de 
lucruri interesante despre is
toria școlii. Cu aceeași ocazie 
ei au aflat că de pe băncile 
școlii lor s-au ridicat oameni 
de seamă.

O altă acțiune frumoasă a 
fost adunarea cu tema „O 
seară de minuni" organizată 
la Școala de 1 ani nr. 2, și la 
Școala medie nr. 5. Scopul a- 
cestei adunări a fost acela de 
a arăta pionierilor că orice fel 
de „minuni" se pot descoperi 
și dezlega cu ajutorul științei, 
că știința înarmează omul în 
lupta sa pentru victoria asu
pra naturii. In ceea ce priveș
te modul de organizare, adu
narea a fost ingenioasă și in
teresantă. Ea a fost deschisă 
de instructorul superior de 
pionieri care i-a anunțat pe 
copii că în localitate a sosit 
un vrăjitor renumit, însoțit de 
patru ucenici. „—Vreți să-i in
vităm la adunarea noastră ?“ 
— i-a întrebat instructorul. 
— „Vrem 1“ — au răspuns a- 
ceștia plini de curiozitate, și 
indată au fost trimiși cițiva 
pionieri să-l invite pe vrăji
tor. Acesta sosi curînd însoțit 
de ucenici. Fără a spune un 
cuvînt el prezentă cîteva din 
minunile sale: „Gheața care

atare, nu numai competența, 
dar și obligația să se intere
seze și de situația lui Florea.

Nu s-a făcut nimic ca aceș
ti tineri să fie ajutați.

Credem că atît problema 
elevilor care se retrag pe 
parcurs de la seral, cît și pro
blema programului de lucru 
în cele două cazuri amintite 
din urmă, reflectă lipsa unei 
munci concrete cu fiecare tî- 
năr în parte. Nici direcțiunea 
și nici comitetul U.T.M. nu 
i-au chemat pe tinerii mun
citori-elevi să le cunoască, la 
fiecare în parte, nevoile (tov. 
I. Pastor, directorul Școlii me
dii, deși are sute de elevi, ne a 
dat mai multe amănunte de
spre cei de la rafinărie decît 
ne-a dat întreprinderea). Desi
gur, măsurile generale sînt 
prețioase, dar, de foarte mul
te ori. lucrurile trebuie rezolva, 
te de la caz la caz. Niciodată 
nu a fost analizată în aduna
rea generală U.T.M. situația 
la învățătură a tinerilor mun 
citori-elevi. Nici măcar «cum. 
în luna ianuarie, cînd s-a în
cheiat trimestrul, o asemenea 
problemă nu a stat în atenția 

arde", „Fumul fără foc*, 
„Vulcanul", „Ninsoarea in ca
meră" „Sarea electrică" și al
tele. La sfirșit instructorul ii 
întrebă pe pionieri dacă pot 
dezlega secretul acestor „mi
nuni". Zeci de miini se ridi
cară pentru a răspunde. Pio
nierii cei mai mari, spre ui
mirea celor din clasele mici, 
au arătat că cele prezentate 
de vrăjitor nu sînt decît sim
ple fenomene fizice sau chi
mice. Demascat, vrăjitorul 
tocmai se pregătea să pără
sească adunarea cînd iși făcu 
apariția un măscărici. Produ- 
cind haz, acesta făcu cîteva 
farse chimice : „Oul care in
tră in sticlă" etc. La șfîrșitul 
adunării pionierii primiră din 
partea clubului chimiștilor și 
fizicienilor celebrii, printr-un 
poștaș, următorul mesaj : „Ti
neri chimiști ți fizicieni, pri
miți din partea clubului chi
miștilor și fizicienilor celebri, 
felicitări pentru demascarea 
vrăjitorului și succes in mun
ca voastră".

O adunare închinată mate
maticii a fost intitulată: „In 
lumea cifrelor" Folosind indi
cațiile profesoarei de matema
tică, pionierii au cercetat di
ferite izvoare în legătură cu 
istoricul matematicii, cu felul 
cum au luat naștere cifrele, 
cum au devenit X și Y necu
noscute, despre matematicieni 
celebri etc. Această adunare 
și-a propus și a reușit să dez
volte la pionieri interesul și 
dragostea pentru matematică, 
să le dezvăluie frumusețea 
matematicii, necesitatea per
severenței în studiu pentru 
însușirea acestei materii și 
marile posibilități de aplicare 
a acestei științe în viața oa
menilor. La adunare a parti
cipat și un inginer care a po
vestit pionierilor despre apli
cațiile matematicii în dome
niul producției. Un personaj 
numit „matematica glumeață", 
întruchipat de un pionier, a 
prezentat cu interes și haz o 
serie întreagă de probleme 
distractive și curiozități de 
matematică. Adunarea s-a în
cheiat printr-un mic concurs 
care a desemnat pe cel mai 
bun dezlegător de probleme 
matematice din cadrul adună
rii.

Tot astfel în forme atracti
ve ți interesante se pot da co
piilor importante cunoștințe 
despre viață, despre construi
rea societății socialiste, in cla
sele mai mari se pot organiza 
acțiuni pionierești care să 
dezvăluie elevilor perspective
le largi de dezvoltare ale ști
inței, care vor da putință o- 
mului să pătrundă, să cunoas
că și să stăpînească noi și noi 
„taine" ale universului. Ase
menea acțiuni contribuie la 
formarea concepției materia- 
list-științifice despre lume, 
sarcină importantă care stă in 
fața instructorilor de pionieri. 
Una dintre adunările pionie
rești organizate te clasa a 
VII-o, care a trezit un interes 
deosebit prinXr* s
fost tocmai „O călătorie i* 
Univers*. în această «dn’K’e 
pionierii nu numai că an aflat 
lucruri noi despre sistemul 
solar, dar au pătruns cu în
chipuirea departe, străbătind 
cu imaginația întinderile încă 
necunoscute ale Universului. 
Pionierii și-au putut face o 
concepție clară, științifică a- 
supra Universului, asupra im
portanței cunoștințelor pen
tru viața practică a oamenilor.

Și exemple de acest fel se 
mai pot da încă- Ele vor să 
demonstreze că dacă instruc
torii de pionieri se străduiesc, 
pot găsi forme interesante, a- 
tractive și cu un conținut bo
gat în absolut toate proble
mele pe care le pune în față 
sarcina educării copiilor. In 
felul acesta și munca lor, a 
instructorilor va fi mai plină 
de roade, și ei înșiși vor simți 
o mai mare satisfacție.

FLORICA RAGABEJA 
șefa secției educație de masă 

la Palatul pionierilor din 
Brașov

O după amiază de studiu 
in biblioteca Școlii medii 

nr. 2 din Buzău
Foto : N. STELORIAN

comitetului U.T.M. Tovarășa 
Victoria Petre, care răspunde 
de învățămîntul de stat în 
comitetul U.T.M., ne spune 
foarte candidă: „încă nu 
m-am ocupat de tinerii mun
citori-elevi, deoarece am fost 
aglomerată cu sarcinile de 
producție ; în sfîrșit e o lip
să..." Dar care trebuie reme
diată urgent, am adăugat noi. 
Tovarășa Victoria Petre e o- 
bligată să cunoască în amă
nunțime toate problemele p« 
care le au tinerii muncitori- 
elevi. Să stea de vorbă cu fie
care în parte, să meargă la 
școală. Pe de altă parte e ne
cesar să se vadă în întreprin
dere că învățătura tinerilor 
muncitori-elevi nu e o proble
mă numai a lor personală; 
ci a întregului colectiv de 
muncă, că de ea se intere
sează întreaga rafinărie. Ca 
atare, elevii-muncitori frun
tași la învățătură să fie 
mai mult popularizați, să le 
apară fotografii pe un pa
nou sau chiar în secții, 
să fie analizată situația lor la 
Învățătură în adunări genera
le, în care să fie ajutați cei 
delăsători, cei care absentează 
nemotivat de la cursuri. în 
felul acesta se vor preîntîm- 
pina cazuri ca cele semnalate 
mai înainte, iar nivelul la în
vățătură al tinerilor munci
tori-elevi se va ridica sub
stanțial.

AUREL GEORGESCU



Tinert candidați ai F. D. P.

Eroii sînt printre noi
(Urmare din pag. l-a) 

ințelege. E sincera nedumerire 
a omului care nu și-a pus (și 
nici n-a avut vreme să-și pună) 
o asemenea întrebare. Despre 
un lucru care ți se pare firesc, 
că așa a fost de cind lumea 
și așa trebuie să fie, nu-ți pui 
întrebări. Vorba lui Tripșa, „se 
subînțelege".

Are dreptate. Pe un om care 
nu știe ce-i osteneala, care 
nu-și cîntărește în ore și-n zile 
timpul pe care îl dă societății, 
stînd zeci de ore (dacă tre
buie !) în fața unui cuptor in 
reparație, zeci de zile în fața 
unor calcule, stăpînit de incan
descența ideit inovatoare, n-ai 
voie să-l întrebi despre dragos
tea pentru meserie. Oțel mai 
mult, mai ieftin, mai bun, iată 
răspunsul faptelor sale...

Soseam la Hunedoara, venind 
împreună de la București. Soția 
lui l-a întîmpinct drăgăstos in 
pragul casei.
- Bine ai venit dragule. Știi, 

cuptorul trei a dat șarja la 9.
Pe fața omului s-a rasat o 

liniște. S-a răcorit cu cPă după 
drumul lung s obos-tor, c dct 
oerdecua să "c vadă odată 
fumul vfnât-gălbui ai cuptoru
lui trei. A zis :

— Deci totu-i în regulă.
★

Sint îndemnat să fac por
tretul fui Tripșa povestind 
despre setea lui ds învă

țătură.
Ritmul și intensitatea ei ? 

