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Al doilea grup electrogen 
de Ia centrala electricăTeleajen 

a intrat în funcțiune

I

Iți rămîn întipărite în minte 
cuvintele muncitorului Sarapov, 
reproduse de Fedor Gladkov 
romanul „Jurămîntul": „Eu 
besc strungul meu. îmi place 
fac lucruri minunate in așa 
ca ele să joace, să trăiască 
mii nil e mele. Pentru mine 
există o satisfacție mai mare de
cit conștiința că acest obiect 
este creat de mine și că nu este 
un simplu metal prelucrat meca
nic... ci este o parte a sufletu
lui meu, este dragostea mea, 
cercetările mele și nopțile de ne
somn'1.

Oameni asemenea lui Sarapov, 
mineri care simt chemarea a- 
dincurilor, oțelari care nu pot 
trăi fără metal, au crescut mulți 
în școlile profesionale de ucenici 
din tara noastră de la orgar.i- 
zarea lor pe baze științifice. 
Partidul și guvernul creează uce
nicilor condiții tot mai bune de 
viață și studii. Specialiști cu 
practică îndelungată și cu apti
tudini pedagogice participă la 
creșterea și educarea u’entcllor. 
Pregătirea cadrelor calificate 
este azi o problemă de stat.

In anul 1 ucenicii fac practică 
în atelierele de instructaj. în 
anii următori, învățăminiul prac
tic, continuat chiar tn secțiile 
întreprinderilor, vine să cristali
zeze cunoștințele acumulate la 
cursurile teoretice, obișnuiește 
ucenicii cu disciplina de plan, 
cu spiritul colectiv, dezvoltă vo
ința și formează caracterul vii
torilor muncitori.

Practica fiind una din proble
mele principale in școlile profe
sionale de ucenici, ziarul nostru 
a organizat o consfătuire pe a- 
ceastă temă Participanții — di
rectori, profesori, maiștri, secre
tari ai organizațiilor de bază 
P.M R.. secretari ai organizațiilor 
de bază U.T.M. și educatori din 
școlile profesionale de ucenici 
din Orașul Stalin — au subli
niat în cuvîntul lor necesitatea 
îmbunătățirii continue a »nvăță- 
mintuluj practic și au făcut pro
puneri concrete in acest sens.

BAZA MATERIALĂ

în 
iu- 
să 
fel 
in 
nu

Insemnări 
la o consfătuire

întreprinderii, aceștia. J sînt
lîngă muncitori

r Ca să construiești o casă al 
nevoie de proiect, de material, 
de executanti. Ca să crești buni 
muncitori ai nevoie de mașini- 
unelte, de oameni priceput! care 
să îndrume competent activita
tea ucenicilor.

Pentru ucenicii anului I, „bo
bocii", care trebuie să facă prac. 
tică în atelierele de instructaj, 
cele șapte școli profesionale din 
Orașul Stalin au ateliere proprii, 
înzestrate cu mașinile-unelte ne
cesare. Locul lor de muncă este 
deci pe deplin asigurat. In ceea 
ce privește pe ucenicii anilor 11 
și III, care urmează să-și desă- 
vîrșească practica lucrînd cu uti-

lajul 
repartizați pe 
sau trebuie să fie lăsați să lu
creze singuri pe mașini, sub di
recta supraveghere a maiștrilor 
și tehnicienilor.

Dintre marile întreprinderi din 
Orașul Stalin, uzinele „Steagul 
Roșu" au creeat ucenicilor grupu
lui lor școlar — cea mai mare 
instituție școlară tehnică din 
țara noastră — condițiile cele 
mal bune de practică. Conduce
rea școlii — director tov. Petre 
Puni, și direcțiunea uzinei — 
director general tov. Gheorghe 
Rădoi, au asigurat repartizarea 
ucenicilor pe lingă muncitorii cei 
mai pregătiți Așa, de exemplu, 
muncitorul fruntaș Ion Bălărău 
se ocupă de ucenffii de la tur
nătoria de oțel. Ca un prim re
zultat al îndrumării poate fi a- 
mintit faptul că brigada de uce
nici organizată aici, depășește 
zilnic planul de producție cu 20- 
40 la sută. La turnătoria de fon
tă, practica ucenicilor este în
credințată muncitorului fruntaș 
Augustin Mesaroș, iar la trata
mentul termic — inginerului Du
mitru Chiru. Pentru meseriile 
care cer un grad mai înalt de 
calificare, uzina a numit, dintre 
muncitori, instructori care se o- 
cupă exclusiv de ucenici.

Toți aceștia transmit ucenici
lor cunoștințele de bază, ti în
vață să lucreze după procedee 
avansate, le dezvoltă dragostea 
față de meserie. Mai mult decit 
atit. in uzinele „Steagul Roșu" 
problema ucenicilor a devenit o 
problemă a întregului colectiv. 
Aici, chiar în consfătuirile de 
secții se discută modul cum se 
desfășoară practica, iar organi
zațiile U.T.M. din secțiile pro
ductive se îngrijesc la rtndul 
lor. de felul in care muncesc 
ucenicii și de ajutorul pe care-l 
pr.mesc din partea muncitorilor, 
pe lingă care au fost repartizați 
Intre direcțiunea uzinei și con 
ducerea școlii au loc consultări 
periodice, iar problemele ridicate 
cu acest prilej sint rezolvate în 
cel mai scurt timp.

Ca urmare, școala și uzina se 
mindresc cu multi ucenici, dintre 
care unii, ca loan Decsei și Mihai 
Sînbotin din anul II, Gheorghe 
Maghiar și loan Suciu din anul 
111 reușesc să 
de bună calitate. Numai In ulti
mul timp uzina a premiat 80 
de ucenici pentru contribuția lor 
la îndeplinirea planului.

Cu totul altfel stau lucrurile 
la Școala profesională de ucenici 
de pe lingă Depoul Timiș-Triaj 
— director tov. Florea Bujorea. 
nu. Indisciplina existentă in a-

telierul de reparații influențează 
negativ ucenicii care fac practică 
acolo. Cu toate acestea, condu
cerea depoului nu combate ele
mentele înapoiate care bruschea
ză pe ucenici. îi rețin peste ore
le de program. Ii folosesc la 
munci necalificate sau la cor
vezi.

