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Pierii ra lărgită
a CC. al U.T.M

în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie 1962 a avut loc Plenara 
lărgită a Comitetului Central al Uniunii Tineretului Muncitor.

La lucrările plenarei au participat membrii și membrii supleanți 
ai C.C. al U.T.M-, reprezentanți ai Consiliului Central al Sindicatelor, 
ai unor ministere, ai Consiliului Superior al Agriculturii, activiști ai 
Uniunii Tineretului Muncitor.

Plenara a dezbătut munca organizațiilor U.T.M. pentru îndepli
nirea planului de stat pe anul 1962 și sarcinile ce revin organizațiilor 
U.T.M. pentru mobilizarea tineretului la realizarea prevederilor pla
nului de stat pe anul 1963, adoptînd masuri corespunzătoare.

F i c a
à

Sute de tineri muncitori de 
la șantierul naval din Galați și 
de la uzina de tablă subțire, 
precum și pionieri, elevi și stu- 
denți din localitate s-au între
cut săptămîna trecută în a co
lecta cît mai mult fier vechi.

La sfîrșitul săptămînii, 130 
tone de fier vechi erau gata să

ia drumul oțelăriilor. în afara 
acestei cantități, în incinta în
treprinderilor au fost adunate 
peste 180 de tone de fier vechi.

De la începutul anului, tine
rii din orașul Galați au strîns 
1 493 tone fier vechi.

(Agerpres)

Proletari din toate țările, uniți-vă!

tineretul

' de mîine
® în ajutorul celor care stu

diază la învățămîntul politic 
U.T.M. — Victoria definitivă a 
socialismului la orașe și sate 
în țara noastră (Consultație).

a sediul gospodăriei colective din 9 
!< comuna Cetate, raionul Calafat J 

| în fiecare seară se țin într-una $ 
| din sălile din sediul gospodăriei f 
j lecțiile unuia din cele 7 cercuri 2 
; ale cursului agrozootehnic de trei < 

ani. 380 de colectiviști învață j 
temeinic știința agricolă. A trecut sfiala J 

primelor lecții. „Școlarii“ s-au obișnuit cu I 
atmosfera serioasă de studiu, caietele lor au • 
de pe acum pagini întregi acoperite de seri- ț 
sul migălos al notițelor, filele primelor capi- ‘ 
tole din manuale au fost întoarse și citite 
atent. Studiul i-a captivat pe cursanți. Cu
noștințe importante s-au statornicit de 
acum în mintea fiecăruia. Mai e totuși un 
drum lung de făcut și el va fi străbătut cu 
răbdare și seriozitate. 3i*

inovatorilor
din întreprinderile

M. I. A
La Ministerul In

dustriei Alimentare a 
avut loc cea de-a 
9-a Consfătuire pe 
ramură din acest an, 
a inovatorilor din în
treprinderile acestei 
ramuri industriale.

Din discuții a re
ieșit că mișcarea 
inovatorilor a deve
nit și în acest sector, 
al economiei o miș
care de masă.

De la 78 de inova
ții cu o eficiență eco
nomică sub 100 000 
de lei realizate în 
anul 1950, numărul

propunerilor de ino
vații a ajuns în acest 
an la peste 3 000, a 
căror eficiență eco
nomică antecalculată 
depășește suma de 11 
milioane lei.

Muncitorii, ingine
rii și tehnicienii din 
acest sector au per
fecționat o serie de 
mașini și dispozitive 
găsind soluții pentru 
valorificarea supe
rioară a unor ma
terii prime, creînd 
noi produse etc.

iveală ; procesul acesta de trezire 
a potențialităților latente are o 
imensă importanță. Numai sub in
fluența căldurii și dragostei pro
fesorului se nasc în elevi senti
mente mari care înlesnesc luarea 
unor hotărîri valoroase cu privire 
la orientarea propriei lor vieți. Și 
apoi, dragostea elevilor pentru ști
ință se aprinde din pasiunea pro
fesorului pentru obiectul predat.

Dar nu numai obiectul influenței 
noastre — elevul — așteaptă entu
ziasm și căldură (neîngăduindu-ne 
să realizăm educația cu 
rență), ci și știința pe 
transmitem. Ideile nu se 
decît întro atmosferă de 
și vibrare pentru valori, 
valorile intelectuale și ideologice, 
pentru valorile moralei comuniste 
și pentru valorile estetice. Și mai 
mult : noi nu avem doar datoria 
de a transmite cunoștințe, idei, 
ci și de a forma convingeri, de a 
realiza transformarea ideilor în 
convingeri și îmbinarea lor înfr-o 
concepție bogată și armonioasă 
— concepția materialist-științifică.

Conf. univ. 
GEORGE VAIDEANU

(Continuare in pag. a IlI-a)

poate fi con-

noastră sînf fi- 
pretențioase și 
muncii de edu-

binișor. Dece nu 
cepută astfel ?

Copiii din fața 
ințe extrem de 
receptive: obiectul
cație este partea cea mai impor
tantă a lumii care ne înconjoară 
— omul, creatorul tuturor valori
lor, este la rîndu'i cea mai înaltă 
dintre valori. Copilul este o înaltă 
valoare, iar totalitatea copiilor re
prezintă viitorul patriei și al ome
nirii. Copilul simte fără greș in
teriorul profesorului, inima lui ; el 
se apropie cu încredere de educa
torul cu o vastă cultură și este exi
gent, care îmbină seriozitatea cu 
omenia și căldura, și se închide 
în faja profesorilor seci și plicti
siți, avînd tendința de a extinde 
atitudinea lor față de profesor și 
asupra obiectului predat. Drago
stea față de copii — ca afitudine 
consecvent manifestată — este un 
fond necesar întregului proces in- 
sfrusfiv-educativ : subliniez, ea nu 
este un lux, o dorință capricioasă 
a copilului, nu este ceva la care 
s-ar putea renunța fără pagube. 
Numai sub influența dragostei și 
căldurii profesorului, elevii se tre
zesc și se deschid, descoperin- 
du-și posibilitățile și dîndu-le la

® Hotărîrea clasei : numai note 
bune.

(Agerpres)
în pag. a SIE-a

Noua livadă a colectivei.

în pag. a !V-a
răspunderii.

Foto :

(Agerpres)

indife- 
care o 
transmit 
dăruire 
pentru

însemnări Tiltun și absurdi
tăți ; întreprinzătorul prinț.

Start în întrecerile Spartachia- 
iei !

Pe harta lumii : Omanul are 
dreptul la libertate.

• „Primăvară cosmică“ de Ion 
Acsan (Cronica literară).

Din poșta de ieri,

de DAN DEȘLIU

unde pietrele și fierul încă-și mai aduc aminte 
flacăra ce ne deschise cale largă înainte, 
unde fiece fărîmă de căjdură și dogoare 
e din truda și avînlul clasei noastre muncitoare !

La Pefroșeni au fost date în folosință alte două 
noi blocuri cu 64 de apartamente, iar la Petrila 
minerii au primit încă un bloc cu 30 de aparta
mente. In acest an, aproape 600 familii de mineri 
din bazinul carbonifer al Văii Jiului s-au mutat în 
locuințe noi. Pentru minerii din această parte a 
țării au fost construite în ultimii ani peste 3 500 de 
apartamente, precum și 6 cămine cu 920 locuri 
pentru nefamiliști.

ss#®«■K®
"'f. :

Florin Jindiceanu j 

de la Uzinele j 
„Progresul“ Brăi- j 

la este controlor)

de calitate I

mecanica grea, j 

Un al șaselea I 

simț însoțește a- , 

paratele lui 

măsurat : s:

N. STELORIAN

oamna, în cancelariile 
și clasele școlilor 
noastre, sosirea tine' 
relor profesoare și a 
tinerilor profesori 
constituie un eveni
ment : ei sînt aștep

tați și primiți de colegi, de pă
rinți și de elevi, mai ales de elevi, 
cu multă bucurie și încredere. Tînă- 
rul profesor reprezintă o plăcută 
promisiune : el este privit ca 
om cu spirit viu, încărcat cu nou
tăți științifice și stăpînit de do
rința de a se manifesta, de a lu
cra ; de la el se așteaptă mult. 
Toate profesiunile cer, pe lîngă 
pregătirea temeinică, și o anumită 
atitudine față de munca înfăptuită. 
Educația este o profesiune de en
tuziasm multilateral manifestat față 
de știință, de om și față de opera 
înfăptuită. Profesorul săvîrșește 
două acfe cu adîncă semnificație 
și însemnătate socială : el trans" 
mite știința și făurește oameni, 
făurește caractere. Un scop mare 
—- făurirea personalității comuniste 
— cere o activitate mare. Munca 
profesorului, munca de instruire 
și educare nu poate fi concepută 
ca un meșteșug mărunt, ca o 
Ireabă împlinită satisfăcător, sau

Noi blocuri de locuințe 
pentru mineri

Policlinică nouă la Dorohoi
La Dorohoi a fost 

dată în folosință o 
nouă policlinică a o- 
rașului. Clădirea a- 
vînd 18 încăperi este 
înzestrată cu mobili
er și aparatură mo
dernă. In noua poli
clinică funcționează 
10 cabinete de speci
alitate, De asemenea, 
policlinica dispune de 
laboratoare înzestra
te cu utilaje și apa-

rate cu 
rora se 
un mare număr de a- 
nalize.

Noua unitate sani
tară, cu o capacitate 
de consultații de 500». 
600 pacienți pe zi, 
contribuie la îmbună
tățirea asistenței 
populației din raio
nul și orașul Doro
hoi.

ajutorul ca
pot efectua

(Agerpres)

Excelenței Sale
Domnului FOUAD CHEHAB 

Președintele Republicii Libaneze

Beirut
Cu ocazia zilei naționale a Republicii Liban, 

Vă adresez, Excelență, cordiale felicitări și 
urări pentru Dv. personal și pentru prosperi
tatea poporului libanez.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Excelenței Sale Domnului 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Președintele Consiliului 
Republicii Populare

de Stat ai
Romîise

București 
care ExcelențaFoarte mișcat de urările pe

Voastră a binevoit să mi le adreseze cu pri
lejul sărbătorii naționale, vă rog să primiți 
mulțumirile mele, precum și urările pentru 
fericirea dv. personală și pentru prosperitatea 
poporului romîn.

FOUAD CHEHAB
Președinte al Republicii Libaneze

epublică de spice, de sonde și de brazi, 
de ziduri avîntate și turle sclipitoare, 
frumoasă ești, sub steaua izbînzilor de azi, 
pe frunte cu lumina izbînzii viitoare 1
Electrice uzine, prisacă de scîntei, 
barajele cu norii și apele la trîntă, 
și codri de cărbune și fluvii de țiței 
și lanuri cît o țară, unde combina cîntă.

Și Dunărea bătrînă și noul șantier 
acolo unde ursul domnea împărătește, 
și flamurile muncii, între pămînt și cer, 
semn că pe-aceste plaiuri poporul stăpînește.

Dar fiecare piatră și fiecare fir 
de iarbă sau țarină, tresar și se-nfioară, 
cină vîntul amintirii, cu degete subțiri, 
mai răscolește jarul încins odinioară...

Cînd fulgerele joacă pe creste de Carpați, 
de Horia dau veste, de vechile răscoale. 
Ceva din focu-acela sclipește-n kilowați, 
cînd munții se-ncunună cu mari hidrocentrale.

Cînd ies colectiviștii pe cîmpul uriaș 
și steagul roșu arde pe mări de grîuri coapte, 
se-alină-n holda largă norodul de pălmași, 
solia sîngerată din nouă sute șapte.

Furnalele în noapte, ca vîlva pe comori, 
ne reaprind în inimi plăpîndele petale 
de flacără, încinse în sumbre închisori, 
reflexe de opaiț în pagini ilegale.

Luceafărul, pe codri și spice domnitor, 
răsare din scînteia născulă-n veacuri triste, 
văpaie de victorii în drum spre viitor, 
pe chipul Romîniei de azi, socialiste !

I?

atrie, străveche vatră și de cîntec și de luptă 
mîndre raze luminează calea ta neîntreruptă! 
Peste plaiurile veșnic zbuciumate-n valul 

vremii, 
s-a-nălțat biruitoare steaua de pe fruntea stemei, 
străjuind păduri de sonde și talazuri și izvoare, 
ca o inimă nestinsă a puterii muncitoare !
Au trudit amar părinții, veacuri lungi, ca să răsară, 
peste zare și pe steaguri noi — luceafărul de pară... 
Din scînteile mocnite în adinei ateliere, 
din jăraticul acela de mînie și durere, 
din străvechiul, neclintitul nostru dor de frumusețe, 
s-a aprins pe bolta țării steaua faptelor semețe ! 
Strălucește, seînteiază tot mai viu, toi mai departe, 
semn al biruinței noastre, inimă fără de moarte ! 
Te înalță peste ziduri și pe turle de uzină, 
unde-a licărit în vremuri prima geană de lumină.

II!

artid, lumina vieții noastre 
și spada ei de neînfrînt, 
stegar al zborului spre astre 
și-ai fericirii pe pămînt,
tu ești, ca soarele fierbinte 
în tot ce-i drept, în tot ce-i nou, 
în drumul liber înainte,
într-al victoriei ecou 1
In lupte-ai oțetit oștenii 
poporului învingător, 
din tocul inimii lui Lenin, 
aprins-ai stea de viitor.
Salut, simbol al tinereții, 
steag viu, pe care-1 poartă sus 
cutezătorii, îndrăzneții, 
sub steaua fără de apus !
Salut, lumină de victorii. 
Partidul nostru neînfrînt, 
făuritor ai aurarii 
și-ai fericirii pe pămînt !

