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: Ia cadouri t

Angajamentele Organizarea practicii 
studenților în medicină

tinerilor oțelari reșițeni
Niciodată sala Teatrului de Stat din Reșița n_a 

cunoscut o asemenea animație. Entuziasmul a de
venit în scurt timp atotcuprinzător. Băieții lui Sa
bin Frențiu (membri in brigada fruntașă de șase 

k ani consecutiv în fabrica de mașini electrice) au 
‘ ocupat primele locuri. Curînd li s-au alăturat cei 

din brigada prim topitorului Vasile Mocea, apoi 
alți și alți tineri dornici să afle cui va reveni — 
de această dată — drapelul de organizație frun
tașă.

Succesele oțelarilor reșițeni — răspuns la grija 
pe care partidul și tguvernul o poartă oamenilor 
muncii — cuprind în ele eroismul tinerilor, dorința 
de a contribui activ la sporirea cuceririlor indus
triei noastre socialiste.

„733 tone de oțel au fost realizate peste plan în 
primele 16 zile ale lunii februarie". Cifra este de-a 
dreptul impresionantă. Referatul prezentat de tova
rășul Petre Colțea, secretarul comitetului U.T.M. al 
Combinatului metalurgic Reșița, a analizat aportul 
tineretului în procesul de producție. în mod deosebit 
au fost evidențiate succesele brigăzii prim topitoru
lui Vasile Mocea de la cuptorul nr. 6, cuptorul tine
retului. Referatul a arătat că numai în ziua de 12 
februarie, cînd oțelarii reșițeni au obținut o pro
ducție record nemaiîntîlnită în ultimii 13 ani, bri
gada lui Mocea a elaborat în 6 ore o șarjă de oțel 
special, depășind planul zilnic cu 18,4 tone. Pen
tru toate succesele obținute, pentru faptul că oțelul 
produs este de calitate superioară, brigăzii i-a fost 
decernat drapelul de brigadă fruntașă pe Combinat.

Inițiativa comitetului U.T.M. pe Combinat de a
1 stimula fruntașii în producție merită toată lauda. 

103 tineri fruntași au primit premii în cărți, obiecte, 
imbold în munca lor viitoare.

Festivitatea tineretului reșițean a mai sărbătorit 
un eveniment de seamă : decernarea drapelului de 
organizație U.T.M. fruntașă, organizației de sec
ție de la oțelăria Siemens-Martin.

S-au înscris la cuvint mulți tineri. Vasile Toia 
de la oțelărie, Tiberiu Orasz de la laminoare și 
alții. Ei s-au angajat să ducă mai departe fla
căra întrecerii socialiste, să lupte mai neobosit pen
tru traducerea în viață a prevederilor plenarei

825 tone, iar brigada lui Vasile Mocea 350 tone. 
Aplicînd inițiativa tinerilor de la Uzinele metalur
gice „Progresul" Brăila se vor realiza economii 
egale cu prețul de cost al unei turbine de 3.000 kw., 
iar pînă la Festival se va colecta cantitatea de 
5 000 tone de fier vechi.

Pentru realizarea angajamentelor luate, se va 
extinde inițiativa tinerilor de la Uzinele „Tudor 
Vladimirescu" din București, se vor organiza cinci 
cursuri de minim tehnic și munca se va desfășura 
sub lozinca „Fiecare tinăr cu planul îndeplinit și 
depășit, nici o brigadă sub plan".

Angajamentele luate în cinstea zilei de 1 Mai 
și a Festivalului cuprind întreaga activitate a ti
neretului. Sînt prevăzute în planul de acțiune, 
sarcini privind efectuarea a 5.000 ore de muncă 
voluntară pentru refacerea cabanei de pe muntele 
Semeriic, acțiune pornită de tineretul Combinatu
lui, organizarea — în luna martie — a Carnava
lului Tineretului, iar în prima jumătate a lunii 
iulie a festivalului tineretului din Combinat, amena
jarea a două terenuri de sport, mobilizarea tineri
lor căsătoriți la cdhstruirea unui bloc de locuințe, 
blocul tineretului etc.

Pînă la Festival încă 500 tineri vor deveni pur
tători ai insignei „Prieten al cărții*.

Tineretul reșițean și-a spus cuvîntul. îndeplinind 
angajamentele luate el va contribui efectiv la 
îndeplinirea angajamentelor întregului colectiv de 
muncitori, ingineri, tehnicieni, funcționari ai oțe- 
lăriei Siemens-Martin luate în cinstea zilei de 1 
Mai: realizarea peste plan a 5.000 tone de oțel 
de bună calitate, creșterea productivității muncii cu 
5,5 la sută față de sarcina planificată, reducerea 
prețului de cost cu 1 la sută, reducerea rebuturilor 
cu 6 la sută față de plafonul admis, mărirea indi
celui de utilizare a cuptoarelor în tone pe m. p. 
suprafață de vatră și zi nominală cu 5 la sută 
față de sarcina planificată etc.

„Patria ne cere mai mult oțel — au spus ti
nerii. Vrem și de data aceasta să ne facem datoria 
și chemăm alături în întrecere și pe oțelarii hune- 
doreni și pei cei de la „Oțelul Roșu".

La Ministerul Sănătății și Pre
vederilor Sociale se lucrează de 
cîteva zile <la stabilirea normelor 
de organizare a practicii în spi
tale a studenților din institutele 
de învățămînt superior medical, 
sub formă de externat si inter 
nat.

Locurile de externi și interni 
în spitale — al căror număr va 
fi stabilit printr-un regulament 
ce este în curs de elaborare vor 
putea fi ocupate pe bază de con
curs de către studenții care au 
absolvit primii trei ani de -studii 
în facultățile de medicină. Ex
ternatul are o durată de 2 ani; 
internatul are o durată de 4 ani. 
din care ultimii 2 ani' vor fi so
cotiți ca practică de stagierat. In 
tot timpul externatului și interna
tului studenții aflați la practică 
vor primi salariu și vor benefi
cia de cămin și cantină în mod 
gratuit.

Deoarece locurile în formele de 
practică ale externatului și inter
natului sînt limitate, studenții 
care nu vor reuși la concurs nu vor 
putea să ocupe posturi de externi 
sau interni în spitale. Ei se vor 
putea integra în sistemul de prac
tică în stagii, urmînd ca după 
terminarea facultății să lucreze 
în unitățile sanitare ca medici 
stagiari.

Reintroducerea formelor de 
practică a studenților din institu
tele de medicină ca externi și a- 
poi ca interni în unitățile spita
licești are menirea de a complec
ta cunoștințele teoretic? 
pregătirea j 
universitare numeroși studenți în 
medicină au început de pe acum 
recapitularea cunoștințelor din 
primii trei ani de studii supe
rioare, pregătindu-se pentru 
concursul ce va fi organizat în 
curînd.

f I I
?

în multe părți ale regiunii Constanța, mun
cile agricole se desfășoară cu intensitate. Trac
toriștii trag brazdă nouă in pămintul reavăn.

La gospodăria de stat Agigea, mecanizatorii 
au arat pînă acum peste 50 hectare și au in- 
sămințat o suprafață de 15 hectare. Printre

TOATE FORȚELE
pentru noua

Gata

ifruntașii primelor zile de muncă se numără și 
tractoristul Ion Drăghiceanu (vezi fotografia). 
In urma semănătorii trase de tractorul său se 
înșiră nesfirșite coliere de boabe ■— sămința 
pentru recoltele anului acesta.

recoltă

ntele teoretice prin Fj’ 
practică. In centrele^'

C.C. al P.M.R. din 27—29 de
cembrie 1956.

★

Pe baza succeselor obținute 
pînă acum, a analizării posibilită
ților existente privind creșterea 
producției și productivității mun
cii, tineretul bătrinei și vestitei 
Reșițe și-a luat numeroase anga
jamente. Astfel, pînă la 1 Mai 
oțelarii vor da peste plan 2.800 
tone oțel, iar laminatorii vor la
mina 350 tone peste prevederile 
planului. Cuptorul nr. 6 — al 
tineretului — s-a angajat să 
dea peste plan plnă la 1 Mai

Răspuns la întrebările cititorilor

(Agerpres)

r

Un nou remorcher 
maritim

In curînd flota maritimă a 
țării noastre, va fi înzestrată cu 
un nou tip de remorcher cu a- 
buri. Nava a fost proiectată de 
Ipronav și construită la șantie
rele din Galați.

Corpul vasului și mașinile 
principale au fost realizate în 
întregime cu materiale din țară ; 
căldarea și mașinile principale, 
de exemplu, sînt executate de u- 
zinele „Progresul* 4 din Brăila.

La începutul acestei luni s-au 
terminat probele la mare ale nou
lui remorcher.

In urma studierii documente
lor Plenarei C.C. al PM.R. din 
27—29 decembrie 1956 și a lu
crărilor Plenarei a II-a a C.C. al 
U.T.M., mai multe organe și or
ganizații de bază U.T.M. din țară 
au adresat redacției ziarului nos
tru o serie de întrebări în legă
tură cu modul de organizare și 
sarcinile echipelor de tineret din 
brigăzile permanente ale gospo
dăriilor agricole colective.

Din experiența mai multor e- 
chipe de tineret care au funcțio
nat pînă acum în unele gospo
dării colective s-au putut trage 
o serie de învățăminte care pot 
fi folosite în organizarea și func
ționarea echipelor de tineret 
se vor crea în acest an.

Răspunsurile pe care le dăm 
cum sînt izvorite tocmai din 
ceasta experiență.

1. Cum se creează și cum 
organizează munca echipele 
tineret ?

ce

tșl 
de

(Agerpres)
în scopul participării mai ac

tive a organizațiilor de bază

U.T.M. din gospodăriile agricole 
colective la consolidarea și dez
voltarea economico-organizatori- 
că a acestora, la lupta pentru 
ținerea de producții sporite 
hectar, s-a născut necesitatea 
ganizării echipelor de tineret, 
se creează de comitetele sau 
rourile organizațiilor de bază 
U.T.M., cu sprijinul organizațiilor 
de partid și al consiliului de con
ducere al gospodăriei. Organiza
rea lor trebuie să se facă cu 
deosebită atenție, în așa fel incit 
toate echipele din cadrul brigă
zilor permanente să fie echilibra 
te între ele, din punctul de ve
dere al puterii de muncă.

Constituirea echipelor de tine
ret se face o dată cu organiza
rea muncii pe gospodărie, în pe
rioadele întocmirii planurilor de 
producție și defalcării lor pe bri
găzi, iar confirmarea lor se face 
în adunarea generală a membri
lor gospodăriei.

Echipele de tineret se compun, 
după necesități, din 8-12 utemiști 
și tineri care sînt conduși de un

ob
la 

or- 
Ele 
bi-

ACTUALITATEA
într-o clădire oa

recum modestă de 
pe bulevardul „6 
Martie", funcțio
nează de cîțiva ani 
Studioul de diafil
me Jon Creangă", 
Să facem azi o 
scurtă vizită aici...

Tov arășa Micae- 
la Popescu, direc
toarea Studioului, e 
ocupată acum. Dis
cută cu autorul u- 
nui nou scenariu. A- 
tunci să ne adre
săm redactorului șef 
narii, tovarășului Savin Sotir.

— Dorim să cunoaștem cite 
ceva din activitatea Studioului 
de diafilme „Ion Creangă". Ce 
ne puteți spune în această di
recție ?

Amabil, tovarășul Sotir ne in
vită să luăm loc pentru a ne face 
o prezentare asupra dezvoltării 
diafilmului la noi.

Istoria diafilmului în țara noas
tră nu e prea veche. Ea se scrie 
de-abia acum, în anii aceștia. în- 
cepind din 1950, în numai 6 ani, 
diafilmul a avut totuși timp să 
devină cunoscut de mase tot 
mai largi de oameni ai muncii, 
de tineri și chiar de copii. La 
drept vorbind aceasta s-a intîm- 
plat cu deosebire în ultimii doi 
ani. cînd au tnceput să se pro
ducă diafilme romînești și cînd 
o serie de instituții științifice, de 
cultură și școli au fost înzestrate

pentru sce- cu aparate de proiecție pentru 
diafilme fabricate de către I.O.R. 
La sftrșitul anului 1956 a apărut 
tn comerț — și poate fi găsit la 
orice librărie — ,.Diascopul", un 
mic aparat de vizionat diafilme, 
simplu fi ieftin, rod al meșteșu
garilor de la cooperativa „Munca 
pentru popor". Cel mai răspin- 
dit diafilm este cel didactic. Exi
stă astăzi tn școli circa 5.000 de 
aparate de proiecție. Apoi sînt 
diafilmele de știință popularizată, 
cele cu caracter agricol, cultural, 
precum și basmele pentru copii. 
Diafilmele. aceste suite de ima
gini cu un subiect ales, sînt fac
tori deosebit de importanți in 
răsptndirea științei șl culturii, in 
explicarea fi extinderea metode
lor înaintate de muncă, tn popu
larizarea realizărilor oamenilor 
muncii, in explicarea lecțiilor 
școlare la obiectele de speciali
tate etc. Pină acum Studioul de 
diafilme „lan Creangă" a reali-

zat peste 600 de ti
tluri, dintre care 
un număr însem
nat cu caracter di
dactic. Anul aces
ta, pe baza planu
lui tematic al stu
dioului cit și prin 
însușirea numeroa
selor sugestii și 
comenzi din partea 
oamenilor muncii 
sau a diferitelor 
instituții, se 
realiza peste 
diafilme noi, ce 

fi multiplicate apoi în zeci 
mii de exemplare.

,.înarmați" cu aceste cîteva 
talii, să-l urmăm pe tovarășul 
Savin Sotir care ne va conduce 
prin cîteva secții ale studioului.

— Să mergem prin studio cu 
un scop precis: cum se reali
zează un diafilm; de pildă dia
filmul „1907“, care se află acum 
în lucru și care va fi gata chiar 
la sfirșitul acestei luni.

Intrăm in biroul unde lucrează 
redactorul Pompiliu Gîlmeanu — 
autorul scenariului — care tocmai 
discută cu consultantul de spe
cialitate al acestui diafilm.

Diafilmul ,,1907" cuprinde mai 
multe etape: cauzele, izbucnirea 
și desfășurarea răscoalelor, spri
jinul clasei muncitoare, înăbuși-

GH ANGELESCU

vor
200 
vor
de

de-

șef de echipă ales dintre cei mai 
buni utemiști. Alegerea șefului 
de echipă se face de către comi
tetul sau biroul organizației de 
bază U.T.M. împreună cu briga
dierul și se confirmă de aduna
rea generală a colectiviștilor sau 
de consiliul de conducere al gos
podăriei colective. El trebuie să 
fie un bun organizator al tine
retului în procesul de producție, 
cu autoritate și prestigiu, cunos 
cător al problemelor agricole și cu 
experiență în muncă. Dacă sînt 
cazuri în care din rîndul tinerilor 
componenți ai echipei nu este 
nici unul suficient de pregătit in 
problemele practice ale muncii, cu 
experiență în producție, condu
cător al echipei poate fi ales și 
un tovarăș mai vîrstnic. Acest 
fapt nu schimbă nici denumirea, 
nici caracterul echipei. Trebuie 
ținut însă seama că cel căruia i 
se încredințează această muncă 
să aibă încredere în forțele tine
rilor pe care îi conduce, să știe 
să-i antreneze și să-i călăuzească 
spre rezultate bune.

Echipele de tineret pot fi crea 
te în cadrul brigăzilor de cîmp. 
pomicole, legumicole, viticole sau 
zootehnice, în funcție de necesi
tățile și posibilitățile gospodăriei.

Fiecărei echipe de tineret i se 
va repartiza, în cadrul brigăzii, 
terenul corespunzător pentru cul
turile ce urmează a fi lucrate de 
membrii echipei, sau sectorul din 
cadrul fermei zootehnice, precum 
și inventarul mărunt necesar, la 
fel ca tuturor celorlalte echipe. 
Pentru echipele din brigăzile de 
cîmp, repartizarea terenului tre
buie făcută cel puțin pe durata u- 
nui ciclu de producție, adică de 
la pregătirea terenului în vederea 
însămînțării și pînă la recoltare.

Trebuie să se țină seama ca 
prin crearea echipelor de tineret 
să nu se înțeleagă separarea ti
neretului de colectiviștii mai în 
vîrstă. Organizarea echipelor de 
tineret în brigăzile permanente 
ale gospodăriilor colective trebuie 
să constituie un element impor
tant în antrenarea membrilor 
tuturor celorlalte echipe la con
solidarea gospodăriei.

2. Care sînt principalele sarcini 
ale echipelor de tineret ?

pentru campanie
Douăzeci și opt de utemiști 

din gospodăria agricolă colectivă 
„Drumul lui Lenm“ din comuna 
Ha Mare, raionul Corabia, ală- 
^îri de ceilalți colectiviști, pre
gătesc intens campania agricolă 
de primăvară. La atelierul de 
fierărie al colectivei s-au reparat 
toate uneltele existente în gos
podărie.

La cîmp s-au cărat peste 15 
tone de gunoi de grajd. In acea
stă acțiune, s-au evidențiat ute- 
miștii Constantin Golgojan, Efti- 
mie Pîrvănescu, ~ 
jan și alții.

De asemenea, 
noiul de grajd 
paturilor pentru 
zarzavat, formîndu-se pînă acum 
șase platforme gata de însămîn- 
țat. Utemiști ca loan Ciucu, Con
stantin Ciobanu, Sabina Pîrvă
nescu și mulți alții au dovedit cu 
prisosință că tineretul poate fi un 
ajutor prețios în activitatea gos
podăriei colective.

Corespondent 
NICOLAE CIOARA

Dumitru Golgo-

a fost cărat gu- 
necesar așezării 
răsadnițele de

Primele realizări
PLOEȘTI (de la coresponden

tul nostru).
Văzînd timpul bun care per

mite efectuarea primelor lucrări 
de primăvară, colectiviștii din 
Lipia s-au hotărît ca începînd cu 
ziua de 17 februarie să porneas
că cu toate forțele să însămîn- 
țeze orzul, 12 hectare, cu floarea- 
soarelui și cinci hectare cu 
zâre.

ma

Grijă față 
de tractoriști

CONSTANȚA (de la corespon- 
tul nostru).