Procentajul mare de corigenți 
tn primul trimestru — 50 la 
sută — trebuie să dea de gîndit 
conducerii acestei școli și condu
cerii depoului, care sînt răspun
zătoare de pregătirea ucenicilor 
și educarea lor.

O FUNCȚIE UTILĂ
Apropierea prin practică a 

ucenicilor de întreprinderea 'în 
care vor lucra este un lucru 
bun și experiența a confirmat 
aceasta. Ultimele serii de absol
venți ai școlilor profesionale de 
ucenici din Orașul Stalin au fost 
mai bine pregătite decit In tre
cut.

Totuși sînt încă lacune. Urmă
rirea desfășurării practicii uceni
cilor pe locul de producție este 
defectuoasă. Muncitorii avind 
sarcini de plan, n-au Întotdeau
na suficient timp pentru ucenici. 
Maiștrii au și ei tn fată in pri
mul rind organizarea procesului 
de producție. Cine să facă deci 
controlul bunei desfășurări a 
practicii ? Școala.

Intr-adevăr. profesorii, dîrigin- 
tii. maiștrii din școlile profesio
nale de ucenici d i Orașul S'.aiin 
merg in nune, cnciroîează teiul 
cum muncesc ixenc. se intere
sează de comportarea for In pro
ducție. Ei ou pot sta Insă tot

LIDIA POPESCU

Decernarea Steagului 
roșu de întreprinderi 
fruntațe pe ramură

execute lucrări

Ministerul Industriei Penalului 
și Chimiei și C.C. al Sindicatului 
muncitorLor din petrol, chimie și 
gaz metan au acordat uzinei 
Poiana Cîmpina-, pentru a doua 

oară consecutiv. Steagul roșu de 
întreprindere fruntașă in ramura 
reparațiilor de utilaj petrolifer.

In ramura chimiei organice și 
medicamentelor Steagul roșu de 
întreprindere fruntașă pe semes
trul II al anului trecut l-au pri
mit pentru a doua oră consecutiv 
uzinele chimice „Victoria- din re
giunea Ploești.

0 delegație guvernamentală și de partid 
a Republicii Populare Romine va face

o vizită oficială
Astăzi părăsește Capitala plecînd spre Sofia de

legația guvernamentală și de partid a Republicii 
Populare Romine care, la invitația guvernului 
R. P. Bulgaria și a C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, va face o vizită oficială în R. P. Bulgaria.

Delegația este formată din tovarășii : Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim secretar al C.C. al P M.R. 
membru in Prezidiul Marii Adunări Naționa e 
conducătorul delegației, Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., Petre Borilă, vicepreședinte

in R. P. Bulgaria
al Consiliului de Miniștri, membru tn Biroul Po
litic al C.C al P.M.R., Leonte Răutu. membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., Gri- 
gore Preoteasa, ministrul Ala.erilur Externe, 
membru al C C. al P M.R., G. Gaston.Marin, pre
ședintele Comitetului de Stat al Planificării.

Din delegate face parte de asemenea tov. Mihail 
Roșianu, ambasadorul R P.R. la Sofia.

Delegația este insolita de funcționari superiori 
de stat, exper^i, ziariști.

(Agerpres)

Incursiune în anul 1907

Zilele acestea Ia centrala elec- gregate care vor mări capacitatea 
trică de termoficare de la rafi- de producție a energiei electrice 
năria nr. 3 Teleajen a intrat in a aburilor industriali 
funcțiune cel de-al doilea grup (Agerpres)
electrogen de 6.000 kilowați. Prin 
intrarea în funcțiune a 
grup 
ta în 
Kw., 
bu*nă
electrică a complexului industrial 
de uleiuri superioare și a celor
lalte instalații din cadrul rafină
riei. Surplusul de energie electri
că produs de centrală este trimis 
în sistemul 
sum a tori.

In afară 
centrala de
ză rafinăriei și aburi industriali

La centrala electrică de termo- 
ficare de la Teleajen constructorii 
și moatatorii de la trusturile 
„Energoconstrucția- și „Electro- 
montaj- continuă lucrările pentru 
darea ta funcțiune a unor noi a-

noului 
electrogen, puterea instala- 
centrală a ajuns la 12.000 
asigurîndu-se astfel o mai 

alimentare cu energie

energetic la

de energie 
tenaoficare

alti con-

electrica, 
furnizea-

Expoziția „1907" din sala Dalles. 
Documente, picturi, sculpturi.

Bulevardul zgomotos cu șuvoiul 
neîntrerupt de vehicule și cu mul
țimea animată ce umple trotua
rele s-a pierdut parcă în depăr
tări. Ancorezi într-un trecut depă
șit nu numai calendaristic dar și 
social. Pășești pe cărările pline de 
taine ale istoriei.

„Au cerut pămtnt"PROF ETA EREMIA

Metoda științifică de lucru 
se formează din facultate

m FacnitjțD <U

fi in această prhiițâ ; er. ne.-.- viitoare, la ..dramul lung și uneori 
sar na mod jnst de a folosi stu
diile fi articolele apărate in revis
tele de specialitate, dar la mu'.ți duf« terminarea studiilor fi 
s-a observat tendința de a copia 
fraze întregi din diverse publi ro
ții, de a prelua aecritic diferite 
teze, de a na folnai datele exis-

PROFILUL 
m VIITORULUI 

SPECIALIST
tente; era necesară o atitudine 
creatoare. încercări de a schița un 
fel nou de rezolvare a probleme
lor in discuție. dar a-a constatat 
tendința multora de a merge pe 
an „drum bătătorit’.

Una din cauzele acestor neajun
suri o formează — după părerea 
mea — subaprecierea importantei 
pe care o are un sistem științific 
de lucru. Adesea, mulți dintre <tu- 
denți nu s-au gindit la munca lor

greu" — daca mă pot exprima ast
fel — pe care ii au de străbătut 

• ra 
.-*■ 2tare, na și-au făurit nici instru- 
13 men tele necesare. Ei nu au văzut 

în metoda științifică de lucru ele
mentul principal pentru pregătirea 
intelectualului, capabil să rezolve 

problemele majore pe care 
producția i le pune în 
față.

