
Fiecare produs
se cea mai bană calitate

intern în fața unui 
magazin din Cluj. 
Lîngă noi cîțiva 
oameni. Discuția se 
înfiripă repede :

— E mare dife
rență, remarcă ci

neva. Acum pantofii de 118 și 
140 de lei sînt mai frumoși.

E o apreciere fugară, poate. 
Ea dovedește însă că la Uzinele 
de pielărie și încălțăminte din 
Cluj 8-au făcut unele lucruri 
bune pe linia îmbunătățirii cali
tății acestor sortimente. Lucrul 
este dovedit și de faptul că în 
trimestrul II, indicele planificat 
de calitate a fost depășit cu 2,01 
la sută, iar în trimestrul urmă
tor cu 2,42 la sută.

Aceste succese își au explica
ția în măsurile luate de condu
cerea întreprinderii, în efortul 
și dorința colectivului de aici de 
a realiza produse durabile, la 
un preț de cost scăzut, produse 
care să fie purtate cu plăcere.

Durabilitatea este un criteriu 
principal care-ți conferă calita
tea încălțămintei. Durabilitatea 
părții de sus a acesteia depinde 
în bună măsură, ca să dăm cî- 
teva exemple, de felul cum se 
cos fețele. Pasele de tighel efec
tuate la distanțe egale, conform 
prescripțiilor tehnologice, respec
tarea distanței dintre marginea 
feței și cusătură, dispunerea si
metrică a pieselor feței au 
drept rezultat creșterea durabi
lității încălțămintei executată 
aici. în drumul lor, piesele de 
la diferite secții (ștanțat, cusut

Pe Szabo Adalbert, frezor la 
Uzina de mașini-unelte „înfră
țirea" din Oradea, îl afli fie 
aplecat asupra mașinii sale, 
urmărind cu atenție drumul cu
țitului ce mușcă precis din 
metal, fie la cabinetul tehnic 
consultînd desenele unei noi 
inovații, fie participînd cu 
aprindere la discuțiile ce se 
poartă în adunările organiza
ției U.T.M. Săvîrșește totul 
simplu, modest, semne ale unei 
personalități de om nou, te
meinic închegată. De la cine 
a învățat să fie așa ? De la 
comuniștii uzinei, de la mun
citorii cu experiență de mun
că și viață. Pentru toate a- 
cestea, comuniștii uzinei i-au 
acordat încrederea, primin- 
du-l în rîndurile lor pe ute- 

misful Szabo Adalbert
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Lucrări 
de microraionare 

a viticulturii 
și pomiculturii
în Dobrogea au fost termina

te lucrările de microraionare a 
viticulturii și pomiculturii. Prin 
aceste lucrări au fost identifica
te terenurile improprii culturii 
cerealelor care urmează să fie 
plantate în anii viitori cu vie și 
pomi fructiferi. S-au stabilit, de 
asemenea, pentru fiecare gospo
dărie și teren în parte soiurile 
cele mai productive și valoroase 
de vită de vie și pomi fructi
feri. în livezi vor predomina 
piersicul, caisul, vișinul, cireșul, 
prunul, mărul și părul iar dintre 
arbuștii fructiferi coacăzul, agri
șul și zmeura.

Microraionarea viticulturii și 
pomiculturii va începe în cu- 
rînd și în celelalte regiuni ale 
țării. Pe baza acestor lucrări se 
va organiza temeinic producerea 
materialului săditor în concor
danță cu extinderea în perspec
tivă a speciilor și soiurilor de 
pomi și viță de vie, și totodată 
se va specializa pe bazine na
turale producția de struguri și 
fructe.

(Agerpres)

Constructorii de pe șantie
rele de locuințe din diverse 
localități ale țării au luat o 
serie de măsuri menite să 
asigure continuarea lucrărilor 
și pe timpul iernii. Astfel, 
constructorii din Baia Mare 
au dat în funcțiune cu mult 
înainte de termen mai multe 
centrale termice de bloc care 
și încălzesc mai multe blocuri 
aflate în lucru. La Reșița 
constructorii au închis cu ma
teriale plastice poligoanele pe 

etc.) se întîlnesc la secția de 
tras și tălpuit. Aici se execută 
asamblarea lor, rezultînd pro
dusul finit. La subsecția de tras 
se dă pantofului aspectul este
tic. Cusutul ramei, fixatul și cu
sutul tălpii pe ramă, fixarea to
cului, frezarea marginilor tăl
pii — iată tot atîtea puncte de 
întîlnire a materialului cu cali
tatea, tot atîtea operații bine

Din experiența Uzinelor 
de pielărie și încălțăminte din Cluj

executate, Ia care s-a lucrat cu 
exigență.

Sînt, de bună seamă, mulți fac
tori care au făcut ca uzina clu
jeană să obțină în ultima vreme 
rezultate mai bune decît în tre
cut în privința calității încălță
mintei. Trebuie relevați cîțiva ca 
avînd importanța cea mai mare.

Este vorba, în primul rînd, de 
asigurarea unui control de cali
tate bine organizat, cu personal 
tehnic pregătit, capabil să con
tribuie la înlăturarea imediată a 
deficiențelor ivite. La secția tras- 
tălpuit, pe lîngă controlul inter- 
fazic și cel final, se execută con
trolul la fiecare operație. Este 
vorba de controlul în lanț făcut 
de muncitori și care are un pu
ternic caracter de ajutor tovă
rășesc. Folo8indu-se de acest lu
cru, organizația U.T.M. a dezvol
tat la tineri sentimentul răspun

care se toarnă panourile 
mari prefabricate, creînd ast
fel condițiile necesare con
struirii pereților pentru blocu
rile proiectate și în timpul fri
guros.

Pe multe șantiere au în
ceput să fie instalate în ulti
mul timp aparate de încălzire 
în vederea turnării betoanelor. 
Constructorii timișoreni au 
extins pe mai multe șantiere 
transportarea mortarului cu 
ajutorul pompelor pentru ten- 

derii și al mîndriei pentru pro
dusul lucrat.

Organizația U.T.M., îndrumată 
de comitetul de partid, a folosit 
și alte mijloace pentru a-i mo
biliza pe tineri la lupta pentru 
îndeplinirea acestui important 
indice. Realizarea produselor la 
un înalt nivel calitativ a fost de 
aceea una din problemele asupra 
căreia s-a discutat mult în a

dunările generale U.T.M., în con
sfătuirile de producție sindicale. 
Avînd și un mijloc eficace de 
intervenție operativă — posturi
le utemiste de control — or
ganizația U.T.M. le-a îndru
mat ca prin raidurile între
prinse să scoată la iveală 
neajunsurile, să generalizeze ex
periența bună. în secția ștanță, 
de exemplu, colectivul postului 
utemist de control a sesizat că 
tinerii Grigore Cociș, Gheorghe 
Ghirean, Augustin Marian au o 
calificare mai scăzută și a pro
pus ca aceștia să fie ajutați în
deaproape de muncitorii frun
tași. Conducerea secției și-a în
sușit propunerea și a hotărît ca 
aceștia să fie ajutați de Andrei 
Bodolo și Gavril Sîncrăian.

Tinerii care au ajuns la nive
lul fruntașilor, datorită ajutoru
lui primit din partea posturilor

cuirea fațadelor la blocuri, 
procedeu care paralel cu spo
rirea considerabilă a producti
vității muncii, permite conti
nuitatea lucrărilor tot timpul 
iernii.

(Agerpres)

* u

IA PRIMA LECȚIE-TRATE PREGĂTIRILE TERMINATE!

I
n multe gospodării 
colective din țară 
muncile din cîmp 
fiind terminate, s-au 
deschis cursurile în- 
vățămîntului agro
zootehnic de masă 
cu durata de trei ani și s-au pre
dat primele lecții.

Și în regiunea Oltenia, în ma
rea majoritate a gospodăriilor co
lective pregătirile sînt terminate, 
cursurile pot începe. în raidul pe 
care l-am întreprins zilele trecute 
am întîlnit însă și serioase rămî- 
neri în urmă, cu toate că timpul 
este foarte înaintat.

La G.A.C. din Almăj vor func
ționa anul acesta patru cercuri, 
care vor fi frecventate de 210 
cursanți. Aproape jumătate din 
aceștia sînt tineri. Organizația 
de bază U.T.M. din această gos- 

utemiste de control sînt nu
meroși și în alte secții : Rostaș 
Maria, Cordiș Zamfira, Irina 
Pulbere, Iacob Mureșan, Csoygo 
Karol, Iuliana Matei.

Cele două colțuri ale vitrinei 
posturilor : „Așa da” și „Așa 
nu” au avut, de asemenea, un 
puternic efect stimulativ.

Sînt desigur mari succesele ob
ținute. Muncitorul harnic, bun 
gospodar este întotdeauna cu
prins de o frămîntare continuă 
pentru ca ceea ce face azi să fie 
mai bun decît ieri. Este aceasta 
în firea lucrurilor. Pe această 
linie se poate arăta că mai sînt 
încă multe de făcut. Mai 
există cazuri cînd controlul de 
calitate final înapoiază pentru 
remedieri cîte 10—15 perechi 
de pantofi. Personalul de la con
trol ne-a sesizat, pe bună drep
tate, că unele defecte au expli
cația în nivelul calificării mun
citorilor. Aceasta înseamnă că 
s-a făcut încă puțin în privința 
ridicării calificării tinerilor. Sînt 
unii care lipsesc de la cursuri, 
nu se controlează întotdeauna 
cum își însușesc și aplică tinerii 
noile cunoștințe. Organizația 
U.T.M. trebuie să țină seama de 
aceasta, iar pe de altă parte să 
găsească și alte forme pentru îm
bogățirea cunoștințelor profesio
nale : mai multe schimburi de 
experiență, popularizarea mai 
intensă a cărții tehnice etc.

Ing. LIVIU MUREȘAN 
I. RUS 

corespondentul „Scînteii tinere
lului* pentru regiunea Cluj

Exploatările apar
ținând trustului mi
nier „Ardealul“ au 
fost dotate anul a- 
cesta cu noi utilaje 
moderne și de ma
re randament: 
combine, mașini de 
încărcat, transpor
toare basculante, 
vagoneți de mină 
etc. La exploatarea 
Sălajul, de exem
plu, ca urmare a 
extinderii mecani-

zării și folosirii din 
plin a capacității 
utilajelor existente, 
viteza la înaintări 
a crescut în galerii 
de patru ori față 
de anul 1960. Mi
nerii trustului au 
extras peste plan 
pînă acum 53 000 
tone lignit, peste 
11 000 tone argilă 
refractară, însem
nate cantități de 
nisipuri bituminoa-

Au terminat arăturile adinei
Gospodăriile agricole de stat Călan și Mintia din regiunea 

Hunedoara, au terminat arăturile adînci pe întreaga suprafață 
ce urmează a fi însămînțată în primăvară. La G.A.S. Apoldu 
și în alte unități din regiune se execută acum arăturile pe 

' ultimele suprafețe.
în gospodăriile agricole de stat din regiune arăturile de 

toamnă au fost executate pînă acum pe mai mult de 70 la sută 
din terenurile prevăzute. Mecanizatorii au încorporat în sol o 
data cu arăturile 40 la sută din cantitățile de îngrășăminte 
chimice și naturale planificate. în gospodării se continuă, de 
asemenea, acțiunea de fertilizare a terenurilor acide prin ad
ministrarea de amendamente calcaroase și îngrășăminte.

(Agerpres)

Șezătoare literară
Duminica trecută a avut loc 

în sala de festivități a Centru
lui școlar agricol din Alexan
dria o interesantă șezătoare li
terară. Poeții Mihu Dragomir, 
Violeta Zamfirescu și Nicolae 
Tăutu au recitat din ultimele 
lor creații. Poezii ca „Mîine" 
sau „Oda tinereții" de Mihu 
Dragomir, „Versuri despre pa
șaportul sovietic“ de Vla
dimir Maiakovski în traduce
rea aceluiași poet, „Poeme din 
cîmpie“, și „Cîntec pentru cei 
de 18 ani“ de Violeta Zam
firescu ca și „Taniușa“, „Cu- 
vîntul soldatului“ de Nicolae 
Tăutu sînt doar, cîteva din

Extinderea 
rețelei electrice 

în regiunea 
Maramureș

De la începutul anului și 
pînă acum în regiunea Mara
mureș au fost construite și 
puse în exploatare noi linii 
electrice cu o lungime de 
peste 160 km. Aceste lucrări 
au permis legarea la sistemul 
energetic național a altor trei 
raioane și introducerea lumi
nii electrice în noi localități 
rurale. Numărul comunelor și 
satelor maramureșene electri
ficate în prezent este de peste 
6 ori mai mare față de 1944.

(Agerpres)

podărie a înțeles că trebuie să 
acorde învățămîntului agrozooteh
nic de masă de trei ani aceeași 
atenție ca învățămîntului politic 
U.T.M. și a procedat în consecin
ță. Sub conducerea și cu sprijinul 
organizației de partid, a organi
zat din timp discuții cu tinerii co
lectiviști, cu care ocazie li s-a 
explicat importanța acestei adevă
rate școli profesionale, necesita
tea de a se înscrie la cursuri, de 
a-și îmbogăți bagajul de cu
noștințe agrozootehnice. Din timp, 
organizația de bază U.T.M. de 
aici a luat și o serie de măsuri 
pentru asigurarea participării cu 
regularitate a tinerilor la cursuri 
și la demonstrațiile practice, pen
tru însușirea de către aceștia a 
lecțiilor predate.

Sălile de clasă au fost amena
jate, manualele au sosit la gospo-

Proletari clin toate țările, uniți-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Jj
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Succese 
ale siderurgiștilor 

hunedoreni
Colectivul oțelăriei electrice 

de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara și-a îndeplinit 
miercuri angajamentul anual 
de a da peste plan 1 000 tone 
de oțeluri speciale. Topitorii 
de aici au obținut anul a- 
cesta succese de seamă pe linia 
realizării unor oțeluri spe
ciale solicitate de uzinele con
structoare de mașini. Ei au 
sporit cu peste 50 la sută pro
ducția de oțeluri pentru rul
menți și au realizat în același 
timp două mărci noi de oțe
luri, cu un conținut mai redus 
de metal și cu rezistență mai 
mare, din care se fabrică uti
laj petrolier.