In gospodăria de stat „Costa- 
che Burcă" e mare zor.

La ateliere, mecanicii, tracto
riștii și maiștrii asamblează ul
timele motoare. Inginerii și con
ducătorii gospodăriei organizează 
brigăzile permanente de cîmp șl 
pe cele de tractoriști.

ICOMENTABîfe'
Sclavie... altoită

O dată cu organizarea, echipe 
le de tineret își vor stabili sar
cinile respecting întocmai reguli
le organizatorice prevăzute in 
H.C.M. nr. 141/1953, obiectivele 
principale pe care trebuie să le 
realizeze fiind: obținerea unor 
producții mereu sporite la hectar 
pe loturile pe care le lucrează, a- 
plicarea regulilor agrotehnice la 
toate lucrările pe care le fac, 
grijirea avutului obștesc etc.

Pe lîngă celelalte îndatoriri 
care le au in cadrul brigăzii,
nerii pot cere conducerilor gos-

in

pe 
ti-

(Continuare tn pag. 3-a)

întregul parc de mașini și trac
toare — alcătuit din 29 tractoa
re, 34 pluguri și 23 de 
tori — este gata de a 
cîmp.

Nu de mult aici s.au 
teva adunări ale tineretului, 
tr-una din ele s a stabilit crea
rea unei brigăzi administrative 
de bună deservire. Aceasta a și 
fost formată din personalul can
tinei. bucătari, ospătari, îngriji
tori și căruțași. în seama acestei 
brigăzi stă sarcina de a asigura 
aprovizionarea cu hrană caldă a 
brigăzilor și condiții bune de ca
zare la cîmp. Brigăzile de trac
toare au fost dotate cu noi va- 
goane-dormitor, prevăzute cu in
stalații de apă caldă, bibliotecă 
și punct sanitar

în prima zi de lucru brigada 
lui Chema, Musa a arat peste 20 
hectare.

semănă- 
ieși în

ținut cl
in-

varășului Silviu Petrescu, meca
nicul șef al S.M.T. Sighișoara.

Acesta îi răspunse-
— Sîntem bucuroși de veste. 

Azi pornim brigăzile. $i 12 bri
găzi de tractoriști au plecat la 
gospodăriile colective din raion.

In S.M.T. au și sosit vești des. 
pre brigada tînărului Ion Pavel, 
care lucrează pe ogoarele gospo
dăriei colective 
rat pînă acum 
opt hectare. In 
satul Roandola
brigada a II-a, lucrînd pe tarla
lele gospodăriei colective, a în- 
sămințat două hectare cu orz.

din Criș. El a a- 
cîteva z.ile peste 
același timp, din 
a sosit vestea că

pentru
•$ MARTIE ?ț
♦ , ♦
♦ Iarna, minioasa iarnă care*  
J îmbracă cu șube groase de ză-ț 
I padă asfalturile străzilor și a- f
♦ coperișurile caselor, care șfi- ♦
♦ chiuiește cu răutate și violență*  
4 fețele oamenilor și hohotește tn 4 
f hornurile sobelor, a obosit... ♦
Y Nu mai poate să înfrunte, cu I 
4 bătrînețea ei neputincioasă, ti-♦
♦ nerețea mereu mai viguroasă a*
Y primăverii. |
♦ Primăvara, anul ăsta mai tim- ♦ 
f purie, a sosit. Ea ne-a amintit t 
ț din nou de mărțișoare, de mici- î
♦ le cadouri pe care avem bu- 4
♦ curia să le facem cu acest prilef. ▼ 
ț Cu primăvara vine și o zi a- f
♦ ttt de mult așteptată de mame- I
♦ le, surorile și tovarășele noas- Z
♦ tre: ziua de 8 Martie. Ce plă- ♦ 
J cere vor simți cele pe care le I
♦ iubim și le stimăm atît de mult J 
t cînd, cu un mic cadou, le vom
> arăta că ne-am gîndit la ele și *
♦ la sărbătoarea lor. Pentru a- 4 
ț ceasta,- fabricile de cosmetice ț 
ț au livrat 10.000 casete speciale ț
♦ cu apă de colonie și parfumuri
♦ în ambalaje deosebite ; între- ♦ 
4 prinderile „Adesgo", „Tricota- ♦
♦ jul Roșu" și „Tînăra Gardă" ț 
ț vor trimite pe piață tricotaje > 
f speciale ; de asemenea se vor r
♦ pune în vinzare 15.000 pălă- J 
J rii de damă și aproximativ ♦ 
4 12.000 poșete de piele și vini- *
♦ lin. Se vor organiza expoziții I
♦ cu articole de vinzare la maga- ♦ 
4 zinele din B-dul N. Bălcescu, f
♦ B-dul 6 Martie, Calea Victoriei ț 
ț etc.; vor fi expuse tricotaje, ♦ 
4 articole de galanterie și maro- J
♦ chinerie, confecții și încălță- 4 
ț minte de damă, stofe și mă- ♦ 
4 tăsuri. Se vor confecționa în *
▼ mod special pachete și coșulețe 4 
i cu cadouri la prețuri conve-
♦ nabile. Atelierele „Arta Modei'*  ♦
♦ zoresc pentru a confecționa 4 
4 costume și rochii de damă la J 
ț înălțimea cerințelor celor mai ♦
♦ exigente cliente. O.C.L. „Con- 4 
4 fecția" va deschide un maga- * 
țzin, strict specializat, cu con-
♦ fecții pentru femei.

Au însămînțat 
orzul și mazărea
SLATINA (de la trimisul no

stru).
A sosit primăvara. Oamenii 

împrăștie pe cîmp gunoiul strîns 
în timpul iernii, pregătesc atela
jele, selecționează sămința, iau 
orobe de vegetație. Colectiviștii 
de la gospodăria colectivă „Zo
rile socialismului" din comuna 
Valea Mare, raionul Slatina, au 
început, în dimineața zilei de 14 
februarie semănatul. Ei sînt pri
mii din regiunea Pitești care au 
ieșit la arat și insămînțări. Pe 
parcela Buicești, brigada l-a și 
a II-a de cîmp, conduse de Gheor- 
ghe Ciobanu și utemistul Dumi
tru Ghioca, au terminat tn seara 
aceleiași zile însămlnțatul orzu
lui pe o suprafață de 15 hectare. 
In zilele imediat următoare co
lectiviștii din Valea Mare au mai 
semănat alte 10 hectare cu ma-

- zare.

Din nou pe cîmp
REG. STALIN (de Ta corespon

dentul nostru). « »■
— Putem începe arăturile — 

se adresează Robert Pal, preșe
dintele gospodăriei din Criș. to. Foto; R. COSTINPRIMII GHIOCEI.

Puritanii de la „Times" s-au 
împurpurat de rușine, au strins 
gura pungă a indignare și au 
respins cu hotărîre un anunț 
pentru mica publicitate adus 
de către John Whitney de la 
televiziunea engleză (aflat în 
strîmtoare financiară). Numitul 
Whitney — posesorul unei ne
veste grațioase și a unei limu
zine frumoase — a tras semnul 
egalității între cele două obiec
te de care dispunea și a ticluit 
următorul anunț:

„Liber profesionist, aflîndu- 
mă în prezent într-o situație 
dificilă și dispunînd de o soție 
tînără și frumoasă, precum și 
de o splendidă mașină Rolls 
Royal, doresc să cedez fie una, 
fie cealaltă, contra oferta co
respunzătoare".

De unde se vede ca tradi
ționalismul britanic nu se des- 
minte: neputînd să mai prac
tice sclavajul în coloniile care 
se împuținează, îl altoiesc 
metropolă. Bunele maniere 
trebuie să se piardă.

O inovație.. 
nerentabilă

rios la posibilitatea înlocuirii 
benzinei cu alți carburanți. Tot 
căutrnd, d-na Alice Klouda 
din Londra a reușit sa afle mi
raculosul înlocuitor al neprețui
tei benzine irakiene. Sus-zisa 
doamnă a putut sa meargă cu 
automobilul său circa un kilo
metru avînd în rezervor... 
whisky. Anunțînd descoperirea 
sa, mrs. Klouda a trebuit să re
cunoască că whisky-ul este un 
carburant mai scump decît 
benzina și că, oricît s-ar strădui 
fabricile existente în Anglia n-ar 
reuși să acopere necesarul. Dar 
temerarii căutători ai înlocuito
rilor de benzină nu închină 
steagul, presați de împrejurări. 
Mîine, poimîine o să auzim pro
babil de automobile care merg 
cu parfum sau cu spirt denatu
rat. Mai ales parfum. La urma 
urmei, într-o situație economică 
asemănătoare Maria Antoaneta 
n-a recomandat cozonacul în 
locul pîinii ? Așa că de ce nu 
s-șr folosi parfumul de lăcră
mioare în locul urît mirositoa
rei benzine ? E și mai șic și 
nici nu dă atita bătaie de cap 
ca petrolul arabilor.

in 
nu „Genialitate"

Deoarece în Anglia benzina 
început să devină un articola

rar și scump, posesorii de au
tomobile se gîndesc în mod se

Ingenioșii sfetnici ai Penta
gonului au găsit o genială me
todă de „a schimba fără să mo
difice", pășind cu glorie în ur
ma strălucitului nostru compa
triot Cațavencu. Au aflat anu
me mai marii departamentului 
militar posibilitatea de a redu-

ce cheltuielile militare fără a 
scădea nici un cent din su
mele pentru înarmare, ba dim
potrivă. Tot cercetînd imensele 
coloane ale cheltuielilor mili
tare, ei au găsit capitolul la 
care se face o risipă condamna
bilă : chiria pentru dricul cu 
care sînt înmormîntați ofițerii 
de vază. Ei da, acolo era buba, 
explica împuternicitul ministe
rului. Afeturile de tun, caii și 
toată pompa obișnuită înmor- 
mîntărilor militare costă 80 
dolari, pe cînd chiria pentru o 
mașină funebră nu depășește 
doi dolari. La fiecare ofițer 
superior mort se poate face o 
economie de 78 dolari. Dacă 
am presupune că într-un an 
mor 1000 de ofițeri de vază, 
vedeți și dvs. că s-ar face o 
economie de 78.000 dolari (pe 
care, bineînțeles, de bucurie, 
șefii Pentagonului i-ar repartiza 
imediat la capitolul înarmări).

Ingenioșii de la Pentagon 
fac economii pe seama celor 
morți de moarte bună, pentru 
a fabrica mijloace de moarte 
forțată. Americanii se lăudau 
cu simțul umorului. Heruvimii 
războiului dovedesc că acest 
umor a devenit macabru și ca 
atare nu mai are nici un haz.

AL. G.

POLEMICI

O sărbătoare 
a artiștilor amatori

In zilele de 9, 10, 16, ți 17 fe
bruarie s-a desfășurat în Capi
tală faza regională a celui de al 
IV-lea concurs al echipelor de 
teatru din cadrul colțurilor roșii, 
căminelor culturale și caselor de 
cultură din regiunea București.

In cadrul concursului au fost 
interpretate de către artiști ama
tori, piese din repertoriul teatre
lor profesioniste printre care „Ce. 
rere în căsătorie" de Cehov, „O- 
mul care a văzut moartea" de V. 
Eftimiu, „Doctor in filozofie" de 
B. Nușici „Steaua fără nume" 
de Mihail Sebastian, „Nota zero 
la purtare" de V. Stoenescu și O. 
Sava, „Răfuiala" de T. Vornic, 
„Gh. Doja" de P. Vintilă, „Boieri 
și țărani" de Alexandru Sever.

Locul întîi a fost cîștigat de 
echipele de teatru ale Casei de 
cultură raională din Alexandria, 
ale căminelor culturale din Peretu 
și Fundulea. echipa de teatru de 
păpuși din Oltenița și recitatorul 
V. Vrînceanu din Drăgănețti. 
Premiul I pentru interpretare a 
fost acordat Elenei Filip din co
muna Moara Săracă și -- • ■ 
Zamfirescu din comuna 
cescu.

Echipele de teatru șl 
rul, care s.au clasat pe locul în. 
tîi, vor participa la faza repu
blicană.

Echipelor de teatru, recitatori
lor și interpreților, de pe locurile 
I, II și III, precum și instructo
rilor, li se vor decerna premii.

Mariei 
N. Băl-

recitato-

A



„AM SĂ MERIT CRAVATA...
E iarnă și frigul pătrunde pe 

sub haina descheiată. Fulgii det 
nea s-au înlănțuit într-o bătălie 
aprigă, rostogolindu-se puzde
rie. Trecătorii zoriȚi aruncă pri
viri îngrijorate spre copilul 
care se plimbă nepăsător pe un 
asemenea ger. Ralfi pare că nu 
simte nimic. In față-i apare me
reu o sală plină cu pfonieri. 
Roșul cravatei îi arde privirile, 
își duce mîna la gît, dar instinc
tiv o retrage.

Gândurile au făcut cale în
toarsă către acel ■ început de 
toamnă. Totul s-a îniîmplat atît de 
simplu...

Locuința profesorului comunist 
Ion Țigăreanu își deschide cu 
drag porjile pentru pionierii și 
școlarii care vin să ceară sprijin. 
In ziua aceea Reșița părea a nu 
simți de loc că trăiește zile fri
guroase de toamnă. Razele soa- 
rehii coborau cu blîndete peste 
covorul frunzelor ruginii Numai 
starea jalnică a copacilor amin
tea că iarna pîndește de undeva, 
din apropiere.

Ralfi Novabelski, elev în clasa 
a Vl-a a Școlii de 7 ani nr. 1, pă
șea grăbit strîngînd la sub
țioară caietul în care va înscrie 
temele rezolvate.

A ajuns. Obrajii au căpătat 
culoare rubinie. La început, se 
simte încurcat în fata profesoru
lui. I se pare că sprîncenele adu. 
nate-s semn de severitate. Dar 
Ralfi cunoaște bunătatea acestui 
prieten mai mare, răbdarea cu 
care se ocupă de elevi, dragostea 
6a părintească. Pășește alături 
de profesor, un om trecut de anii 
tinereții. In casă domnește o or
dine de invidiat. Pe masă se mai 
află deschisă o carte. Profesorul 
studia, învăța la rîndul său.

— Care-i tema ?
Ralfi explică fîstîcit, rozîn- 

du-și creionul în dinți. Simte în 
gură așchii mărunte.

Alături de caietul său, un ceas 
de mîna. Acele cadranului mar
chează timpul care se «curge în
cet. Ralfi l-a privit cu coada 
ochiului. Și-a trag caietul mai a- 
proape.

— Acum, te la9 singur să re
zolvi problema — i-a spus pro

fesorul. Liniștea e cel mai bun 
sfetnic.

Vorbele profesorului ajung la 
urechile lui Ralfi ca venite de 
departe. Țăcănitul ceasornicului 
îi atrage atenția, iar gîndul său 
făurește un plan. A rămas sin
gur. De o parte el, și de alta... cea
sul. întinde mina și-i pipăie cu
reaua. Nu, nu se poate. Așa ceva 
este... Ra-lfi și-a retras mîna vî- 
rînd-o în buzunarul pantalonilor, 
își frămîntă degetele. Și totuși, 
dacă...

Mîna se plimbă din nou deasu
pra ceasului. Ii simte suplețea, 
răceala metalului care ascunde 
mașinăria complicată. Ce-ar fi 
dacă...

A scîrțîit o ușă. Uf! — tresaltă 
Ralfi, bine că n-a intrat cineva. 
E greu aici. La piață e altceva. 
Treci nepăsător și, cînd nimeni nu 
te vede, strecori liniștit merele în 
buzunar. Aici însă..

Tema a rămas nerezolvată. 
„Numai de n-ar veni tocmai acum 
cineva ! Doamne, dă-mi noroc !“ 
Mîna se plimbă pe masă și ochii 
pe fereastră. E liniște, o liniște 
care-ți îngheață sîngele în vine. 
Nu mai e timp de pierdut, acum 
contează orice minut. O alune
care a mîinii spre dreapta și cea
sul se odihnește în palma încleș
tată.

A rămas în urmă strada cu că
suța primitoare. Cravata roșie fîl- 
fîie sub adierea vîntului. Nova
belski privește înapoi. Mereu i se 
pare că este urmărit. Noaptea se 
trezește, pipăie ceasul și adoar
me din nou, cotropit de visuri 
urîte.

Zorile au clipit șirete pe la fe
restre. S-a trezit și Școala de 
7 ani, nr. 1 din Reșița. Au 
sculat-o cîntecele pionierilor. Cîn- 
tă și Ralfi. N-are de ce să se tea
mă 1 Nimănui nu-i va trece prin 
minte să caute ceasul sub pie
troiul burduhănos din curte.

— Ralfi, ți-ai făcut lecția ?
Strident sună întrebarea Meli- 

tei Stih, comandantul detașamen
tului nr 4. „O ști oare ceva ? Mă 
bănuiește ?“ Și Ralfi își pune fel 
de fel de întrebări. După cîteva

ore dispariția ceasului se comen
tează aprig în detașamentul 4 și 
în unitate. Cine-i făptașul ?

— Tu, Ralfi?
— Eu ? Nu. Cum mă poți bă

nui ? ..
— A mai fost cineva la profe

sor ?
— Ce mă-ntrebi pe mine ? 

N-am nici o vină. Credeți-mă, 
tovarășă dirigintă. N-am luat ni
mic. Ce-au cu mine ?

Tov. Maria Giuchici, diriginta, 
nu spune nimic. Se depărtează 
î-ntristată.

Orele trec și ceasul zace sub 
pietroi. Ralfi e mereu mai neli
niștit. Ceva îi roade conștiința, 
ceva îi spune că pînă la urmă to
tul 6e va af.la. Nu mai poate re
zista chinului pricinuit de fră- 
mîntările conștiinței.