O altă cauză a lipsuri
lor existente în sistemul 
lor de lucru consta și in 
aceea că studenții Facul
tății de economie politică 
an folosit rareori și atunci 

în mod necorespunzător—cunoștin
țele de filozofie căpătate în facul
tate la cursul de materialism du.tec- 
tic și istoric, nu au văzut în el un 
ajutor practic al muncii de fiecare

Devenisem martor ocular a! lui 
1907. Martor ? Da. Dar și judecă
tor. N-aveam nici robă și nici nu 
mă înconjurau jurații. Insă eram 
învestit judecător. In marele pro
ces pe care istoria l-a 
celor ce au frînt 11.000 de 
țărănești. Simțeam mirosul 
singe, fumul de la conacele 
cendiate îmi ustura ochii iar pagi
nile de ziar deveniseră proaspete. 
Acuzatorii și acuzații se învălmă
șeau. Dosarul procesului — mul
țimea de exponate — era enorm 
Am încercat însă să-l răsfoiesc pă
șind prin sălile expoziției.

Mai întîi cîteva cifre : 1.015.302 
gospodării țărănești posedau 
3.319.695 ha. iar numai 6.552 mo
șieri erau proprietarii a 3.952.648 
ha. 215.293 gospodării țărănești nu 
posedau nici un

Acestea sînt 
sînt însă un 
de înveliș se 
neîndurătoare, 
tă într-o 
„Mai deunăzi comisarul general al 
Expoziției (e vorba de expoziția 
jubiliară deschisă în cinstea monar
hiei n.r.) se plîngea câ marii pro
prietari nu-i dau concursul și ca 
d-sa nu mai are ce expune la ex
poziție. Să expună cîțiva țărani 
din Pietroasa și din Constandoiu, 
bolnavi de febră, de inaniție. Suc
cesul ar fi monstru, mai ales față 
de străini, care s-ar putea convin
ge mai bine de starea reală a țără
nimii romîne“. („Romînia munci
toare"-aprilie 1906).

Pămînt. Cuvînt cu o forță de a- 
tracție colosals. „Noi vrem pă
mînt". Versurile lui Coșbue l-au 
cutremurat pe stăpînitorii vremii. 
Ministrul de interne se adresa 
confidential* prefectului de Dîm

bovița cerîndu-i să împiedice râs- 
pîndirea versurilor iui Coșbue, 
precum și „preîntâmpinarea de noi 
îndemnuri la răscoale «căutînd a 
descoperi pe instigatori și a-i înain
ta parchetului". Inutilă strădanie.

Paginile dosarului se succed. 
Parcurg mulțimea telegramelor a- 
dunate în arhivele ministeriale. 
Mahalalele tîrgului Piatra au în
ceput a se agita". „Țăranii in număr 
de aproape 300 au năvălit în Podul 
Iioaiei" Prefectul de Roman telegra- 
fiază: „Pot afirma că revolta este 
aproape generală". Primul minis
tru Cantacuzino trimite o telegramă 
cifrată prefecților. Vîrtejul mărtu
riilor te poartă în saloanele proti
pendadei. Rîsetc’e s-au stins. Spaî-

intentat 
vieți 

<le 
in-

petec de pâmint. 
cifrele. Cifrele 

înveliș. Dincolo 
afla

lat-o 
tăietură

realitatea 
exprima- 

din ziar:

ma și-a făcut sălaș acolo unde trîn- 
dăvia producea o bună dispoziție 
ce părea inepuizabilă.

Dar să părăsim mai repede at
mosfera asfixiantă a saloanelor 
protipendadei. Pe drumuri desfun
date, biruind noroiul, exponatele 
te aduc în satele răsculate. Către 
e!e se îndreaptă și coloane mobile 
de artilerie escortate de cavalerie. 
Le-a trimis 
Ordinul l-a 
mină.

O clipă ne e ____,
mormanelor de cadavre ne urmă
rește cu stăruință. Iat-o pe banca 
acuzării. Rostește rechizitoriul.

în paginile dosarului defilează 
martorii. Fiecare martor — un acu
zator. Octav Băncilă povestește în 
creion pe foi de carnet despre ță
ranii morți la Băilești. Tațăl și 
fiul. încleștați într-o ultimă îmbră
țișare cu pămîntul pe care l-au 
dorit atîta. Țăranca lui N. Vermont 
jelește: „Ioane, Ioane, ai cerut 
păniînt..." Și Luchian ne aduce 
mărturia unei femei ce-și plîngd 
bărbatul mort. Inscripție laconică : 
„Episod din răscoalele 1907“. Th- 
Aman a surprins imaginea familiei 
de țărani adunată în jurul ceaunu
lui cu mămăligă. Cuvînt zgudui
tor despre starea țărănimii. Iser 
vorbește plin de sarcasm. Arată cu 
degetul hienele brătieniste și țin
tuiește la stîlpul infamiei monar
hia. Ady Murnu este la fel de ne
cruțător. Aurel Jiquidi pare dispus 
la comparații: masa moșierului și 
masa țăranului, bogăție și sărăcie.

Depoziția martorilor continuă. 
La bară vin să-și aducă mărturia 
cercetători prezenți ai trecutelor 
vremi; Al. Ciucurencu, Gh. Șaru, 
Eugen Ispir, Eugen Crăciun și 
alții pe care nu i-am notat. Cu- 
vîntul lor, rostit prin intermediul 
penelului, impresionează prin for
ța adevărului pe care-l exprimă, 

spune 
multă

ministrul de război, 
semnat cu propria-i

oprim. Priveliștea

(cronicarii plastici iși vor 
desigur, părerea cu mai 
competență).

La capătul ultimei săli din ex
poziție am închis dosarul pro
cesului. Simți atunci prin toată 
ființa ta că sentința nu poate fi 
alta decît condamnarea aspră a 
celor ce au vrut să păstreze neștir
bite întinsele latifundii cu prețul 
a 11.000 de vieți.

Am regăsit bulevardul plin de 
orașului des- 
și-a găsit da

viata. In atmosfera 
cifram că sentința 
mult împlinirea.