(Agerpres)

se pentru asfaltări 
de drumuri. Ei au 
obținut, de aseme
nea, succese și în 
privința îmbunătă
țirii calității cărbu
nelui. Procentul de 
cenușă în cătunele 
extras în t^ima 
perioadă a fost mai 
mic cu 1,4 la sută 
la cărbunele brun 
și cu aproape 3 la 
sută la lignit față 
de cel admis.

(Agerpres)

poeziile pe care oaspeții le-au 
recitat și care s-au bucurat de 
o caldă apreciere din partea 
elevilor școlii. In numele lor, 
au mulțumit oaspeților, invi- 
tîndu-i să vină cit mai des, 
profesorul Nicolae Ștefan și 
eleva Dragomirescu Nana.

ION GH. VASILESC'U 
elev

dărie, lectorii s-au pregătit. Nu 
s-a acordat însă atenția cuvenită 
cîtorva probleme deosebit de im
portante. Se știe că lecțiile vor 
fi cu atît mai interesante, mai 
bine înțelese de cursanți. cu cit 

vor fi mai viu ilustrate cu mate
riale didactice (planșe, mulaje, 
mostre ds semințe etc.). Acestea 
însă lipsesc. Se impune ca mă
car acum, la început de an șco
lar, cînd primele lecții au un ca
racter mai general, să se treacă 
fără înfîrziere la procurarea acestor

Doi tineri, doi prieteni ai calității. Grigore Bodărău și Valeriu Carbarău lucrează 
la Fabrica de rulmenți Bîrlad. Ei execută numai montaje corecte ceea ce asigură 

bună calitate.

JEU TI-AM IUBIT 
OCHII TÄI“

■
 upă ce am ci

tit peste o sută 
de scrisori trimise 
tînărului cîntăref de 
muzică populară, Be
none Sinulescu, de 
către admiratorii săi, 

mî-am zis iată cum un om poate 
deveni un cîntec I Și cîntecul 
se cheamă „Eu ți-am iubit ochii 
tăi“. Fiindcă aproape toți care 
l-au ascultat la radio sau lai con
certe au exclamații admirative, 
aproape toți cer să-l repete, mulți 
îl roagă pe tînărul artist să le 
transcrie cuvintele pentru a învă
ța și ei acest cîntec. Și-apoi să 
nu uităm un lucru important : mul
te scrisori sînt trimise de fete. 
Melodia e de dragoste, interpre
tul e tînăr și se pare că are ochii 
frumoși, îneît nu-i de mirare că 
omul devine cîntec. Unele scrisori 
sînt tăiate chiar în formă de ini
mă, cele maii multe strecoară prin
tre alte deziderate și pe acela 
de a avea o fotografie cu auto
graf. Ce să-i faci, dacă ești ar
tist talentat trebuie să te descurci 
și cu astfel de greutăți, 

materiale. Sub îndrumarea lecto
rilor, tinerii pot contribui la strîn- 
gerea unor mostre de semințe, la 
confecționarea unor planșe și 
grafice comparative. în același 
timp, conducerea gospodăriei co

LA ȘCOALA 
BELȘUGULUI

lective trebuie să se preocupe de 
procurarea mulajelor necesare, de 
amenajarea unei biblioteci care 
să cuprindă cît mai multe cărți 
și broșuri de agricultură, zooteh
nie, legumicultura, pomicultură 
etc.

La gospodăria colectivă din co

de Ion Brad

Dincolo de toate acestea, eu 
mai văd și voi încerca 
prind și alte semnificații din 
meroasele scrisori pe care le

să des-
nu-
am

în față. Toate atestă marea dra
goste pentru frumos, pentru valo
rile artistice nepieritoare create 
de poporul nostru. E un merif 
deci al lui Benone Sinulescu (pe 
care îl bănuim și un pasionat fol
clorist) că a știut să aleagă astfel

muna Coțofenii din față, unde în 
cadrul învățămîntului agrozooteh
nic de trei ani vor funcționa cinci 
cercuri (do-ua agrotehnice, unul 
zootehnic, unul legumicol și unul 
vitipomicol) au fost înscriși 200 
de cursanți. înscrierea acestora 
s-a făcut însă formal, fără o dis
cuție prealabilă cu ei, fără să li 
se explice importanța învățămîn
tului agrozootehnic, fără să li se 
spună care anume cerc vor frec
venta. Din această cauză, mulți 
colectiviști nici nu știu precis că 
vor fi elevi la această școală a 
belșugului. Cursurile încă n-au 
început. Pentru a se evita din 
timp formalismul, absențele, este 
necesar ca acum să se revadă cu 
deosebită atenție cine sînt cursan- 
ții, dacă sînt cei mai corespunză
tori, să se stea de vorbă cu fieca- 
re în parte. Cu această ocazie,

'n sec|ia montaj 
rulmenților o

Foto: S. NICULESCU

de piese scăpărătoare ca pietrele 
prețioase în diadema cu adevărat 
neîntrecută a cîntecelor noastre 
populare.

In setea aceasta de frumos, 
dezvoltată și educată la noi, în 
socialism, cîntecul este luat mar
tor și părtaș la muncă și la bucu
riile zilnice, sau la evenimentele 
importante din viața oamenilor, 
lată ce-i scrie tînărului artist 
o elevă din satul hunedorean 
Ruși : „Părinții mei sînt colectiviști. 
In zilele acestea a început poves
tea cu scrisoarea pe care trebuie 
să v-o scriu. Trebuie să vă spun 
că dv. sînteți unul dintre cei 
mai preferați cîntăreți de muzică 
populară romînească ai colectiviș
tilor din satul Ruși. Cîntecele dv. 
sînt ascultate cu cea mai mare 
plăcere și satisfacție de către toți 
colectiviștii... Prin scrisoarea pe 
care v-o trimit încerc să vă rog 
să îndepliniți o rugăminte a lor și 
anume de a cînfa marți, 3 aprilie 
1962 cîteva cîntece, în special 
din noile înregistrări. Am indicat 
această dată deoarece în această 
zi are loc un mare eveniment în 
viața nouă a colectiviștilor noș
tri : gospodăria din satul nostru 
se unește cu o gospodărie nou în
ființată dintr-un sat vecin“. E o 
mare cinste și bucurie să fii invi
tat să participi cu siria fa la ast
fel de evenimente care schimbă 
cursul vieții multor oameni. Sînt 
unele scrisori asemănătoare din 
cele mai diverse regiuni ale țării, 
nu puține din părțile Cislăului de 
unde deduc că se trage fînărul 
artist.

O fată din Uricani scrie : „Sînt 
elevă și muncitoare. Lucrez la

(Continuare în pag. a IlI-a)

La întreprinderea „Răscoala 
din 1907“ din Capitală funcțio
nează un panou intitulat „Ac
tualitatea la zi". Aci sînt afi
șate zilnic rezultatele globale 
obținute în producție. In obiec
tivul aparatului de fotografiat a 
fost surprins momentul cînd un 
grup de tinere muncitoare iau 
cunoștință de rezultatele ob

ținute.

Foto: N. STELORIAN 

organizația de bază U.T.M. să în
drume spre toate cele cinci 
cercuri un număr cît mai mare de 
tineri colectiviști. Totodată să se 
ia măsurile corespunzătoare pen
tru procurarea materialului didac
tic demonstrativ și pentru îmbogă
țirea bibliotecii cu cărți și broșuri 
de specialitate.

în comuna Fărcașeîe, la gospo
dăria colectivă „llie Pintilie” au 
fost înscriși 320 de cursanți. S-a 
discutat cu fiecare în parte, fie
care cursant știe în care cerc și 
ce anume va învăța. Și lectorii 
sînt pregătiți. Pînă aici toate bune. 
Atrage atenția însă faptul că din 
cei 320 de cursanți, numai 32 
sînt tineri (adică 10 la sută). Or, 
în gospodărie, în toate sectoarele,

V. CĂBULEA
(Continuare în pag. a IlI-a)



După orele ele clasă î In primul rînd, se înfelege, învajăm. 
paf învăja cîntece, așa cum fac al|i

Lui Dorel Suceava din clasa a X-a a Școlii medii nr. 2 f-au venit în 
elevi de la Școala medie nr. 2 (foto 2) ...sau se poate pregăti, în cadrul

vizită doi colegi i Cornel Eusfafiu ți Petre Szitar. împreună pregătesc lecfia de maitematică pentru a doua zi (Foto 1). Apoi sa 
cercului dramaltic, o piesă de teatru (foto 3). De asemenea, se poate merge la un spectacol (foto 4)

Cu puțin timp în urmă, 
reporteri ai ziarului nos
tru au întreprins un raid- 
anchetă prin școlile medii 
din orașul Timișoara, pentru 
a vedea cum sînt ajutați

elevii de către organizațiile 
U.T.M. și direcțiunile școli
lor să-și petreacă într-un 
mod plăcut și instructiv 
timpul liber. Constatările 
noastre privind principalele 
probleme ale organizării ac
tivității extrașcolare le pu
blicăm în pagina de față. ...ori în vizită la Muzeul regional cum au procedat într-una din zile elevii de la Liceul nr 1 (foto 5 și 7) Seara, adesea, ce surpriză I Vă întîlnifi 

resante nu puteți participa după orele de clasă î
atîfia colegi în foaierul Teatrului de Stat (foto 6). Dar la cîte alte activități plăcute și inte-

Fotografii de N, STELORIAN
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Ghidul timpului Inactivitate,- Ce le oferiți
liber „specifica“ elevilor interni?

■
 acă pornești prin 

munți într-o excursie 
de mai multe zile, 
sau chiar numai de 
o zi, îți iei neapă
rat cu fine un ghid, 
o harfă care î/i a- 

rată drumul, îți indică cabanele 
unde poți să poposești, îți deslu
șește mai clar, punctul terminus al 
călătoriei fale. Un ghid, o orientare, 
î/i este necesară în orice ac

tivitate. Cu afîf mai mult e nevoie 
de orientare în activitatea extra- 
școlară afîf de complexă, de vari
ată. Planul comun de activităfi 
extrașcolare cultural-artistice și 
sportive, elaborat de direcția 
școlii și de comitetul U.T.M,, este 
în acest sens, un adevărat ghid 
al timpului liber.

Cum se prezintă acest ghid al 
timpului liber în școlile medii din 
orașul Timișoara ?

Constatările noastre nu sînt prea 
îmbucurătoare. La Școala medie 
nr. 5 planul comun nu a fost încă 
întocmit (la o lună și jumătate de 
la începerea anului școlar I). La 
Școala medie nr. 4 — la fel. In 
nici una din aceste școli nu există 
o planificare riguroasă, științifică 
a activifăfilor extrașcolare care să-i 
ajute pe elevi să-și petreacă în 
mod util și plăcut timpul liber. 
La alte școli medii, ca, de pildă, 
la Școala medie nr. 3 , planul co
mun e general, nu reușește să dea 
o imagine cit de cît asupra activi
tăților extrașcolare cu caracter edu
cativ, cultural-artistic și sportiv ce 
se vor desfășura In trimestrul întîi. 
EI e mai mult o introducere la pla
nul comun (de altfel nu are decit 
o pagină și jumătate, deși direc
țiunea școlii și comitetul U.T.M. îl 
numesc plan cu activitățile extra
polare pe un an de zile). Capi
tolele privind îmbogățirea cuno-' 
ștințelor politice ale elevilor, acti
vitatea cultural-artistică, activitatea 
sportivă sînt expediate în cîteva 
fraze generale : se vor organiza 
vizite în întreprinderi, se vor face

reuniuni, se vor organiza serate li
terare...Dar în ce zi din acest an 
școlar se vor organiza, la ce clasă, 
ce teme vor avea, de pildă, sera
tele literare — despre toate ace
stea, nici un cuvînt. Cam pe 
același tipar, deși mai detaliat, e 
făcut și planul comun de la Școa
la medie nr. 1 . Și într-un plan și 
înfr-alful ne-am fi așteptat să se 
oglindească în ce direcție se în
dreaptă munca educativă la o clasă 
fafă de altă clasă, cu alte cuvinte, 
ce scop educativ și-au propus di
recțiunea și comitetul U.T.M. să 
aibă activitatea extrașcolară la o 
clasă și la alta, finind seama de 
specificul și necesitățile fiecăreia 
în parte. Dar pentru aceasta ar fi 
trebuit ca planul ccmun să aibă un 
caracter concret, adică fiecare ac
țiune (reuniune, seară literară, con
curs gen „Drumeții veseli” etc) să 
fie determinată precis : cînd va 
avea loc, la ce clasă, pe ce temă, 
cine răspunde de realizarea ei.