Melita Stih și-a strîns cărțile. 
E gata de plecare. Ralfi a ajun
s-o din urmă.

— Melita, eu am luat ceasul.
Chipul schimbat de indignare, 

îl sperie pe Ralfi.
— Tu ? De ce ?
— I î ! I
...Lacrimile curg șiroaie și se 

înnoadă sub bărbie. Lista celor 
înscriși Ia cuvlnt încă nu s-a sfîr- 
•șit: „Azi un ou, mîi-ne un bou...“ 
aude Ralfi ca prin vi6.

Cravata, cravata... nu va mai 
avea cravata — așa a hotărît de
tașamentul. I 6e face negru îna
intea ochiior. Șimte cum cineva 
îi desnoadă cravata. N-are putere 
să spună „nuM. E haos în întreaga 
lui ființă.

Cravata... Ralfi nu merită încă 
să reprimească cravata. A cui e 
oare vocea. A MeLitei ? Ralfi nu 
mai distinge nimic. Toți au sipus 
același lucru : nu merită cravata. 
E leneș, e necivilizat. Ce groaz
nic e să te biciuie asemenea cu
vinte ! Și pentru a cîta oară i 
se spun? A treia, a cincea, nici 
el nu mai știe. Cravata... Nici în 
cea de a doua ședință ea nu a 
mai fost prinsă la gîtul lui Ralfi. 
Cu cinstea, cu onoarea colectivu
lui nimeni nu are voie să se 
joace !

Colectivul acesta mic, din care 
acum lipsește un pionier, nu iartă 
faptele. El însă a făcut zid în ju
rul lui Ralfi spre a-I feri de prie
tenii primejdioase, îl ajută să 
devină un elev silitor. Instruc
torul de pionieri, diriginta, în
treaga clasă e alături de Ralfi.

Fulgii cad din cer parcă mai 
nebunește. Bunica a aprins fo
cul si-și așteaptă îngrijorată ne
potul. I-a dat cravata ? N-o miră 
vestea pe care a a flat-o. Ralfi 
trebuie să ee schimbe și acasă. 
II întreabă totuși». Tot ca Ia în
ceput ? Ralfi coboară capul. Ii e 
rușine de anii bunicii. Se în
dreaptă, îi sărută mina abia in- 
găimînd : Iartă-mă bunicuță. Iți 
promit că am să mă îndrept 
Nu-mi calc angajamentul. Am 
să fiu ca toți ceilalți șt» și— am 
să merit cravata.

Bunicuța și-a șters pe furiș o 
lacrimă strecurată in colțul ochi
lor. II crede.

LIDIA POPESCU

VA PREZENTĂM. 
Studioul de diafilme „Ion Creangă"

(Urmare din pag. l-a)

rea și învățămintele ce trebuie 
trase în urma acelor evenimente. 
Pentru realizarea lui au fost re
produse o serie de picturi ale lui 
Aman, Băncilă, Luchian, cule
geri de texte și caricaturi din 
presa vremii, texte ale lui Coș- 
buc, Vlahuță, Caragiale, docu
mente de partid precum și cî- 
teva fotografii inedite din timpul 
înăbușirii răscoalei găsite la Bi
blioteca Academiei R.P.R.

La etaj este instalat serviciul 
de montaj și aici tl găsim pe 
tovarășul Valentin lonescu in 
plină activitate. Pe cartoane spe 
dale el lipește textele venite de 
la tipografie, reproducerile foto
grafice ale ilustrațiilor, le așează 
in ordine și, cu sprijinul dese
natorului, face viitorului diafilm 
ultimele retușuri.

In laboratorul foto nu am pu
tut intra. Foto-reporterul lucra 
la fotografiile făcute unor par
ticipant la Răscoala din 1907. 
Cei ce vor viziona respectivul 
diafilm, vor putea vedea printre 
alții și pe țăranca muncitoare 
Maria Tănase. In 1907 ea a fost 
conducătoarea țăranilor răscu

lat din comuna Laloșu—Craiova. 
Femeia era gravidă atunci și 
născuse in închisoare. Ea va pu
tea fi văzută acum, pe pelicula 
diafilmului, împreună cu fiul ei 
in virstă de 50 de ani, născut tn 
sîngerosul an 1907.

Tovarășul Savin Soțir ne con
duce apoi în laboratorul în care 
se află aparatul de reproducere, 
aparat care înregistrează pe pe
liculă una după alta, suita de 
imagini a diafilmului. Aici găsim 
in lucru diafilmul „Origina vie
ții pe pămlnt".

Ultima încăpere .vizitată este 
sala de vizionare unde pe un 
ecran se proiectează diafilmul 
,.Dezvoltarea ramurilor de pro
ducție in O.A.C.", realizat pe 
baza a zeci de imagini luate de 
la gospodăria colectivă Biied, 
regiunea Timișoara. Aci se fac 
ultimele observații, se înlocuiesc 
texte, imagini, se adaugă altele.

Părăsind această instituție, mo
destă la prima vedere, nu poți 
să nu subliniezi intensa activitate 
creatoare a Studioului „Ion 
Creangă", activitate pusă in 
slujba răspindirii științei și cul
turii, ă popularizării realizărilor 
noastre pașnice.

Cinstirea anului 1907
Intîlnire cu moș Nicolae Maloș
SUCEAVA (de Ia coresponden

tul nostru).
In regiunea Suceava au înce

put să se desfășoare acțiuni im
portante în vederea aniversării 
răscoalelor din 1907. Zilele aces
tea, în centrele raionale Botoșani 
și Dorohoi au avut loc conferin
țe ale participantilor Ia răscoa
lele din 1907. Cu acest prilej, 
Goina Dumitru, Chiscoman Ion 
din comuna Brăești-Dorohoi, Ni
colae Maloș din Stîncești-Boto- 
șani au povestit din cele petre
cute și trăite de ei in anul răs
coalei.

In seara zilei de 15 februarie, 
a avut loc la centrele de raion 
Botoșani și Dorohoi o întîlnire 
intre tineri și participanții la 
răscoală. Un grup de -muncitoa
re de la Uzinele textile .Moldo

va" din Botoșani — printre care 
Adela Drasinschi, Eugenia Da
mian, Aurelia Todireanu — au 
invitat in mijlocul lor pe Nicolae 
Maloș, din comuna Stîncești-Bo- 
•oșani, participant la răscoală. 
La coltul roșu al uzinei, moș Ni
colae Maloș și încă cîtiva partici
pant) la răscoală au povestit ti
nerelor muncitoare despre viața 
grea pe care au dus-o pe moșiile 
prințesei Callimachi, sub biciul 
arendașului Spodhain.

Tot pentru cunoașterea răscoa
lelor. In Dorohoi s-a deschis, re
cent. expoziția „1907 pe teritoriul 
raionului", in care au fost expu. 
se foto-montaje și documente din 
această perioadă. Expoziția a fost 
vizitată de un mare număr de

În amintirea țananilor răsculați

ELEVI $1 „ACTORI

r . • m li

Institutul politehnic din Orașul Stalin este unul dintre noile 
institute de invățămînt superior create in tara noastră in anii 
regimului de democrație populară. Secțiile de fizică, mecanică, 
tratamente termice etc. au laboratoare dotate cu utilaj mo
dern aslgurind studenților condițiile cele mai optime de prac
tică.

In foto: inginerul Deutsch Ioan, asistent universitar (stingă) 
efectulnd cu studenții Gheorghe Vase și Constantin Neagoe, o 
probă de încercare a rezistentei unui material.

N. R. Cazuri asemănătoare eu al lui 
Ralfi sînt rare, accidentale. Aceasta nu 
inseamni ci ele nu meriți o atenție de
osebită. Ralfl a greșit. A săvirșit un 
ft?t rușinos. Vinovat este și colectivul. 
El nu l-a apropiat de problemele sale 
majore, na a găsit calea spre sufletul 
lui Ralfi.

Exiști deplina posibilitate ca Ralfi 
si se îndrepte, si fie din nou pionier. 
El. trăiește și învață Intr-un colectiv 
sănătos, capabil să-l ajute. Colectivul 
trebuie să combată ideea — oricine ar 
manifesta-o — că pentru fapta sa Ral
fi trebuie stigmatizat, să-l ajute tovă- 
rășește mal mult decît a făcut-o pini 
acum. Tn același timp Ralfi trebuie si 
dovedească, prin fapte, că merită sti
ma colectivului, să se ocupe mai mult 
de învățături pentru că, numai Inca- 
drîndu-se în efortul colectivului, va de
veni — ceea ce doresc to(i — un tova
răș și un prieten adevărat, un repre
zentant demn al colectivului din care 
face parte.

ORAȘUL STALIN (de la co
respondentul nostru Carol Szabo)

In regiunea Stalin, cea de-a 
50-a aniversare a răscoalelor ță
rănești va fi sărbătorită printr-o 
serie de manifestări

Comisia regională de organi
zare a acestei aniversări va pre
găti o culegere de documente ’n 
legătură cu răscoalele din 1907 
pe teritoriul regăniL Ca sprin- 
~->î cercetilorikr »e la mucal 
regional, vor fi ident-J >ca;: țari
nii care au participat la răscoa
lă. precum ți muncitori; simpati
zant! ai răsculatilor.

Intre 20—31 martie se vor or
ganiza la sate, in gcspoci-nle 
agricole colective, gospodăriile 
de stat ți S.M.T.-uri. adunări 
unde se va vorbi despre răscoa
lele țărănețtL In orașe vor avea 
loc, de asemenea, intflniri cu ți , 
rănii participant! la răscoale, 
luptătorii din ilegalitate, scriito- j 
rii și pictorii ale căror lucrări sin: ■ 
inspirate din aceste răscoale.

In toate școlile elementare, 
profesionale și medii, profesorii 
vor face expuneri despre răscoa
lele din 1907.

Totodată la dispoziția oameni
lor muncii se vor pune documen
te despre lupta de veacuri a ță
ranilor pentru pămint, împotriva 
exploatării nemiloase a regimului 
burghezo-moșieresc din tara noa 
stră.

In acest sens, vizitatorii celor

două muzee, care se vor deschi
de in curlnd in Orașul Stalin ți 
Sibiu, vor putea vedea aici ex
puse lucrări de artă plastică care 
:--;>:ișează aspecte din viata ță
ranilor răsculați.

...Grele de curs la Școala de 
7 ani din comuna Ileanda, ra
ionul Dej, s-au terminat. Ca
tedra a fost pusă într-un colț, 
băncile lipite de perete. începe 
repetiția piesei „Albă c» zăpa
da". Foarte atenți, micuții 
„artiști" Ionel Stoianov, Roza
lia Egri și Maria Hosu pășesc 
încet și aplecat ca niște auten
tici moșnegi. Micu Victor Pop, 
copilul colectivistului Gavril 
Pop, recunoscut ca elevul care 
citește cel mai frumos, își 
spune replica senin și calm 
ca un veritabil actor. In ge
nunchi, prințul (David Perl) 
își joacă rolul în fața suavei 
Albă ca Zăpada(Atena FfilSp). 
Rotund și cu bărbia înfiptă în 
piept Tiberiu Rif, ca un ade
vărat împărat, plin de sine, 
discută într-un colț cu Liana 
Chindian. împărăteasa cea 
rea (care de fapt este o elevă 
dintre cele mai bune, mai cu
minți și silitoare din clasă). 
Toate mișcările sînt corijate 
de tovarășa învățătoare Mino- 
dora Doț, în timp ce tovară
șul Voceanu. urmărește textul 
din cartea de basme.

Interesul cu care copiii re-

petă piesa „Albă ca Zăpada” 
promite un spectacol care va 
avea succes, (fotografia nr. 
!)•

Dimineața. Elevii împreună 
cu învățătoarea lor, tn prima 
oră, Ia geografie. Se predă 
despre granițele patriei. In ca
ietele lor, elevii urmăresc cu 
atenfie Încă o dată ceea ce au

L‘ - .
scris. Sub îndrumarea profe
soarei Minodora Doț, de data 
aceasta interpretii piesei „Al
bă ca Zăpada" iți dau silința 
să învețe cit mai bine (foto 
grafia nr. 2).

Fototext: 
Corespondenți 

I. M1CLEA
M. CONSTANTINESCU 

Cluj

DIN NOU ÎN EXCURSIE

acoperire. echraoctxl e toca de
parte, ou s-a văzut nici o— rin- 
dunkâ sn măcar o floare- Doar 
ghiocei ți voreie. (Oricum, e

Și faci ac venit zile de pri
măvară. cu soare și cer senin 
(uneori se mai încruntă narii), 
inevitabil ne cuprinde un dor de 
excursii și drumeții. E specific 
primăverii dorința aceasta. Și 
iată că B T.E. (Biroul de Turism 
ți Excursii), care-i la curent cu 
toate schimbările meteo ți cu- 
dorințele turiștilor. a organizat 
in perioada 21 februarie—17 mar
tie trei excursii de 10 zile in di
ferite regăsii pitorești aie țării.

Prima excursie de 10 zile își 
anunță plecarea d-n București la 
21 februarie ora 9,05 cu trenul 
expres nr. 23 către Bucegi (Peș
tera). La înapoiere, se va pleca 
din Bușteni la 3 martie, ora 20, 
cu trenul accelerat nr. 332. Cos

tul excursiei este de lei 360 tn 
care se kscîude transporta: C.F.R, 
dus-întors. cazarea Ia cabanele 
din munți ți masa complectă pe f 
10 zile. Deci fără bagaje inutile: J 
doar termosul, binoclul, nelipsitul r 
aparat fotografic și... schiurile # 
țcine știe, poate o să aveți nevoie f 
de ele 1). f

A doua excursie va pleca din » 
București la 26 februarie ora ț 
11.05 cu expresul nr. 31. Direc- f 
ția: Complexul turistic Borșa din f 
masivul Rodnei. Excursioniștii ( 
vor petrece zece zile minunate în f 
modernul complex, vor vizita im- f 
prejurimile deosebit de pitorești, ♦ 
vor fac schii, alpinism și... obiș- » 
nuiteie fotografii de album P

A treia excursie Iți anunță ple- ț 
ca rea din București la 5 martie f 
ora 19,47 spre cabanele de la I 
Păltiniș. Excursioniștii vor avea ț 
prilejul să viziteze Sibiul, Răși. f 
nari și minunatul drum de la f 
Rășinari spre cabaneie Păltiniș. 4 

înscrieri și informații la B.T.E. / 
Calea Victoriei nr. 112. f

GH. PETRE A-

CONFR UNTARE
Ca fi în alte domenii, pe 

tărim sanitar. in anii regimu
lui democrat-popular s-au în
făptuit realizări însemnate. Ex
primate în cifre ele înseamnă 
sute de unități sanitare, mii 
de paturi, o industrie farma
ceutică bine dotată etc. Pen
tru a ilustra diferența între 
ceea ce s-a înfăptuit, în do
meniul sanitar în trecut și 
prezent în orașul Botoșani am 
ales cîteva cifre comparative.

Pînă în 1944, în Botoșani a 
funcționat un spital cu 135 pă
turi deservit de 5 medici și 
35 surori. Nu e de mirare că 
o astfel de bază spitalicească 
nu putea garanta sănătatea pu
blică într-o regiune unde mor
talitatea infantilă înregistra un 
procentaj de 23—24 la sută,

unde malaria, sifilisul și pela- <* * 
gra secerau, anual, mii de 1 
vieți omenești.

Intr-adevăr, „...activitatea prac
tică a omului a trebuit să a- 
ducă de miliarde de ori conștiin
ța umană la repetarea diferitelor 
figuri logice, pentru ca aceste 
figuri sd poată căpăta semnifi
cația de axiome" (V. I. Lenin, 
idem p. 158), dar axiomele nu 
oglindesc practica însăși, ci cele 
mai esențiale, necesare și gene
rale raporturi dintre lucrurile a- 
supra cărora s-a exercitat aceas
tă practică.

Existențialismul a extins pînă 
la absurd iraționalismul. Exis
tențialistul francez Albert Ca
mus, afirmă deschis că „vinul
absurdului și piinea indiferenței 
fac măreția omului" Pentru el 
„nu exista decît o singură proble
mă filozofică cu adevărat seri
oasă : sinuciderea" Redus la 
trăirile Iui subiective, strict indi
viduale. omul nu mai este. în 
concepția existențialiștilor decît 
o formă de man festare a ...ni
micului. Sinuciderea îl pune în 
contact cu esența sa : neantul. 
Ca și cind neantul, negația ar fi 
nimicul absolut și nu absența 
unui anumit lucru, care a fost 
și nu mai este! Ca și cum 
neantul, negația s-ar intinde 
dincolo de această existență 
și nu ar fi un moment necesar ăl 
dezvoltării acestei unice exis
tențe.

„Nu negația goală, nu negația 
fără rost.. — notează Lenin —c: 
negația ca moment al legăturii, 
ca moment al dezvoltării, menți- 
nindu-se pozitivul..." (V I. Lenin, 
Caiete filozofice p. 189).