E. OBREA

A. SImportante succese ale G 
în campania agricolă de primăvară

GH. A. APOSTOL
lector I.S.E.P.-Bncureștî

Gospodăriile agricole de stat din 
întreaga fără au arat pînă acum 
110.000 hectare, adică mai mult 
de 72 la sută din plan. In ulti
mele 10 zile viteza medie zilnică 
la arături a atins 5.670 ha. față 
de 1.770 ha. cît era planificat.

Gospodăriile agricole de stat 
din regiunile București, Regiunea

Inițiativa tinerilor din Siliștea 
a prins aripi. In toate satele și 
comunele patriei noastre .tinerii 
vorbesc astăzi despre „Loturile 
Festivalului". Odată cu noua 
inițiativă însă, s a născut și do
rința de a răspunde cum se cu
vine celor din Siliștea. Ctnd te
lurile comune sînt aceleași, ini
mile se apropie și h»t tn același 
ritm. Dacă ne gîndim că numai 
tn cîteva zile după lansarea che
mării celor din Siliștea, 
din regiunea Oradea au 
la fapte, ne dăm 
stau lucrurile.

Pămîntul cel
E o zî călduță 

„Lotul Festivalului' 
Nojorid tinerii muncesc cu

tinerii 
trecut 

seama că așa

mai bun...
de martie. Pe 
“ din comuna

mei. De acum sint mai liniștiți. 
Cu cîteva zile în urmă, lucru
rile nu stăteau chiar așa. O 
scurtă istorioară va face lumină 
în cele afirmate. Să-i depanăm 
firul...

îndată ce vestea cu „Loturile 
Festivalului" a ajuns la Nojorid, 
Florian Crainic, secretarul orga
nizației U.T.M. a dat un telefon 
la raion. Nerăbdător cum e, a 
vrut să afle ce are de făcut. Și 
a aflat A ținut sfat cu cei mai 
harnici utemiști. A doua zi, ute
miștii Aurel Crișan, Constantin 
Chifor și alții au mers pe la toji 
tinerii. Cu tofi au tinut adunare 
generală deschisă, au răspuns la 
chemarea tinerilor din Siliștea și 
au hotărît printre altele :

2

Entuziaștii tineri orâdcnl

Autonomă Maghiară, Craiova, 
Pitești, Ploești, Hunedoara și 
cela din zona de aprovizionare a 
Capitalei au terminat arăturile 
pentru însămînțările de primă
vară.

O atenție deosebită se acordă 
însămintărilor culturilor prevăzu
te în epoca I-a. Pînă acum s-au 

însămîntat aproape 55.000
> hectare. G.A.S. din regi.
> unile Oradea și Timișoa
J ra au îndeplinit și de*
> pășit planul de orzoaica,
• iar gospodăriile de stat
> din regiunile Bacău. Cra-
• iova, Hunedoara, Pitești, 

Cluj, Ploești și cele din
. zona pentru aproviziona

rea Capitalei au terminat 
însămînțarea mazăTii. 
Planul de însămînțări lâ 

; floarea soarelui a fost
îndeplinit în proporție de 
85 Ia sută Gospodăriile 

’ de stat din
Constanta, 
București și 
au însămîntat întreaga 
suprafață rezervată.

zată prin stațiile de radioampli
ficare.

Cu toate acestea insă, mai sint 
încă o serie de lipsuri în activi
tatea comitetului regional și a 
comitetelor raionale U.T.M., în 
ce privește munca de coordonare 
a inițiativei. Astfel, nu se acordă 
atenția cuvenită antrenării unul 
cît mai mare număr de tineri, în 
această acțiune.

în ce măsură tinerii au fost 
mobilizați, este greu de știut, dat 
fiind că pînă la 10 martie Comi
tetul regional U.T.M. Oradea nu 
avea o evidență clară în legă
tură cu „Loturile Festivalului".

E timpul ca și acește lipsuri 
să fie lichidate și să se facă un 
pas înainte spre 
extinderea cît 
mai rapidă a 
„Loturilor Fes
tivalului" în 
toate satele și 
comunele regiu
nii Oradea

NI COLAE
BARBU

vansate metode agrotehnice ai 
să obțină 3500 kg. boabe po
rumb la hectar. Banti încasați de 
pe recoltă sâ-i dea pentru f codul 
Festivalului-.

O întîmplare însă a strecurat
— pentru cîteva minute numai
— neliniște în inimile entuziaș
tilor nojorideni. Asta s-a petre
cut la măsurătoarea pâmintulul

Cînd au plecat pe dmp să le 
„dăruiască- pămîntul, președinte
le sfatului s-a oprit intr-un loc 
pe care se întindea o flșie de apă.

— No .aici veți face „Lotul 
Festivalului- I

— Nu, noi nu-1 luăm. De unde 
vom scoate 3.500 kg. la hectar ? 
Aici îi întotdeauna apă.

— Măi, dar repede vă pierdeți 
cumnatul. Cum credeți voi că vă

fee (• eni cp ssti ? Veni:! după 
miae.

După o bocită bunicică de 
mers, președintele s-a oprit

— Acum putem întinde ruleta ? 
Asta-i din cei mai bun păntînt

In orășelul de la poalele 
muDților

Vașcăul e pitulat Ia poalele 
munților Bihor. In partea din
spre miazăzi a orașului se în
tind coline domoafe. Pe platoul 
neted al uneia din aceste coline 
se află și cele două hectare ale 
„Lotului Festivalului*.

Alături de tinerii

— vor lucra ți tineri muncitori 
ți funcționari. Din cei peste 60 
de tineri antrenați de organiza
ția U.T.M. s-au constituit 3 bri
găzi permanente care vor efec
tua toate lucrările. Ca să poată 
obține o recoltă de 3.500 kg. boa
be la hectar ei au și împrăștiat 
40 de care de gunoi. In plus, 
au hotărît In adunarea generală, 
ca porumbul să fie prășit de pa
tru ori.

Este un merit al secretarului 
organizației U.T.M.-Vascău, Aurel 
Bălută, cit și al tovarășului 
Tiberiu Sleider, instructor al Co
mitetului regional U.T.M.-Oraiiea 
că au reușit să mobilizeze tinerii 
și să pornească îndată la treabă. 
Din prima zi a inaugurării, tine
rii au intrat cu plugurile in 
brazdă si au arat 0.50 hectare.