IV
upă atîtea veacuri de urgie 

acest pămînt respiră liniștit, 
desferecat din lanțuri pe vecie, 
îmbujorai de marea bucurie 
de a trăi un vis înfăptuit...
Nu ar putea tot astfel să respire, 
planeta toată, azuriul glob, 
ca o grădină-n veșnică rotire, 
purtîndu-și fericita omenire, 
în care nimeni nu-i stăpîn sau rob ?
Din zările terestre — să dispară 
tranșeile și gurile de tun 
și rînjetul de hîrcă nucleară, 
și nici un om să nu mai fie fiară, 
ci frate, pentru om, și prieten bun !
Cu palmele de veacuri truditoare 
culegem astăzi rodul sfintei munci ; 
știm cum se-nclină ramurile-n floare 
și steagul drag cum flutură spre soare 
și soarele cum rîde-n ochi de prunci...
Și tot ce creștem, creștem pentru viață : 
recolte, fabrici noi și oameni noi...

as

Prin lupte mari, prin ilacără și ceață 
răzbi această țară-n dimineață, 
și nu vom da-o nopții înapoi !
După atîtea veacuri de urgie, 
acest pămînt zîmbește liniștit, 
desierecai din lanțuri pe vecie, 
îmbujorat de marea bucurie 
de a trăi un vis înfăptuit I

D V
a mulți ani, la marea sărbătoare, 

țară dragă, țară muncitoare 1
Cincisprezece ani ca mîine sînt, 
de cînd au zburat, ca frunza-n vînt, 
și s-au dus de-aicea, puși pe goană 
de popor — tîlharii cu coroană I
Dusu-s-au, pe-un drum neînturnat, 
și-a pătruns stăpînul în palat !

★

Ca Dunărea, ce bate în poarta primăverii, 
cînd prind să-și pregătească năvoadele năierii, 
cînd se destramă blana zăpezilor, la munte, 
și o pornesc la vale izvoarele mărunte, 
cînd vuietul mulțimii de viaturi și de valuri 
parcă vestește vaste-mpliniri de idealuri, — 
suna întreaga țară, talaz lingă talaz, 
din marginile mării la culmile cu brazi, 
răzbind în primăvară, ca Dunărea măreață... 
Ne mai ședea în cale o namilă de gheață, 
cu ochi de sticlă rece, lucind întunecat... 
Dar trebuia să intre stăpînul, în palat !
Să pună, sub privirea strigoiului de noapte, 
pecețile de sînge, din nouă sute șapte, 
aminte să-i aducă de clocotul sirenii 
la Grivița-ntr-o iarnă... Doftanele, Lupenii, 
convoiul fără capăt al celor duși din viață 
amar de ani, fa semnul mormîntului de gheață, 
cu ochii săi de sticlă sclipind întunecat...
Da, trebuia să intre stăpînul în palat 1

fii ai muncii, 
și pruncii.

de straje

★ 
La mulți ani, părinți și 
voi, ce creșteți holdele 
înălțați uzine și baraje 
și-ați aprins luceafărul
peste spice și păduri de sonde, 
peste fragede căpșoare blonde ! 
Voi sînteți puterea fără moarte 
care poartă pururi mai departe, 
tot mai sus, cu brațele voinice, 
peste sonde și păduri și spice, 
steag de muncitori și de țărani, 
steagul celor cinsprezece ani !



HOTĂRÎREA CLASEI
are o lecție neînvă
țată sau insuficient 
pregătită, nota proa
stă care consem
nează în catalog 
acest lucru, poate 
fi numită altfel de

cît rebut ?! Desigur, nu. O 
notă proastă nu este altceva de
cît un rebut. Dar pentru a fi 
considerată în acest fel, elevii 
trebuie să înțeleagă bine rostul 
învățăturii, să fie conștienți că 
a se pregăti temeinic, sîrguincios 
este pentru ei o datorie patrio
tică. Adică să privească învăță
tura ca fiind „producția” lor, cu 
seriozitate și simț de răspundere.

Elevii clasei a XI-a B, colecti
vul pe care-l conduc de patru 
ani de zile, a ajuns la un aseme-, 
nea nivel de înțelegere, de apre
ciere a muticii lor. Acesta e re
zultatul firesc al grijii cu care 
cadrele didactice, organizația 
U.T.M. din școală, sub îndruma
rea organizației de partid, s-au 
preocupat de educarea politico- 
ideologică a elevilor.

Cei 33 de elevi, ajunși în ulii-

Seară de poezie AII PLANTAT POMI
închinată partidului

Noua seefie a fabricii S.I.N. din
Capitală este în întregime mecani
zată. Tînărul operator Stelian Tă-
năsescu urmărește cu cea mai
mare atenfie o reacție de sulfo-

nare.

■■ -, :

Peisaj cjîn împrejurimile Lacului Roșu, Regiunea Mureș-Autpnomă Maghiară.
Foto : AG'ERPRES

M
PRIMĂVARĂ COSMICĂ“ de ION ACSAN

I
postaza generoasă 
—• „părtaș“ la „u- 
nanimul elan con
structiv" -— de
clarată in prima 
poezie, rămîne în 
acest volum, mai 
de grabă un deziderat decît o 

realizare poetică vibrantă. Cău
tările artistice — despre care 
atît de cald vorbește Eusebiu 
Camilar în prefață — au un sens 
major numai cînd derivă cu ne
cesitate dintr-o experiență cîști- 
gata neîntrerupt^ cu aceeași pa
siune și vntredusă organic în u- 
niversul imediat al poetului. Cu
noașterea poetică — artistică în 
genere — implică asimilarea bio
grafică a unei experiențe. Poe
tul nu este simplu mesager, ci 
un purtător generos, activ și o- 
riginal, al bogăției sufletești a 
oamenilor care l-au întîmpinat 
pe șantierele și ogoarele patriei 
socialiste. De aceea, lirismul 
subțire al multor versuri din a- 
cest volum, tonul minor adoptat 
în altele (numind concizia versu
lui popular, dar fără bogăția sin
tetică a acestuia) sînt lacune ce 
nu pot fi explicate decît printr-o 
insuficientă asimilare poetică a 
realității noastre. Multe idei in
teresante, rămîn în afara hainei 
poetice.

Sinteza lirică pe care o în
cearcă uneori Ion Acsan eșuează 
datorită unei viziuni statice asu
pra lucrurilor. Poezii ca „Me
moria Ceahlăului“, „în abataj'1, 
„La cariera de calcar a fabricii 
de ciment", „Hergheliile Bistri
ței“ ș.a., „lucrate" corect, nu 
reușesc să transmită vibrant ade
vărurile esențiale urmărite de 
autor. Dimensiunile fizice ale 
tablourilor conținute în aceste 
poezii nu garantează deloc trans

ÎN AJUTORUL CELOR CARE STUDIAZĂ LA ÎNVĂȚĂMÎNTUL POLITIC U. T. M.

Victoria definitivă a socialismului
la orașe și sate în țara noastră

Congresul al III-lea al 
Partidului Muncitoresc 
Romîn marchează un 

moment istoric de o deosebită 
însemnătate în viața poporu
lui hostru și anume, trecerea 
de la etapa construcției so
cialiste, la etapa desăvîrșirii 
construcției socialiste în țara 
noastră. Succesele obținqte de 
poporul nostru pe linia con
struirii bazei tehnice-materi- 
ale și a bazei economice a so
cialismului au fost întregite, la 
scurt timp după congres, de un 
alt eveniment istoric impor
tant — încheierea procesului 
de colectivizare a agriculturii. 
Odată cu aceasta, în țara noa
stră s-a încheiat procesul dè

8,9 și 10 do-

mul an de studiu al școlii medii, 
formează un colectiv unit, ener
gic, ale cărui rezultate pot fi 
considerate pe drept cuvînt 
bune. Notele obținute în acest 
an, majoritatea de 
vedesc acest lucru.

Desigur, etapa 
în care se află, 
marcată de exa
menul de matu
ritate, de alege
rea drumului în 
viață, implică o 
sporire a efor
turilor, intensi
ficarea muncii 
de însușire a cu
noștințelor. Iatq 
de ce în mai 
multe ore educative, cît 
în primele adunări generale ale 
organizației U.T.M. pe clasă dis
cuțiile s-au oprit îndeosebi asu
pra sarcinilor ce revin elevilor 
dintr-a XI-a, a înaltelor răspun
deri pe care le au în ultimul an 
de școală.

S-a luat un 4 la matematică. 
Convocată imediat, adunarea 

miterea conținutului ideilor. Mij
loacele artistice utilizate țin de 
o sensibilitate picturală în care 
sugestia vizuală schițează ta
blouri în mărime gigantică. Ele
mente uriașe ale naturii — mun
te, fluviu — sînt supuse și diri
jate de om. Ideea este reală, însă 
încorporarea ei poetică nu con
vinge, pentru că poetul a prefe
rat, aproape peste tot, să descrie 
înfruntarea exterioară, spectacu
loasă, între om și natură. Lucru
rile pot fi privite și din acest 
unghi, însă eroul liric nu va fi 
doar un spectator care descrie 
sub puterea impresiei. Explozia 
crestei de calcar și transforma
rea ei în carieră oferă o bună 
imagine pentru o pictură gran

dioasă. Dar grandiosul pe care-l 
reclamă această imagine este, în 
poezia lui Acsan, o apreciere în 
sine, exterioară, accentuînd nu
mai latura spectaculoasă a trans
formării petrecute. S-a produs 
un hiatus între impresie și expre
sie. Impresia este copleșitoare și 
acoperă ceea ce ar fi trebuit să 
fie ideea „văzută" de poet. La 
fel în „Memoria Ceahlăului“. I- 
maginea impresionează prin gran
doare, dar efortul poetului de a 
exprima ideea, alături cu pictura 
în dimensiuni mari, nu convinge. 
Același caracter neconvingător al 
mijloacelor poetice care trans
mit o idee ne întâmpină în in
stantaneul „în abataj". Alături 
de schelăria abatajului, forța de
cisivă care înfruntă și învinge 
apăsarea muntelui este forța u- 
mană. Dar aceasta este prezentă

făurire a relațiilor de produc
ție socialiste în întreaga eco
nomie. Socialismul a învins 
definitiv la orașe și sate.

Victoria definitivă a socia
lismului în patria noastră se 
datorește politicii profund ști
ințifice a Partidului Muncito
resc Romîn, capacității sale 
de a aplica creator teoria mar- 
xist-leninistă la condițiile is
torice concrete din țara noas
tră, entuziasmului cu care ma
sele de oameni ai muncii au 
luptat pentru înfăptuirea a- 
cestor transformări revoluțio
nare.

Victoria definitivă a socia
lismului este rezultatul unor 

grupei U.T.M. a căutat să afle 
cauza acestei note slabe primită 
de Maria S.

Silvia E. pe lingă un 8 la 
istorie a luat ți un trei. Cauza ? 
Avînd o notă nu s-a așteptat să 
fie examinată din nou, după nu
mai două zile. Pentru ce învă

Cù È hi li

■ ■ •>_
arătînd 
a gindi

apariția

țăm ? Pentru notă sau pentru a 
fi pregătiți, folositori patriei ?— 
s-au întrebat utemiștii, 
cit de greșit e felul de 
al colegei lor.

Și de fiecare dată
unei note proaste stîrnește fră- 
mîntarea clasei, declanșează reac
ția hotărîtă a colectivului. Se 
mobilizează forțele, se cercetea- 

doar prin comuna imagine a u- 
mărului „mai tare decît fierul“.

Apreciem în aceste poezii mij
loacele picturale de care dispune 
poetul și care, folosite cu dis
cernământ, ar putea contura o 
posibilă coordonată a talentului 
său. Conturarea ideii din con
flict este o premiză bună pentru 
realizări valoroase. Rezerva noas
tră se referă, cum am încercat să 
arătăm, la lipsa de adîncime a 
acestui conflict, la expunerea lui 
în datele exterioare care pot 
impresiona, însă nu relevă forța 
interioară a omului, bogăția lui 
sufletească și de idei.

Versuri ca acestea : „Deși o 
știu rămasă acolo-n spuma zării ! 
/ Mai simt și-n tren, acuma, pre

zența vastă-a, mării. / De-aici de 
la fereastră, mi-e pescăruș pri
virea : / Cîmpia, dobîndit-a la 
noi nemărginirea ! / 0 mare au
rie de spice-n zări se pierde / 
De-o parte, iar de alta — po
rumbul : mare, verde“, nu reu
șesc să concretizeze poetic o 
idee profundă. Imaginile sînt co
mune și nu transmit o emoție 
poetică autentică. Poetul *s-a de
părtat de „miezul" realității, 
glasul său nu vibrează din inte
riorul acesteia. Ai senzația că 
impresia copleșitoare pe care 
i-au lăsat-o vastele întinderi co
lectivizate ale Dobrogei l-a înde
părtat de semnificația profundă 
a transformărilor socialiste. Prin 
distanțare, valoarea reală a im
presiei a fost anulată și versuri
le exprimă pasager niște genera
lități („Revenind din Dobro- 
gea“).

profunde transformări revolu
ționare pe care le-a cunoscut 
în această perioadă viața eco
nomică și politică a țării noas
tre. Prin lichidarea tuturor 

CON U LTAȚI
întreprinderilor capitaliste și 
atragerea micilor gospodării 
țărănești în gospodăriile agri
cole colective, relațiile de pro
ducție socialiste bazate pe 
proprietatea socialistă asupra 

ză cauzele... Dar lucrurile nu se 
opresc aici. Se caută și se între
prind măsurile cele mai potri
vite pentru eliminarea rebuturi
lor din activitatea clasei.

Exemplele pot fi numeroase. 
Elevul Mihai R, care primea 
note slabe din cauză că, fiind 
pasiv la explicațiile profesorilor, 

trebuia să mun
cească mult a- 
casă și nu-i a- 
jungea timpul de 
pregătire, a fost 
ajutat să-și ia 
notițe, să-și or
ganizeze studiul 
individual. Ele
vii Silviu L. și 
Vasile G., care-și 
făcuseră un obi
cei din copierea 

temelor, au fost supuși „contro
lului colegial“ care urmărește 
zilnic felul în care își scriu te- 

0 cauză a notelormele.
proaste s-a dovedit a fi mun
ca în
pentru ultimul moment 
tirea unei lecții sau a unei lu
crări, fapt care îi împiedică să 
se pregătească temeinic pentru 
toate 
luat 
să-și 
unui 
urmărită
cei mai buni utemiști din clasă. 