Deslușiț i-'e din următoarele 
citeva date : aprilie 1952 —
term nă școala profesională de 
3 ani ; august 1952, - prim
topitor la cuptorul electric de 
5 tone ; decembrie 1952 -
maistru oțelar ; ianuarie 1953 
- lector la școala profesională 
(lector la 2Q de ani).

Despre setea de învățătură 
a lui Tripșa cunosc o întâm
plare.

1955. II avea maistru pe I- !• 
(nu-i divulg numele), bun me
seriaș, dar ursuz. egoist și 
din cale afară de scump la 
vorbă cind trebuia să-i împăr
tășească cuiva din experiența 
sa. A observat Tripșa că abia 
la un pahar i se dezleagă meș
terului limba. A prins să frec
venteze dinadins restaurantul 
„Ciuperca- însoțit de maistrul 
șef. „Fufa" meseria, notînd-o 
atent în caiet. Dar niciodată 
n-a păstrat-o ca fiind numai și 
numai a lui. Oțe larii care s-au 
specializat sub directa îndru
mare tehn-că a Iu' Tripșa sint 
cadre de bazo ale siderurgiei 

1 hunedorene. întreabă de p 
topitori Stingu Dumrtru și 
Orelt Paul, ori de maiștrii 
Avrame seu Nicolae și Nuțiu 
Anghel.

Intr-o zi, fiind la „Ciupercă", 
la „lecție", I. I., care devenise 
un fel de „profesor fără voie", 
ii spuse lui Tripșa aproape plic
tisit :
- Se încarcă cuptorul unu.
- De' unde știi ?
— După culocrea fumului.
- Nu cred, zice Tripșa.
— Facem prinsoare ? îl stirni 

maistrul.
- Facem !
— Pe un butci cu bere.
— Pe el, făgădui Tripșa în 

aprinderea lui.
Coborîră la uzină să se con

vingă, Avea dreptate maistrul, 
în după-amiaza acelei zile toți 
oțelarii care au nimerit la 
„Ciuperca", au discutat despre 
culoarea pe care o are fumul la 
diferitele faze ale cuptorului fi 
du băut bere.

*

Sînt îndemnat să fac por
tretul lui Tripșa, poves
tind despre spiritul său 

inovator. Mereu are cite o idee 
în cap, care-i captează inte
resul, preocupările. Numai sim
pla enumerare a cîtorva din
tre inovațiile sale ar avea da
rul să contureze peisajul spiri
tual în plină efervescență al 
acestui tînăr erou pozitiv (ca 
să folosim un limbaj scriitori
cesc).

Ați reținut desigur din jurna
lele cinematografice momentul 
cind oțelarii; trecind rînd pe 
rind. prin fața cuptorului do
goritor, fac „pragul", . cruncind 
printr-un efort în cuptor un 
fel ' de pietriș cu lopata.

Operație greoaie pentru că 
cele 2.000 kilograme de dolo- 
mită brută, solicită efortul fizic 
a! colectivului de oțelari timp 
de o oră. Operație riscantă, 
pentru că fonta lichidă nu se 
poate Introduce la timp. De 
aici reacții puternice în cuptor 
și chiar debordări de zgură și 
metal pe platforma cuptoarelor.

Ce a făcut Tripșa ? A năs
cocit o mașinărie, cu ajutorul 
căreia pragurile se confecțio
nează automat în maximum 15 
minute. Deci, economie de 
timp (care se traduce în tone 
de oțel) și eliminarea efortului 
fizic al topitorilor.

Alta. Revizuirea și repararea 
vetrelor cuptoarelor de topit cu 
o periodicitate fixă. Se elabo
rează șarja, oțelul se toarnă 
în oale de 200 tone. Pe supra
fața vetrelor rămîn însă adesea 
bălți de metal și zgură incan
descentă, numit® „băi", a căror 
scurgere e anevoioasă, necesi- 
tînd muncă incorectă de mai 
multe ore. Min’ea atentă și 
mereu trează a lui Tripșa a 
găsit o soluție pe cit de sim
plă. pe atît de nge- eesă. Cu 
CpJto-ui wwi sistem de țevi. 
>et-ee nea-descent* sint „mă
turate prin puternice jeturi de 
aer. Economie de timp, de să
nătate și de peri albi Io Um
ple.

La Hunedoara se spune că 
Tripșa a pornit cu dreptul în 
1961. In ziua de 1 ianuarie a 
acestui an el a predat cabine
tului tehnic întiia sa inovație 
din acest an. Tema : arderea 
superficială a stratului de * su
dare și reparația vetrelor. (O 
explicație tehnică mai amănun
țită e de competența oameni
lor de meseriej. în limbajul 
cotidian totul s-ar traduce așa : 
două milioane de lei venit 
anual și o creștere a produc
ției cu peste 77.000 tone oțel. 
Un original și simbolic „La 
mulți ani" al lui Tripșa.

Nu sînt acestea de fel niște 
date senzaționale și întimplă- 
toare din viața vestitului oțelar. 
Sînt fructele concrete ale unei 
gindiri mature, în continuă în
florire. Sint roadele unei preo
cupări deliberate asupra ceea 
ce se înțelege prin nobila me
serie de oțelar, ale unui stu
diu perseverent, conjugat cu 
spirit de răspundere comunistă 
și de fierbinte patriotism. Așa 
se explică și entuziasmul cu 
cane cetățenii circumscripției 
electorale nr. 2 Hunedoara l-au 
propus candidat pentru alege
rile de deputeți în Marea A- ■ 
dunăre Națională.

Și. închei printr-o veste bună: 
peste puțină vreme numele lui 
Ștefan Tripșa va putea fi întil- 
nit pe copertele unei masive 
cărți tehnice despre întreține
rea cuptoarelor Martin. Așa
dar, tinărul maistru oțelar de 
la Hunedoara devine sub ochii 
noștri autor de cărți. Unde 
dispare granița dintre munca 
fizică și cea intelectuală ? Răs
punsul ni-l dă viață din jur, >n 
necontenită prefacere. Trebuie 
doar să fim atenți, receptivi la 
mișcările ei înnoitoare. Eroii sînt 
printre noi.

Un grup de tineri care la 5 
martie vor vota pentru prima 
oară s-au întâlnit la Casa 
alegătorului din Șoseaua 
Mihai Bravu București cu 
doi tovarăși virstnici de la 
Uzinele .,23 August'. Tinerii 
ascultă cu interes relatările 
pline de miez ale virstnicilor 
cu privire la mascarada e- 
lectorală din timpul regimu
lui burghezo-moșieresc și 
cu privire la sistemul electo
ral profund democratic al 
Republicii noastre Populare.

Foto : AGERPRES

La Casa 
alegătorului

La 5 martie aproximativ 
50.000 de tineri și tinere di-n 
regiunea Bacău vor vota pentru 
prima orara. în preajma alege
rilor ei se întâlnesc deseori la 
casele alegătorilor sau la clu
buri, unde iau parte la confe
rințe despre adincwl democra
tism al sistemului nostru elec
toral, despre realizările obținute 
de oamenii muncii din țara noas
tră fi din regiune, despre sarci
nile ce le revin pentm tradu
cerea in viață a hotăririior celui 
de-el Hl-leu Congres a! Parii' 
du ui. Asemenea adunări cu ti
nerii care rotează pentru prima 
oară au avut loc la Fabrica de 
materiale de construcții „Zorile 
noi** din Piatra Neamț, în co
munele Ardeoani, raionul Moi- 
ne ști, Bălțatești, raionul Tg. 
Neamț, și în alte localități.

S-a terminat construcția 
policlinicii din Borzești

Recent s-a terminat con
strucția policlinicii combina
tului chimic de la Borzești. 
Nouă unitate sanitară are ca
binete de boli interne, pentru 
chirurgie, stomatologie, radio
logie, laborator clinic etc. De 
asemenea, pentru studiul fi
ziologic al procesului de 
muncă va funcționa un cabi
net de medicină industrială.

(Agerpres)

Semnarea Acordului privind schimburile 
de mărfuri și plățile pe anul 1961 

între Republica Populară Romină 
și Republica Populară Democrată Coreeană
La 24 ianuarie 1961 s-a sem

nat la București Acordul pri
vind schimburile de mărfuri 
Si plățile pe anul 1961 dintre 
Republica Populară Romină ți 
Republica Populară Democra
tă Coreeană

Republica Populară Romină 
va livra Republicii Populare 
Democrate Coreene utilaje 
pentru construirea unui la
minor de țevi, bitum de pe
trol, parafină etc

Republica Populară Demo
crată Coreeană va livra Re

publicii Populare Romine cu- ; 
pru, oțeluri speciale, laminate j 
de oțel etc.

Tratativele s-au desfățurat I 
într-o atmosferă prietenească | 
și de înțelegere reciprocă.

Din partea romină, Acordul 
a fost semnat de V. Steriopol, i 
adjunct al ministrului corner- ' 
țului, iar din partea coreeană ; 
de Kim Ben Dik, ambasado
rul Republicii Populare De- ; 
mocrate Coreene la București. ;

(Agerpres)

Seară de cultură indiană
Cu prilejul celei de a 11-a 

aniversări a proclamării Re
publicii India, miercuri seara 
a avut loc la Casa Universi
tarilor din Capitală o seară 
de cultură indiană, organiza
tă de Institutul Romîn pentru 
Relațiile Culturale cu Străi
nătatea.