Precizînd care este problema 
fundamentală a filozofiei exis
tențialiste, Emmanuel Mounier 
scrie : „Prima preocupare a unei 
gîndiri existențiale este să nu 
lase să degenereze misterele în 
probleme". Deci, pentru existen
țialiști trecerea de la senzorial 
la logic este un proces de dege
nerare. De aceeași părere este și 
existențialistul romîn Emil Cio- 
ran care își continuă peregrinări
le „pe culmile disperării” (titlul 
unei cărți a lui Emil Cioran, pu. 
blicată înainte de al doilea război 
mondial) prin cafenelele parizie
ne. „Adevărurile", nu mai vrem

In prezent funcționează in 
Botoșani un spital cu 760 de i 
paturi, profilat pe cinci secții 1 
de specialitate și deservit de 1 
100 medici și 172 surori. In , 
afară de spital, in orașul Bo- i 
toșani există un dispensar TBC, 1 
o casă de educație sanitară 1, 
precum și alte unități sanitare. , i

Urmările: mortalitatea in- i1 
fantilă a scăzut sub 7,6 la 1' 
sută, malaria sub 1 la sută, iar , 
cazurile mortale de sifilis și , i 
pelagră au dispărut cu desă- i1 
virțire. 1'

ALEXANDRINA ! |
VOINESCU 
funcționară , I

„Caietele filozofice" ale lui V. I. Lenin 
și filozofia burgheziei contemporane

Spre deosebire de Marx și En
gels, Lenin a luptat împotriva fi
lozofiei unei burghezii în deca
dență, căreia nu-i mai dădea 
mîna să permită gînditorilor ei 
nici măcar cochetarea cu mate
rialismul. „ ..A sosit momentul is
toric — scrie Lenin în 1913 — 
cind burghezia dominantă, de 
frica proletariatului, care crește 
și se întărește, susține tot ce e 
înapoiat, toț ce este pe cale de 
dispariție, tot ce este medieval. 
Burghezia, care și-a trăit traiul, 
se unește cu toate forțele aflate 
în agonie și descompunere spre 
a menține zdruncinata robie sa
lariată" (V. I. Lenin, Opere A- 
lese, voi. I. partea a Il-a, Ed. 
P.M.R., p. 282). Incercînd să 
smulgă istoriei un supliment de 
viitor pentru clasa care ii între
ținea, filozofii burgheziei impe
rialiste au alunecat de la nega
rea posibilității de cunoaștere a 
esenței lucrurilor la afirmația că 
știința este un păcat. Pentru fi
lozofii unei clase sociale, care 
încă de ia începutul veacului 
nostru aparținea mai mult trecu
tului de cit prezentului, știința 
devenise un păcat, iar ignoranța, 
o virtute.

Lupta 'împotriva științei, împo
triva concepției materialiste des
pre lume, căpătase — și capătă 
uneori și în zilele noastre — as
pecte de-a dreptul anecdotice. Un 
„savant" ajunsese la concluzia 
că „toate fosilele descoperite in 
sinul pămintului sînt niște ma
chete făcute de dumnezeu în pri
ma zi a creațiunii, niște mostre 
care i-au servit ca modele pre
liminarii pentru plantele și ani
malele menite să fie create în 
ziua a treia, a patra și a șa
sea”. Acum zece ani. doi „sa- 
vanți". de aceeași valoare, au con

firmat „informația" apărută în 
presa americană cu privire la 
descoperirea de către un aviator 
sovietic, pe muntele Ararat, a 
urmelor... Arcei lui Noe, expli- 
cînd, totodată, că sovieticii au 
ascuns această „nemaipomenită 
descoperire" pentru ca să nu 
compromită munca de răspîndire 
a științei..

Totuși, dezvoltarea impetuoasă 
a științelor naturii din a doua 
jumătate a veacului trecut a si
lit idealismul eă se retragă, în 
general, din ontologie și să se 
refugieze în gnoseologie. In vre
me ce știința dădea idealismu
lui lovituri mortale, descoperind 
mereu alte legi de dezvoltare a 
naturii și societății, idealismul 
s-a văzut nevoit să atace știința 
pe la spate, contestînd vala
bilitatea obiectivă a cuceriri
lor ei.

„Nimic nu mai este cert! To
tul este relativ!" strigau ei.

De aceea, luptînd in special 
împotriva idealismului subiectiv 
și relativist, Lenin a insistat în
deosebi asupra fundamentului 
materialist al metodologiei, gno
seologiei și logicii marxiste.

„Caietele filozofice" ale lui 
V. I. Lenin reprezintă, înainte de 
toate, o analiză profundă a dia
lecticii materialiste ca știință, 
ca metodă revoluționară de cu
noaștere și de transformare a 
lumii.

Nici o recenzie nu poate să 
cuprindă imensa bogăție de idei 
concentrată în „Caiete filozofice". 
Nici un studiu nu poate să enu
mere toate ideile răspîndite în 
aceste „Caiete" cu generozitatea 
unui geniu.

Cititorul să nu uite nici o cli
pă că are în față o serie de note 
personale, care nu au fost re

dactate de autorul lor pentru ti
par. Fără o cunoaștere elemen
tară a istoriei filozofiei și a ma
terialismului dialectic lectura „Ca
ietelor" este deosebit de dificilă. 
Insă fiecare însemnare îl îndeamnă 
pe cititor să lupte pentru dezvolta
rea filozofiei marxiste, împotriva 
dogmatismului sfertodocților, im. 
potriva oricărei idei care se a- 
șează de-a curmezișul istoriei. Rîn- 
durile care urmează și-au propus 
să reamintească numai actualitatea 
„Caietelor filozofice" ale lui Lenin 
— cu prilejul apariției lor în ro- 
mînește — în lupta pe care o 
.poartă filozofii marxiști împotriva 
principalelor curente ale filozo
fiei burgheze de astăzi.

★
Cele mai influente curente din 

filozofia burgheză de la începu
tul veacului nostru, cărora Lenin 
le-a opus în „Caietele" sale o 
concepție științifică despre lume, 
au fost: pragmatismul, iraționa
lismul și pozitivismul. Toate trei 
au contestat atît capacitatea oa
menilor de a cunoaște esența lu
crurilor cît și valoarea obiecîivă 
a adevărurilor științifice. Toate 
trei au exprimat, în feluri dife
rite, aceeași teamă a burgheziei în 
fața revoluției proletare.

Fiecare din aceste curente a 
denaturat cite unul din momen
tele necesare ale procesului de 
cunoaștere. Pragmatismul a de
naturat rolul practicii în cunoaș
tere, iraționalismul a denaturat 
rolul treptei senzoriale în cu
noaștere, iar pozitivismul a de
naturat rolul gîndirii abstracte 
în cunoaștere. Pragmatismul 
consideră că practica creează a- 
devărul, iraționalismul susținecă 
trăirea senzorială este singurul 
mod valabil de cunoaștere, iar 
pozitivismul rezervă gîndirii 

științifice numai rolul de organi
zatoare a complexelor de senzații. 
Pentru pragmatiști, orice idee 
utilă este adevărată, pentru Ra
ționaliști. orice idee este o năs
cocire, iar pentru pozitiviști, a- 
devărul se reduce la acordul din
tre o reprezentare prezentă și 
una trecută. Pragmatiștii reduc 
practica numai la latura ei su
biectivă, la satisfacția succesu
lui sau dezamăgirea eșecului, Ra
ționaliștii izolează trăirea senzo
rială atît de realitatea obiectivă 
cît și de gîndirea abstractă, iar 
pozitiviștii interzic gîndirii să 
depășească limitele simțurilor

„Lumea este plastică și supor
tă cu bucurie orice violență a 
omului", afirmă pragmatiștii. De 
aceea, pornind de la ideea că 
„ceea ce numim realitate nu este 
nimic altceva decît ceea ce do
rim noi să facem din ea", Wil
liam James, cel mai de vază re
prezentant al pragmatismului, 
scrie: „Adevărul este ceva care 
se face, la fel ca sănătatea, bogă
ția și forța, în cursul experien
ței noastre". (William James, Le 
pragmatisme, E. Flammarion, Pa
ris, 1918, p. 200).

Puțini iraționaliști >u exprimat 
mai fățiș, mai cinic furia bur
gheziei imperialiste împotriva 
rațiunii care îi vestea apropierea 
sfîrșitului decît Friedrich Nietzs
che. „Insușindu-și logica, munci
torii au și început să zburde" se 
plîngea Nietzsche: Dîndu-și lim
pede seama că logica ține cu po
porul, el spunea : „Logica este o 
formă a răzbunării plebeice. A- 
supriții își manifestă cruzimea 
dînd lovituri reci cu cuțitul silo
gismului". După părerea lui, 
„viața este mai deplină cînd e 
mai puțin conștieniă, cind nu se 
împiedică de logică". Simțind că 

adevărul se ailă de partea celor 
ce muncesc. N letzsche striga: 
„Eu sint adevărul. nu există ni
mic adevărat; totuț este permis!”.

Pozitiviștii și-au luat de la în
ceput șatena să convingă lumea 
că rațiunea nu poate să pătrundă 
dincolo de senzații Pentru po
zitivistul englez John Stuart Mil 
de pildă, lucrurile sint stări de 
conștiință, iar judecățile uni
versale pe care le formulează 
știința nu pot să alcătuiască alt
ceva decît un fel de registru, de 
„aide-memoire", care rezumă lu
crurile individuale observate prin 
simțuri, fără să adauge nimic.

Iată cum aventurismul politic, 
ura împotriva unei concepții 
științifice despre lume și lipsa de 
perspectivă istorică au răsfirat 
concepția idealist-subiectivă des
pre lume a burgheziei imperia
liste în aceste trei curente prin- 
cipale.

împotriva lor Lenin a schițat 
în „Caiete filozofice" o teorie a 
cunoașterii riguros științiiică, în 
lumina căreia unilateralitatea, 
falsitatea și spiritul reacționar, 
care caracterizează toate aceste 
curente, deopotrivă, apar evi
dente.

Pornind de la ideea că orice 
lucru este unitatea dialectică din. 
tre esență și fenomen, necesita
te și întîmplare, general și indi
vidual, identitate și deosebire 
etc., Lenin scrie: „De la iniuirea 
vie la gîndirea abstractă și de 
ia ea la practică — aceasta este 
calea dialectică a cunoașterii a- 
devăruiui, a cunoașterii realității 
obiective (V. I. Lenin. Caiete fi
lozofice, E.S.P.L.P. 1956, p. 140). 
Prin acțiunea nemijlocită asupra 
lucrurilor, oamenii intuiesc feno
menalitatea lucrurilor, prin gîn
direa abstractă ei devin în stare 
să oglindească esența lucruri
lor, iar prin practică, ei își veri
fică autenticitatea ginduritor lor. 
„Simțurile arată realitatea ; gîn
direa și cuvîntul arată genera
lul", (idem, p. 248) precizează 
Lenin. „Adevărul nu este prima 
impresie..." (idem p. 141) subli
niază Lenin, iar ceva mai de
parte explică: „Adevărul este 
un proces. De ia ideea subiectivă, 
omul merge spre adevărul obiec

tiv prin „practică" (și tehnică)” 
(idem p. 167).

Așa dar, adevărul nu este un 
produs al practicii, d o idee care 
apare în mintea oamenilor cu 
prilejul practicii și care oglin
dește esența lucrurilor asupra 
cărora oamenii au acționat mate- 
riaimaite. Practica este izvorul 
cunoașterii, deoarece numai cu 
prilejul ei pot oamenii să cunoa
scă din ce in ce mai profund me
diul lor înconjurător; practica 
este, de asemenea, criteriul su
prem al cunoașterii, deoarece nu
mai prin ea pot oamenii să-și ve
rifice ideile lor despre realitatea 
obiectivă. Practica nu este, deci, 
o fabrică de adevăruri, după cum 
pretind pragmatiștii, ci legătura 
vie dintre oameni și lumea in 
mijlocul căreia trăiesc. Nu i- 
devle utile sint adevărate, ci 
ideile adevărate sînt utile. Insă 
adevărul este util numai celor ce 
urcă in susul istoriei Pe cei ce 
dezvoltarea firească a societății 
îi înlătură din istorie ii slujește 
mult mai bine minciuna. Dar uti
litatea și succesul unei minciuni 
nu pot fi decît vremelnice. Uti
litatea și succesul nu pot trans
forma o minciună Intr-un ade
văr. Lupta dintre minciună și a- 
devăr se sfîrșește totdeauna cu 
izbînda adevărului Cît a durat 
„succesul" lui Hitler ?!

Adevărul este aliatul cel mai 
fidel al celor ce acționează în 
sensul dezvoltării obiective a is
toriei. De aceea adevărului i se 
poate sacrifica orice, afară de a- 
devărul însuși după cum spunea 
Heine.

iraționalismul nu rezistă nici 
el mai mult în fața spiritului cri
tic al „Caietelor filozoficei1. In
tuiția nu este superioară rațiunii, 
ci, dimpotrivă, este inferioară ei. 
In procesul cunoașterii, sensibili
tatea este necesară, dar e cu to
tul insuficientă. Sensibilitatea nu 
poate să oglindească decît latura 
fenomenală a lucrurilor, aspectul 
lor întîmplător și individual. 
Esența lucrurilor este accesibilă 
numai gîndirii abstrapje, . Numai 
rațiunea poate să pătrundă pîriă 
la necesitatea din spatele intim- 
plărilor. pînă la generalul din 
lucrurile individuale.

La lumina tare a „Caietelor 
filozofice", pozitivismul se to
pește cu aceeași repeziciune. Gîn
direa nu are numai rolul de în
registrare a coexistenței și suc
cesiunii ansamblurilor de senza
ții, „ghidind" astfel experiența 
viitoare, ci depășește reflectarea 
senzorială a însușirilor fenome
nale, descoperind esența lucrurilor 
și legilor lor de dezvoltare.

Lumea este într-adevăr, „plas
tică", dar ea cedează numai oa
menilor care acționează asupra 
ei potrivit unor idei adevărate, 
ce oglindesc esența, generalul, 
legile ei obiective.

★
Pragmatismul, iraționalismul și 

pozitivismul există și in zilele 
noastre. Operaționalismul. exis
tențialismul și semantismul sint 
astăzi cele mai influente școli ale 
acestor curente din filozofia bur
gheză.

„Nu înțelegem in general prin
tr-o noțiune oarecare nimic alt
ceva decît o serie de operații; 
noțiunea es>te sinonimă cu o serie 
de operații" scrie operaționalis- 
tul american P. W. Bridgman. 
De fapt, noțiunile nu simboli
zează operațiile asupra lumii, ci 
oglindesc esența și legide auto- 
dezvoltării lucrurilor care au su-

sint îndepen- 
(V. I. Lenin,

ferit operațiile. „In realitate — 
scrie Lenin — scopurile omului 
sînt generate de lumea obiectivă 
și o presupun — o găsesc ca 
dată, ca prezentă. Dar omului i 
se pare că scopurile lui sînt luate 
din afara lumii, 
dente de lume.." 
idem, p. 157).

Influențat de operaționalism, 
cunoscutul psiholog elvețian 
Jean Piaget susține că valabili
tatea universală și caracterul 
formal al axiomelor se explică 
prin faptul că ele sînt rezultatul 
abstractizării unor acțiuni și nu 
a unor obiecte, a unor operații care 
sînt independente de specificita
tea anumitor lucruri și, deci, pot 
fi aplicate tuturor lucrurilor 
... gindirea—scrie Piaget—este, în 
mod precis, sistemul acțiunilor 
interiorizate". (J. Piaget, Essai 
sur les transformations des ope
rations logiques, Paris 1952 pag. 
212).



TINERETUL —
sufletul că II inelor culturale
O întîmplare 

cam neplăcută
Solicitat să scriu acest articol, 

despre munca tineretului în 
drul căminelor culturale 
tești, miram adus aminte de 
Întîmplare cam neplăcută.

Era în ori ce caz înainte 
1950, precis nu mai știu în 
an. Pe timpul acela aveam 

foarte bun, activist 
și el. Băiat muncitor, 

aproape întotdeauna 
oricînd să se apuce cu 
de îndeplinirea unei

ca
sa

ți

de 
ce 
un

cu hohote. Și 
reușește. Joacă 
minunat. Și asta 
nu a dus de 
loc la pierderea 
prestigiului. Ba 
din contră. In 
comună parcă 
este și mai respectat și mai 
iubit de tineri și vîrstnici. 
asta mă bucură.

prieten 
U.T.M. 
zlmbind 
era gata 
pasiune 
noi sarcini. Era foarte greu 
să-i 
toate 
după 
mare 
plăcea să se urce pe scenă 
acolo, în lata unei săli pline 
de tineri, să cinte, să recite 
poezii și, asta era de altfel ma
rea lui pasiune, să joace teatru. 
„Păcatul" acesta eu singur 11 
știam, și mărturisesc, Îmi tre
mura inima pentru prietenul 
meu. Aveam noi pe atunci 
un „șei", numele nu are impor
tantă, de altfel cred că s-a și 
pierdut pe undeva prin anii 
care au trecut, un „șei" care 
nu-și putea imagina catastroiă 
mai mare decit aceea de a 
vedea un activist pe scenă. 
„S-a dus prestigiul, nu mai e, 
gata. Ai pus piciorul pe scenă, 
ia prestigiu! de unde nu-i". $i 
cînd spunea vorbele astea cam 
Întotdeauna îi privea pe priete
nul meu.

Odată, împreună cu prietenul 
meu am fost repartizați in ace
lași sector de activitate. Am a- 
juns într-o organizație care, mai 
mult trebuia înființată decit re- 
activizată. Prietenul meu, cu În
că 4—5 băieți din comună, in 
clteva zile a organizat un fes
tival artistic. Mărturisesc că 
tremuram pentru el. Știam că 
trebuie să vină „șeful" in con
trol și... a venit. Ne-a găsit cu 
sala plină de tineri, iar priete
nul meu pe scenă prezenta pro. 
gramul. Tinerii din sală rideau, 
aplaudau, erau veseli.

„Șeful" mi-a aruncat o privire 
de-am Înghețat. Era alb la fală 
și tremura de enervare.

A oprit spectacolul și. 
urmat nu prea mai are 
tanlă. Prietenul 
activist, iar „Șeful" a fost scos.