Au fost situații cînd colectivul

salturi. Unii elevi lasă
prega-

obiectele. Iată de ce s-a 
hotărîrea ca fiecare elev 
organizeze studiul pe baza 
plan, a cărui respectare e 

îndeaproape de către

O voce cristalină, emoțio
nată, dar plină de hotărîre și 
siguranță m-a oprit în drep
tul ușii clasei. Am ascultat 
un minut apoi m-am strecu
rat în sala arhiplină a școlii 
profesionale de construcții din 
Timișoara.

Aci avea loc o seară de 
poezie închinată partidului 
nostru drag.

Programul a cuprins reci
tări ca : „Partidul“, „Grivi- 
ța”, „Doftana” de M. Beniuc, 
„închinare“ de Otilia Cazimir, 
„E tinerețea noastră partidu-

îndată ce poetul renunță la 
pictura dominată de impresia ex
terioară, versurile capătă vibra
ție autentică, sugerînd subtil o 
atmosferă tragică („Amintire din 
copilărie"). Ideea urmărită din
lăuntru! imaginii, reeșind din
tr-o asimilare perfectă a unei 
experiențe, capătă valoare poe
tică („Aritmetică“).

Dacă n-ar persista un ton mi
nor, unele din versurile ciclului 
„Primăvară cosmică“ ar fi pe 
deplin izbutite (există o idee 
reală, de mare actualitate, în 
poezii ca „Primăvară cosmică“, 
„întoarcerea cosmonautului" : co
municare între spații — terestru 
și cosmic — se produce firesc, 
fără uimire, pentru că aspirația 
omului spre astte se integrează 
organic naturii sale scormonitoa
rei în neîntreruptă perfecțiune. 
Tonul hazliu al poeziilor aminti
te frizează însă anecdoticul, nu 
este în spiritul ideii majore ac
tuale a fuziunii dintre spații, 
realizată practic de omul sovie
tic).

Așadar, în volumul lui Ion 
Acsan există dovezi neîndoielni
ce că ne aflăm în fața unui poet 
care încearcă o gamă largă de 
mijloace, căutîndu-și timbrul pro
priu. Ceea ce surprinde mai mult 
decît sterilitatea unor căutări 
este însă absența unei exigențe 
înalte a poetului precum și a co
lectivului care îngrijește colecția. 
Datorită indulgenței lor au in
trat în volum un număr relativ 
mare de poezii nerealizate, care 
nu cuprind nici o latură inedită 
a talentului său, fiind simple 
piese de atelier nesemnificative. 
Credem că este un rabat cu ni
mic folositor dezvoltării ulterioa
re a poetului.

C. STĂNESCU

mijloacelor de producție au 
devenit atotcuprinzătoare. As
tăzi, economia socialistă cu
prinde întreaga industrie, sis
temul financiar și de credit, 

transporturile, comerțul și 96 
la sută din suprafața arabilă 
a țării.

Făurirea bazei economice a 
socialismului a determinat 
profunde schimbări în struc

clasei nu a putut înlătura sin
gur unele cauze ce aveau drept 
efect notele proaste. Așa, de 
exemplu, eleva Eugenia C. nu-și 
pregătea lecțiile deoarece părinții 
o puneau să se ocupe de prea 
multe treburi gospodărești. Ute
miștii mi-au cerut sprijinul și, 
împreună cu doi elevi, am stat 
de vorbă cu părinții elevei. A- 
ceștia și-au înțeles greșeala 
astfel Eugenia C. a început 
obțină numai note bune.

Și alte măsuri s-au 
treprins în scopul ridicării ni va 
lului la învățătură al tuturor o 
Iovilor clasei. S-au format grupe 
de învățătură, s-au organizat 
meditații la școală în cadrul că
rora profesorii ajută pe elevi în 
pregătirea lecțiilor, consultațiile 
se țin cu regularitate încă de la 
începutul anului. Gazeta de pe
rete a postului U.T.M. de con
trol, cu vitrina sa de caricaturi ji 
brigada artistică de agitație, adu
nările operative ale utemiștilor 
și alte mijloace sînt utilizate la 
maximum de către colectivul cla
sei pentru înlăturarea tuturor 
notelor proaste. Procedînd în a- 
cest fel, desigur că hotărîrea 
luată la începutul anului se va 
realiza: în clasa a XI-a B nu 
vor mai exista note proaste.

MARCIAN MARGARETA 
diriginta clasei a Xl-a B 

Școala medie nr. 2 Suceava

lui datoare” de N. Tăutu, 
„Partidului îi sînt dator“ de 
M. Bănuță, „Partidul meu“ de 
M. Banuș, „Partidului“ de 
D. Botez și altele, 
integrate în 
prezentările 
soare Doina
adus contribuția la buna des
fășurare a serii de poezie, ele
vii Pigulea Valentin, N. Pi- 
gula Ion, Neamțu Ion, Cocor 
Nicolae, 
Vasile și

A fost 
care i-a 
pe elevi.

..Partidului“ 
armonios 

explicațiile și 
tovarășei profe- 

Hodea. Și-au

Gorun loan, Roșea 
alții.

o seară minunată, 
impresionat puternic

IULIU GERO
profesor

Economii prin inovații
Anul acesta, la întreprinderile textile din Galați s-au 

înregistrat 78 de propuneri de inovații, dintre care 31 au și 
fost aplicate în producție. Inovațiile aplicate aduc economii 
antecalculate în valoare de 1092 495 lei.

Dintre cele mai de seamă inovații fac parte : „Modifica
rea instalației electrice la războaiele automate în vederea 
eliminării mersului în gol al electromotoarelor”, extinsă 
pînă acum la 200 de războaie automate, „Dispozitiv de în
lăturare a biezării țesăturilor”, „Presarea cilindrilor supe
riori de pe trenul de laminaj în aer” și altele.

înainte de spectacol o ultimă r» petiție Taraful Centrului școlar,agricol din Comuna Șindricani, re
giunea Suceava. Foto . AG'ERPRES

tura de clasă a societății. în 
țara noastră au fost lichidate 
definitiv clasele exploatatoare. 
Clasa muncitoare a devenit 
clasa conducătoare în viața 
politică și economică a țării, 
împreună cu întregul popor, 
ea este stăpînă a principale
lor mijloace de producție, a 
tuturor bogățiilor țării. Țără
nimea muncitoare s-a trans
format într-o clasă nouă, uni
tară — țărănimea colectivis
tă. Profunde transformări s-au 
produs și în rîndurile inte
lectualității din țara noastră.

Intelectualitatea veche se 
transformă și se contopește cu 
noile generații de intelectuali,

Zilele trecute, în preajma 
Uzinei chimice Victoria din 
regiunea Ploiești, s-au adunat 
zeci de elevi ai școlii medii 
din comuna Băicoi. Au venit 
aici, la îndemnul comitetului 
organizației de bază U.T.M. 
din școală, să contribuie prin 
munca lor la plantarea de 
pomi pe o porțiune însemnată 
a șoselei naționale București— 
Brașov. în cîteva ore elevii 
Cornel Andrei, Elena Marine
scu, Ion Ștefan, Constantin 
Pavel, Maria Ciufu și alții au 
săpat gropi și au plantat pu- 
ieți care echivalează cu 2 ha 
de livadă.

CONSTANTIN IONCjȚĂ
elev

CORNELIU STOICA 
student

formați în anii puterii popu
lare, alcătuind un unic deta
șament al intelectualității le
gate de popor, devotată con
strucției socialiste și încon
jurată de dragostea și prețui
rea tuturor celor ce muncesc.

Crearea relațiilor de pro
ducție socialiste a produs deci 
schimbări nu numai în si
tuația economică a oameniloț, 
în poziția lor față de mijloa
cele de producție, ci și în fe
lul lor de a gindi, în concep
ția lor despre viață,, în atitu
dinea lor față de muncă. Re
lațiile de producție socialiste 
îi unesc pe toți oamenii mun
cii în lupta, pentru .înfăptui-

Programul spectacolelor de la 3 «9 decembrie
, ... ■ Sala Palatului R.P.R.

Iei) 15.73.72

LYSISTRATA — luni 3, ora 19,30
— spectacol prezentat de Teatrul 
de stat de operetă.

MĂMOURET — marți 4, ora 19,30
— spectacol prezentat de Teatrul 
litucij Sturdza Bulandra”.

MĂNON - sîmbătă 8, ora 19,30
— spectacol prezentat de Teatrul 
de operă și balet al R.P.R.

FRAȚII KARAMAZOV — dumi

nică 9, ora 19,30 ■— spectacol pre
zentat de Teatrul „C. I. Nottara".

Teatru! de operă și balet al R.P.R. 
tel. 16.48,20

■ AIDA -L- marți 4, ora 19 ; LA
CUL LEBEDELOR — miercuri 5, 
ora 19,30; CARMEN —joi 6, ora 
19,30: R1GOLETTO — vineri 7, 
ora 19,30,; TOSCA — sîmbătă 8, 
ora 19,30 ; COPPELIA — dumi
nică 9 ora 11 ; TRAVIATA — du, 
minică 9, ora 19,30.

Teatrul de stat de operetă, 
tel. 14.80.11

. PAGANINI — marți 4, vineri 7. 
ora 19,30; VÎNZĂTORUL DE PĂ
SĂRI — miercuri 5, ora 19,30; 
ROSEMARIE — joi 6, ora 19,30 ; 
1NT1LNIRE CU DRAGOSTEA — 
sîmbătă 8, ora 19,30; PLUTAȘUL 
DE PE BISTRIȚA — duminică 9, 
ora 10,30; VĂDUVĂ VESELĂ — 
duminică 9, ora 19,30.

Teatrul național „1. L. Caragiale'1, 
sală Comedia, tel. 14.71.71

MACBETH — marți 4, sîmbătă 
8, ora 19,30; REGELE LE AR — 
miercuri 5, ora 19,30; FEBRE — 
joi 6, ora 19,30; ORFEU ÎN IN
FERN — vineri 7, ora 19,30, du
minică 9, ora 10; CIDUL — dumi
nică 9, ora 15; POVESTE DIN 
IRKUTSK — duminică 9, ora 19,30.

Teatrul național „I. L. Caragiale”, 
sala Studio, tel. 15.15.53

MAȘINA DE SCRIS — marți 4, 
joi 6, ora 19,30, sîmbătă 8, ora 
15,30; SICILIANA — miercuri 5, 
vineri 7, ora 19,30, duminică 9, ora 
15; BOLNAVUL ÎNCHIPUIT - 
simbătă 8, ora 19,30- VICLENIILE 
LUI SCAPIN - duminică 9, ora 
10; FIICELE — duminică 9. ora 
19,30.

Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
tel. 14.60.60

MENAJERIA DE STICLĂ — 
marți 4, sîmbătă 8, ora 19,30; O 
SINGURA VIAȚĂ (premieră) — 
miercuri 5, duminică 9, ora 19,30; 
SFÎNTA IOANA — joi 6, vineri 7, 
ora 19,30; CUM VĂ PLACE — 
duminica 9, ora 10.

Studioul „Lucia Sturdza Bulandra” 
tel. 12.74.50

MENAJERIA DE STICLĂ — 
miercuri 5, vineri 7, ditihihică 9, 
ora 19,30; CRED 1N' TINE — jbi 
6, ora 19,30, duminică 9, ora 10; 
FOTBAL — sîmbătă 8, ora 19,30.

Teatrul „C. I. Nottara ", 
sala Magheru, tel. 15.93.02

ANTONIU ȘI CLEOPATRA - 
marți 4, ora 19,30; PYGMALION 
miercuri 5, ora 19,30) ZtUA DE 
NAȘTERE A TEREZII — joi 6, 
ora 19,30; STEAUA: POLARĂ — 
vineri 7, ora 19,30; ■; AM FOST

rea țelului comun — desăvîr- 
șirea construcției socialiste și 
trecerea treptată la construi
rea comunismului.

Existența proprietății socia
liste asupra: mijloacelor de 
producție a făcut posibilă or
ganizarea planificată a între
gii vieți economice a țării, 
fapt care a asigurat dezvolta
rea neîntreruptă și rapidă a 
producției sociale în scopul sa
tisfacerii nevbilor crescînde 
ale celor ce rhuncesc.

Ca urmare a politicii con-
secvente de 1 industrializare
socialistă, în țara noastră a 
fost construită baza tehnică 
materială a socialismului. A- 
ceasta a avut lin rol hotărîtor 
în obținerea victoriei defini
tive a socialismului. Crearea 
bazei tehnioe-materiale, arăta 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, 
constituie temelia marilor pre
faceri săvîrșite în toate do
meniile vieții sociale de către 
oamenii eliberați de exploa
tare.

Ca rezultat al industrializă
rii socialiste, . într-un termen 
istoric scurt,; Romînia s-a 
transformat dîntr-o tară cu o 
industrie slab dezvoltată și o 
agricultură înapoiată. într-o 
țară industrlal-agrară dezvol
tată. . ;Q . mărturie a gradului 

FIUL LUI — simbătă 8, ora 19,30; 
VLAICU VODĂ — duminică 9, 
ora 10; BUCĂTĂREASA — dumi
nică 9, ora 15,30; CIOCÎRLIA — 
duminică 9, ora 19,30.

Teatrul „C. I. Nottara'', 
sala Studio, bd. Magheru 20

PATRU SUB UN ACOPERIȘ - 
marți 4, duminică 9, ora 20; BU
CĂTĂREASA — vineri 7, simbătă 
8, ora 20; BĂIEȚII VESELI — joi 
6, ora 20, duminică 9, ora 10,30; 
SCANDALOASA LEGĂTURĂ DIN
TRE DOMNUL KETTLE ȘI DOAM
NA MOON — miercuri 5, ora 20.

Teatrul Muncitoresc C.B.R.
tel. 18.04.85

MĂRIA SA BĂRBATUL — marți 
4, ora 19,30; BĂIAT BUN... DAR 
CU LIPSURI — miercuri 5 ,ora 
19,30, duminică 9, ora 15; HOȚII 
ȘI VARDIȘTI1 — joi 6, ora 19,30; 
VECINI DE APARTAMENT — vi
neri 7, ora 19,30, FATA CU PIS
TRUI — sîmbătă 8, ora 19,30, du
minică 9, ora 10; OAMENI Șl 
UMBRE — duminică 9, ora 19,30.