Au participat tovarășii Mi
hail Ralea, președintele 
I.R.R.C.S., Vasile Dumitrescu, 
adjunct al ministrului Aface
rilor Externe. Petre Drăgo- 
escu, președintele Consiliului 
superior al școlilor, Iancu Ho- 
rațiu, secretar general în Mi. 
nisterul Industriei Petrolului 
și Chimiei, Stanciu Stoian. se
cretar general al Ligii jornine 
de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, oameni de 
artă și cultură, reprezentanți 
ai organizațiilor obștești.

Au fost de față dr. S. Gupta, 
însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Republicii India la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Inginerul Ion Petcu, care a 
lucrat în India la montarea 
utilajelor petroliere, a vorbit 
despre succesele obținute de 
poporul indian în diferite do
menii de activitate în cei 11 
ani de Ia proclamarea Repu
blicii. Subliniind că relațiile 
economice și culturale dintre 
R. P. Romînă și Republica 
India au cunoscut în acești

ani o continuă dezvoltare, 
vorbitorul a spus In conti
nuare : Țelurile noastre co
mune de promovare a co
existenței pașnice și de asi
gurare a păcii, precum și 
colaborarea crescir.dă dintre 
țările noastre vor cimenta și 
mai mult legăturile dintre do. 
poarele romîn și indian.

A luat apoi cuvintul D K. 
Ray, care a adus salutul 
grupului de tehnicieni și ingi
neri indieni aflați la speciali, 
zare în țara noastră.

Mulțumind pentru organi
zarea acestei manifestări, dr- 
S. Gupta, a vorbit despre re
lațiile de colaborare și aju
tor reciproc dintre Izidia și 
Romînia. El și-a exprimat 
convingerea că ele vor cu 
noaște o dezvoltare si mai 
largă contribuind astfel la în
tărirea păcii și prieteniei in 
lume.

A urmat un program artis
tic la care și-a dat concursul 
o formație vocală a studenți
lor indieni, care se află Ia 
studii în țara noastră. Au fost 
prezentate apoi filmele docu 
men tare despre moartea lui 
Mahatma Gandhi, despre ex
poziția națională de la New 
Delhi și despre vizita delega 
ției parlamentare indiene In 
R. P. Romină.

(Agerpres)

La b briotecc tehnică a Rafinăriei nr. 1 din Ploiești

Foto : S. NiCULESCU

Primirea 
Ambasadorului 

Uniunii Sovietice 
de către ministrul 
Afacerilor Externe 
al R. P. Romine

Miercuri, 25 ianuarie a.c., 
ministrul Afacerilor Externe 
al R. P. Romîne, Avram Bu- 
naciu, a primit în audiență pe 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Uniunii So
vietice ia București, Ivan 
Kuzmici Jegalin, în legătură 
cu apropiata prezentare a 
scrisorilor de acreditare.

Plecarea 
Iov. Vasile Florea 

in Italia
Miercuri seara a părăsit 

Capitala, indreptindu-se spre 
Italia, tov. Vasile Florea, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.M., care va participa la 
festivitățile prilejuite de cea 
de a 40-a aniversare a Fede
rației Tineretului Comunist 
Italian

(Agerpres)

Avancronică muzicală

Informații
Dr. loan Stoia. directorul 

Spitalului de reumatologie din 
București, a părăsit țara ple- 
cînd în Uniunea Sovietică pen
tru a participa la lucrările 
Conferinței unionale de reu
matologie ce se desfășoară la 
Moscova.

★

In aceste zile țara noastră 
găzduiește numeroși turiști

din Uniunea Sovietică, R. D. 
Germană și R. P. Bulgaria. 
Unii vizitează orașe ale tării, 
iar alții îți petrec concediul 
de odihnă Ic Poiana Brașov 
și in stațiunea climaterică 
Sinaia. De asemenea ne vizi
tează țara fu aceste zile turiști 
din Austria. Anglia, Belgia, 
Italia ți S.U.A.

(Agerpres)(Agerpres )

Foto : AGERPRES

Migală de horticultor. Inginerul Alexandrina Lazăr și muncitoarea Uscoiu de la GA.S. Po- 
pești-Leordeni pregătesc în sere o nouă recoltă de flori pentru florăriile Capitalei.

C triad afișele vutoruiui 
concert simfonic al Fi
larmonicii de Stat 

„George Enescu* iubitorii de 
muzica vor fi remarcat cu 

j oarecare surprindere, că de 
alte dosi programul cuprinde 

i prima audiție a unei opere. 
Desigur, ușii iși vor fi pus in- 

I trebarea : De ce se prezintă 
această lucrare in cadrul unui 
concert simfonic și nu pe sce
na Teatrului de Operă și Ba
let ? Răspunsul e simplu : O- 
perele din epoca premergătoa
re lui Mozart rm se mai pre- 

i rintă astăzi pe scenele teatre- 
. lor lirice, deoarece montarea 
i lor pe scena teatrelor muzi

cale, arareori mai izbutește să 
trezească interesul publicului 
zilelor noastre. In schimb, in 

j partiturile acestor opere vechi, 
j găsim adesea adevărate giu

vaere muzicile, a căror fru- 
I musețe compensează pe deplin 

lipsurile libretelor și de aceea 
unele din ele se execută as
tăzi cu precădere sub forma 
de concert.

Trăinicia acestei lucrări se 
datorește. desigur, in primul 
rind înaltei sale valori artis
tice. Renumele ei, insă, a fost 
considerabil sporit prin rolul 
deosebit de important ce i-a 

ț revenit in istoria dezvoltării 
i muzicii dramatice.

După cum se știe, spectaco
lul de operă s-a născut in l- 
talia in jurul anului 1600. ca 
rezultat al tendinței muzicie
nilor din epoca Renașterii, de 
a reinvia tragedia antică 
greacă, considerată de ei ca 
forma cea mai desăvirșită a 
spectacolului dramatic. Preco- 
nizind, în acest scop, sinteza 

! poeziei, a muzicii și a teatru
lui, un grup de artiști floren
tini a realizat un gen artistic 
cu totul nou pe vremea aceea, 
din care s-a dezvoltat opera 
zilelor noastre. Această dez
voltare însă, nu s-a desfășu
rat întotdeauna in linie as- 

j cendentă. încă din primul se- 
I col al existenței sale, creația 

de operă a trecut printr-o 
grea criză, datorită influenței 
negative exercitată de clasele 
stăpinitoare ale vremii asupra 

i vieții culturale. Siliți să se 
; supună dorințelor și gusturi- 
i lor superficiale ale nobilimii 

atotputernice, compozitorii de 
j operă au abandonat treptat 

înaltele principii artistice ale 
j creatorilor noului gen muzi- 
1 cai și astfel, după un veac de 
; înflorire, opera a cunoscut o 
' perioadă de gravă decădere. 
; Pe măsura ascuțirii luptei 

dintre feudalitate ți burghe- 
' zie, ideile înnoitoare pătrun

deau în mase, exercitind o 
I puternică înrîurire asupra 
j vieții și creației artistice. Intre 

altele, problemele operei de
vin, in secolul XVIII, obiec
tul unor dezbateri pasionate, 
pozițiile taberelor adversare 
oglindind însăși contradicția 
claselor în conflict, lupta 
dintre vechi ți nou. Numeroa-

se personalități de seamă din 
lumea artelor ți a literelor 
s-au ridicat împotriva practi
cilor care au degradat opera 
la nicelul unor spectacole de 
revistă, pătrunse de un gust 
ieftin, vulgar ți vădind un to
tal dispreț față de cerințele 
minimale ale unei arte supe
rioare. Treptat, treptat, din 
aceste frămintări s-a desprins 
necesitatea unei reforme radi
cale a spectacolului de operă, 
dar a durat încă multă vre
me pină ce s-a ivit omul ce 
avea să aibă curajul să în
frunte prejudecățile ți gustu
rile claselor stăpinitoare, 
fuptind pentru o orientare 
realistă in creația muzicală, 
pentru un conținut nou al

In programul Filarmonicii 
„George Enescu" : 
Opera „Orfeu" 
de C. W. Gluck

spectacolului de operă, cores
punzător ideilor înaintate ale 
vremii. Tendințele de reformă 
care s-au manifestat în încer
cările mai multor compozitori, 
au fost în cele din urmă rea
lizate cu deplin succes de ma
rele compozitor german Chris
toph-Willibald Gluck (1714— 
1787). Acțiunea întreprinsă de 
Gluck în vederea regenerării 
spectacolului muzical-drama- 
tic a fost rezultatul experien
ței acumulate de-a lungul 
unei activități creatoare pre
cum șt al muncii temeinice, 
cunoașterii celor mai înain
tate concepții asupra artei.

Inarmat cu o bogată expe
riență, Gluck pășește la virsta 
de aproape 50 de ani la refor
ma tradiționalei opere italiene 
ți franceze dind la iveală lu
crări prin care se săvirșește o 
cotitură hotărîtă spre realism, 
înlăturînd convenționalismul 
și falsitatea subiectelor din 
vechile opere destinate exclu
siv desfătării nobilimii. Expli- 
cîndu-și ideile și scopurile, 
Gluck arată că a urmărit: 
„simplitatea , adevărul și na
turalețea, unicele porunci ale 
frumosului pentru orice operă 
de artă". El se situiază astfel 
pe deplin, pe pozițiile avan
sate ale enciclopediștilor fran
cezi, care exprimau vederile 
estetice ale burgheziei revolu
ționare, dușmană a vechii o- 
rînduiri feudale și a culturii 
sale.