Ne-am fi așteptat, de asemenea, 
ca din planul comun să ne dăm 
seama de dorinței?, de preferințele 
elevilor privind activitatea exfra- 
școlară cultural-artistică și sportivă. 
Dar elevii nici n-au fost întrebați. 
Oare ei n-au nici o preferință ? 
Dimpotrivă. Să ne adresăm, de 
pildă, elevilor din clasa a X-a 
umanistică a Școlii medii nr. 1 . 
Toți doresc o activitate extrașco
lară bogată, atractivă și neapărat 
concretă, nu la modul general cum 
e trecută în „planul" comun. De 
pildă, foarte mul/i elevi din acea
stă clasă printre care se numără 
Rișcuța Cornelia, Sirbu Livia, Lighe- 
ran Eugen, Odocanfu Dorina, Simici 
Gorifa, Farkas losif efc. doresc să 
cunoască gospodăriile agricole co
lective din împrejurimile Timișoarei 
și propun să se organizeze vizite 
și muncă patriotică la sate. De ce 
clasa a X -a umanistică nu este 
trecută în planul comun cu „O du. 
minică în G-A.C. ", stabilită precis

șl în înlîmplnarea căreia să pre. 
gătească, de pildă, un program 
artistic pe care să-l prezinte la că
minul cultural ? Eleva Magda Bor- 
deianu dorește să existe un cerc 
dramatic, o brigadă artistică de 
agitafie („In clasă avem multe ele
mente talentate” — spune ea), un 
concurs literar, reuniuni tovărășești 
etc. Tot reuniuni și cerc dramatic 
visează și Micșescu Silvia, în timp 
Ce colega sa, Miculescu Eugenia, 
ar dori înființarea unui cerc literar. 
Preocupări literar-artistice au nume
roși alfi elevi din această clasă. Ei 
sînt foarte mîhni/i că au pregătit cu 
pasiune un simpozion „Eminescu" , 
dar aceasta nu s-a ținut fiind con. 
tramandat. Dacă ne adresăm ele
vilor din altă clasă descoperim ne
numărate alte dorinfe privind orga
nizarea unei bogate și atractive 
activități extrașcolare. Bunăoară, 
majoritatea elevilor din clasa a 
X-a R — 3 vor să se organizeze 
excursii scurte de sîmbătă după 
masă pînă duminică seara,pentru 
cunoașterea regiunii. Și, în gene
ral, ei cer să fie ajutați să.și pe
treacă în mod plăcut și instructiv 
timpul liber din aceste zile de la 
sfîrșitul săptămînii. De ce nici a- 
ceasfă dorință nu se reflectă în 
planul comun ?

E necesar ca direcțiunile școlilor 
medii din Timișoara și comitetele 
U.T.M. să treacă neîntîrziat la re
facerea sau la elaborarea, (acolo 
unde încă n-au fost elaborate), a 
planurilor comune. Dar pentru a- 
ceasta va trebui ca, în primul rînd, 
comitetul orășenesc U.T.M., care 
în acest an școlar nu a dat nici un 
sprijin școlilor în organizarea 
activității extrașcolare, să ia mă
suri urgente privind ajutorul con
cret pe care să-l dea în această 
direcție. Planul comun trebuie să 
devină cu adevărat un ghid și o 
oglindă a unei activități bogate, 
atractive și educative pe care s.o 
desfășoare elevii în timpul lor liber.

■
|| a Școala medie 

nr. 4, școală cu 
program special 
de educație fizică, 
nu există nici un 

' fel de preocupare 
pentru ca elevii 

să-și petreacă într-un mod 
plăcut și instructiv timpul li
ber. Planul comun de activi
tăți extrașcolare nu a fost 
încă întocmit, deoarece — 

ni se spune — secretarul co
mitetului U.T.M. e nou și nu 
știe cum trebuie făcut. Oare 
comitetul orășenesc U.T.M. 
nu și-a putut găsi de loc timp, 
deși școala se află la numai 
cîteva minute depărtare, să 
trimeată un activist și să a- 
jute concret sau măcar să în
drume pe secretar în elabo
rarea planului comun ?

Totuși, fiind vorba de Școa
la medie nr. 4 nu despre preo
cupare sau despre planul co
mun trebuie vorbit mai întîi. 
Aici s-a înrădăcinat o concep
ție cel puțin ciudată despre 
timpul liber și despre modul 
cum trebuie el folosit.

— Elevii noștri nu au timp 
liber — declară direcțiunea 
școlii. Elevii noștri sînt ocu
pați cu sportul!

Aflăm însă că nu-i vorba de 
activitatea sportivă în cadrul 
orelor obligatorii de colectiv 
sportiv, ci de activitatea spor
tivă extrașcolară. Așadar, 
există timp liber, însă el este 
dedicat numai sportului. De 
unde această orientare unila
terală a activității extrașco
lare 2 La toate școlile midii 
din oraș, activitatea extrașco
lară, chiar și acolo unde ea 
este slab organizată, are în 
vedere și îmbogățirea cunoș
tințelor politice ale elevilor, 
și lărgirea orizontului lor cul
tural, și activitatea sportivă, 
și reuniuni, și activități dis
tractive etc. La Școala medie 
nr. 4 ea se referă numai la 
sport. De ce ? Dacă din gre- 
șală spui despre Școala me

die nr. 4 că este o școală 
sportivă, ți se răspunde pe loc: 
„Noi sîntem o școală de 
cultură generală 1“; dar 
dacă te arăți nedumerit de 
caracterul strict sportiv al ac
tivității extrașcolare (de or
ganizarea căreia are sarcina 
să se ocupe Comitetul U.T.M. 
și direcțiunea școlii) ți se vor
bește îndată de... specificul 
școlii.

Elevii Școlii medii nr. 4 sînt 
dornici să se distreze, să-și 
lărgească orizontul cultural, 
ei vor să se organizeze audiții 
muzicale, procese literare, 
concursuri gen „Drumeții ve
seli“, reuniuni tovărășești etc. 
Școala și organizația U.T.M. 
sînt datoare să-i ajute, dar 
ele manifestă dezinteres. Un 
exemplu de dezinteres îl con
stituie de pildă, reuniunea care 
fusese programată într-o 
sîmbătă și care a fost contra
mandată în ultima clipă pen
tru că un grup de elevi spor
tivi au plecat în deplasare la 
Jimbolia. La capitolul „reali
zări“ comitetul U.T.M. și 
direcțiunea școlii și-au notat 
desigur, că „sîmbătă și dumi
nică am mers în excursie (sau 
în deplasare) la Jimbolia“, dar 
aici trebuie reținut faptul că 
în excursie au fost doar 23 de 
elevi în timp ce masa de 
elevi, în special cei de la in
ternat, nu au fost ajutați în 
nici un fel să-și petreacă în 
mod plăcut sîmbătă seara și 
duminica. Acesta nu e singu
rul caz. Nu de mult o seară 
de poezie a fost de asemenea, 
contramandată din cauza u- 
nui concurs sportiv.

Răspunsul nu poate fi decît 
unul singur: în această școală 
sportul nu trebuie să consti
tuie singura activitate din 
timpul liber al elevilor. „Spe
cificul“ școlii nu este un ar
gument.

H
mare parte din ele
vii timișoreni locu
iesc în internat. 
Aci ei au la dispo
ziție cele mai bune 
condiții de viață și 
studiu : camere spa

țioase, frumos mobilate, săli de 
meditații, cantină. Aceste condi
ții, mereu îmbunătățite, oferă 
marii familii a elevilor interni 
numeroase posibilități pentru ca, 
după orele de școală, să conti
nue chiar „la ei acasă" o bo
gată activitate cultural-educativă.

Sînt oare îndeajuns de bine 
valorificate aceste posibilități ? 
Răspunsul Ia întrebare l-am aflat 
vizitînd cîteva din internatele 
școlilor medii...

In internatul Școlii medii nr. 
3 locuiesc peste 100 de eleve. 
Direcțiunea școlii și organizația 
U.T.M. au întocmit un program 
de activitate pentru zilele de 
sîmbătă și duminică. Un program 
care poartă mențiunea „pentru 
trimestrul I al anului școlar 
1962—1963“, dar care tot atît 
de bine, prin schimbarea datelor, 
poate servi ca plan pentru orica
re trimestru, pentru oricare an, 
trecut sau viitor.

Co cuprinde acest plan și cum 
a fost întocmit ?... Foarte sim
plu. S-au stabilit mai întîi „ma
nifestările“ pentru sîmbătă : 
plimbare organizată în oraș, altă 
„plimbare” după cumpărături, 
program gospodăresc, apoi, după 
aceleași criterii, pentru dumini
că : spectacol, meditații, masă, o- 
dihnă sau plimbare organizată, 
de data aceasta în parc, medita
ție. Toate acestea au fost multi
plicate pentru numărul cores
punzător de „sîmbete“ și de „du
minici” ale trimestrului și pro
gramul a fost gata. Unde sînt în
să „bogatele și variatele activități 
instructiv-educative“ pe care tov. 
Seral Paulina, directoare adjunc
tă a școlii (care răspunde și de 
internat) ținea cu tot dinadinsul 
să le descoperim în acest plan ? 
De ce organizația U.T.M. din 
școală nu ia măsuri, nu ajută

practic comitetul de elevi al in
ternatului în organizarea plăcu
tă și folositoare a timpului li
ber ?

S-ar putea, de pildă, organiza 
— o dată sau de două ori pe 
lună — „Ziua internatului“ cu 
ocazia căreia să fie prezentate 
în fața elevilor programe cultu
ral-artistice (la care ar putea fi 
invitați chiar și elevii externi). 
S-ar putea, de asemenea, iniția 
în fiecare săptămînă numeroase 
activități pe teme educative cu 
un caracter larg : seri culturale, 
recenzii, audiții muzicale, expu
neri pe tema „Prietenie, tovără
șie, dragoste“ etc.

Aceeași situație am întilnit-o 
la internatul Școlii medii nr. 1 
„Nikos Beloiannis* unde în afa
ra cîtorva expuneri — „Prietenie 
și tovărășie“, „Disciplina liber 
consimțită“, „Atitudinea comu
nistă față de muncă și față de 
avutul obștesc“, „Recompense și 
pedepse” (de ce neapărat acea
stă expunere ? !) — nu găsim 
alte acțiuni menite să-i ajute pe 
elevi să-și petreacă folositor 
timpul liber.

La internatul Școlii medii nr. 
1 sînt, de asemenea, suficiente 
mijloace pentru organizarea u- 
nor activități din cele mai inte
resante. Și aici, însă, ca și la 
internatul Școlii medii nr. 3, e 
necesară o mai atentă îndrumare 
a comitetului de elevi de către 
conducerea școlii și organizația 
U.T.M. După terminarea studiu
lui, elevii ar putea merge la 
club (internatul are și club) unde

să citească ultimele numere ale 
ziarelor și revistelor, (pentru 
asta trebuie însă făcute abona
mente), să participe la audiții 
colective la aparatul de radio, să 
joace șah, tenis de masă etc. 
Toate acestea ar fi posibile, 
însă, numai dacă ar exista aici 
mai mult spirit de inițiativă, mai 
multă preocupare, dacă cei doi 
pedagogi nu s-ar rezuma doar la 
supravegherea meditațiilor, la 
controlul dormitoarelor, ci s-ar 
interesa și de organizarea unor 
activtăți cultural-educative în in
ternat.

De fapt, și stabilirea sarcini
lor membrilor comitetului de e- 
levi al internatului dovedește o 
înțelegere îngustă a modului în 
care trebuie organizată viața în 
internat. De ce nu există în comi
tet ȘÎ UQ elev care să răspundă 
de munca culturală ? Oare preo
cupările elevilor din internat pot 
fi reduse doar la meditații și 
probleme gospodărești ? Desigur, 
nu. Doar viața în colectiv impli
că atîtea probleme educative de 
rezolvarea cărora comitetul de 
elevi al internatului, sprijinit de 
conducerea școlii, de organizația 
U.T.M., trebuie să se ocupe.

Internatele, aceste colective 
mari de elevi, permit și cer, tot
odată, desfășurarea unei multi
laterale activități instructiv-edu
cative, organizarea unor variate 
și atrăgătoare acțiuni prin care 
internii să-și petreacă timpul lor 
liber cît mai plăcut și folositor, 
să aibă în această mare familie 
o viață bogată, frumoasă.

Pagină realizată de : AUREL GEORGESCU și NICOLAE 
ARSENIE

■
 , levu.1 Gheorghe 

Mozeș din clasa a

X-a a Școlii medii 
nr. 2 are o agendă

I deosebit de intere
santă pentru că în 
ea iși are notate 

activitățile și manifestările _la 
care participă în timpul său 
liber, observații amănunțite 
privind organizarea și desfă
șurarea lor. Utilă, fiindcă a- 
ceste însemnări îl ajută pe 
elevul Gheorghe Mozeș, în ca
litate de membru al comitetu
lui U.T.M., să facă întotdeauna 
propuneri valoroase, să con
tribuie cu pricepere la realiza
rea unor variate acțiuni in
structiv-educative în cadrul 
organizației U.T.M., în școală- 

Spicuim cîteva din notările 
făcute de el în acest an șco
lar.

„...Azi, în sala de festivități 
am vizionat filmul documen
tar „Munții Făgărașului“. 
Este primul film prezentat cu 
noul aparat de proiecție pe 
care l-a primit școala noastră. 
De-acum vor fi prezentate 
filme de două ori pe săptă-

mînă. Joia pentru elevii din 
clasele mici, iar sîmbătă pen
tru noi. cei din clasele VIII— 
XI. Pe lingă filme documen
tare, jurnale de actualități, 
științifico-tehriics vom vedea 
la școală și filme artistice...

...Cercul dramatic și-a în
ceput activitatea. Numărul 
membrilor a crescut în acest 
an, ajungînd aproape la 40 
elevi. Să putem lucra toți, 
ne-am împărțit pe colective. 
Grupul elevilor din. clasele 
a X-a au și prezentat 
piesa „Oaspetele din faptul 
serii“ și lucrează în conti
nuare la dramatizarea poemu
lui „Luceafărul” de Eminescu. 
Cei din clasele a IX-a repetă 
„Soarele răsare la miezul nop
ții“, iar clasele a VlII-a pre
gătesc scenete din volumul 
„Bate gongul“ de Ion Mustață-

...A avut loc cea de a doua 
reuniune de la începutul anu
lui. La prima a cîntat orche
stra școlii. Acum s-a dansat 
după discuri. La amîndouă 
reuniunile au venit și colegele 
mele Moga Ileana și Dumitriu 
Gabriela. Am stat de vorbă

cu ele. Le-a plăcut și progra
mul artistic și dansul. Anul 
trecut nu era adunare sau oră 
educativă în care ele să nu 
fie criticate. Ba că-și iroseau 
timpul pentru învățătură, 
plimbîndu-se, ba că frecven
tau balurile ce aveau loc la 
diverse cluburi în oraș. Dar în 
zadar. Ele își căutau mereu 
distracții în afara școlii. De 
altfel în școală nu prea găseai 
cum să-ți petreci timpul liber.