Teatrul pentru tineret și copii, 
sala C. Miile, tel. 15.65.88

DE PRETORE VINCENZO — 
marți 4, joi 6, ora 20, duminică 
9, ora 11; OCEANUL — miercuri 
5, simbătă 8, ora 20; DE N-AR FI 
IUBIRILE —- vineri 7. duminică 9, 
ora 20.

Teatrul pentru tineret și copii, 
str. Dobrogeanu Gherea, 

tel. 15.07.44

MICUȚA DORR1T - marți 4, 
joi 6, ora 20; O FELIE DE LUNĂ 

■— vineri 7, duminică 9, ora 20; 
2 LA ARITMETICĂ — duminică 
9, ora 10; SALUT VOIOS — du
minică 9, ora 17.

Teatrul Țăndărică, sala Orleu,
■ tel. 15.87.37

UN BĂIEȚEL, O PAIAȚĂ ȘI O 
MAIMUȚĂ Și ROCHIȚA CU FI
GURI — marți 4, ora 15, miercuri 
5, ora 16, duminică 9, ora 11; DOI 
LA ZERO PENTRU NOI — cuini- 
nică 9, ora 20,30.

Teatrul Țăndărică, sala Academiei

CARTEA CU APOLODOR — 
marți 4, ora 16, duminică 9, ora 
19; CACTUS ÎNTIIUL Șl ULTI
MUL — sîmbătă 8, ora 16; CĂLUț- 
ȚUL COCOȘAT — duminică 9, 
ora 11.

Teatrul regional București, 
secția estradă.

sos. Ștefan cel Mare 34, tel. 12.66,40

DIN TOATĂ INIMA — marți 
4, miercuri 5, ora 20.

Teatrul regional București, 
șos. Ștefan cel Mare 34, tel. 12.94.23

MIELUL TURBAT - vineri 7, 
simbătă 8, ora 20; ȘAPTE INȘI 
INTR-O CĂRUȚĂ — duminică 9, 
ora 16,30; IAȘII-N-CARNAVAL și 
MILLO DIRECTOR — duminică 9, 
ora 20.

Cinematografe
CHERMEZA : Republica, Bucu- 

rești, Vasile Roaită, Alex. Sahia, 
VARĂ ROMANTICĂ : Magheru; 
ALIBIUL NU AJUNGE : Floreasca, 
I. C. Frimu, G. Coșbuc ; CAR- 
TOUCHE — cinemascop: V. Ale- 
csandri, Arta, înfrățirea între po- 
»oare, 23 August, 16 Februarie,

Drumul Serii, B. Delavranceai OA
MENI Șl FIARE - ambele serii : 
Victoria, 8 Martie; CULISELE VA- 
RIETEULUI la cinematograful Lu
mina , LUPII LA ST1NĂ : Central, 
Grivița, M. Eminescu, Olga Ban- 
cic; PROGRAM SPECIAL PENTRU 
COPII — dimineața : 13 Septem
brie. TINTIN Șl MISTERUL „LI
NEI DE AUR” — după amiază : 13 
Septembrie; PROGRAM DE FIL
ME DOCUMENTARE i Timpuri 
Noi . DE LA APENIN1 LA ANZI: 
Maxim Gorki; PETRE CEL ISTEȚ 
rulează la cinematografele Donca 
Simo, Volga (după amiază) Liber
tății ; HAIDUCII DIN R1O FRIO: 
Volga (dimineața); TOM DEGEȚE
LUL: Libertății (dimineața); OMUL 
AMFIBIE : Cultural ; MISTERUL 
CELOR DOI DOMNI „N” rulează 
Ia cinematogralele Gh. Doja, Fla
căra, Miorița ; PRIETENUL NO
STRU COMUN rulează la cinema
tograful Al. Popov; COCOȘUL 
SPERIE MOARTEA rulează la ci
nematograful C. David; CELEBRUL 
702 : Unirea; O VIAȚĂ rulează 
la cinematograful T. Vladimirescu; 
FLĂCĂRI ȘI FLORI: Munca, Ilie 
Pintilie; MOARTEA ARE O FAȚĂ 
— cinemascop: Popular, 30 Decem
brie; RAZE PE GHEAȚĂ: Moși
lor; PERMISIE PE ȚĂRM: 8 Mai; 
ÎNVIEREA — ambele serii; Lucea
fărul: CASA DE LA RĂSCRUCE 
rulează la cinematografele G. Ba- 
covia, Aurel Vlaicu; MONGOLII : 
1 Mai: MOARTEA ÎN INSULA 
DE ZAHĂR rulează la cinemato
graful E. Pavel.

de dezvoltare economică la 
care a ajuns țara noastră este 
faptul că la sfîrșitul anului 
1961 volumul producției indu
striale a fost de 5,78 ori mai 
mare decît în 1938.

Creșterea rapidă a volumu
lui producției industriale se 
datorește atenției deosebite 
pe care a acordat-o partidul 
nostru dezvoltării cu precă
dere a producției mijloacelor 
de producție. în perioada 
1949—1961 au fost construite 
numai în industria republica
nă peste 280 întreprinderi și 
secții noi, iar un număr de 
aproape 500 de întreprinderi 
au fost reconstruite, dezvolta
te și înzestrate cu utilaj mo
dern.

Una din cele mai importan
te realizări ale regimului nos
tru democrat-popular, obținu
te în procesul industrializării 
socialiste a țării, o constituie 
făurirea unei puternice indu
strii constructoare de mașini, 
capabilă să asigure progresul 
tehnic neîntrerupt în toate ra
murile economiei naționale. 
Dacă în 1938 industria noastră 
nu acoperea decît circa 5 la 
sută din utilajul necesar eco
nomiei naționale, în anul '961

(Continuare în pag. 3-a)
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a colectivei
în Editura Politică , 

au apărut i , •“

rima zi a întrecerilor din cadrul 
Spartachiadei de iarnă a tineretu- 
lui la Uzinele „23 August". .Start

BgKag; la ‘ntrecerile de cros, haltere, șan, 
lcnis masă. Parlicipanți —

r^ml'll' cîteva sule de tineri... Și sîntem 
de-abia în prima zi a întrecerilor.

ORA 15,30.
Starteri, arbitri cronometrori și aproape 50 

concurenfi se pregăteau febril — în ciuda ploii 
și a temperaturii scăzute — pentru proba de 
cros. Se mai fac ultimele înscrieri: Gheorghe 
Pantea, lăcătuș de la vagoane. Cineva glu
mește :

— Cel din urmă...
— P6fti(i la start 1
...Au mai rămas de parcurs cîteva zeci de 

metri. în cursă conduce lăcătușul de la vagoa
ne Gh. Pantea, tatonat de Petre David și Vic
tor Simionescu. La linia de finiș arbitrii au 
consemnat victoria lăcătușului de la vagoane.

ORA 16,00.
Strungarii, frezorii sau rabotorii din secția 

mecanică au inaugurat Spartachiada pu între
ceri de haltere. Disputa e în toi. In jurul în
trecerii, sportivii fruntași Dănilă Done și Emil 
Ceașcă. O inițiativă bună a asociației spor

tive, care stimulează participarea tinerilor la 
Spartachiada.

Aplauzele răsplătesc evoluția strungarului 
Gh. Antohi. El a reușit pînă acum 12 ridicări 
ale halterei. Va ieși învingător ? Un pronos
tic este destul de dificil de dat. Pe lista de 
Concurs sînt 48 de tineri. Și cine știe de unde 
sare... învingătorul.

ORA 17,00.
Mecanicul Mir cea Țone susține o partidă 

foarte dificilă. Adversarul său, desenatorul 
Horiți Bolboceanu este campionul secției ener
getic șef. Renumele adversarului nu-1 timorea
ză. Iată aci secretul partidei spectaculoase la 
care am asistat.

ORA 18,00.
— In secția scuierie, ne informează tovară

șul Vasile Dinescu președintele asociației 
sportive se desfășoară un adevărat maraton 
șahist. Întrecerile primei etape a Spartachiadei 
la care s-au înscris 36 de tineri numai din 
schimbul A, durează de mai bine de trei ore. 
Și iată-i pe... maratoniști.

’ La ma'Sd de joc, ajustorul Gheorghe Miha- 
lașcu și Strungarul Ioan Dîru. După poziția 
pieselor optăm pentru o remiză.

1 decembrie, a însemnat pentru tinerii Uzi
nelor bucureștene „23 August" prima zi a în
trecerilor Spartachiadei de iarnă. Să consem
năm acest amănunt, ca o dovadă a preocu
pării comitetului U.T.M. și a asociației spor
tive pentru antrenarea unui mare număr de 
tineri Ia întrecerile actualei ediții a acestei 
largi competiții de masă, Spartachiada de 
iarnă.

Foto reportaj: VASILE RANGA 
VICTOR CONSTANTINESCU

• ; <r> > —————————

Dialectica marxistă fi 
științele moderne

Apariția celui de-al Hl-lea volum 
din ciclul „Dialectica marxistă și 
științale moderne" dovedește pe 
deoparte preocuparea spețialiștr- 
lor pentru 'aceste probletrte d«osi' 
bit de importante și dificile iar pe 
de altă parte interesul din ce în ce 
mai insistent al unor cercuri mari 
de cadre didactice, cercetători, stu- 

1 den(i etc. pentru a primi răspun
suri cit mai complete, mai prolun- 
de la multe din aceste probleme.

Cunoscuți oameni de știință so
vietici, eminenți savanți din Oc
cident dezbat unele probleme teo
retice esențiale pentru stadiul ac
tual de dezvoltare al fizicii, phi-» 
miei, biologiei, ciberneticii.

Printre cele mai importante stu
dii — deși este toarte greii sfi iaci, 
o asemenea desprindere — se în; 
scriu : „Logica dialectică și știin
țele naturii" de B. M. Kedrov, 
„Despre unitatea cunoștințelbr u’< 
mane" de N. Bohr', „Problemele- 
dezvoltării cosmice" de W. llolllt-- 
scher, „Interpretarea mecanicii on
dulatorii' de L. de Broglie, „Teo
ria nivelelor și dialectica naturii" 
de J. P. Vijier, „Despre natițra. 
legilor statistice’’ de B. I. Paho- 
mov, „Dialectica naturii vii Și ci
bernetica de azi" de 1. P. Prolov, 
„Freudismul și „reformatorii" Sâl 
contemporani" de H. K. Wetls.

A. SABOVL : 
Revoluția franceză

Lucrarea istoricului marxist 
francez Albert Saboul, profesor u- 
niversitar și doctor in litere, cu
prinde o analiză profurttlă a cau
zelor declanșării, a desfășurării și 
însemnătății Rbvolutiei franceze 
de la 1789—1795, precum și a pro
iectării ei pe plan politic-social în 
Franța anilor imediat următori.

Autorul lucrării prezintă pentru 
țara noastră o ediție revăzută șl 
completată a versiunii apărute In 
Franța în 1952.

Scrisă vioi, într-un stil plăcut, ■ 
păstrind totodată o înaltă ținută 
științifică, cartea . va prezenta o 
lectură plăcută pentru un cerc 
larg de cititori.

tește cînd Ioan Gîțu, secreta
rul organizației U.T.M., a ve
nit la el și i-a- spus că tine
rii s-au angajat să planteze 
5 000 de pomi prin muncă 
patriotică. „Răspundem de 
treaba pe care o vom face” 
a spus el hotărît. Și au lu
crat bine tinerii. Cei 5 000 de 
pomi s-au prins, au crescut 
viguroși.

La anul, livada va rodi. Nu 
e colectivist care să nu fi 
trecut astă primăvară prin 
livadă, să >nu fi admirat flo
rile cireșilor cu mirosul lor 
îmbătător. Ba, cîțiva cireși 
au luat-o vremii înainte și 
au făcut cîteva fructe. In 
livadă a fost semănat anul a- 
cesta — borceag și mazăre și 
s-au obținut 9 000 kg . borceag 
— .masă verde și 1 400 kg 
mazăre la hectar.

Cînd pomii vor rodi, fieca
re hectar va aduce colectiviști
lor de aici un venit mediu a- 
nual de’ 18 000 de lei. înmul
țiți această sumă cu 105 hec
tare, cu 190 hectare și peste 
cîțiva ani cu 350 hectare. Dea
lurile neproductive pot aduce 
milioane de lei. O adevărată 
cpmoară.

GH. NEAGU

dealurile Viilor și Fodor, că 
și așa nu produc nimic.

— Vă pwtiem la îndemînă 
experiență noastră, vă aju
tăm — .au spus muncitorii.

Și colectiviștii au chibzuit 
îndelung. Au mai trecut pe 
la G.A.S., s-au interesat cam 
ce specii de pomi pot fi plan
tați pe aceste terenuri și au 
început munca. Au săpat 
gropile, au pus în ele băle
gar de oaie — așa cum făcu
seră și muncitorii de la 
G.A.S. — și au început plan
tatul. La început, mergea mai 
greu. Mulți nu se pricepeau 
prea mult la pomicultură. 
Așa că, inginerul agronom 
Vasile Rusu, organiza seară 
de seară întîlniri cu colecti
viștii în care le explica cît 
de mari trebuie să fie gro
pile, cum trebuie săpate ele 
pe curba dealului, cum se 
plantează pomii. Așa au fost 
plantate cele 105 hectare de 
livadă în care sînt peste 
21.000 de pomi. în această 
toamnă livada va ajunge la 
190 de hectare, iar în 1965 
la 350 de hectare.

Tinerii au adus o mare 
contribuție la plantatul live
zii. Și președintele își amin

— Iată și livada noastră — 
spuse Gheorghe Ifrim — pre
ședintele gospodăriei agricole 
colective din comuna Poenari, 
raionul Roman, cînd am a- 
juns la marginea dealului 
Viilor.

— Ajci sînt meri, mai la 
stingă cireși de mai, peri, iar 
sus, pînă pe creasta dealului, 
sînt plantați pruni.

După’ mumele dealului, a-i 
fi teritat să crezi că înainte, 
pe aici, au fost plantate vii, 
dar nu e așa. Ani de-arîndul 
aceste dealuri nu au produs 
decît...’ rîpe. Primăvara și 
toamna, apa căra la vale pă- 
mîntul lăsînd pe obrazul dea
lului riduri adinei. Unii care 
aveau teren pe acest deal, 
cît și pe dealul Fod'or, au 
plantât vie. Nu au realizat 
însă niciodată mai mult de 
500 kg struguri la hectar. De 
cereale, nici vorbă.