Ion Pliscu, Horia Corol, Traian 
Hoza, Florica Teho, au fost cei 
mai activi în această acțiune.

Cîteva concluzii
regiunile 
Craiova, 

Timișoara

Pe zi ce trece iau ființă tot mai 
muite „Loturi ale Festivalului" 
în toate raioanele regiunii Ora
dea. Comitetul regional U.T.M. 
Oradea a luat o serie de măsuri 
organizatorice și agitatorice tn 
vederea popularizării inițiativei. 
Astfel, în comunele în care au 
fost, inaugurate „Loturi ale Fes
tivalului" s-au făcut panouri 
mari, s-au afișat lozinci la locuri 
vizibile. La Cefa și Ghiorac, 
raionul Salonta, la Gojdeni raio
nul Bciuș. la Vașcău și în alte 
comune inițiativa este popularl-

Fes-

In timp ce pe „Lotul Festivalului" din Nojorid ară Chifor cu plugul 
lui, ceilalți tineri au ajuns cu carele cu gunoi

tlrwL
car. formează marea majoritate

Să cultive

Utemiștii Mihai Cristea, Ion Dobai, Gheor
ghe Popa și alții din Nojorid au adus semin
țe pentru „Lotul Festivalului". Secretarul or
ganizației U.T.M., Florian Crainic li notează 

in carnetul său

hectare cu po
rumb hibrid ; 
să ducă 40 de 
care de gunoi 
pe „Lotul " 
tivalului“ ; 
muncească 
mîntul

^tinerii
Președintele sfatului popular nici n-a terminat bin? —’
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S-ar părea că noțiunea nu mai 
necestiă explicații, că termenul 
de colegialitate este consa
crat drept întruchipare ă unor 
simțăniinie Hobile, proprii brhului 
care trăiește înlr-o colectivitate, 
materializate concret tn ăjutorul 
cihstit, tovărășesc dat celui de 
Ungă tine, cu intenția vădită de 
a-l sprijini să biruie greutăți și 
slăbiciuni, de a-l face să-ți simtă 
umărul care nu-l lasă să cadă, îl 
susține, îl ajută să meargă pe 
un drum drept In viață.

S-ar pitirea că nu poate fi con- 
fundată noțiunea de colegialitate 
cu relațiile — să zicem — care 
se crează între componența unei 
bande de hoți. $i cu atit mai 
puțiri e de erezut că un om cin
stit s-ar putea considera vreo
dată coleg cu un borfa$ de rînd.

Și totuși...
Dar nu. E mal bine să nu 

anticipez, ci să iau faptele în 
ordinea evoluției lor.

...în numărul 2433 (din 2 mat
tie a.c.) al ziarului nostru sem
natarii articolului „Bijuterii fal
se" relalah Isprăvile tlnUi cliar- 
iet de borfași adolescenți, adtdri 
a patru spargeri, câfe și-au în- 
chefht repede cariera — tn boxa 
acuzaților. N-am intențiă să re
iau comentariile cu privire la mo
bilul furturilor, antecedentele 
făptașilor etc., etc. Completul de 
judecată, stabilindu-le vinovăția 
a condamnat la 6 luni închisoare 
cofepțlonală pe capul bandei — 
Mihai Cornilă, de profesie ,;fără" 
predispus să trăiască o viață 
„mondenă" ca parâiit al socie
tății. iar pe ceilalți trei „cdlegi" 
i-a condamnat la cîtd 3 luni în
chisoare corecțională, cu suspen
darea executării pedepsei, acor- 
dindu-le circumstanțe atenuante.

în fond, clemența judecători
lor nu schimbă cu nimic faptele, 
caracterul lor.

Unul din cei patru, Eugen Pur
căreanu, fiul unei familii de in
telectuali care-și pusese mari 
speranțe în el, este student in anul 
I al Facultății de medicină gene
rală — București și — straniu 
dar adevărat ) — se mai numără 
și astăzi printre utemiști.

Un utemist — hoț cu cazier!
Aflind din ziare despre fapte 

lui Purcăreanu un grup de ute
miști din dhdl f. și nu numai ei 
au trăit un apăsător sentiment 
de rușine pentru existența unui 
delicvent în rîndurile lor și — re
acție firească — indignare, dez
aprobarea lor s-a manifestat prin 
cerința expresă de a se lua in 
discuția adunării utemiștilor a- 
cest caz și de a se hotărî excla- 
Hereh liii Purcăreanu din rîrtdu- 
rile organizației U T.M.

Veți fi foarte tentați să 
neți t ,,Foartti bine f"

Ei bine, nu vă orlpițl cu
Supunerile, pentru că veți trăi o 
dezamăgire I Da, nu exagerez cu 
nimic: utemiștii din anul I au 
decis eu majoritate de 
nici mai 
decît... 
U.T.M.

lor de fermitate, că argumentea
ză cumvti pentru justificarea âc- 
tulul lor de colegialitate" ?

lată întrebări care așteaptă 
răspuns, care se cer a fi lămuri
te j Pentru că. după cit se pâre, 
acest spirit de dșa zisă cole
gialitate i-a animat tri acea â- 
dunăre pe utemiștii tare âii luat 
apărarea lui Purcăreanu. să ve
dem ce înseamnă noțiunea de co
legialitate, bineînțeles în accep
țiunea celor care i.au luat apă
rarea.

în esență „colegialitatea" ma 
nifestată de o btlhă parte flint rd 
utemiștii anului I, în cazul Pur
căreanu, constă în minimalizarea 
furtului, condamnat de justiție 
in „căinarea" hoțului (.săracul, 
ce ghinion a căzut pe capul 
lui...!") și de aici in solidariza
rea cu fapta lui.

Ca să-și motiveze sentimente
le „eolegiale" față de Pureărea-

simplu accident produs tn acea 
adunare. Dar nu-i tocmai așa.