...S-a hotărît ca dramatiza
rea „Luceafărului“ să fie pre
zentată în cadrul unei seri li
terare, urmată de dans, pe 
care s-o organizeze elevii cla
selor a X-a. Elevii Stănescu 
Valentina, Milovan Romulus, 
Barboianu Doina și Marcu 
Mariana vor prezenta un re
ferat intitulat „Natura patriei 
în opera lui Eminescu“. Fie
care elev din cele trei clase 
a X-a va învăța cîte o poe
zie din opera marelui scriitor. 
Cei care se vor pregăti mai 
bine o vor recita la spectaco
lul pe școală. Totodată un 
grup de elevi se pregătesc să 
interpreteze cîteva cîntece

care au ca text versuri emi
nesciene.

...Azi a avut loc în clasa 
noastră o acțiune neplanifica
tă. După ce am văzut la Tea
trul de Stat în colectiv pie
sa „Corabia cu un singur pa
sager“ de Dan Tărchilă, am 
hotărît să purtăm discuții asu
pra piesei. Fiecare a avut de 
spus cîte ceva, fiecare îndră
gise un personaj sau altul. 
Pornind de la subiectul pie
sei am discutat despre unele 
manifestări de egoism în cla
sa noastră, arătînd frumuse
țea atitudinii tovărășești, a 
spiritului colectivist.

...Colega mea Stanciu Mar
gareta a primit o scrisoare 
din R.S.S. Uzbecă. Scrisoarea 
a fost citită în fața clasei. 
Abduraimavoi Lile, elevă în 
clasa a IX-a în orașul Fer- 
gana, ne-a devenit un prieten 
apropiat. De altfel, avem 
mulți prieteni de peste hotare: 
din U.R.S.S., Ungaria, Bulga
ria, Cehoslovacia etc.

...Și-a început activitatea și 
cercul de chimie. Colegul 
meu Sîrbu Aurelian, care în 
acest an a primit note cu mult 
mai bune decît anul trecut, a 
fost deosebit de activ. A ce
rut să i se încredințeze să pre
zinte o lucrare. Săptămîna 
viitoare vor avea loc primele 
ședințe de lucru și la celelalte 
cercuri. Anul acesta vor fi 
mai multe. In afară de cele 
literar, chimie, matematică, 
fizică, s-au înființat cercuri 
de fotoamatori și de filatelie. 
Fiecare elev din clasa noa
stră activează în unul din 
aceste cercuri.

...S-a ținut o interesantă 
conferință însoțită de exempli
ficări privind „creația populară 
muzicală“ Suceava Dorel și 
alți colegi pe care-i credeam 
pasionați doar de matematică, 
au propus să se mai organi
zeze asemenea expuneri pe 
teme muzicale.

„.Primii 14 elevi din clasa 
noastră au primit insigna de 
„Prieten al cărții“. Am plani
ficat ca pînă la sfîrșitul tri-

mestrului, toți elevii clasei să 
citim cărțile din bibliografia 
concursului „Iubiți cartea”. 
Pentru discuția finală care 
va avea loc, vom pregăti un 
proces literar pe marginea 
romanului „Setea” de Titus ’ 
Popovici.

...Astăzi am participat la o 
nouă acțiune de strîngere a 
fierului vechi. Aproape 1500 
de kg a colectat clasa noastră. 
Cam puțin, din cauză că unii 
colegi au fost la un concert al 
Filarmonicii de Stat. Duminica 
viitoare vor merge alții de
oarece clasa are abonament 
colectiv“.

Ultima însemnare din agen
da lui Gheorghe Mozeș cu
prinde o sarcină : „pentru vii
toarea oră educativă va tre
bui să pregătesc un referat 
privind felul în care îmi pe
trec timpul liber“.

Simpla răsfoire a agendei, 
e în cazul de față referatul 
cel mai cuprinzător, despre 
numeroasele activități in
structiv-educative, bogate și 
interesante care se organizea
ză la Școala medie nr. 2.

Gttivitâțila

Dă fuga la internat și-adu 
o sută de...spectatori

Dacă au văzut și au văzut că 
nu li se mai dă nici o atenjie 

și-au schimbat profilul...

Așa că planul vostru comun 
ar trebui să se cheme mai 
curînd „inactivitate în comun”
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Decada cărții 
tehnico-științif ice

In Capitală s-a deschis 
miercuri tradiționala decadă a 
cărții tehnico-științifice. Cu 
acest prilej se face o trecere 
în revistă a realizărilor obți
nute pină acum în editarea 
lucrărilor tehnico-științifice, 
precum și o largă consultare 
a cititorilor cu privire la cali
tatea și oportunitatea cărților 
apărute. Pentru aceasta în li
brării, întreprinderi, instituții, 
unități spitalicești, unități 
școlare etc. vor fi organizate 
expoziții cu ultimele noutăți 
apărute în editurile pentru 
cărțile tehnico-științifice din 
toate domeniile de activitate.

Frumoasa vîrstă de ì 4 ani Pregătiri
pentru majoratde Constantin Chiriță

organizațiile de
U.T.M. din raza

Receptie în cinstea delegației Sovietului
Suprem al U.R.S.S. cart* ne vizitează tara

--------

Deschiderea expoziției
Revoluția cabană 

în imagini“
Sub auspiciile Institutului 

romîn pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, miercuri 
la amiază s-a deschis în sala 
Dalles expoziția „Revoluția 
cubană în imagini”.

Expoziția înfățișează în ima
gini lupta revoluționară des
fășurată de poporul cubanez 
în ultimul deceniu, transfor
mările revoluționare săvîrșite 
în țară după răsturnarea re
gimului dictatorial al lui Ba
tista. Cele peste 500 de foto
grafii expuse — cea mai mare 
parte realizate de membri ai 
colectivului de redacție al 
ziarului „Revolucion” unele 
în împrejurări foarte grele — 
redau atașamentul și devota
mentul poporului cubanez față 
de cauza revoluției, strădaniile 
pentru traducerea în viață a 
nobilelor idealuri în numele 
cărora și-au jertfit viața mulți 
din fiii săi.

Expoziția reflectă totodată 
hotărîrea dîrză a eroicului 
popor al Cubei de a-și apăra 
cu fermitate libertatea și in
dependența cucerite, de a 
respinge prompt oricare în
cercare a imperialiștilor me
nită 
unei

La 
re a 
Eduard Mezincescu, 
al ministrului afacerilor 
terne, Dumitru Popescu, vice
președinte al 
Stat pentru 
acad, 
președinte 
Romîne, 
președinte 
Ion Jalea, 
nii artiștilor plastici, 
Rangheț, secretara Comitetu
lui național pentru apărarea 
păcii, oameni de artă și cul
tură, ziariști romîni și cores
pondenți ai presei străine.

Au asistat Manuel Yepe 
Menendez, ambasadorul Repu
blicii Cuba în R. P. Romînă, 
membri ai ambasadei, șefi ai 
unor misiuni diplomatice a- 

. creditați la București, alți 
membri ai corpului diploma- 

(Agerpres)
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să împiedice construirea 
vieți noi.
festivitatea de deschide- 
expoziției au participat 

adjunct 
ex-

n jurul meu se 
aflau sute de ti
neri care împlini
seră sau împlineau 
sau urmau să îm
plinească vîrsta de 
14 ani. Mă sim

țeam și foarte tînăr și foarte 
bătrin. Voiam și chiar izbu
team uneori să mă bucur lao
laltă cu ei dar simțeam alte
ori și impulsul de a le spune 
ceva. Sfaturile se transformau 
în salutări, în urări și auzeam 
toate acestea rostite de adulți 
care se aflau în sală. „Fiți oa
meni demni, munciți mai bine, 
întăriți-vă răspunderea față 
de voi și față de societatea 
noastră“. Acesta erau sensul 
vorbelor spuse acolo. Iar ti
nerii de 14 ani ascultau ținînd 
în mină primul lor act de stat, 
legitimația nouă, și priveau 
undeva departe, în viitor. 
Poate că-și intilneau imagi
nile lor de oameni noi. Și în 
mod sigur, foarte sigur oame
nii mari care-i reprezentau 
atunci în închipuirea lor, erau 
oameni demni, harnici, fru
moși. Toate privirile erau no
bile, generoase, așa le simțeam 
în jurul meu. Și le-am spus 
atunci, în gind adolescenților, 
și ca un sfat, și ca un salut, 
și ca o dorință intimă, perso
nală : să rămâneți credincioși 
acestor priviri.

Știu, uneori prin faptul că 
sînt mai în vîrstă decît ei, un 
adevăr elementar, simplu dar 
atît de tulburător: o singură 
dată în viață ai vîrsta de 14 
ani. Frumoasă vîrstă de 14 ani. 
Știu cît de hazardat e să 
spun că începînd de la această 
vîrstă copilul devine adoles
cent și universul său se 
schimbă. Adolescența te cuce
rește pe nesimțite și mi poate 
fi constatată și declarată la 
o vîrstă anumitg, permisă. 
Anii, zilele, ceasurile, o fac pe 
nesimțite, in înfățișarea copi
lului, dar mai ales înăuntrul

lui. Totuși este o vîrstă cînd 
copilul începe să simtă mar
ginea pină unde visul se în
tâlnește cu realitatea, cînd co
pilul întrezărește conștient 
realitatea și se plasează con
știent în ea. Atunci începe, 
poate, adolescența — și lucrul 
acesta se petrece cel mai ade
sea la 14 ani. De aceea putem 
numi vîrsta aceasta „frumoa
sa vîrstă de 14 ani“, și mai 
putem s-o transformăm din 
convenție în simbol. Pentru că 
e o vîrstă frumoasă, tulbură
tor de frumoasă și fiecare om 
trece prin ea o singură dată. 
Iată de ce și există în viața 
noastră o sărbătoare a ado
lescenței. Și cum ar putea să 
strălucească mai frumos a- 
ceastă sărbătoare dacă nu 
prin a-i dărui copilului legiti
mația 
derii ? 
vîrstă 
ște să 
care-l va întruchipa mâine, la 
această vîrstă încep să se de
seneze contururile omului 
mare care-l tulbura pină a- 
tunci prin necunoscutul său. 
Sănătatea morală proprie și 
grija societății îi imaginează 
un om frumos. Realitățile din 
jur, adică visurile noastre de 
altădată, îi sugerează atitudi
nea că un asemenea om fru
mos poate fi plămădit. Copilul 
nu mai visează, copilul începe 
să-și hotărască soarta sa de 
om mare. Le proiectează în 
viitor, susținut de realități. In
giner, medic, profesor, artist. 
Nu mai sînt imagini de vis. 
Sint realități în devenire, care 
trebuie cucerite.

Lingă mine, un copil își pri
vea legitimația. Se uita la pa
gina pe care era trecut nu
mele de cîteva minute. Știam

de fapt unde privește. L-am 
întrebat încet ce vrea să fie 
în viață, și mi-a răspuns tot 
încet, fără să tresară, fără să-l 
uimească întrebarea, că vrea 
să se facă inginer, La aceasta 
se gindise. Bineînțeles că l-am 
rugat să-mi spună ce note are 
la matematică. Își amintea 
notele de anul trecut : 9, 10, 
9. Nu se gindise numai la țel. 
își descoperise și mijloacele. 
Nu vreau să spun aici că ziua 
aceea a fost ziua cea mai 
hotărîtoare din viața lui, ziua 
tuturor corelațiilor. Dar sint 
sigur că în aceea zi conștiința 
și răspunderea față de viitor 
i-au apărut mai pregnant, mai 
precis, mai limpede. Nu 
oficia acolo o despărțire 
copilărie, ci o întîlnire 
limpede cu viitorul.

De aceea e atît de frumoasă 
vîrsta de 14 ani. Și pentru că 
se sărbătorește întâlnirea cu 
viitorul, pentru că atâția oa
meni mari — ca aceea în care 
se închipuie el — îi oferă cu 
atîta generozitate dragoste și 
sprijin, adolescentul își întă
rește atitudinea în reușita 
mersului său spre viitor. Nu 
mă îndoiesc că și de acum îna
inte se va mai abandona jocu
rilor copilăriei, va mai simți 
fiorii unor visuri necunoscute, 
ciudate, dar undeva alături de 
el și în el va descoperi omul 
matur care-i va cuceri tot 
mai mult gîndurile și preocu
pările, întărindu-i răspunderea 
față de viitorul lui: comu
nismul.

se 
de 

mai

conștiinței și a răspun- 
Eu cred că la această 
copilul începe îndeob- 
dea mina cu omul pe

In
bază 
orașului regional Deva, 
în școli, întreprinderi, 
instituții și G.A.C. se 
fac intense pregătiri 
în vederea sărbători
rii majoratului. Cei 
230 de tineri care îm
plinesc această vîrstă 
de 18 ani, au avut 
deja prilejul de a se 
cunoaște, de a se îm

prieteni. Zilele trecute 
ei s-au întilnit în sala 
clubului sindicatelor 
din Deva. Aici, procu
rorul Wagner Eugen
le-a vorbit despre
„Constituția — lege de 
bază a R.P.R., dreptu
rile și îndatoririle ce
tățenilor din R.P.R.“. 
Apoi, elevii anului IV- 
învățători de la școala 
medie „J. A. Konen- 
ski“, au prezentat un 
bogat program artistic 
urmat de o reuniune 
tovărășească. In fiecare 
școală, medie și pro
fesională, ‘elevii care 
vor păși în curînd în 
pragul majoratului 
s-au întilnit cu profe
sorii lor de istorie și 
constituție, care le-au 
vorbit despre trecutul 
de luptă a partidului, 
despre condițiile cre- 
eate pentru învățătură

tineretului din patria 
noastră. Acțiuni simi
lare s-au desfășurat și 
în orașul Simeria, 
unde tinerii muncitori 
de la Atelierul C.F.R., 
elevii de la școlile 
medie și profesională 
s-au întilnit cu tova
rășul Florian Urican, 
secretar al comitetu
lui orășenesc U.T.M. 
El le-a vorbit tinerilor 
care vor deveni ma
jori despre 
semnificație a 
toririi acestui impor
tant moment 
viața tineretului, 
mai bogat va 
gramul de 
educative ce se va 
organiza în zilele ur
mătoare. Tinerii din 
orașul Simeria, bună
oară, se vor întîlni 
cu muncitori vîrstnici 
fruntași în producție, 
care le vor vorbi 
despre anii lor de ti
nerețe, despre condi
țiile grele de viață ale 
tineretului 
despre ’ 
tineretului 
La Deva, 
orășenesc 
propus să 
o întîlnire 
nerii sărbătoriți și tov. 
Arcadie Ardeleanu, ac-

adînca 
sărbă-

din
5i 

fi pro- 
activități 

ce se

i în trecut, 
viața nouă a 

de astăzi, 
comitetul 

U.T.M. și-a 
organizeze 

între ti-

tivist de partid, 
face o vizită la secția 
de istorie a Muzeului 
regional din oraș cu 
care prilej directorul 
muzeului le va vorbi 
tinerilor, pe baza do
cumentelor expuse în 
muzeu, despre mișcă
rile muncitorești din 
regiunea Hunedoara, 
desfășurate sub con
ducerea P.C.R., în anii 
de luptă pentru elibe
rarea poporului mun
citor.