în urmă cu cîțiva ani însă, 
muncitorii de la G.A.S. Da- 
gîța, au invitat la ei pe co
lectiviștii din Poenari. Au 
discutat. îndelung, despre fe
lul cum organizează ei mun
ca, despre rezultatele ce le 
obțin. Au ajuns și la livada 
care se află pe un deal vecin 
cu terenul gospodăriei colec
tive. Pe 400 de hectare erau 
plantați pomi.

— Peste cîțiva ani să ve- 
niți la noi. Livada va intra 
pe rod și vom realiza veni
turi de milioane de lei.

I-au întrebat, firește, de ce 
nu plantează și ei pomi pe
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! București se vor aesiașura luni j 
ț 3 decembrie de la ora 19 în sala I 
f Casei de cultură a tineretului din j 
f raionul Tudor Vladimirescu (str. j 
( Turturele). Reuniunea va începe j 
f la oră' 19. Finalele competiției sînt j 
j programate miercuri 5 decembrie j 
J în aceeași sală.
I r" '
j pei orașelor tîrguri'

IvHvtlIă 1 r» 7Z - 4-î1-,

f lui Stanley Rous,
( X .X.X .X-XI, U J7lUl_CUU|. iu uuyurvu IU < 
j sorți a sferturilor de finală. Echi- 
!■ pa cîjștigătoare a celui de-al trei- j 
j lea meci Petrolul Ploiești-selecțio- ) 
f nata orașului Leipzig va întîlni pe j 
f învingătoarea dintre J
I Genova și Ferencvaros Budapesta. { 
[ i>uya cuiii ;
j Iul Ploiești

Scurte știri 
sportive

"J 
I 
1 j
I 
I

Astăzi se vor desfășura /octi-j 
ultimei etape a turului cam- j

• 
riie 
pionatului cat. Ă la fotbal. Pe sta- j 
dionul Republicii din Capitală se J 
vor disputa im program cuplat j 
meciurile : Steaua-Progresul fora 1 
12,15) și Dinamo București-Viitorul j 
(ora 14). In țară se vor juca ur-j 
mătoarele partide : Știința ‘
șoara-Minerul Lupeni ; 
Constanța-Dinamo Bacău ; 
Iul PlOiești-U. T. Arad ;
Cluj-C.S.M.S. lași- -, Crișana Ora- j 
de a-Steagul Roșu Brașov.

© Semifinalele competiției de j 
box dotate cu „Cupa Orașului J 
București" se vor desfășura luni J

Timi- j 
FarulJ 

Petro- ] 
Știința ]

i^ ---- :
f raionul Tudor Vladimirescu 
f Turturele). Reuniunea va 

! programate miercuri 5 aecemone j 
J în aceeași sală. ;

® Comisia de organizare a „Cu- j 
I rsraeoUr Fî-r-rr’’^i " la folbfll, în- J
I trunită la Zürich, sub președinția J 
[ lui Stanley Rous, președintele J 
I F.I.F.A., a procedat la tragerea la j 
j sorți a sferturilor de finală. Echi- 
j- pa cîjștigătoare a celui de-al trei- j 
j- lea meci Petrolul Ploiești-selecțio- ) 
f nata orașului Leipzig va întîlni pe j 
f învingătoarea dintre Sampdoria J 
I Genova și Ferencvaros Budapesta. | 
j. După cum s-a mai anunțat, Petro- I 
l’ Iul Ploiești va susține cel de-al j 
( treilea meci: cu Leipzig Ia 9 de- J 
f cembrieK,înttfun oraș din R. P. Un- j 
I gară.

(Agerpres)

J

0 expoziție a viitorilor 
artiști plastici

CUM ÌN'/ATÀ
PROFESORII DE MÎINE
(Urmare din pag 1)

Imaginile noastre vă prezintă două instanta
nee de la concursul de haltere și șah.

• SîmbătU au luat sfîrșit 
lucrările celei de-a doua con-

• sfătuiri științifice de statisti
că, organizată de Direcția 
centrală de statistică.

Consfătuirea a constituit, un 
larg schimb de experiență în
tre statisticieni, economiști, 
matematicieni, cercetători, și 
cadre didactice de spebiăli- 
tate.

• In zilele de 23-25 noiem
brie a avut loc la Fabrica de 
hîrtie și celuloză ,/Steaua Ro
șie” Bacău o sesiune științifică 
la care au participat delegați 
de la fabricile din acest sector 
și de la Institutul Politehnic 
din Iași.

© Rețeaua Unităților de pre
stări de servicii pentru popu
lație din cadrul cooperativelor

meșteșugărești se extinde con
tinuu. In regiunea Ploiești, de 
pildă, au tost înființate in ul
timele 3 luni peste 30 de noi 
centre pentru reparații de 
obiecte metalice de uz gospo
dăresc și reparații moto.

In orașul Cluj s-a înființat 
la propunerea cetățenilor o 
cooperativă de un gen deose
bit. Pe baza unui abonament 
semestrial, membrii cooperati
vei se deplasează periodic la 
domiciliul clienților pentru a 
verifica instalațiile sanitare și 
electrice, de aragaz, precum și 
de a executa alte lucrări gos
podărești.

• La fabrica de cherestea 
din Țileag, regiunea Crișana, 
a avut loc o consfătuire cu di
rectori ai întreprinderilor fo

restiere, sortatori și alți lucră
tori din unitățile de industri
alizare a lemnului din regiu
nile Cluj, Crișana, Maramureș 
și Mureș-Autonomă Maghiară. 
Tema discutată a fost îmbu
nătățirea calității cherestelei.
• Simbătă dimineața a avut 

loc sărbătorirea Zilei Institu
tului de medicină și farmacie 
din Iași. Au participat cadre 
didactice ale institutului, mem
bri ai Societății de medici și 
naturaliști, precum și invitați 
de la alte institute de învăță- 
mint superior din localitate.

Cu același prilej au fost dez
velite bustul lui Leon Sculy, 
primul profesor de chirurgie și 
primul decan al facultății de 
medicină din Iași, și cel al 
acad. Nicolae Hortolomei.

La galeria de artă a fondu
lui plastic — filiala Timișoara 
a Uniunii artiștilor plastici — 
s-a deschis recent expoziția 
elevilor secției de arte plastice 
a Școlii de muzică și arte 
plastice din Timișoara.

Sînt expuse aici un număr 
de peste o sută de compoziții: 
peisaje, portrete, ilustrații, 
natură, în ulei, acuarelă, lito
grafie, tuș și desen in peniță.

Promițătoare sînt creațiile 
lui Viorel Toma, elev în cla
sa a XlI-a care expune un 
portret in ulei, peisaje in ulei 
și acuarelă, precum și o ilu- 
strație-litografie a poeziei 
„Revedere“ de Mihail Emi- 
nescu.

Reușit și expresiv este și 
portretul făcut de Acittlna 
Strasnii, elevă în clasa al X-a, 
care mai expune și un peisaj 
industrial în tuș.

Printre cele mai bune lu
crări frebuie amintite și 
peisajele în acuarelă și în tuș 
— redînd Reșița, Văliug și 
alte obiective industriale — a- 
parținînd elevului Petru 
Schweig, clasa a IX-a, peisa
jul în ulei al elevei Iuliana 
Novacovici, din clasa a IX-a, 
peisajele elevului Herber Hiib- 
ner din' clasa a XlI-a.

L. DUNAJECZ 
profesor

-----•-----

Autobază fruntașă 
pe regiune

în prima lună a acestui an, 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii de la cele 6 autobaze 
I.R.T.A. din regiunea Hune
doara au pornit o pasionantă 
întrecere socialistă. Pînă în 
prezent în fruntea întrecerii 
se află colectivul de muncă al 
autobazei Sebeș care a reușit 
pe trimestrul III să depășea
scă cu 2,7 la sută planul la 
transportul de călători și cu 
12,6 la sută, la transportul de 
mărfuri.

La obținerea acestor rezul
tate au contribuit prin munca 
lor conștiincioasă echipa de 
mecanici condusă de maistrul 
Fanea Ion, șoferii Stanciu Ion, 
Constantinescu Constantin, 
Fekete Gheorghe, Beșchiu Ion 
și alții, printre care sînt 
foarte mulți tineri.

ION HARGA 
funcționar

Or, convingerile elevilor se aprind 
din convingerile profesorilor .

Tinerii viitori profesori și tinerii 
profesori frebuie să știe că pre
gătirea înaltă și avînlul sînt impe
rative ale profesiunii lor. Educa
torul nu este un adevărat educa
tor decît dacă este bun sap foarte 
bun : Makarenko socotea că cei 
slabi sau mediocri fac mai mult 
rău decît bine. Lupta împotriva 
superficialității și a mediocrității 
se pune în educație într-un mod 
special. In medicină sau în tehnică 
superficialitatea se observă cu de
stulă ușurință manifestîndu-se sub 
forma eșecurilor sau rebuturilor, a 
greșelilor Vizibile, a lucrului, de 
proastă calităte. In educație, me
diocritatea profesorului se răspîn- 
dește în mintea și în sufletul ele
vilor : ni'ădiocritatea produce me
diocritate. Cu toate acestea, efec
tele funeste ale muhcii mediocre 
— efecte de ordin intelectual și 
moral — sînt greu de observat. 
Lupta împotriva mediocrității în 
pregătirea viitorilor profesori se 
pune pe un dublu plan : intelec
tual și moral, deci pe planul pre
gătirii de specialitate și pe cel al 
caracterului și al atitudinii față 
de profesiune. Mediocritatea mo
rală se manifestă fie ca indiferență 
țață de copii și de știință, fie sub 
forma unei vieți banale, fără 
bucurii superioare, sau a apatiei, 
a plictiselii sau blazării. Uneori, 
se întîmplă ca tineri inteligenți șt 
citiți să se lase cuprinși de plic
tiseală, nu descoperă sau pierd 
sensurile mari ale vieții. La o 
Școală de 7 ani dintrun sat am 
întîlnit acum doi ani un astfel de 
tînăr profesor, care era și direc
tor. Școala avea un aer trist, de 
neglijență și dezordine : curtea 
era mare, dar neîngrijită și fără 
verdeață, cancelaria și clasele ne
atrăgătoare. Ținuta vestimentară a 
directorului, de asemenea, negli
jentă. La observația mea : „Cum 
puteți suporta această atmosferă 
in școala dv. ?“ răspunsul a fost : 
„La început și mie mi-a venit 
greu, dar acum nram obișnuit. Și 
dv. v-ați obișnui“. Am replicat : 
„M-am obișnuit să înfrumusețez 
locul în care muncesc și trăiesc, 
și acum zece ani am făcut acest 
lucru în școala pe care o condu
ceam“.

Plictiseala sau blazarea sînt tot 
atît de dăunătoare ca și pregăti
rea științifică mediocră.

Mediocritatea intelectuală și 
morală sînt intolerabile |a un pro
fesor. Se pune însă chestiunea 
cum să luptăm cu ele, cum să 
prevenim apariția lor. Lupta în
cepe în primul an al facultății: 
cine pășește în învățămîntul su-

perior își asumă o imensa daio- 
rie față de patria socialistă, față 
de viitorul ei. Ce| de la care se 
așteaptă mult, nu are dreptul să 
se mulțumească cu puțin, cu note 
minime de trecere. Lupta împo
triva superficialității începe cu 
lupta pentru disciplină și seriozi
tate, dar ea nu se poate opri aici. 
Studentul trebuie să fie stăpînit de 
o rodnică rtemulțumire de sine, de 
o vie dorință- de perfecționare așa 
fel încît viața lui să nu se împot
molească în balta tristă a resem
nării și mediocrității. Oricine poate 
deveni un om vrednic, un om fo
lositor și demn de stimă, dacă ur
mărește acest lucru cu îndîrjhe : 
dacă vrei, dacă vrei cu tot d.na- 
dinsul, izbutești ; nu există străda
nie inutilă, chjar dacă ea nu-și a- 
tinge pe deplin scopul. Lectura- 
bine ajeasa, căl^ai^ile întreprinse 
cu ocniî larg deschiși, cunoașterea 
biografiilor marilor oameni de ști
ință pot aprinde și întreține în 
student dorința de autoperfecțio- 
nare, dorința de mai bine și mai 
mult.

Lupta împotriva mediocrității 
devine și o luptă pentru orizont 
larg și pentru cultură generală 
înaltă. Nu poate fi bun educator 
și în genere bun specialist acela 
care-și clădește- turnul culturii de 
specialitate pe o temelie îngustă ; 
pregătirea ideologică și cultura ge
nerală bogată reprezintă cet mai 
bun "piedestal pentru înălțarea pre
gătirii de specialitate. Un profe
sor predă bine obiectul său cînd 
cunoaște șf potențialul educativ al 
celorlalte -obiecte, cînd poate sta
bili corelații.

Pregătirea temeinică urmărește 
nu atît succesul la examene, cit 
succesul în viață și în activitate. 
Să ne gîndim nu numai la facul

tate, ci și la anii de după ea. 
Examenele vieții le trecem în (ața 
societății și a propriei conștiințe și 
ele reprezintă un examen de f.e- 
care zi. Tînărului absolvent care 
se îndreaptă spre catedră. începînd 
un drum lung și interesant, trebuie 
să-i amintim cîteva lucruri. Munca 
devine interesantă cînd o împli
nește cu pasiune și respect : pen
tru a se feri de monotonie și plic
tiseală, omul trebuie să descopere 
frumusețea muncii pe care o des
fășoară. Lucrul acesta este cu, a" 
tît mai important pentru viitorii 
profesori, cu cit monotonia ș> ru
tina sînt vecinele mediocrități- In 
educație, frumusețe;, muncii izvo
răște din patosul cu care o îm
plinește : elevii devin interesant' 
și atrăgători sub influența rloasLă. 
In orice om, în orice copil există 
un minunaf.-ștrvoi- de himinăr -și bo
găție ; fotul e să-| descoperi și 
să-l dezvolți.