Lipsa de principii, de educa
ție politică, lipsa conștiinței cla
re despre profilul și rolul viito
rului specialist-cetățean, specia
list militării activ pe tărlm so
cial. poate genera oricind aseme
nea manifestare acest soi de 
ImpăCiUitoriSni cUre a ieșit la 
iveală violent in ca2ul Purcărea
nu. Și indiferent de faptul că 
unii s-au solidarizat conștient sdu 
din simpiă miopie cu cel in caU- 
ză, atitudinea in sine trebuie torti- 
bătută cu todtă ftbtăftfea. Așa 
cum spunea unul dintre utemiști, 
acil eare se lasă azi copleșit 
de sentimente „colegiale" și to
lerează In U.T.M. un hoț miine 
poate fi în stare să nu 
măi deosebească dușmanul de 
clasă, bă poate chiar să se lase 
„înduioșat" de manevrele sale 
dibace

„Colegialitate"
nu. adepții „colegialității" — 
acest soi de împăciuitorism — 
au folosit o întreagă gamă de 
„argumehte"i De pildă, utemis- 
tul Alexandru Berzean care s-a 
pronunțat categoric pentru rămi- 
ne rea in U.T.M. a lui Purei 
reanu a încercat să-și vooleze 
intențiile sub fraze despre așa- 
zisa încercare de influență a 
unor blînde metode educative 
Ba unii au invocat chiar exem
plul coloniei întemeiate ctndvâ 
de Makarenko pentru delicvenții 
minori Iar dlfii ca Monica Lun
gii de pildă, s-au ridicat chiar 
împotrivă utemiștilor care ce- 
reâu excluderea, pe motiv ci 
,xiu vederi înguste" căre-i îm
piedică. păsă-mi-ie. să fie ade- 
vărați «colegi"

Va să zică după tributarii teo
riei „colegialității". tu studentul 
Purcăreanu. care prin grija pă
rinților tăi (ale căror speranțe 
le-ai înșelai) n-ai știut nicioda
tă ce înseamnă grija zilei de 
miine. tu care in mod premeditat 
te-ai înhăitat cu borfașii de rind. 
tu pentru care trudesc muncitorii 
în fabrici, țăranii pe ogoare fi- 
nîndu-te lă învățătură ca să devii 
miine om folositor 
ai fost ani de sile 
nici o vină pentru 
mai mult, utemiștii 
trebuie să-ți treacă
delictul, adică să-ți dea imbold 
spre altele noi, garantindu-ți 
dinainte că nu vei suferi nici o 
consecință.

Și asta tn numele cărei morale, 
a cărei conduite, căror princi
pii ?... în numele une< așa zise 
colegialități.

*
Astăzi, rind sute de mii de u- 

temiști tn munca lor modestă 
dusă nebboSit. zî de zi. se si
tuează în primele rlnduri ale 
luptei și muncii oamenilor care-și 
făuresc viitorul, străduindu-se să 
fie exemple de cinste și conduită 
morală în toate împrejurările 
vieții lor, luptind cu hotărlre îm
potriva hoților șt delapidatorilor, 
astăzi s-au găsit, printre stu
denții utemiști din
Facultății de medicină, 
care au dat 
unuia care a 
sfinte idealuri

S-âu găsit
nesocotit îndatoririle elementară 
ale unui utemist. care dovedind 
o ușurință condamnabilă au tra
tat drept .jorgoliu copilăresc", 
drept „exces de originalitate" (71) 
îndeletniciri ca hoția.

Unii poate vor înclina să 
creadă că poziția acelor utrihiști 
adepți ai teoriei „colegialității" 
că vederile lor greșite au fost un

lor. tu care 
utemist. n-ai 
fapta ta. ba
O'ganizaț'.a, 

cu vederea

spu-

pre-

voturi 
mult, nici mai puțin 

rămlnerea mat departe in 
a ltd Eugen Pureăreana.

★

de a fost posibil ca maiCum
bine de jumătate dintre atemiștil 
anului I. după ce au cunoscut 
toate amănuntele acestui act, să 
nu fie Tn stare să-și dea seama 
de gravitatea lui, de faptul că e 
incompatibil cu calitatea de ute
mist și să se declare pentru că
min ei ea lui 
U.T.M. ?

Cam de-au 
drept un ăci
ceastă manifestare a lor?

Cum de n-au ținut seamă 
cuvlntul multora din cei 48 
utemiști care, dlnd dovadă
fermitate și intransigență, au vo
tat pentru excluderea lui Pur
căreanu din U.T M. ?

Cred ei oare că parodia de 
sancțiune pe tare i-au dat-o to
tuși lui Purcăreanu. așa «de o 
chii lumii", scuză cu ceva lipsa

Dar să revenim la cauzele des
pre care vorbeam. Ctteva amă
nunte cu privire la situația aces
tei organizații utemiste li por 
clarifica cred

Organizația U.T.M. a anului l 
— Facultatea de medicină gene
rală— din 180 de studenți numără 
150 de utemiști. E semnificativ 
faptul că foarte mulți dintre a- 
ceștta nu și-au rezolvat nici plnă 
in ziua de astăzi problema mu
tării lor in noua organizație, iar 
unii s-au dezinteresai chiar și de 
elementara obligație a preschim
bării carnetului de membru.

încă de la începutul anului de 
învățăminte organizația a excelat 
prin lipsa oricărei activități edu
cative In rindul studenților. Din 
cei 7 membri aleși îiș birou doar 
trei au mai făcut cîte ceva, cei. 
lalți dezinteresindu-se complect 
de treburile organizației (de aii- 
ffl tnsâș: :aotul că la adunarea 
de eare vorbeam trei din membrii 
biroului. îak Creștinu, Ioana Con- 
descu și , Gori PerZsecenski n.au 
luat nici un fel de atitudine și că 
un altul — Ilie Paul, a fost îm- 
ootriva extinderii, este destul 
de elocvent) Tar față de aceas
tă situație anormală existentă 
in biroul U.T.M., nici comitetul 
U.T.M. pe facultate, nici tel pe 
institut n.au luat nici un fel de 
măsuri pentru a-i pune capăt.

Aceasta fiind situația, activita
tea utemiștilor din anul I s-a re
zumat doar la.^ plata cotizației 
(și asia destul de neregulat).

Ce urmări a avut asupra con
duitei studenților, asupra învăță
turii lor, lipsa oricărei activități 
politice, educative a organizației 
U.TJA. ?