In planul de activi
tăți sînt prevăzute, de 
asemenea, activități de 
muncă patriotică, pen
tru colectarea fierului 
vechi, pentru înfrumu
sețarea orașului, seri 
pentru învățarea poe
ziilor și cîntecelor în
chinate patriei și parti
dului. Atît în orașul 
Deva, cît și în o.-așuț 
Simeria și satele apar-- 
ținăloare va fi organi-ț 
zat un concurs cu în-j 
trebări și răspunsuri pe 
tema „Drepturile și 
îndatoririle cetățenilor 
din R.P.R.“

LAL ROMULUS 
corespondentul 

„Scînteii tineretului“ ;
pentru regiunea 

Hunedoara (

Comitetului de 
cultură și artă, 

Iordan, vice- 
Academiei R.P. 
Buican, vice- 

I I. R. R. C. S.,

Iorgu 
al 

Al. 
al 

președintele Uniu- 
Sanda

Pînă Sa prima lecție 
toate pregătirile terminate!

(Urmare din pag. I)

lucrează foarte mulfi tineri colecti
viști și se cunosc doar recomandă
rile cu privire la înscrierea în în- 
văfămîntul agrozootehnic de trei 
ani în primul rînd a tineretului. 
Rezultă din situația prezentată o 
s!abă preocupare din partea or
ganizației de bșză U.T.M. din 
gospodărie față 
unui 
neri 
lă a 
face
U.T.M. să stabilească un plan con-

i U.T.M.
de îndrumarea 

număr cît mai mare de ti. 
colectiviști spre această școa- 
belșugului. Ce se mai poate 
acum ? Organizafia de bază

creț 
bilizarea tuturor tinerilor colecti
viști la ciclul de conferințe care 
se vor ține la căminul cultural. 
In același timp să se inițieze ac
țiuni de studiere organizafă a li
teraturii de specialitate. Pe aceste 
căi putem contribui la îmbogăți
rea cunoștințelor profesionale ale 
tuturor tinerilor colectiviști.

Din cele constatate se desprind 
cîteva concluzii importante. In 
primul rînd, așa cum am arătat, 
este necesar ca acolo unde încă 
nu s-au deschis cursurile și nu s-a 
discutat cu viitorii cursanți, orga
nizațiile de bază U.T.M. să pro
pună consiliilor de conducere ale 
G.A.C. ca la diversele cercuri ale 
învățămîntului agrozootehnic de 
trei ani să fie înscriși cît mai 
mulți tineri. Firește, se impune ca 
în prealabil să se discute cu a- 
ceștia și să se stabilească 
concrete pentru asigurarea 
venței active a lor la lecții și de
monstrații practice.

In a| doilea rînd trebuie ca, 
fără înfîrziere, să fie îmbogățit 
materialul didactic demonstrativ 
(mostre de semințe, de plante, 
planșe, mulaje etc.) și să se com
pleteze bibliotecile cu cărțile și 
broșurile de specialitate necesare.

Vom asigura astfel o bună pre
gătire a colectiviștilor, 
înarma cu cunoștințele 
obținerii unor producții

de măsuri cu privire la mo»

In cîteva zile încă un adăpost pentru animalele proprietate obștească va fi gata. Colectiviștii din 
comuna Zădăreni, raionul Arad, zoresc construcția noului grajd pentru 100 de capete de vite mari 

Foto : AGERPRES

Președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec, a 
oferit miercuri searta, la Pala
tul Marii Adunări Naționale, 
o recepție în cinsttea delega
ției Sovietului I suprem al 
U.R.S.S care ne vizitează țara. 
Au luat parte tovarășii Ale
xandru Drăghici, Dumitru 
Coliu, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, dețputați, re
prezentanți ai condbcerii Mi
nisterului Afacerilor Externe, 
conducători ai unor instituții 
centrale și organiza),ii obștești, 
oameni de știință, a rtă și cul
tură, generali, ziariști.

Au luat parte I. K. Jegalin, 
.ambasadorul Uniunii Sovietice 
în R.P. Romînă, și membri ai 
•ambasadei.

In timpul recepției, Ștefan 
Voitec, 
•dunări 
mine, 
Kozlov,
Centrale de Revizie a P.C.U.S., 
președintele Sovietului de De- 
putați din regiunea Leningrad, 
au rostit ouvîntări.

Recepția s-a 
tr-o atmosferă 
tenie.

președintele Marii A- 
Naționaie a R.P. Ro
și Grigore Ivanovicl 

membru al Comisiei

desfășurat în« 
de caldă prie

Întîlnire la Palatul Marii Adunări Naționale
Delegația Sovietului Suprem 

al U.R.S.S. s-ai înapoiat 
miercuri la amiază în CajMta- 
lă. după vizitele făcute' înlă, după 
țară.

★
După amiază, membrii de-

legației Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. s-au întilnit la Pala
tul Marii Adunări Naționale 
cu președinții Comisiilor per
manente ale Marii Adunări 
Naționale.Eu ți-am iubit ochii tăi“59

(Urmare dUn pag. I)

această exploatare minieră, la 
serviciul aeraj și1 protecția muncii 

este pu- 
oarecare 
Mie nu 

muzica 
că tre

și urmez liceul sieral. îmi 
țin cam greu, dar într-o 
măsură sînt mullțumită... 
mi-a plăcut niciodată 
populară dar acum simt 
buie să ascult. Și eu cînf într-o 
echipă artistică de amatori dar 
cînt numai muzică ușoară. După 
ce termin liceul vreau să merg la 
conservator...“

Ca o continuare a scrisorii pret- 
cedente redau rîndurile unei 
mame din Brașov. „Pînă și copiii 
mei, în vîrstă de 9 și 8 ani cînid 
aud cîntecele dv. sînt cei mai li
niștiți. Ne plac cîntecele „Eu țr-am 
iubit ochii tăi" și „Pe drumul Și- 
rinului* 
rugăm 
să ne 
sînteți 
înainte 
întreabă dacă 
poate ajunge cîntăreț....1

La noi e ușor să dai răspunsuri 
la asemenea întrebări. Le dă viața, 
le dă uriașa mișcare artistică de 
amatori. Și nu sînt puține cazuri 
cînd, cei mai buni, ajung de pe 
scenele cluburilor muncitorești sau 
ale căminelor culturale pe prime
le scene ale țării. Intr-un sens 
larg și cu totul semnificativ 
ocupă de această problemă 
scrisoare sosită din Tifu-Gară. 
tez un singur pasaj : „Astăzi cînd 
în cîntecele noastre viața îmbel-

și tot ce interpretați., Vă 
împreună cu familia mea 

spuneți 
și ce 
de a fi

din ce 
profesie 
cîntăreț.
dintr-un

localitate 
ați avut 
Copiii mă 

muntcitor 
«

mai
se 
o

Ci-

Oră de pian la Școala de muzică și arfe plastice din lași. 
Foto : S. NICULESCU.

măsuri 
frec-

îi vom 
necesare 

sporite.

Prin muncă 
patriotică

Studenjii clujeni, organizați In 
brigăzi de muncă patriotică, des
fășoară o largă activitate pentru 
Înfrumusețarea continuă a orașului 
lor. In cursul acestui an ei au lu
crat cu entuziasm tineresc pe dife
rite șantiere la ridicarea unor noi 
construcfii, amenajarea unui lac 
pentru canotaj, construirea unei 
piscine acoperite, Înfrumusețarea 
parcurilor etc. De Ia Începutul anu
lui și pină acum, studenta clujeni 
au efectuat peste 150 000 ore de 
muncă patriotică.

(Agerpres)

șugafă, dragostea de țară șl 
partid, bucuria vieții colectiviste 
sînt o realitate vie, rolul acelora 
care le interpretează este apre
ciat la justa lui valoare“.

Apreciat, adică ajutat să devină 
un artist bun, multilateral, un a- 
gitator pentru frumos, pentru ide
ile care au pus la temelia vieții 
însăși aspirația spre frumusețe, 
realizată zilnic prin munca milioa
nelor de oameni. Strălucirile șle
fuite de veacuri ale cîntecului 
popular se îmbogățesc mereu, i- 
deile și frămîntările acestor mili
oane de oameni 
fertil al artei noi, 
nemaicîntate. 
jă, cu talent, 
le da lumii, 
Pan — iată 
e îndeplinită 
artist, cum 
pentru frumosul zilelor noastre. 
Din această categorie face parte 
și prietenul nostru Benone Sinu- 
lescu. Aici văd eu secretul fru
moaselor sale succese. Scrisorile 
numeroase atestă această consta
tare — oamenii doresc să-l as
culte mai des, la radio, la tele
viziune la concerte. Aș putea da 
multe citate din scrisorile colecti
viștilor, muncitorilor, tractoriștilor, 
militarilor în termen, elevilor de 
la sera! și de ia cursurile de zi, 
de la medici în numele bolnavi
lor, de la nepoți în numele buni
cilor etc. N-o fac din motive de 
spațiu și nu din invidia că poeții 
primesc mai puține scrisori. Ori
cum, îi doresc și lui Benone Si- 
nulescu să se bucure toată viața, 
cu modestia cuvenită, de admira
ția iubitorilor de muzică populară. 
Scrisorile lor sînt un barometru 
sensibil al exigențelor și preferin
țelor pe care un artist bun le poa
te satisface numai pregătindu-se 
încontinuu, muncind imens.

în încheiere o singură urare, 
Sînt convins că o fac și în numele 
admiratorilor săi care-i iubesc și 
ochii (vorba cîntecului) și vocea t 
în corul mulților și bunilor cîntă- 
refi din țara noastră să fie tot
deauna un solist I

hrănesc solul 
al cîntecelor 

A le alege cu gri- 
a le aduna și iar a 
ca altădată Anton 
o cerință care dacă 
poate face dintr-un 

ziceam, un agitator

prin inovații
Zilele trecute, cabinetul teh

nic de la Uzinele textile „30 
Decembrie” din Arad a înre
gistrat cea de-a 97-a propu
nere de inovație de la începu
tul anului.

Dintre inovațiile propuse, 53 
au și fost aplicate în procesul 
de producție aducînd 
prinderii economii în 
de 236 000 lei.

Cabinetul tehnic al 
desfășoară o susținută activi
tate în vederea creșterii nu
mărului inovatorilor, atragerea 
lor la rezolvarea unor proble
me tehnice importante legate 
de bunul mers al producției.

PETRU I. DOBREA 
țesător.

în Școala medie „Petru Ma
ior“ din Gherla a avut loc nu 
de mult un interesant concurs 
școlar cu tema: „U.R.S.S. pe 
primul loc din lume in cuce
rirea spațiului cosmic“.

La concurs au participat 
clasele a IX-a cu limbile de 
predare romînă și maghiară,

reprezentate de cei mai buni 
dintre elevi.

In fața unui număr de peste 
350 de elevi, concurența au 
dat răspunsuri precise la în
trebările despre mărețele suc
cese ale oamenilor 
drumul construirii

sovietici pe 
desfășurate

a comunismului și cucerirea 
spațiului cosmic.

Cea mai bună pregătire au 
demonstrat-o concurentele Je- 
can Maria — clasa a IX-a A 
și Szilagy Marghiola — clasa 
a IX-a B.

Cîștigătorilor li 
premii in 
școlare.

cărți
s-au oferit 
și rechizite

între- 
valoare

uzinei

Noi construcții zootehnice
Gospodăria agri

colă colectivă uni
ficată din comuna 
Sălsig, raionul Ce
hul Silvaniei are 
un sector zootehnic 
dezvoltat. In aten
ția colectiviștilor a 
stat construirea a 
două grajduri cu o 
capacitate de 200

capete precum și 
cîteva crescătorii 
pentru porci.

Comitetul comu
nal U.T.M. a mobi
lizat să participe 
activ la aceste con
strucții și tinerii. 
Astfel tinerii au a- 
jutat prin muncă 
patriotică la trans-

portul
rea balastului. Ti
nerii Vasile Arde- 
leanu, 
Tătărah 
numără 
fruntași 
acțiune.

ION FARCAȘ
elev

și prepara- Seară de poezie

Recital —
George Niculescu-Basu
7 iiițiativa Casei de discuri ,,E- 

lectrecord" de a realiza o 
serie de înregistrări cu cei 

’mai de seama reprezentanți ai 
artei noastre lirice se înscrie prin
tre cele mai interesante acțiuni 
ale acestei instituții.

O dovadă grăitoare în acest 
sens o constituie recenta editare 
a discului consacrat lui G. Nicu
lescu-Basu, unul dintre cei mai 
remarcabil^ artiști lirici romi ni.

Desiășurînd o activitate de peste

Gheorghe 
alții se 
printre 
această

Și

la

ABEL DÄRÄBAN 
tehnician

•»'

accinurile conțin, 
după cum se știe, 
germeni în stare 
latentă ai bolilor 
pe care le combat. 
Filmul „Lupii la
stînă“ încearcă să 

îndeplinească această funcție, 
dar — din păcate — germenii 
nocivi din această compoziție 
cu aparențe educative, covîr- 
șesc influența pozitivă. Anun- 
țîndu-se, prin tema abordată, 
ca o creație închinată operei 
de reeducare a tinerilor delîc- 
venți, filmul este, în esență, 
redus la o poveste aventuroa
să cu scene tari și împușcături 
sonore.