Un a| doilea lucru care trebuie 
știut de tineretul care Se îndreap.ă 
spre catedră este acela că fie
care profesiune r.eclamă o anu
mită organizare a vieții. Agrono
mul trebuie să simtă chemarea 
cîmpului, .a .lanurilor, a livețtjlor și 
să aibă obișnuința de a călca hec
tarele pe soare, pe vînt, pe ploaie. 
Omul de laborator trebuie să do
bândească răbdarea și meticulozi
tatea cerută de natura muhcii lui, 
să fie exact, punctual efc. Organi
zarea vieții ’ ' pdtrîvit“.' profesiunii 
sporește randamentul muncii și 
este un scut împotriva eșecurilor, 
a ratării său1 blazării. " Profesorul 
este cherhaf 'să-ȘÎ trăiască Viața la 
un înalt nivel etic, să rămînă des
chis bucuriilor superioare și nou
tăților științifice, să-și păst-eze 
prospețimea sufletească) să ră
mînă mereu tînăr.

ÎN CURÎND PE ECRANELE CAPITALEI

FATA CU CARE AM FOST PRIETEN

ea a acoperit necesarul de uti
laje și instalații in proporție 
de aproximativ 80 la sută. în 
același timp, au fost create și 
unele disponibilități pentru 
export. în anul 1960 exportul 
de mașini și utilaje reprezen
ta 17 la sută dini volumUl to
tal al produselor exportate de 
țara noastră.

Succesele obținute de indu
stria noastră constructoare de 
mașini sînt atît de evidente, 
încît, chiar și presa burgheză 
din Occident este nevoită să 
le recunoască. Iată spre exem
plu, ce a scris publicația bur
gheză elvețiană „Die Welî.- 
woche" : „Altă dată această 
țară — este vorba de țara 
noastră — era nevoită să im
porte din străinătate orice 
unealtă pentru forarea petro
lului. Astăzi, producția romî- 
nească acoperă nu numai ne
voile proprii, ci aprovizionea
ză și India, China, Argentina 
și Franța".

în cadrul acordului înche
iat la 5 iunie 1961, țara noas
tră pune la dispoziția Repu
blicii Indonezia proiectele ne
cesare, livrează mașinile și 
utilajele și acordă asistență 
tehnică pentru construirea 
unei' r.’“nării de țiței de 
1.500.000 tone anual, pentru

reactivarea, explorarea și ex
ploatarea unor cîmpuri petro
liere în lava, livrează 2100 
vagoane de marfă și vagoane 
cisternă, precum și alte uti
laje.

O dezvoltare puternică cu
noaște în țara noastră pro
ducția de energie electrică, in
dustria siderurgică, industria 
petrolieră, industria chimică 
etc.

Ca urmare a grijii neobo
site a partidului nostru, pen
tru continua dezvoltare a ba
zei tehnice-materiale a agri
culturii, poporul nostru a ob
ținut succese însemnate și în 
domeniul producției agricole. 
Astfel; în anul 1961 producția 
totală de cereale a fost cu 
2.600.000 tone mai mare decît 
producția medie a anilor 1934- 
1938. La floarea soarelui, pro
ducția totală a fost în 1961 
de 10 ori, la sfecla de zahaY 
de 7 ori și jumătate, iar ta 
cartofi de ,2,2 ori mai mare 
decît média producției totale 
a anilor 1934—1938. în ceea Ce 
privește creșterea animalelor, 
la sfîrșitul. anului 1961. numă
rul bovinelor a fost mai mare 
decît în 1938 cu 1.055.000 ca
pete, al porcinelor, cu aproape 
2.000 000 capete, iar al ovine
lor cu 8.400.000 capete.

Succesele importante obți
nute în dezvoltarea economiei 
naționale și în creșterea pro
ductivității muncii au asigu
rat ridicarea continuă și sis
tematică a nivelului de trai al 
oamenilor muncii din țara 
noastră. în anul 1961, venitul 
național (în prețuri compara
bile) a fost de 2,94 ori mai 
mare decît în anul 1938, fapt 
care a asigurat creșterea în
semnată a veniturilor oame
nilor muncii. în perioada 
1950—1961 salariul real a cres
cut de două ori, cheltuielile 
statului pentru acțiuni social
culturale de cinci ori. Un 
mare avînt a luat construcția 
de locuințe. în anii 1951 — 
1961, din fondurile statului, 
ale organizațiilor cooperatiste 
și din creditele acordate de 
stat, au fost construite peste 
187.000 apartamente. Tot în 
aceeași perioadă, au fost con
struite la sate circa 700.000 
case noi. Volumul desfaceri
lor de mărfuri prin comerțul 
socialist a sporit în 1961 de 
aproape 5 ori față de 1949.

★
Congresul al III-lea al 

P.M.R. a stabilit că obiec i 
principal al planului econ ic 
pe anii 1960—1965 este dez
voltarea bazei tehnice-mate-

riale a socialismului, încheie
rea procesului de făurire a 
relațiilor de producție socia
liste in întreaga economie, în 
vederea desăvîrșlrii construc
ției socialismului.

Desăvîrșirea construcției so
cialiste este o etapă pregăti
toare pentru trecerea treptată 
la comunism. Ea este absolut 
necesară pentru consolidarea 
succeselor obținute în proce
sul construirii socialismului.

Stabilind obiectivul princi
pal al planului economic de 
6 ani, partidul a arătat oame
nilor muncii că eforturile 1 
trebuie îndreptate spre ceea 
ce este hotărîtor pentru pro
gresul neîntrerupt al țării 
noastre — creșterea puternică 
a bazei tehnice-materiale a 
socialismului.

Dezvoltarea bazei tehnice- 
materiale a socialismului in 
țara noastră se înfăptuiește in 
condiții noi. deosebite de cele 
din etapa construcției socia
liste. Noi avem deja o indu
strie puternic dezvoltată. în
cheierea procesului de făurire 
a relațiilor de producție so
cialiste în întreaga economie 
creează posibilitatea ca efortu
rile întregului popor să fie în
dreptate spre îndeplinirea a- 
cestui obiectiv. Dezvoltarea

bazei tehnice-materiale a so
cialismului în țara noastră se 
înfăptuiește în condițiile adîn- 
cirii continue a diviziunii in
ternaționale socialiste, a mun
cii și” a întăririi continue a 
relațiilor de colaborare și a- 
jutor reciproc dintre țările so
cialiste.

Toate acestea fac ca dezvol
tarea economică a țării noas
tre să se desfășoare într-un 
ritm tot mai rapid. Succesele 
obținute în primii doi ani ai 
planului șesenal dovedesc a- 
cest lucru. Dacă în perioada 
1951—1959 ritmul mediu anual 
de creștere a producției in
dustriale a fost de 12.7 la sută, 
în 1960—1961 acest ritm a 
crescut Ia 15,8 la sută, depă
șind sarcina de plan de 13 la 
sută, cît a fost prevăzută la 
Congresul al III-lea al P.M.R. 
în acești doi ani. volumul 
producției industriale a cres
cut cu peste 35 la sută, iar la 
sfîrșitul anului 1962, potrivit 
prevederilor planului, volumul 
producției industriale va fi cu 
54 i la sută mai mare decît în 
anul 1959

Caracteristic pentru dezvol
tarea bazei tehnice-materiale 
în etapa desăvîrșirii construc
ției socialismului în țara noas-

tră este intensificarea progre
sului tehnic și aplicarea largă 
în procesul de producție a ce
lor mai noi descoperiri ale 
științei, a procedeelor tehno
logice avansate, valorificarea 
superioară a resurselor natu
rale ale țării.

O atenție deosebită acordă 
partidul și statul nostru pre
gătirii cadrelor calificate de 
muncitori, ingineri și tehni
cieni necesare procesului de 
producție, atît în industrie cit 
și în agricultură.

Victoria definitivă a socia
lismului la orașe și sate ri
dică pe o treaptă mai 
înaltă alianța muncitorească- 
țărănească și unitatea moral- 
politică a întregului popor. 
Clasa muncitoare, conducă
toare a tuturor oamenilor 
muncii și clasa țărănimii co
lectiviste, împreună cu inte
lectualitatea, merg umăr la 
umăr înainte, sub conducerea 
încercată a partidului, spre 
desăvîrșirea construirii socie
tății socialiste și trecerea 
treptată la construirea comu
nismului.

Conf. univ.
VELICU ARSENIE

O producție a studioului „Lenfilm“. Scenariul: A. Popov; 
regia : N. Lebedev. In rolurile principale : LIUDA BOLT- 
RIK, IURA FIȘENCO, K. LAVROV, T. SAMARDINA.■ > .. '' k Ț ;./• ' •’ '-iJ -,v.

MOARTEA ÎN INSULA DE ZAHĂR

In cadrul exotic al unei insule tropicale se desfășoară 
povestea dramatică a unor oameni plecați să-și caute feri
cirea pe tărîmur'i îndepărtate.

In rolurile principale : JIRI VALA, MĂRIE TOMASOVA’, 
FRANTISEK SMOLIK, ZDENEK STEPANEK. * >
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Plecarea hi 1.1. Mitón
din Washington

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 30 noiembrie, 
A. I. Mikoian, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a participat la Departa
mentul de Stat la un dejun oferit 
în cinstea sa de D. Rusk, secre
tarul de stat a| S.U.A.

Timp de trei ore, A. I. Miko- 
ian și secretarul de stat Rusk au 
avut un schimb de păreri într-o 
serie de probleme care intere
sează cele două țări.

După dejun, A. I. Mikoian a 
făcut unui mare grup de ziariști 
americani și străini, reprezentanți
lor radiodifuziunii și televiziunii o 
declarație.

* WASHINGTON 1 (Ager
pres). — TASS transmite : Cu 
prilejul vizitei lui A. 1. Miko
ian la Washington, ministrul 
afacerilor interne al S.U.A., 
S. Udall, a invitat în seara zi
lei de 30 noiembrie, la el acasă, 
la un dineu, pe A. I. Mikoian 
și pe ambasadorul U.R.S.S. în 
S.U.A., A. F. Dobrînin, cu so
ția.

Dineul a decurs într-o at
mosferă de prietenie.

Invitația ministrului Udall 
constituie un răspuns la ospi
talitatea de care s-a bucurat 
în U.R.S.S. în cursul vizitei pe 
care a făcut-o vara aceasta în 
Uniunea Sovietică, in fruntea 
unei delegații de energeticieni 
americani.

WASHINGTON 1 (Ager
pres). - TASS transmite : In 
după-amiaza zilei de 30 no
iembrie, A. I. Mikoian a vizi
tat marele centru comercial 
modern care s-a deschis re- 
oent în orășelul Reckville (sta
tul Maryland), în vecinătatea 
Washingtonului.

Americanii au făcut o caldă 
și prietenească primire lui 
Mikoian. Mulți se apropiau de 
el pentru a-i strînge mina, îi 
urau succese, fericire, sănătate.

WASHINGTON 1 (Agerpres). 
— TASS transmite : La 1 de
cembrie, ora 10,15, ora locală, 
A. I. Mikoian, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., _ a părăsit 
Washingtonul, plecînd cu avio
nul la Moscova.

La plecare, A. I. Mikoian a 
făcut următoarea declarație :

în drum din U.R.S.S. spre 
Cuba și înapoi m-am oprit la 
New York. Acolo am dus 
tratative cu John McCloy și 
cu Adlai Stevenson. Aceste 
tratative au fost utile pentru 
elucidarea pozițiilor celor 
două țări ale noastre.

Vizita la Washington mi-a 
oferit posibilitatea unei între
vederi cu președintele John

Congresul U. T. C. 
din Columbia
În sala teatrului „Califor

nia” din Bogota și-a des
chis lucrările primul 

Congres al Uniunii Tineretului 
Comunist din Columbia. Congre
sul va dezbate raportul cu pri
vire Ia situația politică din a- 
ceastă țară, programul de luptă 
al tineretului columbian și sta
tutul Uniunii Tineretului Comu
nist.

La 29 noiembrie, prima zi a 
lucrărilor, vorbitorii s-au pro
nunțat pentru sprijinirea deplină 
a revoluției cubane și au con
damnat persecutarea organizații
lor progresiste din Columbia.

Manuel Cepeda, delegat la 
congres, a chemat tineretul co
lumbian să lupte pentru pace 
generală, pentru crearea în Co
lumbia a unui front național de
mocratic, care să conducă lupta 
pentru eliberarea țării de sub 
dominația economică străină.

Participanții la congres au a- 
probat în unanimitate mesajul 
de salut adresat poporului cuban.

---€---  
Demonstrații 
de protest 

ale studenților 
japonezi

ti a ii de studenți din Japonia 
ly/J au participat la 30 noiem

brie la mitinguri și de
monstrații de protest împotriva 
proiectelor guvernului de a întă
ri controlul asupra institutelor 
de învățămînt superior.

Din nou, ca și cu o lună în ur
mă, sălile de cursuri ale multor 
universități din Tokio, Osalta, 
Kioto, Fukuoka, Nara și din alte 
orașe ale țării au fost goale. La 
intrările clădirilor institutelor de 
învățămînt și ale căminelor gre
viștii au postat pichete. Studen
ții au ieșit din nou pe străzi 
pentru apărarea libertății învă
țământului.

La mitingul de la universita
tea din Tolcio s-au adunat pe
ste 4000 de studenți din 16 in
stitute de învățămînt. superior 
din capitala Japoniei și din pre
fecturile învecinate. Ei au decla
rat că nu vor admite încălcarea 
autonomiei institutelor de învă
țămînt superior.

După miting, studenții s-au 
îndreptat spre clădirea Ministe
rului Educației și au organizat 
acolo o grevă a brațelor încru- | 
cișate. Demonstranții și greviștii 
„au fost însoțiți” de 2 500 de 
polițiști. Intre studenți și poliție 
a avut loc o ciocnire. Cinci stu
denți au fost arestați.

Kennedy și cu secretarul de 
stat Dean Rusk. Am avut în
trevederi plăcute cu Llewel
lyn Thompson și cu Stewart 
Udall.