Am pomenit această, poate 
neînsemnată întîmplare, pentru 
a sublinia o bucurie pe care am 
avut-o de curînd. In comuna 
Rășinari din raionul nostru tine
retul a pus In scenă o piesă și, 
dacă nu sîntem prea pretențioși, 
li putem spune chiar o operetă, 
creată numai din culegeri fol
clorice -, texte și muzică. Se nu
mește „Nunta ciobănească". in- 
trucit asupra organizării acestui 
spectacol am să mai revin, 
vreau să subliniez acum numai 
un amănunt. Rolurile principale 
din această — am să continui 
să-i spun operetă — sînt jucate 
de activiști al organizației noas
tre. Pe scenă îi poți vedea pe 
Crucial Ion, secretarul comite
tului U.T.M. pe comună, pe lliuț 
Coman, șetul seefiei școli me
dii și pionieri a comitetului 
raional U.T.M., pe frații aces
tuia, Vasile și Ion, și pe multi 
alții. Iliut, prin rolul pe care-1 
are, trebuie să iacă sala să rldă 

să le suportăm povara, nici să 
fim înșelați de ele sau să fim 
complicii lor Visez la o lume in 
care să se moară pentru o vir
gulă", scrie el în ultima iui 
carte. „Realul imi dă astmă", 
declară el in aceeași carte. (Syl- 
logismes de l'amertume, Galli- 
mard, Paris, 1952, p. 46).

Existențialismul a bîntuit și la 
noi în tară. Existențialiștii ro- 
mîni își ziceau trăiriști, deoarece 
pretindeau că prin trăirea „umi
linței de a fi om" se poate intra 
în contact nemijlocit cu „nean
tul" sau cu „Marele Anonim". 
Multe minți fragede au fost con
taminate de această filozofie me
nită să-i scîrbească pe oa
meni de ei înșiși. încă în 
1919, tntr-o lecție de deschidere 
ținută la Facultatea de Litere și 
Filozofie a Universității din 
București, Nae Ionescu, teoreti
cian al Gărzii de Fier, spunea: 
„așa că tot răul vine din însuși 
faptul că slntem oameni. Iubirea 
de aproape nu are nici un înțe
les, dacă ea trebuie să ne înles
nească viata aceasta. Pentru că 
viata aceasta nu are nici un pref, 
pentru că oamenii, ca oameni, nu 
au nici un preț" (Izvoare de fi
lozofie, București. 1942, p. 17). 
Chiar în preajma dezastrului po
liticii de ură, pregătită și de e- 
xistențiallști, în 1944, trăiristul 
Constantin Noica își publică di
zolvantul său „Jurnal filozofic" în 
care scrie: „Un țînăr căruia nu-i 
poți trece nici o incertitudine îți 
este o tnfrîngere. Dacă există o 
medicină a sufletelor, sensul ei 
e răsturnat față de medicina o- 
bișnuită : e de a îmbolnăvi0 
(Jurnal filozofic. București 1944. 
p.44) „Gîndul Școlii, al celei 
unde să nu se predea nimic, mă 
obsedează. Stări de spirit, asta 
trebuie dat altora; nu conținu
turi, nu sfaturi, nu învățături. 
De aceea nici nu trebuiesc lec
ții", scrie el în același „jurnal" 
(idem.p.9) „Ignorantă, cîtă via
ță e în tine I" exclamă Noica ce
va mai departe, (idem p.24).

înălțarea cunoașterii pînă la 
nivelul gîndirii științifice îi ‘
propie însă pe oameni de adevăr, 
de esența vieiii, nu îi îndepăr
tează. „Gîndirea, pornind de la

găsești cusururi. Și cu 
acestea... prietenul meu, 

părerea unora, avea un 
și cumplit cusur: îi 

și

.. ce-a 
impor- 

meu a rămas

a-

ARICIUL
In „Împărăția adormită

altfel fiecare comună din raionul 
nostru luată aparte poate fur
niza un bogat material pozitiv 
în această direcție.

bogate, variate, 
trebuie, prin e- 
xemple concre
te, să-i faci să 
găsească în a- 
ceastă activita
te un veșnic 
buchet de sur

prize, de lucruri noi. Pot face 
ceva organizațiile U.T.M. în a- 
ceastă direcție ? Din experiența 
organizațiilor din raionul nostru 
putem spune că pot și încă mult 
de tot. Am să dau în acest sens 
două exemple: este vorba în 
primul rînd de organizarea pro
gramului săptămînal al cămi
nului. In multe organizații de 
bază, cum sînt cele din Tălma- 
ciu, Roșia, Racovița, Or lat, Po- 
rumbacu de Sus, satul Tilișca 
etc. în adunări deschise U.T.M. 
s-a dezbătut pe larg cum să 
fie întocmit programul săptămî
nal al căminului, ce să cuprindă 
el etc. S-a ascultat deci părerile 
tinerilor, care in marea majori
tate a cazurilor au făcut propu
neri interesante. Ce a rezultat 
de aici 1 Să cercetăm progra
mul Cămir.11!!-! Cultural din Ro
șia. Luni : Seară literară: se ci
tesc fragmente din ^Mitrea Co
cor" ; repetiție la cor. Marți: 
Sfatul medicului: despre reu
matism ; repetiție la presa de 
teatru .Jos Tudor ache, sus Tu
dor ache*.  Miercuri : Informare 
politică: Prelucrarea Rezoluției 
Plenarei CC. al PJ6JL din ZI— 
29 decembrie 1956; repetiție ia 
cor. Joi: Seara tineretului (glu
me, gjncitori, dans atcj. Viseri : 
Sfatul agronomului. Despre lu
crările solului- Sisbătă: Seară 
științifică: Structura globalul
pămlntesc repetiție la piesa de 
teatru. Durainicl: Horă țără
nească.

Cu o astfel de activitate este 
și firesc ca in întreaga comună 
Roșia să nu existe rJci măcar 
un tlnăr care să nu fie antrenat 
înir-una din activitățile căminu
lui culturaL Cel de al doilea 
exemplu pe care vreau să-1 dau 
vorbește despre participarea or
ganizațiilor U.T.M. la discutarea 
unor probleme (poafe-i preten
țios spus) artistice. Sînt adu
nări în care realizarea ariărică 
a unui anhmit spectacol for
mează prinopahri punct de pe 
ordinea de ri. Ș: acum exesxpiul:

tii din cocuma Ri&azri au dzs- 
cutal nivelul de realizare crtrs- 
bcă ia care s-a ridieuî gaița de 
cintece populare cu cere an ciș- 
tigat premiu.' UT pe t—i în cruJ 
1956. In oduncre s-a pus pro
blema compledării acestei sui
te, mai precis, ridicării ei pe o 
nouă treaptă de realizare artis
tică, transformind-o într-o nouă 
producție de folclor intitulată : 
„Nunta ciobănească*.  Despre a- 
ceasta de altfel am mai vorbit 
Ic începutul crticohihti. Această 
ho tăi: re a fost primită az entu- 
zicsrx de toți tineri: din coseuA. 
Rezzzltcrul: peste 90 de tzaeri 
ajutați de un tovarăș de la Tea
trul de stat din Sibiu u de ci 
tovarăș compozitor din același 
oraș, au muncit intens pentru 
pregătirea primului spectacol. 
Acum toate forțele lor sînt în
dreptate spre cizelarea specta
colului, pentru ridicarea inter
pretării lui la un nivel superior.

Acestea au fost doar două 
exemple luate la întîmplare. De

ALEXANDRU LUCACI
Prim secretar al Comitetului 

raional U.T.M. Sibiu

A fi întotdeauna 
alături de tineret

Și

săAceastă cerință nu trebuie 
rămînă o vorbă goală. Cînd ca
litățile tale sînt observate 
tineri, atunci cînd muncești 
ei cot la cot, atunci cînd te 
strezi cu ei și cînd știi să te 
distrezi, prestigiul tău nu este 
amenințat cu nimic.

Spunem adeseori că tineretu
lui îi place munca culturală, îl 
atrage, pentru el ea constituie o 
activitate antrenantă, plină de 
farmec și asta este perfect ade
vărat. In ceea ce privește raio
nul nostru aș putea spune mai 
mult. La noi există o puternică 
tradiție în activitatea culturală. 
Poate într-o anumită măsură a- 
ceastă atmosferă prielnică ne-a 
ușurat chiar activitatea. Esen
țialul este că în momentul de 
iață noi putem spune cu toată 
certitudinea că tineretul a de
venit sufletul căminelor cultu
rale de la sate.

Cum 
punsul 
fiindcă 
lung și 
aceea am să mă rezum să sub
liniez doar cîteva aspecte mai 
semnificative din munca organi
zațiilor U.T.M. în sprijinirea ac
tivității căminelor culturale.

Pregătirea echipelor artistice 
și în general, concentrarea în
tregii munci culturale In jurul 
participării la cel de al IV-lea 
concurs pe țară al formațiuni
lor artistice de amatori din ca
drul căminelor culturale case
lor de citit și caselor raionale 
de cultură, a iost un mijloc de 
creștere a muncii culturale in 
raion. Se poate spune în mo
mentul de față că în toate co
munele și in marea majoritate 
a satelor sînt formații culturale 
destul de puternice care atrag 
în activitatea lor un număr din 
ce în ce mai mare de tineri.

De altfel, cum este și firesc, 
nouă nu ne este mdifemt «•> 
măml de tineri care participă 
la activitatea căminului cultu
ral, mai ales acum in perioada 
iernii, cînd tinerii țărani au 
mai mult timp liber. De. aceea, 
în perioada aceasta organizațiile 
U.T.M. au fost îndrumate să 
strîngă în jurul căminelor cul
turale întregul tineret din co
mună. Sînt nenumărate organi
zații U.T3L, care au înțeles 
sprijinul imens pe care U pot 
avea în munca de educare co
munistă a tineretului prin acti
vitatea culturală. Organizațiile 
U.T.M. din Cristian, Rășinari, 
Corniței etc., au reușit ca în 
activitatea culturală sd antrene
ze întregul tineret din comună. 
Despre organizațiile U.T.M. din 
Mohu, Veștem, Sadu, Săliște 
(unde se va sărbători în curînd 
75 ani de la înființarea coru
lui), Bradu etc., se poate spune, 
fără greș că sînt motorul acti
vității culturale.

E nevoia 
de perspectivă

de 
cu 
di-

de s-a ajuns aid ? Răs
ar fi mult prea lung 

și drumul parcurs a fost 
nu rare ori anevoios. De

ÎN CURÎND

Despre prietenie
Dacă am face o astfel de cer

cetare a fiecărui cămin cultural 
în parte am mai observa încă 
un lucru interesant. Activitatea 
culturală stringe șl mai mult u- 
nitatea dintre tineretul romîn 
și tineretul aparfinind minorită
ților naționale, 
preună 
artistice 
vine mai 
să. Dacă 
complect 
din 
Cristian vel avea bucuria unei 
desfătări deosebite. După cinte- 
cele minunate ale corului mixt, 
po/l viziona o piesă de teatru 
In limba romJnă, alta In limba 
germană, ve; ii martorul biciui
rii unor lipsuri existente, de 
către brigada artistică de agi
tație, eantterizaU prin vervă 
și o ascuțită ironie; poți 
vedea de asemenea minunate 
damuri roainepti *i  germane, 
iar tanfara compusă din peste 100 
de persoane la nevoie se poate 
face auzită plnă departe. In afara 
comunei. Intre tinerii germani și 
romlni. înțelegerea este deplină, 
prietenia este puternică și sin- 

comună găseați o ostie! de sr- 
tuatie. In satul Oaie există ae 
■eeaeaeu ecbrpe de fetru rv 
mină șl germarA. » comuna | 
Su.-a Mare le un loc Își deeM- 
șoară ectivitatee tineri romlni 
•f feraari. B ■■ cor afet. «-1 
chipe de teutm si dansuri romi-! 
r.esti si germane La Vurpăr ae 
asemenea « pc.'em spune dtfar ‘ 
In tccfe rnmrmelr m surele ra- 
iottukd nosrzc unde răresc la

Ixisle insă de a .'.■scAeia a- 
eert ertrcc! consider ci este ab
solut nevote să spun clteva cu-1 
viate șt despre întelectuditatea 
sctelor. Ducă ttnereeul in gene
ral ‘trasează Je ax latr-odevăr 
sufletul acttvitttb căminelor' 
eu-T-ute. tineri ie a Ier rush de 
M sete sini pnnapaAi asume-' 
tari ai ocnsroro B w--nce cul- 
turoM Sprijirsal pe care a l-au; 
dar Ir ocvastd dtreepse este deo-. 
eebit de ewr & poc-» mzaai.

rite sd fie ■dimi'*uT  om articol: 
amdnasfif In „Srlserin fimerefu-. 
taf*  .Va extsti luemd dEs ra-. 
iaaaf nostru In care tlsănl pro-' 
iesor. urrdrttor sac agnnoa: î 
sd nu poctd ti gir:: In «.'kxazl I 
tineretului la orice octnae sar-1 
fiatd de acesta. Experiența nan- 
cii noastre de plnă acum ne-c 
dovedi! ar prisosință ei reni- j 
tutele Bsuncii U.TM. le safe 
sfiir mor aparabd' ea aaf e- 
tauri med ptisi să tailiita Id 
ocrestd sroci pe tinerii L’teîee-

Activlnd îm- 
în aceleași formațiuni 
prietenia dintre ei de- 
puternică, mai frumoa- 
asiști la un program 
al formațiilor artistice 

cadrul Căminului Cultural

Cimpu-i plin de duduitul trac
toarelor. M-am uitai in calendar. 
15 februarie. Am alergat și m am 
uitat și la vecini Tot atlt — 15 
februarie. Calendaristic vorbind, 
primăvara nu a sosit încă. Oame
nii, cei mai harnici, au ieșit Insă 
tn intimpinarea soarelui, a primă
verii. La Albești și la „23 Au
gust*  la SM.T.. unde și înco
tro privești, ui toată regiunea 
ConstanȘa, freamătă, pulsează 
viafa. Am hoină'il așa ieri mai 
bine de jumătate de zi cind, deo
dată, mă trezesc pe neașteptate 
lntr-o liniște deplini, mormtntală. 
Am pricit speriat in jur. Soarele 
continua să strălucească lot atit 
de puternic, cimpoi era plin și el 
de ghiocei. Unde mă aflam? Am 
scos la iufeclă harta, am orienta
t-o și am stabilit. Cum ere as pu
tinii ? Toate datele :am aritau că 
mă aflam pe teritoriul rafonxlui 
Hirșova. Dar era ca neputmȘi. Aci 
știam ci sini oameni harnici, nu 
glumă La Hirșova Mar ta 0- 
crastă zi inrilnisem tractoare pe 
cimo Si lotasc. eram Ia Hlr- 
șoca.

Mi-a-, tras eapal szb esrsgccris 
de țepi și am pnns a ■«£ 'psi>- 
gol: cn edezd In. cântase >m»i âu 
diăn care sd-aa ^mnreased erug- 
ma K-ase apucat tată sd merg 
vrea mult dna iai april se un

Citindu-ml in ochi nedumerire 
și neîncredere, prinzindu-mă 
o țeapă, piciul imi zise :

— Hai numai să vezi.
Ceea ce imi fu dat să văd le 

întrecu pe toate. îndărătul unui 
gurd, de care sta attrnată o firmă 
purtind inscripția — „S.M T. 
Topologu*,  stăteau frumos orln- 
dude, curate și vopsite 36 trac- 
toare.

— Ts vopsite, dar nu-s reparate
— am zis eu socotind că am dez
legat misterul tăcerii,

— Ba nu, sini ta perfectă stare 
de funcționare.

— Și cine e director aici? — 
m-am trezit intrebind, fără nici 
un rost.

— Director? 
Pdi, Sergiu Popovici

— Și de ce nu dă dispoziție să 
se scoală iractoare-e in cimp ? 
Doar a-ălurile și insămtnfările au 
început
— fiu poate. Ii e frică—

— De ce. de druP
— De GcvrUavid, -ngineru! șef. 

ti e frică să nu-l trezească dLn

— $1 de ne nu U Ztur-jd Ga-
cr£n de ierirg In rimp 2

— Au poale, "i e tdA
— De re?
— bid ii-4 ‘.-eziMci li corei 

ps Pcpcoid. pe director
— S; atunci cod de 'icni, eeuo , 

să-i trezim?
— PH nd «a putem.
— Dar dne tr putea?
— Pâarjl. trezita agrinli re- 

gională Ccnazania. Ei le-v putea 
Ibce un duș care sd-ă trezească.

peatru conte mutate
L ȘERBL

Și de data aceasta firul este lucrat ireproșabil. Succesul este.i 
sărbătorit de Sera Filofteia cu Întreaga brigadă — fruntașă la » 
„Filatura Rominească de Bum bac". j

Depășirea planului zilnic cu 9—10 Ia sută, îmbunătățirea ca- ■ 
lității produselor sint primele succese închinate zilei de 8 Mar- ‘ 
tie. In fotografie: se discută despre calitate. J

Foto. AGERPRES j

SPORT Față-n față
Vorbe

Dar pe tineri nu-i poți atrage 
in activitatea culturală numai 
prin vorbe. Lor trebuie să le 
creezi perspectiva unei activități

concret la abstract, nu se înde
părtează — dacă este justă 
— de adevăr, ci se apropie de 
el“ (V. I. Lenin, Caiete filozofi
ce, p. 140).

Semantismul, „ultimul cuvînt" 
al pozitivismului, se zbate să 
surpe încrederea crescîndă a oa
menilor în capacitatea lor de a 
cunoaște și de a transforma lu
mea, topind gîndirea în vorbire 
și logica în gramatică. „Toate 
neînțelegerile pornesc de acolo — 
scrie Philippe Frank — că ne re
ferim la obiecte, în loc să ne re
ferim la felul în care sînt folo
site diferitele cuvinte".

Pornind de la ideea, cu totul 
falsă, că limbajul este un sistem 
arbitrar de semne, cu ajutorul 
căruia oamenii își ordonează ex
periența senzorială, care 
poate spune nimic despre 
există independent de 
lozoful englez Thomas 
wood scrie : ‘
poate să fie exprimată 
limbaj biblic sau într-un 
pozitivist".