în loc să dezvolte la studenți 
adevărata colegialitate, bazată pe 
o intensă viață de colectiv, pe a. 
jutorarea tovărășească in muncă, 
pe intransigență față de lipsuri, a 
creat condiții ca să-și facă loc in
dividualismul, izolarea în grupu
lețe. lipsa de modestie, 
disciplina ți o situație nu 
cele mai bune la învățătură 
finele primului semestru, de
dă, ca toată înțelegerea ți indul
gența de care au dat dovadă exa
minatorii, avînd tn vedere că stu
denții anului f erau la primele 
lor examene tn facultate, au fost 
totuși cotați cu „insuficient" 
piste 50 de studenți la examenul 
de anatomie și peste 50 la cel de 
chimie).

Ar fi timpul ca măcar acum, să 
le dea de gîndit adepțilot. teoriei 
„colegialități?*, atitudinea fermă 
a utemiștilor din organizația a- 
nului Hi al Facultății de pediatrie, 
care au condamnat tn mod public, 
blamtnd^o, atitudinea lor împăciu- 
itoristă, lipsită de principii.

Ar fi timpul ca să-și dea sea
ma că această atitudine pretins 
„umanitară" riu-t folosește cu 
nimic nici lui Purcăreanu cate, 
pentru faptă lui, merită o lecfie 
aspră, care să-i servească de în
vățătură toată viața. Nu mena- 
/indu-l pe Purcăreanu. il veți a- 
juta să devină om In adevăratul 
trițeles al cuvlntului. Acum. In 
aceste condiții, Putcăreanu nu 
merită să fie utemist. Depinde 
de el și de voi ca în viitor, prin 
fapte, să dovedească revenirea 
lui pe drumul cel drept.

Ce trebuie făcut In viitor ?
Din cele relatat! apare eviden

tă necesitatea ca organizația 
U.T.M. a anului I să dovedească 
hotărâre și intransigență luptind 
pentru a se irarisf orl:ia dihlreo or
ganizație in care s-a încuibat 
spiritul împăciuitorist și lipsa 
de activitate, intr.o organizație 
militantă pertiru țelurile sale, 
nu numai tn vorbe, ci tn faptei

Utiliztnd nenumăratele mijloa
ce și posibilități ce le are la in- 
demlnă. lichidlnd tn primul 
rind spiritul împăciuitorist, ea 
are posibilitatea — antrenînd în 
acțiunile sale masa acelor ute- 
miști cinstiți, hotărîți — să-i 
ajute efectiv pe studenți tn for
marea unei concepții fuste, mate
rialiste, reboluționare, sd crească 
specialiști militanțl pentru cauza 
oartidului — cauza întregului po
por.

Și e neîndoios faptul că tn vi
itorul apropiat această organiza
ție poate să învețe din greșelile 
sivirșite, pentru a fi In stare să 
se situeze la înălțimea cerințelor. 
Pentru aceasta Insă este necesar 
sprijin mult mai mare șl ăjutor 
zilnic, concret attt din partea co
mitetului U.T.M. pe facultate, co
mitetul pe institut, din partea ce
lor mai activi utemiști din anii 
II, III, IV, elf șl din partea ca
drelor didactice, care au datoria 
să fie profesori nu numai la pre
legeri și semiiiarii ci și profesofi 
ai studenților tn școala vieții, tn 
pregătirea lor ca viitori militanti 
dc frunte pe frontul socialismului.

Sîmbătă l
premiera

SAVIN STELIAW

Purcăreanu tn

putui ei considera 
de colegialitate a-

anul / al 
oameni 

cîștig de cauză 
întinat cele mai 
ale utemistului! 
oameni care ad

de 
de 
de

Excu rs i e
d e studii

T^i-t-nl ÎNDRĂZNEȚELOR
1 catrui debuturi

Studenții de la Fa
cultatea de geografie 
a Universității „Vic
tor Babeș“ din Cluj 
încă de la începutul 
acestui semestru au 
început 6ă facă ex
cursii de studii în ju
rul orașului Cluj. 
Scopul aceslor ex
cursii este acela de 
a-i obișnui cu stu
dierea diferitelor for
me de reli Pe lîn-

oteta împrejurimile 
Clujului. 6 . de
excursie a fost 01^ 
nizită de curînd 'a 
Chăile Turzii. Au 
participat studenții 
din anii l, U, HI, 
precum și studenți de 
la alte facultăți. O-

rientîndu-se după 
hărți topografice, stu
denții au mers în li
nie dreaptă neocolind 
obstacolele naturale 
După, urt prim popas 
la cabana Făget, au 
mers pe cumpăna 
apelor formată între 
Arieș și Someș. Rind 
pe rînd au rămas în 
urmă țațele Crăești 
și Petrești. Și în 
sfîrșit. Cheile Turzii 
cu măreția lor.

Dimineața, încă 
înainte de răsăritul 
soarelui a început 
ascensiunea.

Odată ajunși pe 
culme, tov. confe
rențiar Alexandru 
Ș^vu și tov. lector 
che care-i S?.odula- 
au început să expli
ce acțiunea de ero
ziune a apei asupra 
calcartiliH. în fața

noastră aveam exem
plul ei viu. Apa Hâș. 
datele («fluent al 
Arieșului) după o 
„muncă" Îndelunga
tă făcuse ca nivelul 
de la 6u.prafa apei 
pînă în vtrful chei
lor să atingă 350 m. 
Diferența fată de ni
velul mării e 750 me
tri, iar înclinația 
pantei atinge a- 
proape 90°, lu
cru care impre
sionează in mod de
osebit. După priviri 
lungi, admirative, 
studenții au părăsit 
cu regret aceste fru
museți, care l-au 
ajutat să-și Între
gească cunoștințele 
-■tnătate pe băncile

Corespv,.
ION POP 

Stuaferit

Mă găseam intr-una din zilele 
trecute in mijldctil uhui rtup de 
studenți ai Institutului de artă 
teatrală șl ciherfiatogrăfică „I. L 
Caragiale". Repetiția încă nu în
cepuse, insă se discuta aprins pe 
marginea unui recent eveniment.-, ere. 
hitf-ădevăr, fttilmt! cu b Sdară ina. prigi 
inte, Jn urma producției clasei de 
Actorie a maestrufiii Ion Finte^ 
teanu cp „Plicul" de Liviu Re- 
breanu, avusese loc la Sludioul 
Experimentai ai insti*— -
miera spectacolului <__
Ibsen : „Peer Gynt", pregătit 
studentii-actori ai anului IV in 
regia colegului Iot Dinu terhescu. 
(Abili IV regie.teatru). Impresio
nantă creație a tthărului Fibrin 
Piersic, In vîrstă de ttutttâi 20 de 
ahi, interpretind rolul lui Peer 
Gynt, a stfrnit entuziasmul și 
emoția publicului.