Convorbirile pe care le-am 
avut cu președintele și cu se
cretarul de stat au fost utile. 
Ele ne-au ajutat să elucidăm 
mai bine pozițiile în problema 
Cubei, Berlinului și în multe 
alte probleme. Impresia noa
stră generală, asupra tuturor 
întîlnirilor pe care le-am a- 
vut în S.U.A. este că s-a con
turat posibilitatea unui pro
gres în ce privește apropierea 
punctelor de vedere ale celor 
două părți într-o serie de pro
bleme importante ale situației 
internaționale.

Nu numai că Uniunea So
vietică și Statele Unite sînt 
cele mai dezvoltate puteri in
dustriale, dar ele dispun, de 
asemenea, de cea mai puter
nică armă nucleară din lume. 
Acesta este un factor foarte 
important. Dacă între noi vor 
exista relații bune, s-ar putea 
considera că pacea pe pămînt 
este asigurată. Tocmai de 
aceea cele două țări ale noa
stre trebuie să manifeste cel 
mai înalt spirit de răspunde
re în rezolvarea problemelor 
internaționale. între Uniunea 
Sovietică și Statele Unite nu 
există nici un fel de litigii de 
ordin teritorial. Dar în rela
țiile noastre Se ivesc adesea 
greutăți. Și dacă nu vom dis
cuta căile pentru înlăturarea 
lor, dacă nu le vom înlătura 
Ia timp pas cu pas, s-ar pu
tea ivi mari primejdii pentru 
pace.

Traducînd în viață politica 
partidului nostru comunist, 
șeful guvernului sovietic, N. S. 
Hrușciov, depune eforturi pen
tru ca problemele litigioase 
să fie examinate în comun, 
una după alta, pentru a asi
gura popoarelor pacea.

Coexistența pașnică și lupta 
pentru menținerea păcii — 
iată programul nostru.

Judecind după toate, pre
ședintele Kennedy își dă sea
ma ce înseamnă în timpurile 
noastre un război și, la rîndui 
său, caută să-1 evite. Cu toții 
trebuie să dovedim înțelep
ciune în rezolvarea probleme
lor internaționale.

La Uzinele „VEF“ din Riga se scot la fiecare m’nut citeva com
bine muzicale „Litvia“. In fotografie: Aspect din secția de asam 

blare a uzinei.

Șeslssața C®®ssKîi8ii» «Ee Miniștri 

al U. IR. S. S.
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 30 no
iembrie a avut loc o ședință 
a Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., sub președinția lui 
N. S. Hrușciov, la care au 
fost luate în discuție proble
mele legate de traducerea în 
viață a hotărîrii din 23 noiem
brie 1352 a Plenarei C.C. al 
P.C.U.S. în ceea ce pri
vește perfecționarea conduce
rii construcției economice,

îmbunătățirea planificării eco
nomiei naționale și promova
rea unei politici unitare în 
domeniul tehnicii.

La discutarea acestor pro
bleme au luat parte președin
ții Consiliilor de Miniștri ale 
republicilor unionale, pre
ședinții comitetelor de stat ale 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., miniștri ai U.R.S.S., 
oameni de știință și specia
liști.

Ședința
Generale

însemnări
lutun

ACOBWÎ
SO¥IETO-LAO]1ENE

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite : Alexei Kosîghin, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
do Miniștri al U.R.S.S,, și Fumi 
Nosavan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și ministru de 
finanțe al Regatului Laos, au sem
nat la 1 decembrie la Moscova un 
acord comercial și de plăți între 
cele două țări, precum și un a- 
cord privind ajutorul economic și 
tehnic acordat de Uniunea Sovie
tică Laosului în construirea unei 
hidrocentrale pe rîul Pam-Pen.

NEW YORK 1. — Trimisul A- 
gerpres, O. Răducanu, transmite : 
După cum s-a mai anunțat, în șe
dința plenară din dimineața zilei 
de 30 noiembrie a Adunării Gene
rale a O.N.U. au avut loc alegeri 
pentru postul de secretar general 
al Organizației Națiunilor Unite.

La începutul ședinței Adunării 
Generale a fost prezentat un pro
iect de rezoluție în numele a șase 
țări, membre nepermanente ale 
Consiliului de Securitate (R. P. 
Romînă, Chile, Ghana, R.A.U., Ve
nezuela, Irlanda) care recomanda 
desemnarea lui U Thant ca secretar 
general al O.N.U. Adunarea Ge
nerală a aprobat prin vot secret 
în unanimitate recomandarea Con
siliului de Securitate cu privire la 
numirea ; în postul- de secretar ge
neral al Orqanizației Națiunilor 
Unite, pe un termen pînă Ia 4 no
iembrie 1966, a lui U Thant.

U Thant, secretarul general al 
O N.U., a mulțumit Adunării Ge
nerale pentru încrederea acordată 
și a repetat iurămîntul solemn pe 
care l-a făcut atunci cînd a fost 
numit secretar general provizoriu, 
de a-și exercita funcțiile cu toată 
loialitatea, în mod rezonabil și cu 
conștiința răspunderii.

In numele delegației Uniunii So
vietice, V. A. Zorin l-a felicitat pe 

i U Thant cu prilejul numirii salo 
în înaltul post de secretar gene
ral al O.N.U.

Guvernul sovietic, a spus V. A. 
Zorin, a considerat și consideră 
că soluția cea mai bună, corespun- 
zlnd în cea mai ma're măsură in
tereselor vitale ale O.N.U., ar fi 
aceea, ca în conducerea Secreta
riatului O.N.U. să fie cîte un re
prezentant al fiecărui grup de sta
te existente : al țărilor socialiste, 
al puterilor occidentale și aliaților 
acestora și al statelor neutre.

Totodată, guvernul sovietic, a 
declarat V. A. Zorin, a considerat 
necesar ca în momentul de fată 
problema conducerii Secretariatu
lui O.N.U. să fie rezolvată, por- 
nindu-se de la situația concretă si

Scrisoarea Iui Ciu En-lai 
către J. Nehru

PEKIN 1 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
China Nouă, guvernul R. P. 
Chineze a chemat guvernul 
Indiei să ia măsuri pentru ca 
prin eforturi comune „să con
tribuie la evoluția actualei si
tuații în direcția unei destin
deri și mai accentuate“. A- 
ceastă chemare este cuprinsă

■ a 28 noiembrie, după citeva zile de 
dezbateri, Comitetul Politic Special 
al O.N.U. a aprobat o rezoluție pre
zentată de 17 țări afro-asiatice care 
cere Adunării Generale să recu
noască dreptul poporului din Oman 
la autodeterminare și independență. 

Totodată rezoluția cere retragerea trupelor 
străine din Oman și invită părțile interesate în 
soluționarea problemei să rezolve toate chestiu
nile pe baza unor mijloace pașnice.

Teritoriul Omanului se află situat la sud-estul 
Peninsulei Arabice (suprafața : 212.400 km p.
populația : peste 550.000 locuitori în majoritate 
arabi). Principala bogăție a țării este petrolul, 
în oaze se cultivă curmali, viță de vie, cereale, 
iar în regiunile din interiorul țării este răspîn- 
dită creșterea animalelor.

încă de la începutul secolului al XX-lca pe o 
mare parte a teritoriului Omanului a fost creat 
imamatul, stat format ca urmare a luptei duse 
de triburile arabe. La sfîrșitul anului 1955, tru
pele engleze și ale sultanului din Maskat (con
duse de ofițeri englezi) au invadat imamatul 
Omanului.

Acțiunile agresive ale Angliei sînt în directă 
legătură cu poziția strategică a acestei țări și, 
mai ales, cu zăcămintele de petrol care au fost 
descoperite aici. De aceste acțiuni menite să ducă 
la acapararea petrolului nu sînt străine nici trus
turile americane, care se infiltrează tot mai mult 
în vederea înlăturării monopolurilor engleze.

Poporul din Oman, încercat în grele lupte pen
tru libertate, a acționat și acționează cu hotă- 
rîre împotriva agresorilor. Deși colonialiștii au 
folosit mijloace sălbatice de distrugere, rezistența 
populației Omanului n-a putut fi înfrîntă, lupta 
ei de eliberare națională se intensifică tot mai 
mult. Recent, în Oman au fost debarcați încă 
6 000 de soldați englezi — se arată într-o decla
rație a reprezentanței de Ia Cairo a imamului 
Omanului. Patrioții omanezi opun încă o rezis
tență dîrză provocînd mari pierderi colonialiști
lor. La mijlocul lunii septembrie, de pildă, for
țele armatei de eliberare națională din Oman 
au întreprins o mare operație împotriva garni
zoanei engleze din Izki. Autoritățile britanice au

fost nevoite să trimită de urgență în ajutorul 
garnizoanei asediate 50 de autocamioane cu 
soldați. Reprezentantul Omanului, prințul Ben 
Aii Talib, Ia ședința Comitetului Politic Special 
al O.N.U. a arătat că în ultimele zile armata 
Omanului opune o rezistență îndîrjită colonialiș
tilor englezi.

Numeroși vorbitori care au luat cuvîntul cu 
ocazia dezbaterilor ce au avut loc în cadrul aces
tui comitet au condamnat încercările colonialiș
tilor englezi de a-și menține dominația în Oman. 
Reprezentantul R.A.U. a arătat că Anglia a trans
format independența Omanului într-o ficțiune. 
Subliniind că acțiunile întreprinse de Anglia în 
Oman sînt contrare prevederilor Cartei O.N.U. și 
că poporul acestei țări arc dreptul la indepen
dență și autodeterminare, reprezentantul țării 
noastre la O.N.U., Mihail Hașeganu, sublinia că 
delegația R.P.R. sprijină cu hotărîre cererile po
porului Omanului și ale statelor arabe de a se 
pune capăt agresiunii engleze împotriva acestei 
țări și de a se retrage trupele străine din Oman.

Adoptarea rezoluției din Comitetul Politic 
Special al O.N.U. în favoarea recunoașterii drep
tului poporului din Oman Ia autodeterminare și 
independență constituie încă o înfrîngere a co
lonialismului.

GH. PURCĂREA

într-o scrisoare adresată de 
Ciu En-lai, premierul Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, 
lui Nehru, primul ministru al 
Indiei, la 28 noiembrie, cu 
două zile înainte de începe
rea retragerii detașamentelor 
chineze de grăniceri pe toată 
linia frontierei chino-indiene.

Ciu En-lai se ocupă în scri
soarea sa de necesitatea de 
a se înlătura prin tratative 
divergențele în problema 
frontierei. După ce subliniază 
că retragerea unilaterală a 
detașamentelor chineze cu 20 
km de la linia controlului 
real din 1959 nu face încă cu 
neputință o recrudescență a 
conflictului de frontieră, el 
propune să se desemneze re
prezentanți care să discute 
problemele concrete la fața 
locului. După cum reiese din 
scrisoare, din aceste probleme 
fac parte măsurile în dome
niul retragerii forțelor armate 
ale celor două părți, constitui
rea unei zone demilitarizate, 
instituirea unor posturi de 
frontieră și înapoierea prizo
nierilor. Dacă întîlnirile din
tre acești împuterniciți se vor 
dovedi rodnice, China și India 
ar putea trece la tratative în 
vederea căutării unei rezol
vări prietenești a litigiului de 
frontieră.

„Guvernul chinez a făcut 
primul pas, adică a încetat 
focul, și se pregătește să facă 
al doilea pas, adică retrage
rea. Nădăjduim că guvernul 
indian va răspunde pozitiv și 
va lua măsuri în aceeași di
recție", scrie Cili. En-lai în în
cheiere.

★
PEKIN 1 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția 
China Nouă, într-o declarație 
făcută ,1a 30 noiembrie de un 
purtător de cuvînt al Ministe
rului Apărării al R. P. Chi
neze se arată că la 1 decem
brie pe toată linia frontierei 
chino-indiene începe retrage
rea detașamentelor chineze 
de grăniceri. Detașamentele 
vor fi retrase, de la locurile 
unde staționează astăzi, pe po
ziții situate la 20 de km de li
nia controlului real de la 7 
noiembrie 1959.

„Sperăm că partea indiană 
va răspunde pozitiv la măsu
rile adoptate de partea noas
tră din proprie inițiativă“, se 
spune în această declarație.

avînd în vedere activitatea și ca
litățile personale ale celui căruia 
i se poate încredința conducerea 
Secretariatului O.N.U.

A luat apoi cuvîntul delegatul 
R. P. Romîne, Mircea Malița, care 
a declarat: „In numele delegațiilor 
Republicii Sovietice Socialiste 
Bieloruse, Republicii Populare 
Bulgaria, Republicii Populare Un
gare, Republicii Populare Mongole, 
Republicii Populare Polone, Re
publicii Socialiste Cehoslovacia și 
Republicii Sovietice Socialiste U- 
crainiene, care mi-au încredințat 
aceasta sarcină de onoare, precum 
și în numele delegației țării mele, 
adresez excelenței sale U Thant, 
cele mai sincere felicitări.

Reprezentantul R. P. Romîne, 
și-a exprimai convingerea că, în 
exercitarea acestei funcții de mare 
răspundere, U Thant va îndeplini 
cu loialitate și devotament angaja
mentele pe carp le-a rostit în 
discursul său. Vorbitorul a subli
niat că U Thant este una din per
sonalitățile eminente ale noilor 
țări independente din Asia și Afri
ca a căror contribuție la menți
nerea și întărirea păcii este re
marcabilă. „Faptul că O.N.U. a 
încredințat această funcție unui 
reprezentant al acestor popoare — 
a spus Malița — arată omagiul 
adus, acestor popoare, îndeosebi 
poporului birman".

Vorbitorul a arătat apoi că R. P. 
Romînă apreciază politica de neu
tralitate și colaborare dusă de po
porul birman și a declarat că re
centa vizită întreprinsă în Birma- 
nia de conducători ai statului rq- 
mîn în frunte cu președintele 
Consiliului de Stat al R. P. R., 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a subli
niat și mai mult necesitatea și po
sibilitățile de extindere a colabo
rării între popoare.