Pentru a-și susține tezele, 
Gluck a compus cinci mari 
drame muzicale — așa numi
tele opere de reformă — din
tre care cea dinții era „Orfeu" 
apărută in anul 1762, la 
Viena.

Subiectul operei pe care o 
interpretează în primă audiție 
Filarmonica bucureșteană în 
concertul radiodifuzat dumi
nică 29 ianuarie a.c. la orele 
11 evocă povestirea dragostei 
dintre legendarul cintăreț 
Orfeu și frumoasa lui soție 
Euridice. Binecunoscută din 
mitologia antică greacă, a- 
ceastă legendă preamărește 
curajul și spiritul de sacrifi
ciu, puse in slujba dragostei. 
Plină de imagini fantastice 
adine pătrunsă de sentimen
tul cald al iubirii, povestea 
lui Orfeu ne emoționează ți 
astăzi.

E. PRICOPE

Două cărți pentru tineret
„Povestiri eroice" și „Nopți 

udeștene" sînt două volume 
de povestiri destinate cu pre
cădere copiilor și tineretului. 
Eusebiu Camilar e bine cu
noscut cititorilor de toate vîrs- 
tele. Romanul său „Ne
gura". ajuns la un număr 
impresionant de ediții, rămî- 
ne una dintre cărțile populare 
ale literaturii romîne realist- 
socialiste. De o caldă primire 
s.au bucurat din partea opi
niei publice scrierile „împă
răția soarelui", „Cartea po
reclelor", reportajele despre 
Bicaz, precum și reeditările 
din creația sa anterioară. Pa
ginile de evocare istorică re
prezintă o 
perei lui 
„Povestiri 
udeștene" 
întregesc. . 
momente < 
al patriei ;
priu-zisă. elementul de poves
tire strict 
fond, aici 
conturare 
admirabile 
legendari 
simpli strînși sub 
nedreptei orînduiri burghezo- 
moșierești. Așa cum bine ob
serva cineva, „Povestiri eroi
ce" reprezintă, într-un fel o 
variantă „poetică", plastică a 
tratatului de Istoria Romîniei.

i parte întinsă a o- 
Eusebiu Camilar: 
eroice" și „Nopți 
recent apărute, o 

Ambele cărți evocă 
din trecutul istoric, 

narațiunea pro-

nu constituie, în 
decît un prilej de 
expresivă 

portrete 
sau de

a unor 
de eroi 

oameni 
apăsarea

„Povestiri eroice" și „Nopți 
udeștene" de Eusebiu Ca
milar

Autorul a căutat să dea via
ță unor momente cruciale 
din trecutul patriei. Sînt evo
cate pe rînd, în culori vii, 
trecerea prin țara noastră a 
oștirilor lui Darius împărat, 
așa cum o amintește Herodot, 
războaiele lui Decebal, dru
mul de glorie al lui Ioan de 
Hunedoara și al familiei Hu- 
r.iazilor, domnia lui Vlad Țe- 
Peș, a lui Ștefan cel Mare, 
figura lui Doja. Primul volum 
apărut pînă-n prezent din 
„Povestiri eroice", se încheie 
cu Ion Vodă cel Cumplit. 
Pentru cititorii cărora le este 
adresată, cartea se dovedește 
binevenită șt utilă, menită să 
contribuie la cunoașterea tre
cutului de luptă al poporului 
romîn pentru apărarea inde- 
pendențej sale naționale, la 
educarea în spirit patriotic a 
celor mai tineri cetățeni ai 
Republicii Populare Romîne. 
Țelul pe care și l-a propus 
scriitorul, acela de a ne da o 
istorie „literaturizată" în' sen
sul bun al 
fost ușor de 
dificultatea 
informațiilor 
se izbesc și specialiștii, îndeo
sebi pentru perioada veche.

De aceea, scriitorul s-a oprit 
numai asupra momentelor de 
răscruce ale istoriei noastre 
Cronologic, nu a fost scăpat 
nici un eveniment mai impor. 
tant. Poate că ar fi fost ni
merită existența în volum a 
unor capitole, cum ar fi, de

pildă, acela despre „Imperiul 
romino-bulgar al lui Ioniță 
și Asan" — bun prilej de a 
vorbi copiilor despre frăția 
dintre popoarele asuprite, 
despre lupta lor comună îm
potriva. asupritorilor. Evocînd 
chipurile de conducători și 
voevozi ai poporului, Eusebiu 
Camilar i-a înzestrat cu o 
seamă de trăsături caracteris
tice eroului popular : vitejia, 
înțelepciunea, simțul dreptății, 
dragostea față de cei asupriți,

NOTE 
DE LECTOR

cuvîntului, n-a 
realizat. Există 
creată de lipsa 
istorice, de care

patriotismul înflăcărat Ei 
apar a«tfe] ca iscusiți condu
cători de oști și cîrmuitori 
pricepuțj în treburile obștești. 
Camilar ilustrează astfel in 
mod literar una din principa
lele teze ale materialismului 
istoric : au fost mari acele 
figuri istorice care au știut să 
înțeleagă mersul obiectiv al 
istoriei, ideile progresiste, să 
înțeleagă aspirațiile populare 
Figurile evocate devin așa 
clar figuri istorice ale căror 
acțiuni au largi sensuri edu
cative Cîteodată însă povesti
torul se lasă furat de o vi. 
ziune puțin patriarhală, idili
că, cum este cazul capitolelor

despre 
despre

Din 
și unele afirmații care com
portă discuții. Șciții, bunăoa
ră. nu erau un popor nomad. 
Sau se vorbește, de pildă, 
despre ostașii lui Darius îm
părat, îmbrăcați în plăci stră
lucitoare de fier. Asta era 
mai potrivit să se spună 
despre cavalerii din Evul me
diu, în nici un caz despre o 
armată din secolul V dinain
tea erei noastre.

„Nopți udeștene" ne poartă 
cu imaginația printr-un trecut 
mult mai apropiat. Majorita
tea povestirilor țin de copilă
ria Și tinerețea autorului. 
..Bădița Constantin" zugră
vește o nuntă de altădată, în 
condiții de mizerie șj chin. 
..Ținta albă" te poartă cu gin- 
durile în anii de ocupație a- 
ustriacă din timpul primului 
război mondial; urmează a- 
poj „Judecata"; cu episodul 
plecării povestitorului de a- 
casă și altele. „Nopți udește- 
ne" a fost concepută ca o cu
legere de povestiri despre tre
cut, din întreaga creație a lui 
Eusebiu Camilar. în general 
volumul acoperă un sector 
tematic variat. Cititorul tînăr 
are astfel posibilitatea să cu
noască în unele din aspectele 
sale cele mai semnificative 
trecutul întunecat, mizeria 
sub care era ținut poporul în 
regimul burghezo-moșieresc. 
Din acest punct de veder*

Mircea cel Bătrîn ori 
Ștefan cel Mare, 
păcate, găsim în carte

„Nopți udeștene" se dovedește 
o carte foarte folositoare. 
Majoritatea tinerilor cititori, 
crescuți în anii regimului de
mocrat-popular, n-au cunos
cut direct vechea societate. 
Evocarea nesfîrșitului șir de 
drame, de vieți omenești pier
dute în negura vremurilor 
pentru totdeauna apuse, in
tr-o carte cum este aceasta, 
are darul să mobilizeze citi
torii în lupta pentru întărirea 
patriei noastre. Ceea ce dă 
farmec povestirilor lui Euse
biu Camilar este ținuta lor 
sobră, simplă, firească. Nimic 
contrafăcut, totul spus sim
plu și firesc. Dacă „Povesti, 
rile eroice" sînt concepute pe 
un ton patetic — expresie ce
rută de însuși conținutul căr
ții, în „Nopți udeștene". dim
potrivă. tonul este simplu și 
duios. Cea mai frumoasă po
vestire ni s-a părut aceea in
titulată „Toader Calapăr" un 
poem în proză despre dra
gostea dintre un „voluntar" 
din oastea lui Tudor Vladi- 
mirescu și o fată de răzeș. 
„Toader Calapăr" relevă în
că o dată deosebita forță de 
evocare istorică de care dis. 
pune Eusebiu Camilar.

Prin „Povestiri eroice" șl 
„Nopți udeștene", Eusebiu 
Camilar iși va cîștiga mulți 
și noi prieteni în n'ndurile 
tinerilor cititori.

4.158 kg porumb
(Urmare din pag l-a) 

grapă oarbă perpendicular pe 
direcția de insămînțare, iar 
după răsărire am executat o 
lucrare cu sapa rotativă pen
tru afinarea solului și distru
gerea buruienilor.

Pe măsură ce plantele s au 
dezvoltat am întreținut tere
nul afinat și curat de buru
ieni prin prașile. In total am 
efectuat trei prașile manuale 
și mecanice. La recoltat (lu
crare pe care am făcut-o la 
începutul lunii octombrie) 
producția realizată ne-a răs
plătit din plin munca depusă. 
Am recoltat de pe fiecare hec
tar in medie cite 4.158 kilo
grame boabe.

Aceasta a dat posibilitate 
gospodăriei colective să vîn- 
dă statului 36,5 vagoane de 
porumb — mai mult cu 16,5 
vagoane față de cît contracta
se — și să împartă în plus 
colectiviștilor pentru depăși
rea producției planificate 
cantitatea de 60.243 kilograme 
boabe de porumb.