Numai denaturarea 
dialectice dintre gîndire și lim
baj permite izolarea limbajului 
de realitatea obiectivă. Gîndirea 
este aceea care face legătura din. 
tre lucruri și cuvinte

Cuvintele și combinațiile de 
cuvinte exprimă formele logice 
prin care oamenii, în procesul 
practicii, au izbutit să reflecte e- 
sența lucrurilor și legile autodi- 
namicii lor „...gîndirea și cuvîn- 
tul arată generalul**.  (V. I. Lenin, 
Caiete filozofice, p. 248): scrie Le
nin Intre religie și știință există 
aceeași distanță... ca între cer și 
pămînt.

Nu e de mirare că filozofii 
burgheziei contemporane prezin
tă limitele lor de clasă ca limi
te ale gîndirii umane. Confun- 
dînd cultura umană cu „cultura 
burgheză", ei văd în prăbușirea 
capitalismului o catastrofă a în
tregii omeniri. Dar continuînd 
să țină și astăzi sub tirul lor 
critic filozofia burgheziei contem
porane, „Caietele filozofice" ale 
lui Lenin redau pieirii capitalis
mului proporțiile ei firești și a- 
devărata ei semnificație istorică.

HENRI WALD

nu ne 
ceea ce 
ea, fi- 
Green- 

„..Aceeași gîndire 
primată intr-un 

limbaj

unității

Coaeitetul rotona.' O.TJ4. este 
hoUrlt ca și de aram Încolo sd 
dea toctă eterixe csrveaitd an
trenării tineremU sătesc ta ac-, 
tivitatea culturală. Aceste rec- 
Uzări pe care le avea ai ae 
vor Împiedica si mergem t> dt 
acum Încolo pe drumul !irg:rii j 
activității culturale In tinderile 
tineretului sătesc.

Pe ecranele Capitalei

*

&
J

f-

Vineri 22 februarie începe să ruleze pe ecranele Capitalei 
marele film francez „Therese Raquin“ — distins cu titlu>l de cel 
mai bun film la Festivalul din 1953 de la Veneția — adaptare 
după romanul cu același nume al lui Emil 
noscutului regizor Marcel Carne.

Vom avea bucuria sa urmărim filmul in 
terpreta sa principală Simone Signoret ne 
preună cu marele cîntăreț Yves Montand.

Fotografia noastră surprinde un moment din acest film. 
Iat-o pe Simone Signoret în rolul Therăzei Raquin alături de 
Raf Vallone în rolul lui Laurent.

Zola, în regia cu-

aceste zile cînd in- 
vizitează țara îm-

Crește rapid baza de materii prime 
a economiei naționale

Data.’4 —-vc iccense. crea 
toaze, a geok5g.'.x. baza da res- 
tert vriae a ecoeo—« oapeeale 
se A.-gețta tatr-ac riha rapid 
Iz tatata dțrra ae_ au fast rase 
!a valoare aa rețaa ftztvii.
‘ere ți carboo_:ere. La Rovfaari. 
Valea Motrztai, IXsl.-ea Cărba- 
nețe. s-aa rescooer;: zireirr—r 
de cârtise, ae sate de 3 Soane 
de i». Ir peosu re tac «tr- 
ce’tar. reeta; axni'ztez xta 

cârtita coc» 
Staua *

Prn iau fTn ți exafarările 
târâta ta Statfaerefa Pitești. Mer- 
.-.neața Caca. Grozăvea ti-Tg 
Ooca. Octata Mari ți Ocna De- 
fafa: au das Iz descoperirea onor 
rezerve de sare evaluate ia mi. 
Gazde ie tone.

Se scone că ia țara noastră 
aproape ocfaaăe este înțepa: pă 
«intui cc. o seacă se âcscecerâ 
■bi bogăti*-  recea geofag:i ax 
adus bc! dale despre prezesța X 

regiu. a remuu!**.»  ta.
gata fa crame, nu*,  ceria, tha- 
riu. moiibdea, frefor Pne ?uae-

rea ta valoare a aoestcr e.er»*te  
rare se săresc ooasiienbil posi- 
b£ LățSe de fabricare Io țară a 
oțetaritor de calitate superxMră. 
potrivi: u.time'or cerințe ale tah. 
sici: moderne

Ia doanio c. taioereurLor fe
roase au rost descoperite impor. 
tooee rezerve de roci as rooținut 
de mzngac și :»r in munți: Se- 
beșoiui. ta Palazb. Mare, falia, 
C’xaganr. Căzaneșn. Moneasa și 
Răzcarele.

Dotaogei. osândiri i io trecu: 
Săracă, s-z dovedi: a fi purtă
toarea itaor bogata zăcăuiiote de 
sail an coopiexe it pfamb, zinc 
ș. arie substanțe.

Io unusți. Sebeșului ș: Bana hi- 
hu s-au identiiicat rezerve de 
malta zeci de milioane de tone 
de roci purtătoare de nichel și 
magneziu, necesare industriei 
metalurgice, chimice ți farmaceu- 
u^e. Roci ca utilizări largi, ca 
aWocăere diata*Ueie,  doiotai- 
*dr. calcarele, «urnele și argi
lele retractare as rest găsite de 
asensecea «i cantități evaluata la 
zed de aHioaae de toce.

(Agerpres).

till JiU’ 'I
CRAIOVA: (de 

Petrul nostru)
Din situația Întocmită de bi

roul Comitetului regkwal U T-M - 
Craiova, capeți impresia că raio
nal Novaci face parte din raioane
le care au reuși: să antreneze un 
mare număr de tineri la Sparta- 
chiada de iarnă a tineretului. Și 
gindmdu-te la faptul că metodele 
bune trebuie popularizate și ex
tinse derii nerăbdător. Ceva par
că te îndeamnă : „du-te și vezi".

*
După cîteva ore de drum cu 

trenul și aetobusoi ajungi la Co
mitetul raional L'-T-*»!  Novaci. 
Deși grăb L tov. Cinaș Mihai, 
secretar cu problemele de propa
gandă și agitație și președinte al 
comisiei raionale de organizarea 
Spartachiadei. cînd aude de 
scopul vizitei noastre, devine bi
nevoitor și e gata să ne dea toa
te rezultatele care trebuie popu
larizate. Și începe să spună:

— Notati tovarășe, că mă gră
besc. In total avem 6 442 par- 
ticipanți. Pe discipline sportive 
ei sînt împărțiți după cum ur
mează : 285 participant la schi, 
1065 la șah, 56 tenis de masă, 
896 la trintă. 1.565 la gimnastică 
și 2.485 la săniuțe. Comisiile co
munale fruntașe sînt: Pociova- 
liștea, Bengești, Baia de Fier. 
Polovragi. Alimpești și altele. Eu 
atlt am vrut să vă spun în le
gătură cu Spartachiada. — 
neavoastră mai aveți ceva? 
treabă el tot binevoitor.

Continuînd să ne folosim 
bunăvoința Iui. am mai pus 
teva întrebări:

— Aveți cumva pe aici foi de 
concurs sau o altă situație, din 
care să se poată vedea cum a 
crescut numărul participanților ?

— Foile de concurs le tin co
misiile comunale iar o situație 
din care să reiasă creșterea nu
mărului de participant, nu avem.

$i fapte

podăriilor colective să le încre
dințeze tor producers seminței 
hibride de porumb. îngrijind cu 
atenție lotul semincer, tinerii pot 
augure un fond de semințe hi 
hride de porumb de mare pro
ductivitate. fapt care va contribui 
Ia sporirea producției la hectar a 
acestei valoroase culturi.

Membrii echipelor de tineret 
trebuie să fie pătrunși de impor
tanta sarcinilor, să fie conștient! 
de faptul că fac parte dintr-o e- 
diipă menită să constituie un 
exemplu demn de urmat pentru 
toți ceilalți colectiviști. Prin res
pectarea disciplinei de producție, 
prin calitate» lucrărilor pe care 
le vor executa, ei vor dovedi că, 
din moment ce vșu hotărit sAfi 
asume răspunderi'mari, nu mal 
au nevoie de dădaca in tiecZre 
moment, că pot să Îndeplinească 
cu forțe proprii sarcinile Încredin
țate. Totuși, atunci cind intimpină 
greutăți pe care nu le pot rezol
va singuri, tinerii pot și trebuie 
să ceară sprijinul organizației de 
partid din gospodărie, conducerii 
gospodăriei.

Pentru ca roadele st fie cele 
dorite, este necesar ca activita
tea echipelor de tineret si Încea
pă chiar de acum. Fiecărui mem
bru al echipei trebuie st i se re
partizeze sarcini precise. Campa
nia muncilor agricole de primă
vară a Început in multe părți ale 
firii. Aceasta e cea mai scurtă 
campanie agricolă a anului și ne
cesită un volum mare de lucrări. 
Acum echipele de tineret trebuie 
să dea bătălia primului examen: 
executarea arăturilor și insâmin- 
fărilor la vreme. Pentru culturile 
care se tnsămintează mai tirziu 
(nu in mustul zăpezii) sint nece
sare o serie intreagâ de lucrări. 
Transportarea gunoiului de grajd 
la ctmp, revizuirea șl repararea 
atelajelor, pregătirea Și selecțio
narea semințelor sînt factori care 
cîntăresc greu in balanța succe
selor. Și de respectarea lor depind 
roadele pe care le vor obține 
membrii echipei, depind roadele 
gospodăriei lor colective.

In organizarea muncii echipei 
de tineret un rol important îl 
are șeful de echipă, care lucrează 
cot Ia cot cu membrii echipei 
sale. El este primul ajutor al 
brigadierului, arată zilnic fie
cărui membru din echipă ce are 
de făcut, îi spune care este nor
ma de lucru, stabilește volumul 
șl controlează calitatea lucrărilor

executate de fiecare membru al 
echipei, răspunde de buna păs
trare și folosirea rațională a in. 
ventarului dat la primire echi
pei. împreună cu brigadierul ia 
parte la recepționarea lucrărilor 
executate de membrii echipei și 
a celor făcute de tractoriștii de 
la S..M.T. In afară de aceasta tine 
legătura cu tractoriștii care lu
crează pe tarlalele echipei. In ve
derea obținerii unor producții 
sporite-

Este necesar ca. săptăminal, el 
să organizeze consfătuiri de pro
ducție cu membrii echipei, con
sfătuiri in care va analiza rezul
tatele muncii din săptămina res
pectivă și va aduce la cunoștința 
celor de sub conducerea ea pla
nul de muncă pe săptămina ur
mătoare. /v s . f • •

Echipele de tineret lșl vor dove
di importanta arin rezultatele pe 

obține tn anul acesta.•care le vor
rezultate ale căror baze trebuie 
pregătite de pe acum.

la corespon-

Dum- 
în-

de 
cî-

Pentru ca încă de la început 
echipele de tineret tă fie create 
pe baze temeinice, comitetele re
gionale și raionale U.T.M. și or
ganizațiile de bază U.T.M. din 
gospodăriile colective sînt datoa
re să sprijine efectiv formarea 
echipelor de tineret, să urmă
rească permanent activitatea a- 
cest ori Și să Ie sprijine.

In vederea extinderii experien
ței înaintate, este bine ca comi
tetele raionale U.T.M. să organi
zeze la sfirșitul fiecărei campa
nii agricole, pe centre de comune 
sau la centrul de raion consfă
tuiri cu șefii de echipă ai echi- 
pelor de tineret, consfătuiri la 
care să fie invitați și brigadieri 
în brigăzile cărora funcționează 
echipe de tineret.

Schimbul acesta de experiență 
poate fi de un real folos In lupta 
pentru obținerea unor producții 
mari la hectar.

La biblioteca populară
din Pantelimon

Deși localul destinat bibliotecii 
populare din Pantelimon este 
cam nesatisfăcător, totuși, prin 
grija responsabilei Elena Vozia- 
nu și a bibliotecarei Moraru Eu
genia, acesta a devenit primitor, 
îmbietor la lectură. Te impresio
nează plăcut, de cum intri în 
sala de lectyră, exnpzii 
mai noi și mai f|umc.__ 
pentru copii și cea tu.broșjjri. 
gro-zootennice pentru ‘uzul țăra
nilor muncitori din comună.

Zilnic se perindă aci intre 80— 
100 cititori. In luna ianuarie nu
mărul cititorilor a sporit Iață de 
anul trecut, cu încă 463 ; biblio
teca a fost frecventată de 1.130 
cititori care au citit 1.247 de ti
tluri. Numărul cititorilor Cfește 
mereu. Numai în prima jumătate 
a acestei luni, 176 noi cititori au 
devenit prieteni ai cărții, la a- 
ceastă bibliotecă.

Preocuparea continuă a con
ducerii bibliotecii, atît pentru 
creșterea numărului cititorilor cît 
și pentru aprovizionarea cu cele 
mai bune cărți, n-a rămas fără 
rezultate. Socotind ca sarcină de 
căpetenie îmbogățirea la timp cu 
noutățile literare a fondului de 
cărți existent, biblioteca dispune 
tn prezent de aproximativ .13.000 populare din comună.

de volume. Numai ultima dată 
au fost cumpărate 64 noi exem
plare. Cartea este popularizată 
și difuzată în rîndurile cetățeni
lor, pe scară largă, în cadrul ce
lor 16 cercuri de citit, al lectu
rilor in colectiv, al serilor lite
rare, de basme, 

Jia cu cele zillor etc. Pînă 
loăsd cărți cepului anului, 

\.A- multe asemenea
seri de basme, .... ________
în colectiv, 2 seri ghicitoare și 
o recenzie, urmind să se prezinte, 
de pe o zi pe alta, a doua recen
zie — la cartea lui Francisc Mun. 
teanu „A venit un om“.

In urma acestor acțiuni, 135 de 
tineri s-au înscris la concursul 
„Iubiți cartea", dintre care 72 au 
și obținut insigna „Prieten al 
cărții". Ținind cont de specificul 
cititorilor, s-au procurat și cărți 
agro-zootehnice pentru țăranii 
muncitori. Există 800 de exem
plare de acest gen.

Alți 15 țărani muncitori s-au 
înscris, în acest an, la bibliotecă 
— rezultat al interesului mereu 
crescind pentru lectură.

Și în acest sens, un mare me
rit îi revine conduceri! bibliotecii

ghicitori, recen- 
acum, de la in- 
s-au (inut mai 

manifestări: 4 
9 seri de lectură

— Atunci pe ee bază ați întoc
mit fu

— Situația — spune el ghicind 
ce vrem să întrebăm — a fost În
tocmită pe baza controlului fă
cut de biroul raional, de instruc
torii șl activiștii noștri în orga, 
nizațiile de bază.

Ținind seama de funcția ce i 
s-a încredințat - . . —
naș, considerăm ca adevărate ci
frele și celelalte informații date 
de el și o pornim spre „pomul 
lăudat*.

împreună cu tovarășul Cons
tantin Cruceru, prim secretar al 
comitetului raional U.TM.. admi
răm priveliștea ce ne-o oferă 
drumul ce duce de la Novaci spre 
Alimpești. I

In sfirșit am ajuns în comuna 
unde ni s-a spus că există o co
misie fruntașă pe raion în munca 
de organizare și desfășurare a 
Spartachiadei de iarnă.

Cu ajutorul tovarășului Nico- 
lae Fugaru, instructor al comi
tetului raional U.T.M., am reușit 
să-1 găsim destul de repede pe 
tovarășul loan Panță. membru al 
biroului raional U.T.M.

Cele Spuse de tov. loan Panță 
le-am notat cuvînt cu cuvfnț „Eu 
nu cunosc tinerii care fac parte 
din comisia dc organizare a 
Spartachiadei și nici nu știu dacă 
in comună există o asemenea Co
misie. Regulamentul nu l-am ci
tit și nici nu a fost prelucrat in 
vreo organizație. Iar la mine nu 
a venit nici un utemist să 
înscrie pentru a participa la 
Spartachiadă. Dacă utemiștii nu 
vin singuri să se inscrie, cu atît 
mai mult noi n-o să ne putem 
duce la fiecare tinăr tn parte. Și 
chiar dacă s-ar ii Înscris, tot de
geaba, că noi nu avem condiții 
pentru așa ceva."

Adevărul este că nimeni nu 
a vorbit tinerilor despre scopul 
Spartachiadei și condițiile el de 
desfășurare. Să zicem că nu sint 
schiuri. Sint Insă destule dealuri 
și săniuțe. De ce nu s-a organi
zat concursul de săniuțe ? De ce 
de la 1 decembrie și pînă acum 
nu s a gindit nimeni la organi
zarea întrecerilor de trtntă, șah 
și gimnastică ?

Iată-ne în fața unei situații 
destul de neplăcute. Una e ia 
raion și alta pe teren. Instructo
rii teritoriali Petre Totnoiu și 
Tudor Stnmoiu spun că in 6 co
mune s-au luat abia măsuri de 
reorganizare a comisiilor, iar des
pre participant! nici nu poate fi 
vorba. In ultimul timp, tov. Au
rel Dosa, șeful secției școli și 
pionieri a stat 10 zile in comuna 
Bengești, dar nu știe dacă In co
mună s-a făcut ceva pentru or
ganizarea și desfășurarea Spar
tachiadei. Același lucru se poate 
spune și despre tovarășul Vic
tor Diculescu, șeful secției orga
nizații utemisâe, care mergind 
în organizațiile din MaghereștI, 
Bengești, Cărpinișu, Aninlșu, Ra- 
doși și altele, nu s-a interesat să 
cunoască ce măsuri e-au luat în 
vederea mobilizării unui număr 
cit mai mare de tineri pentru a 
participa la Spartachiadă.

Toate «teste fapte ne dau po
sibilitatea să credem că în spate
le cifrelor se ascunde pasivita
tea comitetului raional U.T.M. și 
tendința de a denatura realita
tea. De asemenea, putem să facem 
cunoscut biroului și Comitetului 
regional U T.M.-Craiova, că si
tuația trimisă de Comitetul raio
nal U.T.'M. Novaci a fost în
tocmită pe baza unor cifre pre
supuse, care nu arată situația 
existentă in raion, ci pe aceea 
care s-ar fi putut realiza, dacă 
Comitetul raional U T.M. Novșci 
s ar fi ocupat cu mai mult simț 
de răspundere de organizarea și 
desfășurarea Spartachiadei de 
iarnă.