Reprezentantul R. P. Romîne a 
exprimat speranța că alegerea lui 
U Thant va îmbunătăți condițiile 
create în ultimul timp pentru asi
gurarea unei activități normale a 
O.N.U. și a organelor sale, care 
să țină seama în egală măsură de 
interesele tuturor grupurilor de 
state existente astăzi pe arena in
ternațională. „Pronunțîndu-ne în 
favoarea numirii lui U Thant ca 
secretar general — a spus M. Ma
lița — ținem să ne reafirmăm con
vingerea că o normalizare comple
tă a activității O.N.U., pe o bază 
solidă și sănătoasă, nu va putea 
surveni decît atunci cînd întreaga 
structura a Organizației Națiunilor 
Unite va reflecta în mod fidel 
transformările intervenite în lume 
și va fi bazată pe principiul re
prezentării egale în organele 
O.N.U. a celor trei grupe de state.

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 1 decembrie,
N. S. Hrușciov a adresat lui 
U Thant, secretar general al
O. N.U., o telegramă în care în 
numele guvernului sovietic și al 
său personal l-a felicitat cu pri
lejul numirii sale în acest post.

Declarația
Horbcioiii Stak

DJAKARTA 1 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
Antara, luînd cuvîntul la 30 
noiembrie în cadrul unui mi
ting la Banditng, prințul No- 
rodom Sianuk, șeful statului 
Cambodgia, a salutat recenta 
hotărîre a guvernului R. P. 
Chineze cu privire la înceta
rea focului la frontiera chino- 
indiană. La miting, la care a 
participat președintele Indo
neziei, Sukarno, înaltul oas
pete din Cambodgia neutră, a 
declarat: „Datoria statelor in
dependente din Asia, care au 
atitudine prietenească față de 
cele două țări participante la 
conflict, este de a obține res
tabilirea colaborării dintre 
China și India".

-—Q------

„De ce văi râu
iu puterea
televiziunii“

și absurdități

Plenara C.C. al P.C. 
Cehoslovac

PRAGA. La 30 noiembrie, 
ia Praga a avut loc o plenară 
a C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia. La plenară 
au fost discutate raportul Co
mitetului Central ce va fi 
prezentat Congresului al 
XH-lea al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia cu pri
vire la activitatea C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia și la princi
pala direcție în dezvoltarea 
continuă a societății socialiste 
în R.S. Cehoslovacă, precum 
și proiectul de statut al P.C. 
din Cehoslovacia.

Antonin Novotny a prezen
tat principalul raport la 
plenară.

După dezbateri, C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia a aprobat în 
unanimitate raportul și pro
iectul de statut, care au fost 
prezentate plenarei.

Congresul al XH-lca al P.C. 
din Cehoslovacia se va des
chide la 4 decembrie, în Pa
latul Congreselor din Praga.

PARIS. — La 30 noiembrie a 
avut loc la Paris prima întîlnire 
dintre delegația Republicii Alge
riene Democratice și Populate con
dusă de ministrul afacerilor exter
ne, Khemisti, care a sosit la Pa
ris pentru tratative, și reprezen
tanții părții franceze în irunte cu 
ministrul pentru problemele Alge
riei, Joxe.

LONDRA 1 (Agerpres). — Agen
ția France Presse anunță că trei 
tineri — un elvețian, un german 
și un suedez — au părăsit vineri 
seară portul Scarborough la bor
dul unei bărci cu pinze de 12 
metri pentru a face înconjurul 
lumii. Numai suedezul Bengt Kjell, 
în vîrstă de 23 de ani, este ma
rinar. Ei consideră că înconjurul 
lumii va dura patru ani.
• MOSCOVA — La Moscova 

s-a deschis cea de-a doua con-

sfătuire unională de endocrinolo
gie, la care participă peste 600 
de specialiști din Uniunea Sovie
tică și numeroși oaspeți — oameni 
de știință din celelalte țări socia" 
liste.

Acad. Ștefan Milcu, secretar prim 
al Academiei R. P. Romîne, di
rectorul Institutului de endocrino
logie, șeful delegației medicale 
romîne, care a fost ales în pre
zidiul consfătuirii, a prezentat un 
referat și o comunicare despre 
cercetările întreprinse în țara 
noastră în domeniul tratării bolii 
lui Basedov.

Ședința guvernului 
Laosului

VIENTIANE. — După cum se 
relatează din Vientiane, ședința or
dinară a guvernului: Laosului pre
zidată de primul ministru, prințul 
Suvanna Fumma, a cerut grupări
lor respective . din țară să pună 
în libertate pe' deținuții ’ politici;' 
Participanții la ședință au discu-

tat, de asemenea, rezultatele ulti
melor tratative dintre reprezentan
ții celor trei forțe politice ale 
Laosului, care prevăd crearea unei 
armate unite cu un efectiv de 
30 000 de soldați și ofițeri.

BRUXELLES. — La 29 no
iembrie a.c. a avut loc în lo
calitatea Seraing din Belgia 
o „seară romînească“ organi
zată de Asociația culturală 
Belgia—Romînia. Cu acest 
prilej, senatorul Jean De- 
bucquoi și-a împărtășit im
presiile despre vizita făcută 
în R.P. Romînă.

• LEOPOLDV1LLE. — După 
dezbateri furtunoase in parlamen
tul conaolez, în cursul cărora de
putății au criticat cu asprime acti
vitatea guvernului Congoului, mai 
ales pentru introducerea nemotiva
tă a stării excepționale în provin- 
c/a Leopoldville, autoritățile con
goleze au . fost nevoite , să anuleze 
parțial starea excepțională.

urturi, jafuri, asa
sinate — iată ima
ginile pe oare 
companiile engle
ze de televiziune 
le oferă spectato
rilor. Adăugați la 

aceasta filmeîe produse la Ho- 
I llywood (și nu trebuie să ui- 
j tăm că aproximativ 3/4 din 

filmele care rulează pe ecrane
le din Anglia sînt de această 
proveniență). Ele exercită o 

; influență nefastă asupra min- 
| ților și caracterului neformat, 
I maleabil al tineretului. Din a- 

ceastă cauză văd un rău în 
! televiziune căci cu ajutorul ei 

veninul violenței și al sadis
mului este strecurat picătură 
cu picătură, otrăvind încet și 
sigur inima familiei engleze, 
tineretul.

Aceste declarații — pe cît 
de adevărate pe atît de dure
roase — aparțin baroanei 
Summerskill, o cunoscută per
sonalitate din viață politică a 
Angliei. Ele au fost publicate 
de ziarul englez „Dall Ex-
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scris pînă 
Mackenzie 
adevărată 

și o serie

e fumează mult. Deosebit de mult fumează enale 
, zii. Se pare că mai mult decît oricine fumează 
: Compton Mackenzie. El a calculat că a fumat pînă 
\ icum cel puțin 200 000 de pipe. Se poate să fi fost 
| Mar 500 000. „Chiar și Vezuviul ar putea invidia 

fumul pipelor mele” — spune Mackenzie.
Compton Mackenzie e scriitor. El a

acum aproape 80 de cărți. Ultima carte a lui Compton 
poartă titlul „Elogiul tutunului“. Cartea aceasta e o 
enciplopedie a... tutunului. Autorul examinează aici 
de „probleme specifice", ca de pildă faptul că pisicile suportă 
mirosul de tutun în vreme ce cîinii nu-l suportă, sau cauzele 
pentru care tutunul nu e menționat în operete lui Shakespeare.

Mackenzie nu contestă rezultatele cercetărilor medicale cu pri
vire la faptul că fumatul dăunează sănătății. El pune accentul 
însă pe „valoarea socială" a țigării. Deprinderea de a funia — 
scrie el — influențează favorabil comportarea oamenilor.

— tini permiteți să aprind o țigară ? — te oprește pe stradă 
un necunoscut.

— Poftim — îi răspunzi, și contactul s-a stabilit.
In. această privință Mackenzie are, poate, dreptate: țigara ii 

apropie pe doi interlocutori. Dar orice idee justă poate fi împinsă 
pînă la absurd.

De ce n-a avut răbdare Napoleon să stea pe insula Elba? — 
se întreabă Mackenzie. De ce s-a decis Napoleon să pornească un 
nou război, deși înfringerea lui era inevitabilă ? Pentru că nu 
fuma. El priza numai tabac, ceea ce după părerea lui Mackenzie, 
„era cu totul neîndestulător pentru adoptarea unor hotărîri poli
tice înțelepte”.

Treeînd la timpurile noastre, autorul avertizează : 
politicienii care nu fumează! Numai fumătorii sînt 
ia hotărîri rezonabile !

„Sînt încredințat — serie Mackenzie — că dacă Ia 
dat țigările ar dispare de pe fața pămîntului, lumea 
foarte repede într-un nou război".

După cum se remarcă, paginile ultimei cărți a lui Mackenzie 
emană un fum atît de gros incit împiedică observarea unor ade
văruri simple.

Au existat oameni care afirmau că dacă nasul reginei Cleooa- 
tra ar fi fost doar un pic mai lung ca nu s-ar fi bucurat de un 
succes atît de mare la comandanții romani și istoria omenirii ar 
fi evoluat cu totul altfel. Acum, Mackenzie ne asigură că războ
iul ar putea izbucni numai pentru că un politician influent sau 
altul nu este fumător.

Pumnul de miliardari intersați in cursa înarmărilor pot fi grași 
sau slabi, pot prefera whiskyul sau laptele, pot să nu scoată tra
bucul din gură sau, dimpotrivă, asemenea clinilor, să nu suporte 
mirosul de tutun.

In orice caz, nu printre deprinderile personale trebuie căutate 
cauzele, unui fenomen social atît de serios cum e războiul. Cursa 
înarmărilor declanșată de. negustorii de moarte din lumea capi
talistă nu poate fi tămăduită cu fum de tutun.

feri ti-vă de 
capabili să

un moment
8-ar pomeni

E. R.

A

întreprinzătorul 
print

? ȚOj lictisit
8 Ir'* moțul

fota

lictisit de zgo- 
1 și for- 

. marilor
f orașe, prințul vest- 
S german Alfons Ho- 

chenlohc și-a gră
mădit 
valiză 
sudul 
tru a 
colo împreună 
familia. După 
și-a construit 
tr-un loc pitoresc 
un castel propriu, 
s-a apucat să vîne- 
ze, să pescuiască și 
să facă plajă.

Intr-una din 
s-a ivit însă o ] 
blcmă care i-a 
burat pentru 
ment tihna : nu 
vea unde să-și dea 
copiii la școală. Ia- 
tă-1 pe prinț în a- 
ceeași situație ca și 
părinții celor peste 
un milion de copii 
de vîrstă școlară din 
Spania, țară în care 
lipsesc cel puțin
10 000 de localuri
pentru școli, iar cele 
17 000 de școli exi
stente sînt în mare 
număr dărăpănate, 
improprii pentru

milioanele în 
și a plecat în 
Spaniei, pen
se stabili a- 

cu 
ce 

în-

I

zile 
pro- 
tul- 
mo- 

L a-

destinația ce li se 
dă. Prințul Alfons 
nu este iiiSă Cinul 
pe care Să-l deru
teze greutățile. El 
are spirit de iniția
tivă. Prin urmare, 
va face cec.- ce nu 
le-a dat prin minte 
spaniolilor.

Pornind la treabă, 
prințul 
mai întîi să 
mită 
școală 
tată, 
undeva o școală tot 
trebuie să se gă
sească. Chibzuind 
mai bine a renun
țat însă la această 
idee. Trimiterea co
piilor la o școală 
mai depărtată era 
un act primejdios : 
copiii se puteau în- 
tîlni cu niscaiva 
hoți sau criminali.

După o matură 
chibzuință prințul 
s-a oprit la o solu
ție de 
foarte 
hotărît 
iască o 
curtea 
său. Pe 
prințul

teren sportiv și 
bazin de înot, 

prezent el lu- 
la macheta

s-a gîndit 
t ri

copili la o 
mai depăr- 

Oricum pe

care a fost 
ineîntat. A 

să constru- 
școală în 
castelului 

lingă școală 
a construit

de 
cu

un 
un 
In 
crează 
emblemei școlii, la
elaborarea modele
lor pentru unifor
ma fiilor săi și la 
compunerea devi
zei acestei școli.

Și în timp ce face 
toate acestea, prin
țul, mulțumit 
sine, privește
dispreț la sutele de 
mii de spanioli adă
postiți în cocioabe, 
flămînzi și dezbră- 
cați, ai căror fii, la 
fel de flămînzi și la 
fel de goi, în loc să 
meargă la școală se 
sting de tubercu
loză sau trudesc a- 
lături de părinții 
lor. E mulțumit de 
sine aventurierul 
vest-german pentru 
că a rezolvat inge
nios problema învă
țăturii odraslelor 
sale. Și-i disprețu
iește pe spaniolii de 
rînd pentru că nu 
le-a 
prin minte această 
soluție.

I. D. GOIA

trecut și lor

WHY I SEE EVIL IN

SUMMERSKILL

press” ■ sub titlul pe care l-am 
reprodus în facsimil.

Din nefericire — scrie în 
continuare Summerskill — 
dăm ca hrană sufletească ti
neretului englez doar gunoaie. 
Programele televiziunii engle
ze precum și filmele turnate 
la Hollywood (despre a- căror 
calitate artista de cinema Ma- 
ry Pickford spunea că „sînt 
bune doar de aruncat”) au fost 
și continuă să fie sursa de in
spirație pentru numeroase de
licte și crime ce se comit de 
către minori în Anglia.

Nu este pentru prima dată 
cînd problema delictelor co
mise de tineret găsește ecou 
în coloanele ziarelor londone
ze. Numeroase personalități 
au subliniat în repetate rîn- 
duri (și nu fără motiv) situ
ația alarmantă a delicvenței 
juvenile în Anglia. Este sufi
cient să arătăm faptul că eco
nomistul Preis William a stu
diat această problemă publi- 
cînd recent un raport în care 
se arăta printre altele că doar 
„în ultimii șase ani numă
rul tinerilor delicvenți între

POWER

14-16 ani a sporit cu 60 la 
sută

Nu este lipsit de semnifi
cație faptul că analizînd a- 
ceastă . situație Williams afir
mă că ea reprezintă consecin
ța condițiilor sociale din An
glia.

Constatările acestea sînt in
teresante. Ele dezvăluie cau
zele reale ale procesului de 
descompunere morală ce se 
manifestă în rîndui unor ca
tegorii ale tineretului din lu
mea capitalistă.

GH, CHIDU