Intr-o vilă singuratică, care 
adăpostește o casă de corecție 
condusă în spiritul unei peda
gogii generoase, survine un 
trio sinistru, compus din 
gangsteri celebri. Cei trei ban
diți, dintre care unul a evadat 
tocmai din închisoare, vor să 
obțină un răgaz necesar în 
fuga lor disperată. Este evi
dent că regizorul filmului 
(Hervé Bromberger) și autorul 
scenariului (Frédéric Grendel) 
au intenționat să justifice uti
lizarea fără economie a „pito
rescului” lumii interlope, și — 
în general — a efectelor ti
pice genului polițist, încadrin- 
du-le în schema fragilă a 
unui conflict de presupuse 
consecințe educative, care ar 
opune colectivitatea „reedu
caților“, bandei de spărgători 
cu diplomă.

ci explorare a problematicii 
psihologice pe care o ridică 
munca de educație printre mi
norii decretați pripit ca „ele
mente asociale“ și cercetarea 
acestui complex de probleme 
pînă la dezvăluirea cauzelor 
lor economice și politice ar 
fi putut duce la o operă cine
matografică de un mare in
teres. Chiar dacă această in
vestigație ar fi fost limitată

ral, imagini ale procesului de 
educație, cedînd spațiu epi
soadelor spectaculoase cu orice 
preț. Proiectata opoziție din
tre tinerii internați și răufăcă
torii înrăiți nu se realizează 
decât în linii exterioare.

Spre deosebire de realizările 
neorealismului italian în do
meniul creației de tipuri și de 
portretistica umană rafinată 
a cinematografiei franceze

înfățișeze pregnant tipul rău
făcătorului fără scrupule, ca
pătă chiar trăsăturile bine 
cunoscute ale gangsterului o- 
nest și uman, din arsenalul 
producțiilor holliwoodiene. Al 
doilea bandit (care beneficia
ză și de farmecul personal al 
actorului Pierre Mondy) este 
un asasin voios, care devine 
crud numai... din necesitate, 
în sfîrșit, ultimul membru al

ei păstrează cel puțin o egală 
compasiune decesului specta
culos al „patronului“ Pierrot 
Jasmin, banditul cu mâini 
curate.

Este drept să observăm că 
filmul conține cîteva pasaje de 
un real dramatism, care dacă 
ar fi fost prinse în cleștele 
unui conflict profund ar fi că
pătat o altă valoare. Ne gîn- 
dim la cursa infernală a ma-

Lupii la stînă
de o viziune restrînsă a lucru
rilor, ea ar fi putut să comu
nice spectatorilor aspecte dis
parate ale dramei tineretului 
într-o organizare socială osti
lă omului. Filmul lui Truf- 
faut, „Patru sute de lovi
turi“ este o asemenea reușită 
parțială care pune societății 
burgheze întrebări tulbură
toare. In „Lupii la stînă“ con
fruntarea dintre punctul de 
vedere pozitiv și cel negativ 
este însă sumară și nesusți
nută. Educatorul acestei colo
nii de mici infractori este un 
om de treabă, care aplică, 
probabil, metode avansate dar 
care în acțiunea propriu-zisă 
a filmului apare mai curînd 
sub aspectul unui sportiv lo
ial și temerar. Scenariul nu 
cuprinde, decîț cu totul late-

tradiționale, filmul lui Brom- 
berger nu acordă atenție a- 
dîncirii caracterelor. Aci apa
re limpede natura ușuratică 
proprie acestei pelicule de 
antren superficial. Tratarea 
neaprofundată a oamenilor 
care apar în conflict, duce fa
tal la adoptarea unor scheme
tip. în cele din urmă, lipsa 
de relief a personajelor pro
voacă răsturnarea programu
lui educativ al filmului. In
tr-adevăr, în vreme ce printre 
„pozitivi“ nu distingem perso
nalități vii, care să ne atragă, 
bandiții — fără a deveni pro
funzi — sînt colorați prin 
procedee stridente și ocupă 
astfel primul plan al atenției. 
Șeful bandei ,Pierrot Jasmin, 
care in cadrul opoziției dintre 
bine și rău ar. fi trebuit să

acestui triptic este menținut 
în atenția spectatorului prin 
manifestările sale demențiale, 
oare în același timp îl absol
vă de orice responsabilitate. 
Ce opune filmul acestor fi
guri desenate cu un creion 
cinematografic gros ? Figurile 
șterse ale celor doi sau trei 
„oameni de bine“, care nu ca
pătă în acțiune 
rale distincte, 
facă — în plan 
periori. Pentru 
final, un tablou cu semnificații 
morale, autorii filmului recurg 
la moartea melodramatică (și 
inutilă, nejustificată) a unuia 
dintre minorii reeducați. Ban
diții sînt prinși, dar, în ciuda 
marșului în grup al băieților 
din ultimele clipe ale narației, 
sințem înclinați să credem ci

trăsături mo- 
capabile să-i 
artistic — su- 

a realiza, in

țînii condusă de ucigașul 
Charlot și — mai ales — la 
emoționantul moment liric al 
întîlnirii dintre tinărul Rou- 
qain și iubita sa. In rest, a- 
bundă însă situațiile false, 
cruzimile gratuite și clișeele 
vechi.

Lipsa unor elemente cît de 
cît limpezi privind principiile 
educative ale principalului 
personaj pozitiv agravează 
confuzia de înțelesuri a fil
mului. In sfîrșit, deoarece 
principalii inamici ai eroilor 
„pozitivi“ rămîn niște răufă
cători versați, adevărații vrăj
mași ai tinerei generații, au
tenticii vinovați ai dramelor, 
fiecăruia dintre băieții inter
nați sînt scoși din cauză.

Ne vine foarte greu să înțje- 
tsoem tntuziasmul manifest«*

de semnatara cronicii din 
„Contemporanul“, care consi
deră acest film ca fiind „foarte 
franțuzesc ca atmosferă“ și 
chiar „pe de-a-ntregul con
vingător“. Nu este aici locul 
să discutăm mai pe larg des
pre ceea ce este cu adevărat 
reprezentativ ca atmosferă 
într-o cinematografie naționa
lă ilustrată de René Clair, Res- 
son, Colpi sau Daquin. In ceea 
ce privește însă caracterul 
^convingător* al „Lupilor la 
stînă“ este cazul să ne între
băm în ce anume constă a- 
cesta. Filmul nu ne convinge 
în nici un caz că banditismul 
trebuie respins și nici că, după 
cum se scrie în cronica citată 
mai sus, „e imposibil să fii 
om și gangster în același 
timp". Dimpotrivă, generozi
tatea sufletească și dulcea de
licateță a șefului bandei de 
gangsteri, pe care băieții din 
colonie îl lasă să plece fără 
să-l atingă, pare să pledeze 
pentru posibilitatea de a fi 
concomitent om și gangster. 
Oricum, /problematica filmu
lui este fals concepută, deoa
rece se eschivează să pună 
problema educării tineretului 
în termenii ei reali. Totodată 
nu trebuie să trecem ușor 
peste influența nefericită a a- 
cestui gen de filme, asupra 
formării gustului artistic al 
spectatorilor tineri. Direcția 
difuzării filmelor ar trebui să 
acorde considerația cuvenită 
acestor argumente.

S. M1NDBA

Recent, comitetul organiza
ției de bază U.T.M. din secția 
mașini electrice a Uzinelor 
constructoare de mașini din 
Reșița a organizat la Casa 
de cultură o interesantă seară 
de poezie cu tema. „Mihail E- 
miinescu — luceafăr al poeziei 
romînești“.

Atît expunerea despre viața 
și activitatea marelui poet, 
cît și recitarea poeziilor „îm
părat și proletar“, „Scrisoa
rea a III-a“, „Luceafărul“, 
„Pe lîngă plopii fără soț“ și 
altele i-au ajutat pe tinerii 
participanți să cunoască 
bine creația eminesciană, con
tribuind la dezvoltarea 
gostei lor pentru poezie.

COSTACHE PARTENIE

jumătate de veac, George 
lescu-Basu a dat viată pe 
scene ale lumii unui imens

mai

dra-

Nicu- 
marile 

__ _ ____  număr 
de personaje din opere aparținînd 
celor mai diferite stiluri și epoci 
de creație.

Arta interpretativă a lui, Nicu- 
lescu-Basu se caracterizează prin 
realismul ei, prin profunzimea sen
timentelor ce le degajă, prin căl
dura și marea ei putere de con
vingere.

Discul editat de „Electrecord“ 
în colecția „Mari cintăreti romini’* 
conține un număr de 12 imprimări.

VASILE DONOSE



încheierea lucrărilor 

Congresului P. C. Bulgar

Pe harta orașului erou Lenin
grad au apărut zeci de noi 
denumiri de străzi și bulevar
de. în fotografie : Sfrada 
Alfai — una dintre cele mai 

noi străzi ale orașului.

GEKEVA : Ședința subcomitetului 
pentru încetarea 

experiențelor nucleare

SOFIA 14 (Agerpres). — La 
14 noiembrie într-o atmosferă 
entuziastă, a avut loc ședința 
de închidere a celui de-al 
VlII-lea Congres al Partidului 
Comunist Bulgar. Congresul a 
ales noul Comitet Central al 
partidului alcătuit din 101 
memb :i și 67 membri supleanți 
ai C.C., precum și Comisia 
Centrală de Revizie, formată 
din 25 de membri.

Comitetul Central al P.C. 
Bulgar a ales în prima sa ple
nară Biroul Politic al C.C. al 
P.C.B., din care fac parte: 
Boian Bîlgaranov, Dimităr Ga- 
nev, Mitko Grigorov, Jivko 
Jivkov, Todor Jivkov, Ivan 
Mihailov. Encio Staikov, Stan- 
ko Todorov, Boris Velcev. Ca 
membri supleanți ai Biroului 
Politic au fost aleși : Dimităr 
Dimov, Pencio Kubadinski, 
Tano Țolov.

Dimităr Dimov a fost ales 
președintele Comisiei de Con
trol a C.C. al P.C.B.

Todor Prahov a fost ales 
președintele Comisiei Centrale 
de Revizie a P.C.B.

în Secretariatul C.C. al 
P.C.B. au fost aleși: Todor 
Jivkov — prim-secretar al C.C. 
al P.C.B., Boian Bîlgaranov, 
Mitko Grigorov, Boris Velcev, 
Nacio Papazov. Lîcezar Avra- 
mov, secretari ai C.C. al P.C.B.

Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.B., a rostit cu- 
vîntul de închidere a con
gresului. El a subliniat că cel 
de-al VlII-lea Congres a jus
tificat încrederea și speranțele 
partidului și poporului. Con
gresul a aprobat în unanimita
te linia generală de politică 
internă a Partidului Comunist

Bulgar, precum și planul de 
perspectivă de dezvoltare a 
R. P. Bulgaria în următorii 
douăzeci de ani.

Todor Jivkov a arătat în 
cuvîntul său că congresul a 
aprobat în unanimitate și li
nia generală a politicii exter
ne a R. P. Bulgaria, bazată 
Pe principiile leniniste ale co
existenței pașnice a statelor 
cu orînduiri sociale diferite.

Todor Jivkov a spus în con
tinuare că cel de-al VlII-lea 
Congres al P.C.B. a exprimat 
voința întregului partid de a 
lupta pentru consolidarea fră
ției și unității de luptă a miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Delegații la congres au 
scandat în picioare lozinci în 
cinstea Partidului Comunist 
Bulgar, a Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, a parti
delor comuniste și muncito
rești frățești.

într-o atmosferă de mare 
entuziasm, congresul a luat 
sfîrșit prin intonarea Interna
ționalei și a unor cîntece re
voluționare bulgare.

SOFIA. — în după-amiaza zilei 
de 14 noiembrie a avut loc la 
Sofia un miting al oamenilor 
muncii cu prilejul încheierii Con
gresului al VlII-lea al Partidului 
Comunist Bulgar.

SOFIA. — După cum trans
mite B.T.A., printr-un Decret 
al Prezidiului Adunării Popu
lare a R P. Bulgaria se con
voacă sesiunea a II-a a Adu
nării Populare pentru 19 no
iembrie 1962.

VIZITELE DELEGAȚIEI 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 

A R.P.R. IN IUGOSLAVIA 
BELGRAD 14 (Agerpres). — 

Corespondență specială : Dele
gația Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romine con
dusă de acad. prof. Ștefan S. 
Nicolau, care se află de trei 
zile în R.P.F. Iugoslavia, la in
vitația Skupșcinei Populare Fe
derative Iugoslave, a vizitat în 
cursul dimineții de miercuri 
Combinatul agro-alimentar „Beo
grad” din apropierea Belgradu
lui. Delegația a vizitat și Com
binatul agro-alimentar Servo 
Mihalj din localitatea Zrenjanin.

Delegația a fost însoțită de 
Punișa Perovici, secretarul Co
misiei pentru afacerile externe 
a Skupșcinei Populare Federa
tive Iugoslave, Milenako Boianici, 
secretar pentru agricultură al 
Republicii Populare Serbia, pre
cum și de Ion Rab, ambasado
rul R.P.R. la Belgrad.

Oaspeții romîni au vizitat di
ferite secții ale celor două com
binate agro-alimentare și au stat 
de vorbă cu muncitorii.

La plecare, membrii delega
ției parlamentare romîne au 
mulțumit pentru primirea cor
dială care li s-a făcut și au 
urat muncitorilor din cele două 
combinate succese în activitatea 
lor.

Miercuri la amiază, delegația 
Marii Adunări Naționale a făcut 
o vizită la sediul Comitetului 
popular al plășii Zrenjanin, unde 
a fost întîmpinată de Jarco Ju- 
punski, președintele Comitetului 
popular al plășii și de alți re
prezentanți ai organelor locale.

GENEVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 13 no
iembrie, în Palatul Națiunilor 
a avut loc o ședință a subco
mitetului pentru încetarea ex
periențelor cu arma nucleară.

Reprezentanții puterilor oc
cidentale nu au spus nimic 
nou. Ca și înainte, ei au în
cercat în continuare să-i 
atragă pe participanții la tra
tative în discutarea amănun
telor tehnice și să-i abată de 
la rezolvarea problemei prin
cipale — realizarea unui acord 
cu privire la încetarea expe
riențelor cu arma nucleară pe 
baza mijloacelor naționale de 
detectare.

Reprezentantul sovietic S. K. 
Țarapkin a amintit partici- 
panților la tratative de rezolu
ția Adunării Generale a 
O.N.U. care cere ca experien
țele cu arma nucleară să înce
teze cel tîrziu la 1 ianuarie 
1963.

în continuare, reprezentan
tul Uniunii Sovietice a arătat 
că, dacă puterile occidentale 
ar da dovadă de bunăvoință și 
de dorință, în prezent s-ar 
putea încheia un acord care 
să pună capăt tuturor expe
riențelor cu arma nucleară. 
Dar după cum se vede, ele nu 
manifestă această dorință. Pu
terile occidentale care parti
cipă, la tratative caută subter
fugii pentru a nu înceta expe
riențele. Ele resping sistemul

național de control și insistă 
asupra adoptării unui sistem 
internațional de control și a 
inspecției obligatorii la fața 
locului. în realitate însă, a su
bliniat S. K. Țarapkin, siste
mele naționale de detectare a 
exploziilor există, funcționea
ză și eficiența lor a și fost 
dovedită în practică prin înre
gistrarea experiențelor efec
tuate în toate mediile, inclu
siv sub pămînt.

Referindu-se la declarația 
ministrului de război al An
gliei că între S.U.A. și Anglia 
s-a încheiat un acord cu pri
vire la efectuarea de către 
Anglia a unor explozii nu
cleare pe poligonul din Ne- 
vada, reprezentantul sovietic 
a subliniat că aceasta dove
dește clar că din considerente 
militare puterile occidentale 
se eschivează cu bună știință 
de la rezolvarea problemelor 
încetării experiențelor nu
cleare. Acesta este adevăratul 
motiv al faptului că în cursul 
tratativelor membrii subcomi
tetului nu pot ajunge la un 
acord cu privire la încetarea 
experiențelor cu arma nu
cleară.

Este necesar să se sublinie
ze că această hotărîre a gu
vernului englez a fost adopta
tă în momentul cînd Aduna
rea Generală a O.N.U. cere 
încetarea imediată a expe
riențelor cu arma nucleară.

Marele succes 
al artiștilor sovietici 

la Washington
WASHINGTON 15 (Ager

pres). — TASS transmite: 
Marți a avut loc la Washing
ton primul spectacol dat de un 
grup de balet de la Teatrul 
Mare din Moscova care a pre
zentat cu mult succes specta
colul „Lacul lebedelor“.

Sala Teatrului „Capitol“, 
unde s-a desfășurat spectaco
lul, a fost arhiplină. La pre
mieră au asistat J. Kennedy, 
președintele S.U.A., împreună 
cu soția, A. F. Dobrînin, am
basadorul U.R.S.S., împreună 
cu soția, membri ai guvernu
lui S.U.A. și ai congresului, 
reprezentanți ai corpului di
plomatic, oameni de cultură și 
știință, reprezentanți ai cercu
rilor de afaceri.

In antractul dintre actele 2 și 
3, președintele Kennedy îm
preună cu soția Și cu ambasa
dorul U.R.S.S., A. F. Dobrînin, 
s-au dus în culise și au felici
tat colectivul de balet de la 
Teatrul Mare pentru marele 
său succes.

Vizita lui A. I. Mikoian 
în Cuba

HAVANA 14 (Agerpres). - 
TASS transmite: La 13 noiem
brie A. I. Mikoian, prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri al U R-S.S., însoțit de 
Carlos Rafael Rodriguez, pre
ședintele Institutului național 
pentru reforma agrară, a vizi
tat una din cele mai mari gos
podării populare din Cuba — 
„Isla Turiguano“.

Vizitînd gospodăria și șan-

tierele de construcții, A. I. Mi
koian a discutat cu însuflețire 
cu Carlos Rafael Rodriguez și 
conducătorii gospodăriei pro
blemele vitale ale acestei gos
podării și îndeosebi cele pri
vind dezvoltarea ei.

In cursul vizitei la „Isla Tu_ 
riguano“ oaspetele sovietic a 
fost salutat pretutindeni cu 
cordialitate și căldură de mun
citorii gospodăriei.

Arestarea unor
contrarevoluționari cubani

HAVANA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite: Organele 
securității de stat din Cuba 
au arestat la 2 noiembrie pe 
contrarevoluționarul Miguel O. 
Crespo, agent al Agenției cen
trale de investigații a Statelor 
Unite. Căpetenia bandei con
trarevoluționare de spioni și 
diversioniști, care a fost ares
tat, a fost ofițer în timpul re-

Ce se întîmplă la Guantanamo
Relatări ale presei americane

PARIS. — Cea de-a 12-a con
ferință generală U.N.E.S.C.O., 
care are loc Ia Paris, a ales pe 
René Maheu, director general 
al U.N.E.S.C.O. René Maheu a 
fost pînă acum director gene
ral ad-interim.

GENEVA — La Geneva s-a 
anunțat că Republica Algeria 
a fost admisă în Organizația 
Mondială a Sănătății.

DAR-ES-SALAM. — După 
cum a devenit cunoscut la 
Dar-Es-Salam, noul stat afri
can independent Uganda a 
rupt toate relațiile cu Portu
galia. Consulatul portughez 
de la Kampala (capitala Ugan- 
dei) a fost închis la cererea 
guvernului Ugandei.

„Nu dorim să menținem re
lații cu o țară care promo
vează o politică rasistă și co
lonialistă“ — se spune în de
clarația dată publicității de 
guvernul Ugandei.

WASHINGTON 14 (Agerpres). 
— Intr-un comunicat al Birou
lui bugetului federal american, 
dat publicității la 13 noiem
brie, se precizează că pe anul

fiscal, care se va încheia la 
30 iunie 1963, deficitul bugetar 
al S.U.A. va fi de 7 800 000 000 
dolari, al doilea deficit record 
din timp de pace al țării. Pe 
exercițiul precedent deficitul a 
fost de 6 300 000 000 dolari.

LONDRA — Pirații acrului 
ai marionetei katangheze, 
Chombe, au reluat bombarda
rea localităților din Katanga 
de nord unde sînt dizlocate 
subunități ale armatei națio
nale congoleze.

După cum transmite cores
pondentul din Lcopoldville al 
agenției Reuter, aviația Iui 
Chombe a bombardat localita
tea Mbuiu situată între ora
șele Albertville și Manono.

Ca urmare a acestui nou a- 
tac pirateresc au fost omorîte 
cinci persoane și rănite alte 
șase.

CAIRO. — în ziua de 13 noiem
brie, la Sanaa s-a anunțat că Re
publica Arabă Unită a hotărît să 
pună la dispoziția Yemenului un 
împrumut fără dobîndă in valoare 
de 1 000 000 lire egiptene pentru 
mărfurile care urmează a fi impor
tate din R.A.U. Condițiile de achi
tare a împrumutului vor fi stabilite 
de comun acord peste cinci ani.

BRUXELLES — După cum 
relatează ziarul „Le Peuple“, 
producția de oțel a țărilor 
comunității cărbunelui și oțe
lului a scăzut în comparație cu 
perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut cu 1,8 la sută. 
Producția de oțel a R. F. Ger
mane a scăzut în această peri
oadă cu 3,7 Ia sută, iar a Fran
ței cu 3,4 la sută.

MOSCOVA. — Sportivul sovie
tic Evgheni Andreev a stabilit un 
nou record mondial în saltul cu 
parașuta cu deschiderea întîrziată.

El a decolat la 1 noiembrie a.c. 
ora 7,44 cu un aerostat de serie 
„Volga", destinat efectuării cerce
tărilor științifice Ia mare altitu
dine.

SAN FRANCISCO. — La 
14 noiembrie a luat sfîrșit 
Festivalul internațional al fil
mului desfășurat în orașul 
San Francisco (S.U.A.). Pre
miul întîi al festivalului a 
fost decernat filmului brazi
lian „O pagador de promes- 
sas“, creație a regizorului An- 
selmo Duarte. Premiul pentru 
cea mai bună regie a fost a- 
tribuit cineastului sovietic 
Andrei Tarkovski, pentru fil
mul „Copilăria lui Ivan“.

asiștii din Rhodesia 
de sud au făcut a 
cotitură pe care cal
culele obișnuite în 
grade sînt incapabi
le s-o exprime fi
del. Pur și simplu, 

rasiștii au hotărît să înceteze de 
a mai fi.., rasiști! Emoționant, 
cutremurător, senzațional! Titluri 
de o șchioapă, comentarii răsu
nătoare, mesaje telegrafice. Con
gresul special al „partidului fe

deral unit" — notați : congres 
special — a aprobat propunerile 
de „desegregare" prezentate de 
Whithead, premierul guvernului 
Rhodesiei de sud. Dl. Whithead 
asigură omenirea uimită că a- 
ceasta înseamnă practic părăsi
rea tuturor concepțiilor sale de 
pînă acum, înseamnă abandona
rea rasismului, înseamnă „o 
schimbare revoluționară în poli
tica tradițională". De acum îna
inte, albi și negri vor putea să 
vadă împreună filmele cu 
cow-boy și — culmea — chiar 
să locuiască în... aceleași orașe.

Rasismul a decedat, care va 
să zică, în Rhodesia de sud. Doar 
eu niște mărunte excepții pe 
care dl. Whithead le menționea
ză discret:

1) „Nu este practic” — in
formează dumnealui — să se des 
ființeze rasismul în școli.

2) Vedeți dumneavoastră, cine 
n-are școală n-are ce căuta... la 
vot. Chiar dl. Whithead o spune, 
afirmînd că n-are intenția să 
deschidă „porțile participării la 
vot” celor „care nu au educație”. 
De asemenea, n-au ce căuta la 
vot cei care „nu înțeleg proble
mele importante care se pun în 
fața țării*. Cine sînt ? Premierul

este delicat : nu i-a numit direct, 
dar misterul nu-i greu de dezle
gat. Africanii sînt povățuiți pă
rintește să nu-și complice existen
ța : votul este o treabă prea difi
cilă pentru niște oameni ca ei care 
„nu înțeleg problemele impor
tante care se pun în fața țării“...

în afară de aceste mărunte 
excepții și altele la fel de mă
runte, rasismul a decedat în 
Rhodesia de sud. Poate avea 
cineva vreo îndoială?

E. O.

Teologii
atomiști

easupra vechiului 
oraș bavarez Wiirtz- 
burg nu se ridica 
fumul rugurilor In
chiziției. în sala 
Burkhardushaus nu 
răsunau cumplitele

exorcisme împotriva ereticilor. 
Dimpotrivă, tema discuției pur
tate la Academia catolică în ul
timele zile ale lunii septembrie a 
avut un caracter cîte se poate de 
modern: războiul atomic. Cu toa-

Sfu’denji vesf-germsn! protestează împotriva acțiunilor polițienești 
de la Eonn față de membrii redacfiei „Der Spiegel“. Ei cer de
misia lui Strauss, ministrul de război de la Bonn, amestecat în 

acest scandal politic.

Scopurile vizitei lui Adenauer 
la Washington

BONN 14 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 14 no
iembrie, cancelarul vest-ger- 
man, -Adenauer, a sosit la 
Washington, unde va duce 
tratative cu președintele Ken
nedy, cu secretarul de stat, 
Rusk, și cu ministrul de război 
McNamara. Cancelarul este 
însoțit de ministrul afacerilor 
externe al R.F. Germane, Sch
roder. Noul voiaj al lui Ade
nauer, dincolo de ocean, a fost 
amînat cu o săptămînă, deoa
rece acțiunea polițistă împo
triva revistei „Der Spiegel“ din 
Hamburg a creat primejdia 
destrămării actualei coaliții 
guvernamentale de la Bonn. 
Sacrificînd doi secretari de 
stat, cancelarul a reușit cu 
mare greutate, în ultimul mo
ment, înainte de a pleca în 
S.U.A., să cîrpească spărtura 
primejdioasă în tabăra guver
namentală.

Ziarul „General Anzeiger“,

aparținînd cercurilor guverna
mentale, nu ascunde că Ade
nauer a plecat la Washington 
„cu intenția de a avertiza gu
vernul american împotriva 
oricăror tratative cu Uniunea 
Sovietică“.

La Washington se va acorda 
o atenție deosebită probleme
lor militare. După cum re
zultă din știrile apărute în 
presă, între Bonn și Washing
ton s-a schițat un „compro
mis“ sui generis asupra pro
blemelor militare. Pe de o 
parte, cei de la Bonn nu au 
nimic împotrivă să satisfacă 
doleanțele guvernului ameri
can și să sporească și mai 
mult bugetul militar. Pe de- 
altă parte, drept recompensă, 
Washingtonul este dispus să-și 
dea binecuvîntarea pentru cre
area pumnului atomic inde
pendent al N.A.T.O., în care 
Bonn-ul să ocupe situația do
minantă.

NEW YORK 14 (Agerpres). — 
TASS transmite : Relatările presei 
dovedesc că S.U.A. intenționează 
să folosească baza militară Guan- 
tanamo pentru o agresiune împo
triva Cubei.

După cum relatează corespon
dentul din Guantanamo al ziarului 
„New York Times", Szulc, la 19 
octombrie aici au sosit „mii de 
soldați din infanteria marină cu 
armament greu și muniții". Penta
gonul, recunoaște corespondentul, 
nu a exclus încă posibilitatea că 
această „criză" va duce la opera
țiuni ofensive, care vor necesita 
sprijin din Guantanamo.