Din lipsurile arătate trebuie să 
tragă învățămintele necesare și 
biroul regional U.T.M. Craiova, 
care, in ceea ce privește organi
zarea și desfășurarea Spartachia. 
dei, s-a transformat de fapt în
tr-un birou de culegere și comu
nicare mai departe a unor cifre 
necontrolate și exagerate.

tovarășului Ci-

se
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Activitatea la O. N. U.

CiPflll
NEW YORK 19—Corespondentul 

special al Agerpres la O.N.U. 
transmite: După cum s-a mai 
anunțat, la 18 februarie Comite
tul Politic al Adunării Generale 
O.N.U. a trecut la examinarea 
problemei Ciprului.

Ministrul Afacerilor Externe 
al Greciei, Averofî, a luat primul 
cuvintul în comitet. El a rostit o 
amplă cuvîntare In care a cerut 
să se aprobe proiectul de rezo
luție propus de delegația greacă, 
prin care se constată că situația 
din Cipru s-a Înrăutățit serios și 
se exprimă dorința de a se acor
da poporului cipriot posibilitatea 
să-și hotărască viitorul pe baza 
dreptului la autodeterminare.

GRECIA, A DECLARAT EL, 
CERE CA CIPRIOȚ1I SA-SI 
POATA EXERCITA DREPTUL 
INTERNAȚIONAL AL OMULUI 
— DREPTUL LA AUTODETER
MINARE. CIPRUL TREBUIE 
SA ÎNCETEZE DE A MAI FI 
UN LAGĂR DE CONCENTRARE 
UN LOC DE TORTURI ȘI DE 
ÎNJOSIRE A OMULUI

trebuie să înceteze de a mai fi 
un lagăr de concentrare, un loc de 
torturi șt de înjosire a omului
Reprezentantul Greciei a res

pins acuzațiile Angliei care a în
cercat sâ atribuie Greciei răspun
derea pentru evenimentele din 
Cipru. Guvernul grec, a decla
rat Averoff. nu a trimis nicio
dată arme patrioților ciprioți.

Reprezentantul grec a subliniat 
că Anglia duce un adevărat răz
boi împotriva mișcării de elibe
rare din Cipru, trimițînd împo
triva part’cipantilor ei trupe cu 
un efectiv de 25.000 de oameni.

La sfîrșitul ședinței de dimi
neață a luat cuvintul reprezen
tantul Angliei, Noble.

După ce și-a exprimat „regre
tul profund- în legătură cu în
răutățirea relațiilor angio gre
cești, ceea ce după părerea lui 
„slăbește atît de primejdios apă
rarea lumii libere- în Europa de 
sud-est, reprezentantul englez a 
afirmat că suveranitatea engleză 
asupra Ciprului „nu trezește nici 
o îndoia!!- In legătură cu a- 
ceasta el a pretins că cererea 
Greciei de a se acorda poporului 
din Cipru dreptul la autodetermi-

nare ar fi „un amestec” în trebu
rile interne ale Angliei și de a- 
ceea „orice atentat al O.N.U.” 
Împotriva acestui principiu fun
damental va fi considerat de gu
vernul englez ca fiind „cu totul 
inacceptabil”.

Reprezentantul englez a cerut 
comitetului să examineze proiec
tul de rezoluție prezentat de dele 
gația lui care cuprinde un apel 
adresat guvernului Greciei „de a 
lua măsuri efective in vederea în
cetării sprijinirii și încurajăi ii din 
Grecia a teroare! în Cipru”.

A luat apoi cuvintul Sarper, 
reprezentantul Turciei, care a 
afirmat că Ciprul ar fi legat In 
mod organic de Turcia.

Reprezentantul Turciei a decia 
rat apoi că el este de acord cu de
clarația guvernului englez „cu 
privire la condițiile in care prin 
cipiul autodeterminării va fi apli
cat față de Cipru la timpul cu- 
venit”.

Discuțiile cu privire la problema 
Ciprului vor continua in ședința 
următoare a comitetului.

rezolvatăProblema Cașmirului e 
de însuși poporul Cașmirului

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
La 18 februarie au avut loc 

două ședințe ale Consiliului de 
Securitate in problema Cașmiru- 
lui, la care au luat cuvintul re
prezentanții Pakistanului, Uniu
nii Sovietice și Columbiei.

Consiliul examinează proiectul 
de rezoluție al S.U.A.. Angliei. 
Australiei și Cubei. Proiect In care 
se subliniază necesitatea demi-

care

SESIUNEA COMITETULUI EXECUTIV F. I. T. D.
BERLIN 19 (Agerpres). - 

A.D.N. transmite: La 18 februa
rie s-a deschis la Buckow în a- 
propiere de Berlin, sesiunea Co
mitetului Executiv al Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat 
La ședință iau parte reprezentan.

ții organizațiilor de tineret din 
numeroase țări.

Pe ordinea de zi a sesiunii fi
gurează probleme legate de cel 
de-al IV-lea Congres al F M.T.D. 
și de pregătirile in vederea cetii 
............... ----- -■de-al VI-lea Festival Mondial 
Tineretului și Studenților.

litarizârii statelor Cașmir și 
Djammu și a aducerii pe terito
riul tor a așa-numitelor .Torțe 
armate provizorii ale O.N.U.*.

Reprezentantul Columbiei a 
propus la acest proiect de rezo
luție amendamente care ou schim. 
bă tn fond sensul lui.

în încheierea ședinței de dimi
neață a luat cuvintul reprezen
tantul UJLSX. A. A. Soboiev. 
care a expus poziția Uniunii So
vietice în problema Cașmirului

" și a prezentat amendamentele so- 
( vietice la proiedui de rezolute 
1 al celor patru țări.

Uniunea Sovietxâ consideri, a 
spus A. A. Scho’ev. câ tn fond 
problema Cașmirului este deja 

• rezolvata chiar de poporul Caș- 
mirului, ca-e consideri teritoriul 
său ca o parte inalienabilă a Re
publicii India Intrînd eu drepiu- 

i rile de stat autonom în familia 
unita a popoarelor Indiei, poporal 
Cașmirului s-a încadrat activ în

munca pașnică constructivă 
se desfășoară in țară și a realizat 
succese considerabile in construc
ția sa economică, socială, cultu
rală și de stat.

Sarcina Consiliului de Securi
tate. a spus A. A. Sobolev, este 
întărirea păcii și liniștei in a. 
ceastă regiune. In aceste condiții, 
după părerea delegației sovieti. 
ce, nu are nici un sens să se in
cludă in rezoluția Consiliului de 
Securitate prevederea cu privire 
Ia organizarea unui plebiscit in 
Cașaur. De asemenea nu este 
deloc necesar ca In rezoluție sâ se 
mențiooeze părerea exprimată de 
reprezentantul Pakistanului, cu 
privire la aducerea de trupe ale 
O.N.U. In regiunea Cașmirului.

Tntruclt reprezentantul Indiei. 
K. Menon n-a putut din motive 
de sănătate să participe la ședin
ța Consiliului de Securitate, dis- 
catarea problemei Cașmirului va 
continua la 20 februarie a. c.

Cu privire Ia colaborarea dintre tineretul polonez 
și F. M. T. D.

Secretariatul F.M.T.D. a salu
tat cu bucurie declarația comună 
a Uniunii Tineretului Socialist, a 
Uniunii Tineretului Sătesc și a 
Uniunii Pionierilor din Po’onia. 
privitoare la colaborarea oi Fe
derația Mondială a Tineretuîn: 
Democrat Membrii Secretariatu
lui F.M.T.D. sint convinși ci intre 
organizațiile care 
federație și noile 
tineret din R. P. 
stabilite cele mai 
lății.

BUDAPESTA 19 (Agerpres). 
P A.P. transmite : Recent a avut 
loc o ședință a secretariatului Fe
derației Mondiale a Tineretului 
Democrat. In cadrul ședinței 
membrii delegației F.M.T.D.. care 
au vizitat de curind R. P. Polo, 
nă — Bruno Bernini, președin
tele F.M.T.D. și Orlando Gomez, 
secretar al F.M.T.D.. au prezen
tat raportul cu privire la vizita 
lor in Polonia și cu privire la 
situația mișcării tineretului din 
Polonia. Comunicatul dat în ur. 
ma ședinței 
tele;

spune printre al-

fac parte din 
organizații de 
Poloni vor fi 
prietenești re-

Grave tulburări studențești la Paris
(Agerpres) înPARIS 19 

dimineața zilei de 18 februarie In 
Cetatea universitară din Par’s au 
avut loc tulburări serioase. 5.000 
de studenti au organizat o de
monstrație de protest impotriva 
hotărîrii administrației de a scoa-

studenți pentrute din cămin doi
..vina" de a fi cerut îmbunătăți
rea situației materiale a studen 
ților. In j'urul Cetății universitare 
au fost concentrate puternice for- 
fe polițienești. între studenți și 
poliție s-au produs ciocniri

xxxxxxxxx------------------
Un vast program penfru 

în R P.
BUDAPESTA 19 (Agerpres).— 

M.T.L transmite: In ultimul 
timp. în întreaga Ungarie și mai 
ales în regiunile miniere și în cen
trele industriale s-a început un 
vast program pentru construcția 
de locuințe Astfel, în afară de 
miile de locuințe prevăzute pen
tru mineri. în orașul Gyor din

construirea de locuințe 
Ungară
Ungaria de nord — important 
centru metalurgic — se constru
iesc în prezent peste 600 de apar, 
tamente, dintre care 300 vor fi 
terminate anul acesta în luna 
mai, iar celelalte Ia sfîrșitul anu
lui. La Budapesta sînt în curs de 
asemenea importante construcții.ELUCUBRAȚIILE D-LUI

*

în Japonia a apărut o carte 
intitulată „1960“, Ziarul care 
relatează știrea — „II Giorno“ 
din Milano — menționează că 
volumul ar cunoaște un serios 
succes de librărie. Deci pînă 
aici nimic senzațional.

Cînd însă ziarul începe să 
redea „punctele culminante" 
ale cărții amintite mai sus, îți 
dai repede seama că de astă 
dată ai de-a face cu niște șar
latani politici de înaltă școală, 
al căror rafinament s-a for
mat pe baza experienței de 
mulți ani petrecuți în solda 
fascismului. Spre convingere 
citiți cele ce urmează, așa nu
mitele „puncte culminante" ale 
acestui volum intitulat atît de 
sobru și reținut „I960" :

„Străbătând Golful Persic, 
un purtător de avioane ameri
can de tip „Forrestal" a fost 
torpilat de un submarin rus. 
Cîteva minute mai tîrziu, un 
număr de 300 proiectile tele
ghidate bombardează Statele 
Unite. Președintele Eisenhower 
dă semnalul represaliilor ato
mice -și imediat după aceea 
moare în urma unui atac de 
cord. Radiațiunile atomice mor
tale ajung pînă la New York, 
Moscova și Londra, unde 
Churchill moare citind această 
știre în ziarul „Times", regina 
Elisabeta scapă fugind cu un

submarin în Australia, iar Mar
garet, spre marea bucurie a fe
meilor care au reușit să supra
viețuiască, părăsește țara pen
tru a se căsători cu un elve
țian. înainte ca teribilul război 
izbucnit în Orientul Mijlociu 
să ajungă în faza decisivă, atît 
Rusia, cît și America cad jertfă 
războiului nuclear".

Credem că a comenta o ase
menea literatură, fie și sub 
semnul ridicolului, ar fi o ac
țiune lipsită de sens; ba mai 
mult, cea mai mare parte a ci
titorilor s-ar pu
tea simți pe 
drept cuvînt jig
niți de încer
carea de a li

se descifra sensul
asemenea idei, mult prea stră
vezii în intenție pentru a mai 
fi dezbătute.

Cine e autorul cărții ? Deși 
rindurile citate mai sus v-au 
spus aproape totul despre fiin
ța lui spirituală, noi o să vă 
dăm totuși cîteva date mai pa- 
mîntești care nu vor face decît 
să vă întregească cunoștințele 
pe care le aveți despre fascism. 
Este vorba de un anume Ma- 
sanobu Tsuji, căruia „II Gior- 
no" nu pregetă să-i dea cali
ficativele de ..erou national", 
„expert în problemele de apă
rare", „zeul strategiei” etc.,

Conferința pentru crearea

Miting consacrat 
prieteniei 

sovieto-bulgare
MOSCOVA 19 (Agerpres). - 

TASS transmite: La 19 februa
rie in palatul mare al Kremlinu
lui din Moscova a avut loc un 
miting consacrat prieteniei dintre 
popoarele Uniunii Sovietice și 
Republicii Populare Bulgaria.

Au luat cuvintul reprezentanți, 
ai oamenilor muncii, studenților 
și intelectualității din Moscova.

Partidpanții la miting au în- 
timpinat cu aplauze furtunoase 
cuvintarea lui it. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Mi- 
nlș.ri al U.R.S.S.

Apoi a luat cuvintul Anton Ju- 
gov, președintele Consiliului de 
M.niștri al Bulgariei care a fost 
intimpinat cu aplauze prelungite.

De asemenea au fost intimpi- 
nate cu căldură cuvintările lui 
Todor Jivkov, prim secretar al 
GC: al " '
Bulgar și 
secretar al 
mumst al

ÎNSEMNĂRIDIN R. P. UNGARĂ jjj‘ TINEREȚE:
FORȚĂ 31 OPTIMISM

Tineretul este alături 
de cauza poporului 

muncitor

ov, prim secretar al 
Partidului Comunist 
N. S. Hrușciov, prim 
C.C. al Partidului 
Uniunii Sovietice.

Co-

Avîntul Poloniei 
populare pe drumul 

socialismului
VARȘOVIA 19 (Agerpres). — 

P.A.P. transmite: La 19 februa
rie ziarele poloneze au publicat 
comunicatul Direcției centrale de 
statistică cu privire la realizarea 
planului de stat de dezvoltare a 
economiei naționale a Poloniei pe 
anul 1956. In comunicat se arată 
câ planul producției industriale 
globale a fost îndeplinit in pro
porție de 102,7 la sută. în com
parație cu 1955 producția globa 
lă a industriei socialiste a crescut 
cu 9,9 la sută. O creștere consi
derabilă a producției a avut loc 
in industria constructoare de ma
șini, in industria de prelucrare 
a metalelor, industria chimică și 
textilă.

în 1955 a fost depășit planul 
de producție la o serie de princi
pale mijloace de producție și o- 
biecte de consum, printre care la 
energie electrică, fontă, otel. Ia- 
minate, ciment, țesături de 
bumbac, mătase și lină, încălță
minte. came, țigări etc.

Producția agricolă globală. _ .. _ „____ a
crescut In 1956 aproape cu 6 la

pielii comune europene" si „Euratomului"
PARIS 19 (.Agerpres».—Marți dentaLâ. Italia Belgia, Olanda S 
a ceschis la Hotel Mabgnon LuxembcrguL Conferința are sar- 
SI rtu * I rezolv, o rene de pro-
uniștr; al rrasțe: — cuBtericța ., . ...
■chite a retor șase stristn -•«*  «■
: țârikx tic rea tratetetor «Earatoarxxi*  șî

- Frazța, Gerzacia octi- „yiețâ ecarsDe errooeae*.

sutâ in comparație cu 1955.
In 1956 planul construcțiilor 

capitale a fost îndeplinit în pro
porție de aproape 92 la sută.

Tn comparație cu 1955, venitul 
«ațjonal a crescut cu 7 la sută, 
'errezentînd aproximativ 254 mi- 
arâe de zloțL In comunicatul 

Direcției de sratistică se spune câ 
a a crescut cheltuielile pentru de
servirea cultural și socială a 
populației, pentru Isvătisint și 
xrct-rta sânătețfL

VAINFORMAM PE SCURT DIN
BELGRAD. La 19 februarie a 

sosit Ia Belgrad o delegație eco. 
nomici a R. Cehoslcvice in frw>- 
te cv Robert Sme t locțiitor al 
ministrului Comerțuri Exterior. 
Membrii delegației vor dace tra. 
tative cu privire la comerțul d-u- 
tre cele două țări ia anul T95T.

PARIS. La 18 februarie 1J0O 
de muncitori de la atelierele de 
reparații de pe aerodromul pari
zian Orly au declarat o scurte 
greva de protest impotriva rda- 
zului administrației de a sa is- 
lace revendicările lor eeoroaire

HA GA- Potrivit unor date ofi
ciale, in cur tu! ulii met or 12 lum 
s-au prăbușit 30 de avioane mi
litare olandeze. Au pierit 17 si
lo; i.

LONDRA, 
s-a deschis 
Comitetului 
cooperatiste_____ _ ____
crările căreia iau parte reprezen
tanți ai mișcării cooperatiste dm 
numeroase țări.

WASHINGTON — PreșetSnteîe 
Eisenhower a convocat pentru

— La ÎS februarie. 
Ia Londra sesiraea 

Executiv al ARautri 
internaționale ia hi-

MASANOBU
NOTAȚII

real al unor

etc„ toate aceste calificative 
fiind obținute pe baza merite
lor acestuia în timpul cehii 
de-al 2-lea război mondteL 
cînd actualii săi protectori a- 
mericani îi erau inamici. Scă
pat în împrejurări necunoscu
te (necunoscute nouă) de re
presaliile ce i se cuveneau in 
calitatea sa de fascist notoriu, 
el reapare curind în viața so
cială a Japoniei de astădată 
însă cu starea civilă schimbată: 
devenise scriitor. Fără îndoială 
atîta experiență acumulate în 

slujba militaris
mului fascist ja
ponez, se „ce
rea" transmisă 
posterității în- 

tr-un fel. Cum era și firesc, 
trecutul i-a fost șters cu bure
tele, iar pe deasupra în 1952 
devine chiar membru al gu
vernului. Acesta e autorul. 
Ziarul „II Giorno" trage urmă» 
toarele concluzii:

„Cartea nu are mari merite 
literare și se pot intîlni in cu
prinsul ei unele imperfecțiuni. 
Toate acestea nu au însă mare 
importanță față de perspecti
vele pe care le deschide po
poarelor galbene : în „I960”, 
Japonia reușește și convinge 
China să rămînă în afara con
flictului care îi va duce pe albi 
la distrugere ; imediat după în-

y*eze- ’*i “-: Statetor Unite, Mari 
B itani . Fraețe șj R.F. Germane 
se vor hnruui ta Washington la 
6 ma—.*  penira a discuta probte 
ma ge'mi-ă crt s-a tnai
anexat, sipcăm r.a -eente cete 
4 stele aa căra: de acord pen 
tru crearea «na: ..gra? de hjeru*  
forma: din reprezenteațn tor in 
șeopvl exa^maru separate a px>- 
btemei gemuse.