Rezultatele bune pe care 
le-au obținut colectiviștii din 
gospodăria noastră se datoresc 
faptului că, așa cum am ară
tat, au respectat cu strictețe 
regulile agrotehnice înaintate 
pe care și le-au însușit la 
cursurile agrozootehnice din 
iarnă ; că au folosit sămînță 
de soi; că toți — virstnici și 
tineri — au participat activ 
la muncă, creînd astfel posi-

boabe la hectar
bilitatea executării lucrărilor 
în timpul optim.

Totuși, puteam să obținem o 
recoltă și mai mare. Ne-a ,,dat 
înapoi" producția obținută pe 
terenul cultivat cu sămînța 
dublu hibridă generația a doua 
care a dat numai 3.806 kilo
grame boabe la hectar, adică 
cu aproape 1.300 kg boabe 
mai puțin față de producția 
dată de cea din generația în- 
tîia. Dar nu sămînța a fost de 
vină, ci noi. Sola de pe care 
am obținut recolta mai slabă 
era mai puțin fertilă, mai se
cătuită de substanțe hrăni
toare. Deși cunoșteam acest 
lucru, n-am luat măsuri ca pe 
această suprafață să trans
portăm mai multe îngrășă
minte naturale, să împrăștiem 
cantități mai mari de îngră
șăminte chimice.

Experiența anului trecut o 
apreciem ca pe o lecție bună. 
Tot ceea ce n-am făcut atunci 
ne-am propus să facem și am 
început să facem acum. Pe 
terenurile destinate culturii 
porumbului în anul acesta ti
nerii conductori de atelaje 
transportă acum importante 
cantități de îngrășăminte na
turale. Toată suprafața a fost 
arată adine din toamnă. Să
mînța este asigurată. Colecti
viștii participă cu interes la 
cursurile agrozootehnice. Sîn- 
tem hotărîți ca în anul aces
ta să obținem o producție 
medie de cel puțin 4.500 kilo
grame porumb boabe la hec
tar.

GH. ACHIȚEI



VIITORUL APARȚINE
COMUNISMULUI

Raportul prezentat de M. A. Suslov 
la Plenara C. C. al P. c. u. s

Hotărlrea cu privire la sarcinile 
sindicatelor în întrecerea 

socialistă în cinstea Congresului 
al P.C.U.S.-T al XXII-lea

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite: Prezidiul 
Consiliului Central al Sindica
telor din U.R.S.S. a adoptat ho- 
tărîrea cu privire la sarcinile 
sindicatelor în desfășurarea 
întrecerii socialiste în cinstea 
Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S.

în hotărîre se subliniază că 
convocarea Congresului con
stituie un eveniment de im-

portanță istorică mondială. 
Sarcina sindicatelor sovietice 
este de a dirija entuziasmul în 
muncă al poporului, a dezvol
ta activitatea creatoare a mi
lioanelor de oameni ai mun
cii, a-i mobiliza la lupta pen
tru obținerea de noi victorii 
în înfăptuirea planului septe- 
nal, în lupta pentru constru
irea societății comuniste.

Situația din Congo

MOSCOVA 24 (Agerpres). - 
TASS transmite : In raportul
„Cu privire la rezultatele Cons
fătuirii reprezentanților partide
lor comuniste și muncitorești", 
prezentat la Plenara C.C. al 
p.C.U.S., M. A. Suslov a arătat 
eă Consfătuirea a rezolvat cu 
succes toate sarcinile ce-i stăteau 
în față și a constituit o nouă vic
torie dintre cele mai mari ale 
njarxism-leninismului în mișca
rea comunistă internațională.

Toate lucrările Consfătuirii 
s-au desfășurat în spiritul crea
ției curajoase, revoluționare, în 
spiritul elaborării colective a 
problemelor actuale ale timpu
rilor noastre, a spus M. A. Sus
lov. Noile teze teoretice și con
cluziile Consfătuirii constituie 
un mare pas înainte î» dezvol
tarea teoriei marxist-leniniste.

Principalul rezultat al cons
fătuirii constă în marea victorie 
ideologică .și politică a mișcării 
comuniste internaționale pe care 
o reprezintă Declarația și Ape
lul către popoarele din lumea 
întreagă, elaborate și adoptate 
în unanimitate de această cons
fătuire.

Declarația este o busolă sigu
ră pentru toate partidele marx
ist-leniniste. P.C.U.S. a respec
tat cu strictețe și va respecta și 
pe viitor aprecierile și concluzi
ile elaborate în colectiv și adop
tate de Consfătuire aspura pro
blemelor evoluției mondiale con
temporane, va apăra 
marxism leninismului și va duce 
o luptă neîmpăcată 
fronturi : împotriva 
mului și

principiile

pe două 
revizionis- 

impotriva dogmatis
mului. M. A. Suslov, a subliniat 
că P.C.U.S. va contribui și 
viitor prin toate mijloacele Ia 
unitatea de voință și de acțiune 
a mișcării comuniste internațio
nale.

, Consfătuirea, a subliniat M. A. 
Suslov, a întărit și mai mult pri
etenia frățească dintre Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice și 
Partidul Comunist Chinez, 
lupta pentru triumful 
noastre comune, a spus el, 
o însemnătate deosebită, 
ziunea celor două partide 
noastre — cele mai mari 
mișcarea comunistă internațio
nală.

Raportul a subliniat că Cons
fătuirea și documentele ei cons
tituie o nouă lovitură puternică 
dată imperialismului. Dușmanii 
noștri, a spus el, au nutrit în 
zilele consfătuirii speranța as
cunsă eă în rindurile noastre se 
vor ivi divergențe și sciziune. Și 
de data aceasta însă dușmanii 
s-au făcut de rușine cu socote
lile lor. Oricît ar fi de furioși 
adversarii noștri, în prezent este 
mai clar decît Oricînd că viito
rul aparține comunismului. Nici
odată încă în fața mișcării inter
naționale de eliberare nu s-au 
deschis perspective atît de în- 
suflețitoare ca în prezent.

Consfătuirea de la Moscova a 
demonstrat un înalt nivel de ma
turitate ideologică și teoretică și 
de călire a mișcării comuniste 
internaționale și a cadrelor ei de 
conducere, fidelitatea lor de 
nezdruncinat față de marxism
leninism și intransigența lor față 
de orice abatere de la această 
măreață învățătură. Documen
tele adoptate de Consfătuire au 
o importanță istorico-mondială 
și constituie platforma unică, 
comună, a întregii mișcări comu
niste internaționale, baza ideolo
gică: a coeziunii ei și a viitoare
lor ei succese.

Consfătuirea din noiembrie 
I960 a dat o apreciere profund 
științifică noilor procese și feno
mene ale vieții sociale, a scos la 
iveală ți a elaborat numeroase 
teze, teoretice și politice noi, 
importante, care reprezintă o 
nouă dezvoltare a marxism-le- 
ninismului.
'Dintre acestea M, A; Suslov 

a citat în primul rînd definirea 
științifică a caracterului epocii 
noastre. în epoca contemporană 
conținutul 
principală

pe

In 
cauzei 

are 
coe- 

ale 
din

principal, direcția 
și particularitățile 

principale ale dezvoltării istorice 
a societății omenești nu mai 
sînt determinate de imperialism, 
ci de sistemul mondial socialist, 
de forțele care luptă împotriva 
imperialismului, pentru transfor
marea socialistă a societății.

M. A, Suslov a relevat tot
odată că în prezent în țările sis
temului socialist trăiește aproxi
mativ 35 la sută din populația 
globului pămîntesc (peste 1 mi
liard de oameni), 40 la sută din

în țări eare 
colo-

populație trăiește 
s-au eliberat de sub robia 
nială sau care luptă pentru eli
berare. Și numai aproximativ o 
pătrime din populația globului 
trăiește în țările imperialiste.

| în epoca noastră sistemul mon
dial socialist se transformă in 
factorul hotăritor al dezvoltării 
societății omenești. Această con
cluzie a consfătuirii are o im
portanță teoretică și practică din
tre cele mai mari. Ea deschide 
în fața clasei muncitoare, în fața 
popoarelor din toate țările po
sibilități noi, mai favorabile de- 
cîț oricînd, in lupt» împotriva 
imperialismului, pentru pace, 
eliberare națională și socialism.

M. A. Suslov a subliniat că 
sistemul mondial socialist a ab
ținut după consfătuirea din 1957 
noi succese în întrecerea eco
nomică eu capitalismul. Influen
ța lui internațională a crescut. 
Din 1957 pînă în 1959 în țările 
socialiste volumul producției a 
crescut eu 37,1 la sută, iar in 
țările capitaliste eu numai 7,4 
Ia sută. în aceeași perioadă pro
ducția industrială a U.R.S.S. a 
sporit cu 23 1» sută, iar a S.U.A. 
cu numai 4,6 la sută.

Consfătuirea de la Moscova a 
întărit ?* mai mult puternicul 
lagăr socialist, comunitate de 
popoare libere, suverane, care 
pășesc cu succes pe calea socia
lismului și comnnismului. Par
tidele marxist-leniniste din țâr 
rile socialiste consideră de da
toria lor intemaționalistă să în
tărească și pe viitor prin toate 
mijloacele unitatea și colabora
rea dintre țările socialiste pe 
baza principiilor intemaționalisj 
mului socialist, a principiilor 
egalității în drepturi, avantaju
lui reciproc și într-ajutorării.