Unitățile de desant și de geniu, 
continuă corespondentul, constru
iesc pe crestele dealurilor caze
mate din beton. Dealurile de la 
Guantanamo au fost transformate 
într-o adevărată rețea de fortifi
cații. Artileria și tancurile sînt as
cunse în păduri și în munți. Două 
aerodroame au fost ocupate cu a- 
vioanele de bombardament și vî- 
nătoare cu reacție și de bombar
diere capabile să efectueze zboruri 
în picaj. La bază domnește încor
darea și psihoza războinică, scrie 
corespondentul.

„De la această bază maritimă

militară a S.U.A., din tranșeele 
recent săpate, țevile tunurilor se 
îndreaptă spre Cuba lui Castro", 
relatează de la baza din Guanta
namo corespondentul ziarului „New 
York World Telegramm and Sun". 
Pe zeci de înălțimi, arată cores
pondentul, ,,au fost amplasate tu
nuri și cuiburi de mitraliere, a- 
părate cu saci de nisip. Contrator- 
piloarele și navele militare au fost 
aduse chiar lingă litoral. Tunurile 
de pe aceste nave sînt gata să 
deschidă focul".

Din relatările corespondenților 
de presă reiese, de asemenea, că 
în timp ce S.U.A. sînt preocupate 
de pregătiri militare, poporul cu- 
ban își continuă munca pașnică. 
După cum mărturisește contraami
ralul Edward O’Donned, coman
dantul bazei de la Guantanamo, în 
ziarul „New York World Tele
gramm and Sun”, „nu s-a observat 
nici o sporire considerabilă a for
țelor cubane în ce privește efecti
vul de trupe”.

„Nu există nici o dovadă că 
cubanii s-ar pregăti să atace baza", 
a declarat generalul Collins, co
mandantul infanteriei marine de la 
această bază.

gimului dictatorial al lui 
Batista, a luat parte la lupta 
împotriva armatei de insur
genți a tui Fidel Castro. Cres
po a fost șeful „Grupului 
pentru misiuni speciale“, din 
cadrul Agenției centrale de 
investigații. O dată cu căpete
nia bandei de spioni și diver
sioniști a fost arestat unul 
din ajutorii săi. In momentul 
arestării, la contrarevoluțio
nari a fost descoperită o can
titate importantă de arme, 
muniții, diferite mijloace de 
comunicații.

Uneltirile criminale ale con
trarevoluționarilor au fost ză
dărnicite. In depozițiile sale, 
agentul spionajului american 
a recunoscut că activitatea sa 
ca șef al „grupului pentru 
misiuni speciale“ era dirijată 
de americani. Astfel, de pildă, 
la Miami acest grup era con
dus de Bob Wall, reprezentant 
al Agenției centrale de in
vestigații. Wall conduce în
treaga activitate a serviciului 
de spionaj american din Mia- 
mi. „Grupul pentru misiuni 
speciale“ dispune de nave în
zestrate cu armament modern.

Crespo a declarat în conti
nuare că Agenția centrală de 
investigații a S.U.A. a elabo
rat cîteva planuri de invadare 
a Cubei. Unul din aceste pla
nuri este cotropirea unor 
insule cubane cu scopul de a 
le transforma într-o bază pen
tru desfășurarea agresiunii. 
Crespo a menționat o serie de 
alte fapte care ilustrează par
ticiparea directă a Agenției 
centrale de investigații la pre
gătirea unei agresiuni armate 
împotriva Cubei.

DOSARUL
GUYANA britanică

onferința <le la Londra, care ar fi 
trebuit să stabilească data acordării 
independenței Guyanei britanice, nu 
a ajuns Ia nici un rezultat. După 
două săptămîni de discuții lucră
rile ei au fost suspendate „pe ter
men nelimitat“. La conferință

Guyana britanică a fost reprezentată de delegația 
Partidului Popular Progresist de guvernămînt, 
condusă de primul ministru Cheddi Jagan și de 
delegațiile partidelor reacționare de opoziție 
„Forțele unite* și „Congresul Național Popular“.

Partea engleză, de la început 
urmărea să torpileze conferința 
în speranța de a amîna rezolva
rea problemei privind acordarea 
independenței acestei țări. Diver
gențele dintre partidele din Gu
yana britanică au fost folosite 
drept pretext pentru atingerea 
acestui scop.

Încercînd să abată atenția de 
Ia problema principală — acor
darea neîntîrziată a independen
ței țării — partidele de opoziție 
din Guyana britanică, acționînd 
în interesul cercurilor colonia
liste, au cerut organizarea unor 
noi alegeri în Guyana britanică 
încă înainte de dobîndirea 
independenței și revizuirea actualului sistem elec
toral. (Ele se pronunță, între altele, pentru in
staurarea... monarhici). Scopul acestei manevre 
este de a obține, cu concursul autorităților en
gleze, răsturnarea guvernului Cheddi Jagan, ales 
în mod legal și care se bucură de sprijinul ma
jorității populației.

în condițiile avîntului general al mișcării de 
eliberare națională, poporul Guyanei britanice 
s-a ridicat cu hotărîre împotriva jugului colo
nial. în 1953, sub presiunea maselor populare, 
Anglia a fost nevoită să acorde o constituție 
care prevedea înființarea unui parlament (pu
terea continuînd însă să se afle în mîinile guver
natorului britanic). în același an au loc primele 
alegeri care au adus victoria Partidului Popular 
Progresist (înființat în 1950), partid care reu
nește forțele luptătoare pentru independența 
țării. Acest partid s-a pronunțat pentru o serie 
de reforme democratice ca : naționalizarea in
dustriei, reforma agrară, introducerea învățămîn-

2.«o Km,-

r

\Brifantâ
) SfGuyana 
/ ’M \oland«zâ 
• ,D.d.r1«.,|(Surinam)

JòrazìlioL

tului gratuit etc. îndată însă Londra și Washing* 
tonul au trecut la atacuri și mașinațiuni îm
potriva guvernului format de dr. Jagan.

Cercurile monopoliste își vedeau amenințate 
interesele, în special cele din domeniul extrac
ției de bauxită (Guyana britanică se situează 
printre cele mai mari producătoare din lumea 
capitalistă) și minereu de mangan. în țară au 
fost trimise trupe engleze și guvernul a fost di
zolvat. Mulți patrioți, printre care și dr. Jagan, 
au fost arestați și întemnițați. Lupta poporului 
a dus însă la eliberarea fruntașilor mișcării pen

tru independență. în alegerile 
din 1957 forțele democratice au 
obținut din nou mari succese. în 
alegerile din anul trecut, în ciu
da uneltirilor colonialiste, Parti
dul Popular Progresist a obținut 
o victorie răsunătoare cîștigînd 
20 din cele 35 de locuri din Adu. 
narea Legislativă.

în februarie a.c., în urma re
zoluției adoptate de Comitetul 
de tutelă al O.N.U., autoritățile 
engleze au anunțat începerea de 
tratative pentru abordarea inde
pendenței acestei țări. Totodată 
însă cu ajutorul partidelor dc 
opoziție și al unor bande de hu
ligani, cercurile colonialiste en

gleze au organizat la Georgetown (capitala țării) 
tulburări pe care le-au folosit apoi ca pretext 
pentru amînarea acordării independenței. Este 
semnificativă o relatare a agenției americane 
U.P.I., potrivit căreia „Statele Unite au sugerat 
de mai multe ori guvernului englez că acordarea 
independenței Guyanei britanice ar putea consti
tui un pericol datorită tendințelor de stingă ale 
lui Jagan",

în lumina faptelor arătate apare și mai clar 
motivul pentru care au fost suspendate „pe ter
men nedeterminat“ lucrările recentei conferințe 
de la Londra. Poporul din Guyana britanică nu 
se lasă însă intimidat de manevrele colonialiști
lor care încearcă prin orice mijloace să-și pre
lungească rînduielile. După cum a declarat 
Cheddi Jagan, guvernului englez îi revine în
treaga răspundere pentru torpilarea conferinței. 
Poporul din Guyana britanică va continua lupta 
pentru cîștigarea independenței.

GH. PURCĂREA
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te acestea, cuvîntările unor preoți, 
teologi, filozofi 
întruniți acolo au 
mă de ev mediu.

însuși modul de 
blema trebuia să-i 
specți pe credincioșii 
„Un război atomic poate fi ad
mis ?", E interesant de știut ce 
vor spune ei cînd vor afla că 
majoritatea păstorilor sufletești 
întruniți în acest conclav atomic 
de la Wiirtzburg au răspuns 
afirmativ : da, războiul atomic 
trebuie admis !

Doi profesori bavarezi care 
au cutezat să susțină că arma 
atomică trebuie interzisă au fost 
vehement combătuți de profeso
rul pater Gundlach una din „so
mitățile" teologice din R.F.G.

— „Există valori — a spus el 
— pentru apărarea cărora folo
sirea armei atomice nu numai 
că trebuie admisă, dar e un lu
cru plăcut Domnului și e abso
lut morală"..,

A urmat apoi o declarație 
care a făcut, așa cum relatează 
corespondentul ziarului „SÜD
DEUTSCHE ZEITUNG", ca mul
tora dintre cei prezenți în sală 
să li se taie respirația :

— „Chiar dacă din această

și publiciști 
adus o mias-

a pune pro- 
facă circum- 

catolici :

pricină lumea ar trebui să pia
ră 1"

Dezvoltîndu-și ideile, Gund- 
lach a ajuns pînă acolo îneît a 
proclamat drept o 
a datoriei față de 
nimicirea oamenilor 
„valorilor supreme"

„îndeplinire 
dumnezeu" 
în numele 

catolice.
Așa a fundamentat din punct 

de vedere religios pater Gund
lach planurile agresive ale unor 
generali și miliardari dirt Occi
dent.

Profesorul Monzel din Miin- 
chen, teolog specializat în pro
bleme de morală, a căutat și el 
să furnizeze cîteva argumente 
în apărarea strategiei atomice. 
El a recomandat călduros folo
sirea așa-numitei arme atomice 
tactice. Monzel a respins de la 
bun început obiecția că în acest 
caz va pieri populația civilă, 
declarînd că în caz de război 
întregul popor are o „soartă co
mună" și că de aceea nu poate fi 
vorba de „soldați vinovați" și 
de „populația civilă nevinovată".

Discuția de la Academia cato
lică bavareză merită atenție. Ea 
constituie unul din elementele 
acelei campanii perfide care îm
bracă diferite forme și nu se 
dă înapoi de la nici un fel de

mijloace. Această campanie este 
desfășurată în țările Occiden
tului de cercurile agresive care 
se împotrivesc interzicerii armei 
nucleare. După cum vedem, ei 
cheamă în ajutor și unele „înal
te fețe" ultrareacționare ale bi
sericii.

E. R.

„Măsuri
excepționale'"

ă la Manila, capi
tala Filipinelor, cri
minalitatea în rîn- 
dul minorilor a 
crescut în ultimul 
timp în mod simți
tor, n-a mirat pe 

definitiv, în marileîn
capitaliste nivelul ri-

nimeni, 
orașe 
dicat al criminalității juvenile e 
un fapt obișnuit la ordinea zi
lei, Banalitatea faptului iese și 
mai mult în evidență cînd e 
vorba de Manila. Reședință a 
„celui mai corupt guvern din 
lume", după cum s-a exprimat 
chiar o revistă americană, Ma
nila — ca de altfel întregul te-

ritoriu filipinez
nea junglei capitaliste în toată 
hidoșenia ei. Și în această jun
glă, criminalitatea în rîndurile 
vîrstnicilor sau tinerilor își are 
locul ei bine stabilit. Nu miră, 
de asemenea, nici îngrijorarea 
manifestată de autoritățile fili- 
pineze. Mai totdeauna în ase
menea împrejurări poliția și-a 
manifestat neliniștea și a operat 
pe ici, pe colo unele arestări. 

Ceea ce a surprins a fost 
anunțarea de către autoritățile 
din Manila a unor „măsuri ex
cepționale". Curiozitatea lumii 
n-a fost pusă prea mult la în
cercare. în scurt timp aceste 
măsuri au fost intr-adevăr luate, 
în ce constau ele ? S-au luat 
cumva măsuri pentru reducerea 
numărului șomerilor ? Nu... S-au 
investit cumva anumite sume în 
construcția de locuințe, pentru 
lichidarea groaznicelor cartiere 
de cocioabe, izvoare de epidemii 
și delicvenți? 
în sfîrșit, s-au 
școli în care să 
peste un milion

— oferă imagi-

Nici pomeneală, 
construit noi 

fie cuprinși cei 
de copii de 

frec- 
vaga- 
nimic

copii 
vîrstă școlară care nu pot 
venta cursurile și care 
bondează pe străzi ? Nu, 
din toate acestea.

Atunci ce s-a făcut ? Pur 1 

simplu, după cum anunță agen
ția REUTER, s-a hotărît cai 
minorii pînă la 18 ani să n-aibă“ 
permisiunea de a circula pe ■ 
străzile Manilei după ora 9 B 
seara fără a fi însoțiți de pă- g 
rinți ! Iată măsura care, după § 
cum a anunțat poliția manileză, 
este menită „să pună capăt cri- I 
minalității în rîndul minorilor”.

Nu știm dacă autorii acestei 8 
măsuri s-au făcut sau nu cu- ” 
noscuți ca umoriști în țara lor. ■ 
Dacă da, atunci umorul lor tre- H 
buie să fie de cea mai proastă n 
calitate. Căci singurul rezultat g 
al „măsurii excepționale” pe _
care au luat-o Va putea fi, în I 
cel mai bun caz, apariția pe 
străzi a unor părinți, dueîndu-și I 
de mină odraslele de 18 ani și“ 
mînuind din cînd în cînd cîte o 3 
vărguță sau cîte-un harapnic, “ 
care, probabil prin instrucțiuni ■ 
amănunțite, vor face parte din @ 
ținuta de seară obișnuită a pă- — 
rinților...

Cit privește contribuția aces
tei măsuri la „lichidarea crinii- I 
nalității în rîndul minorilor” 
apoi e clar pentru toată lumea 
că ea este egală cu zero.

I.D.G.
I
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