SOMA. Potrisit reJaUrilor pre
sei. la 18 febrarie in timpul unei 
teme de laptâ care -Rik. tre 
cerea peste Alpii Dotoniiți. • 
companie de pvșcași alpini a fost 
îngropată s«b o avalanșă de ză
padă. Echipele de salvare aa des
coperit trei cadavre. Căutarea 
celorlalte victime continui.

WASHINGTON. La Washing
ton anunțai câ fostul amba
sador ai S.U-A. în Indonezia, 
Cumming, a fost numit consfae*  
special ai secretarului de stat 
oeniru prob ’.e mele spionajului. 
Această știre a fost anunțată per
sonal de Dulles.

NEAPOLE. — După cum a. 
nunță corespondentul ziarului 
,,Neue Zfirdttr Zeitmg44. In Ma
rea Mediterană au loc in prezent 
cete mai mari manevre combinate 
terestre, aeriene și navale de la 
terminarea celui de.al doilea 
război mondial. La ele participă 
peste 50 de nave de război ale 
flotei a 6-a americane, precum 
și unități ale flotei britanice, 
franceze, italiene și turcești.

un consemn, intră în vorbă cu cei 
închiși. Le-a dat de înțeles că nu 
este dușman și că el nu trebuie să 
fie confundat cu fasciștii... „După 
ce fac următoarea tură (de gardă 
n.n.) o să dispar și vă las arma în 
fața ușii...*  Așa a și făcut. Apoi, 
împreună cu trei prieteni a pornit 
pe jos acasă în orășelul lui. Ajuns 
acasă l-a găsit pe tatăl său înro
lat în formațiunile armate ale 
muncitorilor care curățau mina și 
regiunea de teroriști. Cu învoirea 
tatălui său, de aitfel destul de 
greu acordată, a intrat și el în a- 
ceste unități, și a participat zile și 
nopți de-a rîndul la lupta pentru 
apărarea minei și apoi la urmări
rea bandiților, care atunci cînd au 
văzut că le fuge pămîntul de sub 
picioare, s-au împrăștiat ca potîr- 
nichile, alcătuind grupuri teroriste 
izolate.

La adunarea în care a fost pri
mit in partid Mokanski Lâszlo a 
spus: „Părinții mei, tatăl meu și 
maică-mea, m-au învățat să fiu 
cinstit și să-mi iubesc poporul, să 
țin la prietenii mei adevărați. 
M-am străduit să mă port așa cum 
m-au învățat ei, să fiu demn de ei. 
Cînd ați votat pentru primirea 
mea in partid simțeam mai mult 
ca oricînd că sînt pentru totdeauna 
legat de mișcarea muncitorească, 
de lupta noastră dreaptă și mă
reață*.

Unitatea de acțiune
Am stat de vorbă cu mulți alți 

tineri care in clipe grele de în
cercare n-au uitat de legămîntul 
făcut cu ani in urmă de a fi buni 
comuniști, de a-i semăna Zoiei și 
lui Oleg Coșevoi. Mi s-a povestit 
la Budapesta cum un tînăr acti
vist nu a îndeplinit porunca ban
diților de a rupe steagul roșu din 
sediul organizației nici după ce a 
fost stîlcit în bătăi și călcat în pi
cioare.

Dovezi de atitudine comu
nistă au dat mai ales tinerii 
din fabrici și uzine, căci o bună 
parte din studenți au manifestat o 
poziție mai mult pasivă, iar unii 
din ei s-au lăsat purtați de valurile 
mocirloase ale evenimentelor. 
Mulți dintre ei se dezmeticesc 
astăzi, înțelegînd, că cei care 
au organizat contrarevoluția au 
vrut răul și nu binele po
porului, al tineretului ungur, că 
ei au urmărit nu îndreptarea unor 
greșeli care au existat, ci submina
rea puterii populare, a socialis
mului și instaurarea regimului 
fascist.

In numeroase întreprinderi, în 
diferite cartiere iau ființă organi
zații de bază ale Uniunii tineretu
lui muncitor revoluționar care 
iau atitudine împotriva smiorcăieli- 
lor sentimentale despre o pretinsă 
„tragedie*  a tineretului și declară 
deschis și răspicat că nicicînd ni
meni nu-i va putea abate de pe 
drumul construirii socialismului.

Semnificativ pentru această po
ziție revoluționară de clasă este 
și felul cum au reacționat nu de 
mult tinerii din organizația de la 
Angyalfod — în cadrul unei adu
nări generale — la provocarea u- 
nuia dintre ei. Tocmai se încheiau 
lucrările adunării cînd unul din 
participanți s-a ridicat împotriva 
politicii guvernului. Deși era ora 
tirzie. peste 10 tineri au luat cu
vintul infierind pe provocator.

Intr-unui din numerele ziarului 
„Nepszabadsâg*,  organ al Parti
dului Socialist Muncitoresc Un
gar, am citit o scurtă relatare 
despre o ședință a organizației re
voluționare a tineretului muncito
resc din districtul 11 al Capitalei. 
Mi-au atras atenția cuvintele pline 
de adevăr rostite la aceeași ședință 
de un muncitor de la uzinele „Ni- 
kos Beloiannis*.  „Noi tinerii tre-

Se vorbește, se pălăvrăgește mult 
în occident, chipurile cu compa
siune, despre tineretul din Unga
ria, și vezi dragă doamne, chiar 
despre o tragedie a lui. Oficinele 
de presă și radio, ale căror profe
siune de credință este minciuna și 
calomnierea țărilor de democrație 
populară, au scos la mezat pro
blema tineretului din Ungaria și 
trag de ea cît pot și nu pot, și 
varsă lacrimi cu kilogramul, can
titatea lor fiind direct proporțio
nală cu onorariile. Cine i-a rugat 
să facă treaba aceasta P E clar 
cine! Stăpînii lor, cei care pusese
ră la cale contrarevoluția și teroa
rea albă, cei care au vrut să 
ceașcă puterea populară din 
garia.

Tinerii din Ungaria, așa 
m-am putut convinge într-o 
torie făcută recent acolo, nu 
schimbat salopeta de r 
tor cu uniforma hortistă scoasă de 
la naftalină de contrarevoluționari. 
Ei du respins și resping cu hotă
rîre mila fariseică a occidentului, 
„ajutorul lui*.  „Minte cu neruși
nare radioul imperialiștilor — ne-a 
spus un tînăr muncitor pe nunie 
Gulyaș, care lucrează la o între
prindere de reparații auto din 
Budapesta, — mint, pentru că 
turbă de ciudă că tineretul munci
tor nu s-a lăsat momit de lozincile 
lor reacționare și s-a împotrivit 
cu dîrzenie contrarevoluției*.

Acesta este adevărul pe care 
l-am văzut și l-am constatat în 
numeroase ocazii, cu prilejul vi
zitelor făcute în diferite localități 
din Ungaria. Am cunoscut întâm
plător numeroase cazuri din care 
mi-am putut da seama că în 
perioada contrarevoluției majori
tatea tinerilor cinstiți — mai ales 
cei din întreprinderi — nu au pu
tut fi amețiți cu demagogia fas
cistă, iar astăzi lucrează cu tra
gere de inimă și abnegație pentru 
normalizarea deplină a vieții, pen
tru întărirea și dezvoltarea organi
zațiilor lor de tineret, sprijin 
nădejde al

La 16 ani Mokanski 
Lâszlo este membru 

de partid
înainte de a vorbi de această 

emulație sănătoasă, plină de în
credere in viitor, aș vrea să rela
tez cîteva cazuri, din cele pe care 
le-am cunoscut, în legătură cu 
abnegația și spiritul de sacrificiu 
de care au dat dovadă mulți ti
neri chiar in momentele cele moi 

: grele. Ivind poziție alături de so
cialism, de cauza poporului mun- 

. citor. Minerii de la Tatabanya 
mi-au povestit că vechi membri de 
partid de la ei au făcut recent o 
cerere către conducerea Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar solici
tând încuviințarea pentru convoca
rea unei adunări generale în care 
tă se pună în discuție cererea fî- 
nărului Mokanski Lâszlo — ei îi 
zic Led — de a fi primit in rîn- 
durile partidului. De ce era nevoie 
pentru aceasta de incuriințare ex- 
cepțsunaU? Pentru că Laci nu are 
dedt 16 am, virstă la care in mod 
obișnuit nu se fac primiri In par
tid. De ce au considerat totuși co- 
munișfa de 1a Tatabanya că bă
iatul merită această cinstn chiar la 
arm aceștia ? Iată de ce : Mokanski 
Lâszlo este elev la Școala Militară 
Rakoczi din Budapesta. în zilele 
izbucnirii ternarei albe niște ofițeri 
contrarevoluționari, pe care nid nu 
t-a cunoscut, i-au dat o mitralieră 
și l-au pus sâ păzească o pivniță 
unda fuseseră închiși cițiva ofițeri 
care au refuzat să ia armele ală
turi de forțele fasciste. în timpul 
nopții, Mokanski, folosindu-se de

nimi- 
Un-

cum 
călă- 
gi-au 

munci-

puterii populare.
e/tî

Tot mai mulfi tineri maghiari se inscriu să lucreze In mine

Budapesta, ianuarie 
Pe strada Nagy Kdrut 

buie să facem politică. Dacă tine
retul democrat nu face politică 
atunci face în locul lui reacțiunea". 
Iar de o asemenea politică reacți
onară tineretul din Ungaria nu a 
avut și nici nu are nevoie.

Chemarea tinerelului
Tineretul este astăzi un factor 

activ, plin de viață în întreprin
deri, rolul lui fiind deosebit de im
portant în lupta pentru întărirea și 
dezvoltarea cuceririlor socialiste. 
Se afirmă în mod deosebit forța și 
optimismul tineretului muncitor 
din fabrici și uzine. La uzinele 
Csâpel, pe care le-am vizitat, mi 
s-a povestit despre o adunare foar
te importantă a organizației de 
tineret, care avusese loc cu 2—3 
zile in urmă... Adunarea a adresat 
un apel către tinerii muncitori din 
întreprinderile Capitalei, către cei 
din marile uzine și mine ale țării, 
ca sâ izoleze cu hotărîre ele
mentele care mai pescuiesc în apă 
tulbure și să militeze cu abnegație 
pentru construirea socialismului pe 
baze marxist-leniniste. Mi s-a dat 
și mie să citesc acest apel. Demn 
de relevat mi s-a părut mesajul în 
care se subliniază cu tărie rolul 
conducător al tineretului din fa
brici și uzine în mișcarea de ti
neret. Noi conlucrăm cu plăcere 
cu organizația studenților — se 
spune în apel — primim cu bucu
rie orice sfat bun din partea lor, 
dar conducerea nu o dăm din 
mina noastră. Susținem ca un fapt 
bine stabilit că conducerea este 
exclusiv a muncitorilor.

Cu gîndul la viitor
Am vizitat în timpul călătoriei in 

Unga'ia mai multe întreprinderi 
din Capitală și provincie. Peste tot 
tineretul își afirmă vigoarea și con
știința lui sănătoasă — care nu a 
putut fi alterată — participind cu 
însuflețire la realizarea programu
lui just al guvernului revoluționar 
muncitoresc țărănesc.

In multe întreprinderi producția 
se apropie de cea dinainte de oc
tombrie anul trecut și la aceasta 
un aport serios dau și tinerii, l-am 
văzut și în timpul lucrului, am 
fost printre ei și în orele lor li
bere și nu m-a mirat faptul că 
mai toate discuțiile lor se învîrt în 
jurul viitorului, al înfloririi socia
lismului în Ungaria, l-am văzut în 
fabrici lucrînd, i-am întîlnit în case 
de odihnă și la patinoare, dansînd 
sau făcînd sport, m-am întreținut 
cu ei în librării, în tramvaie, pe 
stradă, i-am văzut lipind pe clădiri 
afișe cu pamflete antiimperialiste.

Viața își reia rapid cursul nor
mal.

Ungaria pășește neabătută pe 
drumul socialismului.

— S-au înșelat amarnic imperia
liștii și agenții lor care au crezut 
că ne vom vinde țara pe un blid 
de linte, că n-o iubim — mi-a spus 
L. Ernfi, un tînăr de la fabrica de 
vagoane de cale ferată din Buda
pesta. „Pe cît de mult o urăsc ei, 
pe atît de mult o iubim noi, pe 
cît de străină le este cauza socia
lismului, pe atît de apropiată ne 
este ea nouă*.

Că tinerii din Ungaria sînt opti
miști în ce privește viitorul, că 
își iubesc țara și au încredere în 
socialism, că îl înțeleg pe Petdfi 
altfel decît huliganii care au ars 
cărțile în piețe — asta poate fi o 
tragedie, însă în niciun caz pentru 
ei, ci numai pentru samsarii de i- 
dei otrăvite din apus și stăpînii 
lor care au obținut un eșec în ac
țiunea lor contrarevoluționară din 
Ungaria. EUGEN POP

0 nouă barbarie a colonialiștilor englezi
LONDRA 19 (Agerpres). — 

Agenția France Presse anunța 
că In dimineața zilei de 18 fe
bruarie la Nairobi a fost splnzu- 
rat Dedan Kimathi, unul din 
conducătorii mișcării de eliberare

națională a populației băștinașe 
din Kenya.

Kimathi a fost condamnat la 
moarte de un tribunal militar 
numai pentru considerentul că 
asupra lui au fost găsite gloanțe 
și o armă de foc.

Procesul unui grup 
de contrarevoluționari din R .P. Ungară

BUDAPESTA 19 (Agerpres).-
La 18 februarie la Tribunalul ora
șului Budapesta a Început pro
cesul grupului de contrarevoluțio
nari in frunte cu ziaristul Gvula 
Obersovszki. scriitorul Jozef Gali 
și medicul Ilona Toth In fata 
tribunalului au compărut ȚI per
soane.

In actul de acuzare se arată 
printre altele că Gyula Obereov- 
szki;, care redacta în timpul 
putchului ziarul contrarevoluțio
nar „Igazsag”, după 4 noiembrie, 
împreună cu scriitorul Jozef Gali, 
a început să scoată ziarul ilegal luat interogatoriul acuzaților.

„Elunk“, publictnd materiale me
nite să submineze orlnduirea de
mocrat populară, care instigau 
la acțiuni antiguvernamentale și, 
împiedicau normalizarea vieții in 
(ară

Această fițuică contrarevoluțio
nară era difuzată de Ilona Tolh 
și alți acuzați. Pe lingă aceasta 
Ilona Toth și alți trei complici 
sint invinuifi de asasinarea i

Soarta tragică a sportivilor din țările capitaliste
BUENOS AIRES 10 (Ager

pres). TASS transmite: Ziarul 
„El Siglo” publică un articol de», 
pre soarta tragică a sportivilor 
din (ările capitaliste, referindu.se 
la situația disperată in care se 
găsesc șahiștii chilieni partici
pant! la ultima olimpiadă de șah 
desfășurată anul trecut la Mos
cova.

După ce au ajuns la Paris, o 
parte din ei n au avut cu ce con
tinua călătoria. Intre timp —

scrie ziarul — șahiștii au 
fost dați afară din hotelul 
tn care se aflau la Paris; 
toate bagajele și chiar paltoanele 
le-au fost reținute în contul su
mei ce o aveau de plătit pentru 
șederea lor Acum cei trei șa
hiști nu mal au nici o speranță. 
Ih ultima lor scrisoare se anunță 
că unul este bolnav. După cum 
a declarat președintele federației 
chiliene de șah, cei trei sportivi 
dorm sub podurile Senei și tră
iesc din cerșit.

SPECTACOLE
CINEMATOGRAFE : Patria : 

„Cio.Cio-San: 1 C. Frimu, Vasile 
Roaită, Olga Bancic Aurel Vlai- 
cu : „Moara cu noroc", complec- 
tare: „Plecarea păsărilor"; Repu
blica. înfrățirea între popoare, 23 
August, Libertății: „Cio-Cio-San"; 

. Magheru, Lumina Coșbuc : „Pă- 
mundtorului Istvan Kollar care | tratul 45"; V. Alecsandri, Bucu- 
se afla rănit în spital sub îngrî-J rești. A. Popov, 1 Mai: ,,Sinha 
jirea ei i Moța"; Elena Pavel, Unirea, Ilie

La 18 februarie, tribunalul a j Pintilie. Popular: „Omul din um. 
t interogatoriul acuzaților. 1 bră"; Central, N. Bălcescu: „Po-

dahle în flăcări"; Maxim Gorki, 
Timpuri Noi. Gh. Doja, AL Sahia: 
„Parada lui Chariot"; Victoria, 
Doina : „Am fost mai tare"; Ti
neretului: ,,Artistă cu orice preț"; 
Grivița: Romanța berlineză"; Cul
tural: „Ei au fost primii*;  Con
stantin David*  „Cînd vine furtu
na": T. Vladimirescu: „Papa do
lar"; Donca Simo, Arta: „Cazul 
pilotului Maresz*;  Munca: ..Mis
terul celor două oceane"; Moși
lor: ,,Dansează, mică doamnă!' .
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