Uriașa însemnătate politică a 
Consfătuirii constă în faptul că 
ea a concentrat atenția comuniș
tilor din lumea întreagă, a cla
sei muncitoare internaționale, ă 
tuturor adversarilor războiului 
asupra problemei care preocupă 
mai mult decît Orice popoarele, 
și anume problema războiului și 
a păcii. în prezent nu există 
o inevitabilitate fatală a războiu
lui. Deși natura imperialismului 
nu s-a schimbat, s-au format în 
prezent forțe puternice capabile 
să zădărnicească planurile lui 
agresive. A sosit timpul cînd se 
poate pune capăt încercărilor 
agresorilor imperialiști de a dez- 
lănțui războiul mondial, acesta 
poate fi preîntimpinat. în acest 
scop sînt necesare eforturile u- 
nite ale lagărului mondial so
cialist ale clasei muncitoare in
ternaționale, ale mișcării de eli
berare națională, ale tuturor for
țelor iubitoare de pace.

Singurul principiu just și 
rezonabil în relațiile internațio
nale, a subliniat M. A. Șuslov, 
îl constituie principiul leninist 
aj coexistenței pașnice a state
lor cu orînduiri sociale diferite. 

Calea reală spre întărire» co
existenței pașnice, spre priîn- 
tîmpinarea războiului este de
zarmarea generală și totală A 
obține realizarea acestui 
gram înseamnă a lichida 
posibilitatea războaielor 
țări.

Consfătuirea a adus o 
eontribuiție la teoria și practica 
mișcării mondiale de eliberare 
prin elaborarea problemei căi
lor și perspectivelor mișcării de 
eliberare națională. în prezent, 
cînd rolul internațional al la
gărului socialist crește tot mai 
niult, se intensifică lupta de cla
să a proletariatului in țările im
perialiste și se desfășoară o pu
ternică mișcare de eliberare na
țională a popoarelor, a sosit 
timpul să se lichideze definitiv 
colonialismul sub toate formele 
și manifestările lui.

Popoarele Uniunii Sovietice 
consideră că datoria lor inter- 
naționalistă este de a acorda tot 
sprijinul moral și material po
poarelor care luptă pentru izbă
virea de sub jugul colonial, pen
tru renașterea națională.

Referindu-se la problemele 
mișcării comuniste și muncito
rești din țările capitaliste dez
voltate, M. A. Suslov a subliniat 
că, după cum se arată în Decla
rația Consfătuirii, în condițiile 
actuale lovitura principală este 
îndreptată tot mai hotărit împo
triva monopolurilor capitaliste 
ca principalii vinovați de cursa 
înarmărilor, ca reazim al reac- 
țiunii și agresiunii, • împotriva 
întregului sistem ăl capitalismu
lui monopolist de stat, care stă

pro- 
însăți 
între

mare

Planul septenal 
se înfăptuiește cu succes

Comunicatui Direcției 
a U.

Centrale de Statistică 
R. S. S.

de strajă intereselor monopolu
rilor.

3 orbind despre formele trece
rii la socialism, M. A. Suslov a 
spus : Revoluția socialistă este 
rezultatul dezvoltării lăuntrice a 
fiecărei țări, al ascuțirii extre
me a contradicțiilor sociale in 
țara respectivă. In fiecare țară 
luată în parte, posibilitatea reală 
a formei de trecere la socia
lism — pe cale pașnică sau ne
pașnică — este determinată 
condițiile istorice concrete, 
diferent sub ce formă are 
trecerea la socialism. în

de 
In- 
loe 

toate 
razurile condiția* hotăritoare a 
foft și râmîne conducerea poli
tică de către clasa muncitoare în 
frunte cu avangarda ei comu
nistă.

M. A. Suslov a subliniat ma
rea importanță politică a te
zei că partidele comuniste, că- 
Iăuzindu-se după învățătura 
marxistleninistă, continuind să 
ae pronunțe neabătut împotriva 
exportului de revoluție, luptă 
cu hotărîre împotriva exportu
lui imperialist 
țir.

Referi ndu-se 
dezvoltarea ți 
mișcării comuniste mondiale, 
M. A. Sualov, ■ spus că parti
dele comuniste vor continua ți 
pe viitor cu toată forța lupta 
împotriva oricăror forme ale 
ideologiei burgheze, naționalis
mului ți șovinismului, anticomu
nismului, pentru triumful ideo
logiei marxist-leniniste Consfă
tuirea, a spue el, a subliniat im
portanța luptei partidelor mar- 
stizt-leniniste pe două fronturi: 
împotriva revizionismului, a o 
portunismului de dreapta, ca pe
ricol principal, și împotriva 
dogmatismului ți sectarismului.

Apărarea hotăritâ a unității 
mișcării comuniste internaționale 
pe baza principiilor marxism
leninismului, aie internaționa
lismului ‘ proletar, neadinitetea 
niciunor acțiuni care ar putea 
solmiin» aceasta unitate reprr- ' 
zintă condiția obligatorie a vic
toriei 
dență 
pace, 
ces a 
liste, 
mului

M. 
încălcarea acestor principii 
duce la slăbirea forțelor comu
nismului.

Principala condiție a invinci
bilității cauzei socialismului și 
comunismului eete unitatea și 
coeziune» trainică a partidelor 
comuniste din țările lagărului 
socialist, unitate» și coeziunea 
partidelor comuniste din toate 
țările, solidaritatea de nezdrun
cinat, prietenia popoarelor țări
lor socialiste, solidaritatea prole
tară a oamenilor muncii din 
întreaga lume.

Partidul nostru, a subliniat 
M. A. Suslov, va întări și pe 
viitor neobosit această unitate, 
această coeziune și prietinii.

de contrarevolu-

în continuare la 
întărirea unității

în lupta pentru indepen- 
națională, democrație și 
pentru rezolvarea cu suc1 
sarcinilor revoluției socîa- 
ale construcției Socialis- 
»i cQinuntcruului.
A. Suslov a subliniat că 

ir

Succesul atacurilor trupelor 
guvernamentale laoțiene și unităților 

Patet Lao împotriva rebelilor
HANOI 25 (Agerpres). — 

Trupele guvernamentale lao- 
țiene ți unitățile Patet Lao 
continuă cu succes atacurile 
lor împotriva rebelilor. La 25 
ianuarie, corespondentul din 
Luang Prabang al agenției 
United Press International a 
relatat despre „intensificarea 
activității unităților Patet Lao 
atît la nord cît și la sud-est 
de capitala regală laoțiană“. 
Potrivit aceleiași agenții tru
pele Patet Lao au încercuit 
orașul Moung Sai, una din 
cele mai puternice poziții în
tărite ale rebelilor.

Postul de radio Patet Lao a 
anunțat de asemenea că uni
tățile Patet Lao care luptă în

KIEV 25 (Agerpres). — La 
24 ianuarie 
prim-secretar 
P.C.U.S.. 
fiului de Miniștri al U.R.S.S. 
a vizitat 
Kiev

In seara aceleiași zile N. S. 
Hrușciov a asistat Ia specta
colul cu piesa „Deasupra Ni- 
ptului" de A. E. Korneiciuk, 
la Teatrul ucrainean de dramă 
„I. Franko"

MOSCOVA. Cu prilejul îm
plinirii a "0 de ani de la naș
terea Sa, Ilya Ehrenburg a pri
mit Ordinul Lenin „Pentru 
merite in dezvoltarea litera
turii sovietice" după cum se 
subliniază în Decretul Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

CAIRO. — Presa publică 
știrea că la stirșitul lunii a- 
prilie a.c. o delegație parla
mentară a R.A.U. în frunte 
cu Anvar Sadat, președintele 
Adunării Naționale a R.A.U.; 
va face o vizită in Uniunea 
Sovietică la invitația Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S.

MOSCOVA 25 (Agerpres). 
TASS transmite : Conferința 
observatorilor din țările so
cialiste asupra sateliților ar
tificiali ai Pămintului, care 
s-a încheiat la 25 ianuarie, a 
arătat caracterul fructuos al 
colaborării internaționale a 
oamenilor de știință în prin
cipalele probleme ale științei.

N. S. Hrușciov, 
al C.C. al 

președintele Consi-
metropolitanul din

provincia Savannaket au ata
cat postul Vang Bong.

Postul de radio a transmis 
de asemenea că, răspunzînd 
chemării guvernului legal lao
țian și Comitetului Central al 
Partidului Neo Lao Haksat, 
mii de tineri din Laosul de 
sud s-au alăturat forțelor gu
vernamentale laoțiene pentru 
a lupta împotriva clicii rebele 
Boun-Oum-Nosavan.

Plenara C.C al
HAGA 25 (Agerpres). — 

TASS transmite; La Amster
dam a avut loc o plenară a 
C.C. al P.C. din Olanda. 
Ziarul „De Waarheid" anunță 
că plenara a ascultat raportul 
membrilor delegației C.C. al 
P.C. din Olanda la Consfătui
rea de la Moscova a reprezen
tanților partidelor comuniste 
și muncitorești și a adoptat o 
rezoluție în care a subliniat 
importanța Consfătuirii pen-

MOSCOVA 25 (Agerpres). 
— TASS: Direcția Centrală 
de Statistică de pe lîngă Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. 
a anunțat la 25 ianuarie că 
în anul 1960, volumul produc
ției industriale în Uniunea 
Sovietică a crescut cu 10 la 
sută față de 1959 (planul pre
vedea o creștere de 8,1 la 
sută). Toate republicile unio
nale și-au îndeplinit planul 
anual atît în ce privește pro
ducția globală cit. și în ce pri
vește majoritatea celor mai 
importante produse industri
ale. Ț

În cursul primilor doi ani 
ai septenalului' (1959—1960) 
producția globală industrială 
a sporit cu 22,1 la sută (în loc 
de 17 la-sută cît prevedea pla
nul).

Suprafețele cultivate cu cul- 
turi agricole au reprezentat 
203 milioane ha (cu 45,8 mi
lioane mai mult decît în 1953).

Potrivit datelor preliminare, 
venitul național a fost de 144 
miliarde ruble.

S-a desăvîrșit trecerea 
muncitorilor și funcționarilor 
din țară la ziua de lucru de 
7 și 6 ore.

Instituțiile de învățămînt 
superior și mediu de speciali
tate au pregătit în anul-1960 
peste '820.000 de specialiști, ' 
între care 117.000 ingineri.

Uniunea Sovietică continuă 
să rămîhă țara cu cel,mai scă
zut nivel al mortalității popu
lației din lume. Potrivit date
lor preliminare, populația 
■U.R.S.S.'la 1 ianuarie 1961 era . 
de "216'.000.000' locuitori.

• POZIȚIA LUI HAMMARSKJOELD. • MARIONETELE CONGOLEZE AU ÎNCHEIAT UN ACORD 
MILITAR ÎNDREPTAT ÎMPOTRIVA GUVERNULUI LEGAL. • MAROCUL A HOTĂRIT SĂ-SI RE
TRAGĂ TRUPELE DIN CONGO Șl SĂ CEARĂ CONVOCAREA ........... — ------- - -------

NEfF YORK 25 (Agerpres).- 
Secretariatul Organizației Nați
unilor Unite a dat publicității 
la 24 ianuarie cîleva scrisori ale 
lui Hammarskjoeld adresate 
„conducătorilor provinciei de 
răsărit a Congoului", cum nu 
mește Hammarskjoeld guvernul 
legal al republicii și protejați- 
lor colonialiștilor Kasavubu și 
Chombe pe care el îi intitulea
ză respectiv „președintele Con- 
goiltui" și „președintele Ka- 
tangăi".

După maltratarea sălbatică la 
care u fost supus primul mi
nistru ol guvernului legal în 
ochii soldaților O.N.U. pe aero
portul de la Elisabelhville, 
Hammarskjoeld, in scrisoarea 
adresată lui Chombe, „își ex
primă speranța într-un trata
ment uman și drept aplicat lui 
Lumumba".

rată că forțele armate ale a- 
cestor trei regiuni din Congo 
„vor lupta împreună" împo
triva trupelor guvernului lui 
Lumumba.

RABAT 25 (Agerpres). — 
în comunicatul dat publici
tății de Ministerul Informați
ilor și Turismului al Maro
cului se spune că Mohammed 
al V-lea, regele Marocului, a 
însărcinat pe ministrul Afa
cerilor Externe 
lui

să adreseze
Hammarskjoeld. secretar

CONSILIULUI DE SECURITATE.

general al O.N.U., o telegra. 
mă prin care îl informează 
despre retragerea trupelor 
marocane din Congo și îna
poierea lor în patrie pină la 
31 ianuarie.

în afară de aceasta, repre
zentantul permanent al Ma
rocului la O.N.u. a primit în' 
sărcinarea de a cere convoca
rea Consiliului de Securitate 
pentru examinarea situației 
din Congo și a problemei 
soartei lui Lumumbg.

LEOPOLDVILLE 25 (Ager
pres). - TASS transmite : La 
24 ianuarie s-a anunțat în 
mod oficial că între autorită
țile marioanetă din Katanga, 
Leopoldville și așa-numitul 
„stat minier Kasai de sud", 
ș-a ajuns la un acord militar 
îhtreptat împotriva guvernu. 
lui legal al Republicii Congo.

La elaborarea acordului 
dintre marionetele congoleze 
au participat 
tari belgieni.

consilieri mili- 
In acord se a.

P.C din Olanda
tru activitatea partidelor co
muniste și muncitorești. Ple
nara a aprobat în unanimita
te documentele adoptate la 
Consfătuire, precum și activi
tatea desfășurată la Consfă
tuire de delegația P.C. din 
Olanda.

Plenara a hotărit să con
voace la 20 mai 1961 Congre
sul al XX-lea al Partidului 
Comunist din Olanda.

Transatlanticul „Santa Maria 
continuă să navigheze într-o direcție 

necunoscută
NEW YORK 25 (Agerpres). 

— Transatlanticul portughez 
„Santa Maria", capturat de 
adversari ai regimului dicta
torial al lui Salazar, continuă 

direcție 
urmări- 
militare 
Statelor 
Olandei

să navigheze într-o 
necunoscută, în ciuda 
rii sale de către nave 
și avioane aparținînd 
Unite, Marii Britanii, 
și Portugaliei.

Agenția France 
transmite că în cursul zilei de 
25 ianuarie postul de radio de 
pe nava „Santa Maria" a 
transmis un mesaj adresat de 
căpitanul Henrique Galvao, 
conducătorul grupului de exi
lați portughezi care a pus stă- 
pînire pe vas, generalului 
Delgado, fost candidat al opo
ziției, la președinția Portuga
liei, în care se subliniază că 
„misiunea a fost îndeplinită 
pină la capăt". „Doresc ca 
acțiunea noastră insurecționa
lă să fie recunoscută — se 
spune în telegramă — și, în 
consecință, faptul că ne aflăm 
în stare de beligeranță" (cu 
dictatorul Salazar n.r.).

Presse

Acțiunea îndrăzneață a exi
lărilor portughezi a stîrnit 
panică in rindurile clicii dic
tatoriale din Lisabona. Potri- 

, vit relatărilor agenției France 
Presse care citează -ziarul gu
vernamental portughez „Dia- 
rio de
Marinei
'stare de 
marinei 
oriunde 
„Pedro Escobar" a fost trimi
să în căutarea transatlanticu
lui.

Capturarea transatlanticului 
„Sania Maria" a prilejuit — 
după cum transmite agenția 
France Presse — demonstra
ții de bucurie din partea nu
meroșilor exilați politici por
tughezi.

Intr-o declarație făcută la 
Sao Paulo, generalul Humber
to Delgado a arătat că „ne ba
zăm pe adeziunea la mișcarea 
noastră națională pentru in
dependență a unui procent de 
65 la sufă din portughezi din 
străinătate ți din metropolă".

Primul act al farsei denumite 
„Conferința mesei rotunde"

LEOPOLDVILLE 25 (Ager
pres). — Marionetele congo
leze în frunte cu trădătorul 
intereselor naționale ale Con- 
go-ului, președintele Kasavu
bu, au prezentat la 25 ianua
rie la Leopoldville primul act 
al farsei denumite „conferin
ța mesei rotunde**.

Acestei întruniri, care 
ținut în parcul zoologic 
Leopoldville sub paza a 
de soldați înarmați pînă 
dinți, i s-a dat în mod
cial denumirea de „conferință 
preliminară". în ciuda stră-

s-a 
din 
150 
în 

ofi-

duințelor depuse, Kasavubu 
și Mobutu nu au reușit să 
dea acestei conferințe un ca
racter național. La ea nu au 
participat nici conducătorul 
impostor al provinciei Ka
tanga, Chombe, nici liderul 
„statului" marionetă din Ka
sai de sud, Kalonji.

„Conferința preliminară' 
urmează să elaboreze un pro
iect de ordine de zi pentru 
„conferința oficială a mesei 
rotunde" care se crede că 
va avea loc pe la jumătatea 
lunii februarie.

Prima ședință a Comitetului internațional 
pentru ajutorarea

CAIRO 25 (Agerpres). - La 
Cairo a avut loc prima ședin
ță a Comitetului internațional 
pentru ajutorarea Republicii 
Congo, instituit de sesiunea 
extraordinară a Consiliului de 
solidaritate al țărilor Asiei șt 
Africii. în acest comitet au 
intrat reprezentanții a 13 
țări: Congo. Guineea, R.A.U. 
U.R.S.S., R. P. Chineză, Alge-

ria, Ghana, Mali, Japonia, In
donezia, Marocul, India și Su
danul.

Președintele acestui comitet 
a fost ales reprezentantul 
R.A.U., vicepreședinți — re
prezentanții Republicii Con
go, Algeriei, Guineei, R. P. 
Chineze; reprezentantul Ma
rocului a fost ales secretar 
general.

Aniversarea Republicii India

Noticias", Ministerul 
s hotărit să pună în 
alarmă toate unitățile 
de război portugheze, 
se află ele. Fregata

x:*e cj
art sărbătorește 
ă prin Rrw.

11 oni țn urmă.
In anii care au trecut de la cucerirea independente- oe că

tre India, ir>tre țărde noastre s-au dezvoltat relații prietenești, 
de colaborare, bazate pe principiile coexistenței pașnice. Po
porul nostru apreciază aportul Indiei la lupta pentru apărarea 
păcii in lume, pentru triumful nobilelor principii ale coexisten
ței pașnice.

Fotografia noastră înfățișează furnalul nr. 1 al uzinei side
rurgice din Bhilai,-, simbol al colaborării indo-sovietice.

Goa luptă pentru libertateCe a descoperit

„Die Welt« la Stuttgart...
Succesul filmului 

romînesc „Darclee" 
la Moscova

„Coborim o scară lunecoasă 
și umedă pînă Ia adincimea a 
trei etaje sub pămint. Pe co
ridoare se joacă copii. Alții, 
mai mari, cară găleți cu apă 
in strimtele cabine ale buncă
rului subteran. Cabinele sea
mănă cu celulele de închisoa
re, fiind lipsite de lutaina si
lei și aer proaspăt". Astfel în
cepe un reportaj - apărut recent 
în .ziarul vest-german '„Die 
Welt“. Redactorului respectiv 
nu 4-a trebuit un pașaport 
pentru ca să plece cumva în- 
tr-uria din coloniile din Afri
ca. Nicidecum. El a făcut, o 
deplasare relativ scurtă. în 
propria-i țară — Germania oc
cidentală; De la Bonn a luat 
doar un bilet de tren pînă la 
Stuttgart, landul Baden-Wur- 
tenberg. Și, aici, la fața locu, 
lui, a văzut cum trăiesc oa- 
rrienii muncii, în condițiile 
„înfloritoarei vieți economice" 
despre care se face atâta zar- 
vă în presa vest-germană.

Numai în landul Baden- 
Wurtenberg, 15.000 de oameni 
trăi-esc în r barăci, buncăre sau 
alte adăposturi de mizerie. De 
ce 7 Pentru că aceștia — după 
cum scrie ziarul »,Die Welt", 
„nu au mai fost în stare să-și 
plătească chiria, fiind nevoiți 
să-și părăsească locuințele". 
Deci 15.000 de bărbați, femei, 
copii au drept locuințe niște 
veritabile celule de închisoa
re, fără lumină, fără aer. Iată 
cum arată „locuințele" vizi
tate de corespondentul ziaru
lui ,-,Die Welt". Acestea nu sânt 
altceva decît „cabine de beton 
încărcate cu mobilă rudimen
tară și hodorogită. Pe vatră 
fierbe o supă, iar deasupra a- 
tirnă rufele". Se poate și mai 
rău ? Se poate. Penthu că 
„adeseori, locuitorii celulelor 
subterane mizerabile și ume
de, precum și cei care trăiesc 
în barăci dărăpănate, nu dis
pun nici măcar de un pat 
propriu sau o mașină de gă
tit". Mai poate mira pe cineva 
de ce.acești oarrieni devin in
capabili ‘de^ muncă, contrac
tează boli, care de cele rnai 
multe ori duc ia o moarte 
lenfăȘși sigură1.?.•
•, c»-- f c

Redactorul ziarului „Die 
Welt“'ă fost se pare puternic 
impresionat de cele văzute. El 
are chiar curajul să pună în
trebarea „Cum este posibil a- 
cest lucru ?“ Dar răspunsul 
nu-l.dă.

„Die Welt“ nu îndrăznește 
să spună că toate. acestea se 
petrec într-o țară'în care anual 
se cheltuiesc miliarde de 
mărci pentru înarmare, pen
tru întreținerea organizațiilor 
revanșarde și pentru propa
ganda, mîlitai’istă, în timp ce 
acești oameni trăiesc în mi
zeria groaznică pe care pînă 
și ziarul burghez a socotit ne
cesar s-o dezvăluie, un pumn 
de regi ai tunurilor și de mag
nați ăi finanțelor se îmbogă
țesc., Așa arată realitatea vest- 
germană!

La 24 ianuarie tovarășul 
Nicolae Guină, am
basadorul R. P. Ro

mine la Moscova, a organi
zat o gală de film la care a 
fost prezentat noul lilm ro- 
minesc în culori „DarcISe". 
Au luat parte lucrători din 
partea Ministerului Culturii, 
Ministerului Afacerilor Ex
terne, Comitetului de Stat 
pentru relațiile culturale cu 

> străinătatea, Asociației de 
prietenie sovieto-romîne, lu
crători pe tărimul culturii, din 
Moscova, ziariști. Tov. Paul 
Cornea, directorul Centrului 
de producție cinematogra
fică București, care se află 
in prezent la Moscova, a fă
cut o scurtă prezentare a fil
mului.

Filmul „Darclee**-s-a bucu
rat de succes.

LUCIAN BOLEA
în R.F. Germană, în rindurile tineretului, se 

răspîndește pe scară largă literatura care aduce 
elogii războiului hitlerist.

(Ziarele)

SCRIITORUL" Șl „MUZA**...
desen.de V. VASILIU

Goa este o rămășiță a po
sesiunilor coloniale por
tugheze pe teritoriul In

diei. Goa se întinde pe o su* 
prafață de 3.370 km. p. iar 
populația nu depășește 600.000 
de locuitori. Dintre aceștia nu
mai 2,2 la sută cunosc limba 
portugheză, 78,3 la sută din 
populație este analfabetă.

Din pricina stăpînirii colo
nialiste portugheze, Goa a ră
mas săracă și slab dezvoltată, 
în pofida unui sol fertil și a 
bogatelor sale zăcăminte mi
nerale. Numai o treime din 
pămint este cultivat și nu 
sînt satisfăcute nici măcar ju
mătate din necesitățile de ce
reale ale populației. Cele mai 
fertile pămînturi se află în 
miinile colonialiștilor portu
ghezi. Despre o industrie nu 
poate fi vorba. Nu există nici 
măcar ateliere meșteșugărești 
propriu-zise. Neavînd mijloa
ce pentru a-și cîștiga existen
ța, peste o pătrime din. lo
cuitori, printre care foarte 
mulți tineri, sînt nevoiți în 
fiecare an să emigreze pentru 
a căuta de lucru în alte țări. 
Dacă, în plus, amintin impo
sibilitatea pentru majoritatea 
populației de a se putea in
strui în școli (singurele insti
tute de învățămînt care exis
tă aici sînt o școală sanitară 
și o școală secundară portu
gheză), avem un tablou com
plet al consecințelor domina
ției colonialiste: jaf, mizerie, 
incultură.

Istoria asupririi populației 
acestui teritoriu începe cu 
mai bine de patru secole în 
urmă cînd cu'ajutorul 'forței

ți trădării, în 1510, 
călăul portughez 
Abuquerque a cu
cerit o parte din 
Goa. Sînt tot' atî- 
tea secole de luptă 
grea a poporului 
pentru eliberarea 
sa de sub jugul 
colonialist și pen
tru unirea cu pa
tria mamă — In
dia. De 30 de 
ori populația din 
Goa s-a ridicat cu 
arma în mină îm
potriva colonialiș
tilor. Pentru a 
înăbuși această luptă dreap
tă, dictatorul Salazar, care 
simte că-i fuge pămîntul 
de sub picioare, aplică cele 
mai inumane sisteme de 
exterminare. Goa a devenit o 
adevărată tabără militară. 
Numai în perioada 1945—1954 
trupele, de ocupație și-au spo
rit efectivul de la 900 la 14.000 
de soldați și ofițeri. In afară 
de aceștia există o vastă re
țea de spioni, agenți și func
ționari de poliție, printre care 
se numără 3420 de jandarmi 
rurali împreună cu ajutoarele 
lor. întreaga colonie este o 
vastă- închisoare. între 1955— 
1957 peste 10.000 de cetățeni 
din Goa au fost aruncați în 
închisori în urma unor sim
ple bănuieli iar 350 de pa- 
trioți au fost judecați de 
curtea marțială și condamnați 
la muncă silnică pe termene

Guvernul sud-african continuă
să aplice numeroase legi rasiste

LONDRA 25 (A-
gerpres). r- Ignorînd 
protestele hotărîte 
ale populației afri
cane, guvernul Uniu
nii Sud-Africane 
continuă să aplice 
numeroase legi ra
siste.

Autoritățile sud-a- 
fricane aplică eu

un deosebit; zel le
gea cu privire la 
stabilirea unor anu
mite regiu-ni în care 
să locuiască diferi
tele grupuri de rase. 
Re baza acestor 
legi mii de băști
nași sînt mutați în 
regiuni pustii și ne
fertile unde, după 
cum spun rasiștii,

vor 
con

dițiile pentru o „dez
voltare independen
tă și liberă".

Insă în ciuda 
menințârilor și 
midărilor, 
refuză 
sească 
strămoșilor for.-

ofriccnilor li se 
asigura toate

a- 
inti- 

africanii 
să pără- 
pămînturile

între 3 și 28 de ani în închi
sorile din Goa și Portugalia.

Goa devine tot mai mult și 
un punct strategic al impe
rialiștilor americani. Cu spri
jinul docil al guvernului Sala
zar, și cu dolari americani, în 
Goa se construiesc aerodro
muri militare, se proiectează 
construirea unor rampe pen
tru lansarea rachetelor.

Toate forțele patriotice din 
Goa au trecut la acțiuni co
mune. Spre sfîrșitul anului 
1959 a fost creată Convenția 
politică din Goa Oare a întru
nit toate organizațiile politice 
patriotice principale.

Considerînd că eliberarea 
teritoriului Goa este una din 
datoriile sale, guvernul indian 
în repetate rînduri s-a adre
sat Portugaliei propunîndu-t 
să înceapă tratative pentru a 
găsi o soluționare echitabilă 
în interesul populației acestei 
posesiuni. Guvernul portughez 
refuză însă cu încăpățînare să 
accepte eliberarea teritoriului 
Goa și intensifică represiunile 
sîngeroase împotriva patrio- 
ților din acest teritoriu.

Opinia publică mondială 
sprijină lupta populației din 
Goa pentru eliberarea națio
nală și pentru reunirea cu pa
tria mamă — India. Domina
ției colonialiste, asupra terito
riului Goa trebuie să i se pună 
capăt 1

GH. PURCAREA
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