Succesul detestă! Peer Gynt ne-ă 
suscitat însă interesul unor intor- 
htății asupra preftătirit viitoare
lor producții ale Institutului, după 
cta că pitesa lui CăsSorta: „Copa
cii ttior In pieloafe". Intrată de|a 
ih spectacol.

Pe sălile Institutului domnește 
liniște deplină, sptecifică muncii 
creatoare cp se desfășoară îna
poia fiecăreia dlrt acesre iiși groa
se. Doar din cind in etnd. pe la 
cite Urt etaj, se aud rîse- 
tele vreunui grup de studertți 
ăflați tn pauza țintei repetiții. Aci, 
ih sală de la etaibl Ut, am făcut 
cunoștință eu colectivul de lucru 
al studentului.regizor ban Alexan- 
dreScu, care repetă cu colegii săi 
pitesa lui G. M. Zarhfircscu ■ 
„Domnișoara Nastasia", progra
mată a fi prezentată îh premieră 
ihtrte 2—10 aprilie. Ani asistat la 
un „șhur" al primului act, care 
nte-a permis să ihtuini liniile de 
dezvoltare alte personajelor prin
cipale ale pieăei. Luindu-și eroii 
din lUmea de la periferiile Bucu- 
reștiului. ZamfirescU urmărește 
scopul relevării valorii lor uma
ne, a gindutilor și pasiunilor lor. 
Rolul Nastasiel, terbiha care cu
noaște serttimthte ptofiinde, pu-1 
ternicte, văzîndu-se ruptă de me. 
diul întunecat al mahalalei în 
care trăiește, prin dragostea ei 
pentru Lucă — va fi interpretat 
de Geta Angheluță. Nastasia Ge
tei Angheluță, întotdeauna stă- 
ptnită de pasiune, este un carac
ter puternic, perfect eohtnrat, ce 
se definește pe deplin prin' cum
plita răzbunare hărăzită lui Vul- 
pașin, ucigașul iubitului ei, pe ca- 
re-1 răpune cu ajutorul propriului 
său sentiment de dragoste pen
tru ea. Getei Angheluță ii dă re
plica Ih VulpaȘIn. colegul ei 
Avram Cristea. cu care alcătu
iește un cuplu reușit. Vulpașin a- 
cest .,Ucigaș cu inimă de copil1* 
ne aparte ea un autentic zbir de 
mahala. Gheorghe Eopovici tră
iește cu sinceritate șl multă dă. 
mire drama omului lipsit de pu
terea de a înțelege cele ce se pe
trec in jurnl său. (Bătrinul Sbr- 
covă). De multă sensibilitate dă 
dovadă Gheorghe Bănică ih rolul 
lui Loca, ca și Adina Popa care 
eu multă dezinvbltură întruchipea
ză pe Paraschiva. Urt ritm bine 
chibzuit șl • gradare judicioasă a 
evoluției caracterelor ne inspiră 
încredere in linia regizorală a 
viitorului spectacol.

Metoda științifică
formează din

terii de analiză a fost în- 
cn fraze pompoase.

însușirea dogmatică a Cunoștin
țelor de specialitate a fost încă una 
din câuzele care i-a împiedicat pe 
unii studenți în fonharea unui 
just sisteni de lucru. Nu întîmplă- 
tor cele mai de seamă neajunsuri 
ale metodelor de niuncă se mani
festă la acei studenți care nu au 
învățat să gindească științific, la 
cei care s-au obișnuit, an de an, 
să rețină, sa memoreze materialul, 
dar nu să-1 înțeleagă, să-1 fudetee, 
și să și-1 însușească creator.

Lipsa pasiunii în studiu, a unei 
atenții deosebite față de disciplina 
lor de specialitate a generat une
ori cazuri de eschivare de lâ obli
gațiile curente, sau îndeplinirea 
lor formală, fără suflet, un studiu 
pe campanii — mai cu seamă în 
preajma examenelor.

Toate acestea au făcut ca pe 
unii dintre studenții noștri să 
nu-i caracterizeze studiul conștiin
cios, sistematic, științific, dorința 
de a căuta mereu rezolvarea pro
blemelor în dischție, ci studiul „pe 
apucate", „în asalt"', iar interesu
lui față de problemele practice i-au 
luat locul speculațiile, sofistica. 
Anii au trecut. Chiulul pe care 
unii studenți au crezut că-1 trag 
facultății, s-a întors de fapt îm
potriva lor.

Cu toate acestea, nu este atît de 
tîrtiu ca studenții să-și dea seama 
că sistemul de lucru nta este o ce
rință formală în studiul unei dis
cipline, ci o necesitate, un ansam
blu de reguli și deprinderi prac
tice de natură să-1 ajute pc omul 
de știință în munca sa. Sistemui 
de lucru care îl va caracteriza îh 
linii generale pe oniul de știință 
ia naștere chiar de pe băncile fa
cultății și are în acest (imp chiar 
mai multă importanță decît un

v La început am refuzat invitația. 
(7 Mi-am cerut scuze motivînd în 
0 continuare prietenului meu ,Jsep- 
z ist”» oră eti oFă, ocupațiile, mele 
\ de sîmuătă dujîă-âfriiază. 2adăr- 
Q nic. De un entuziast nu scapi nici- 
P odată Ușor.. . .. . .
0 Am pfomis că v«^i verii 1a re- 
a iUarfeâ 0rfrriidȚei. PrteteriUl meii 
y a pus atunci la îndoială calitatea 
(2 tnea de reporter. Un reporter a- 1 
ă devărat, înfcerca el O definiție, nu 
0 se poate riiariifesta refractar și 

dezinteresat față de inițiative ine-
v — Bine, dar pînă acum nu știu
V decît că e vorbă dd 6 inițiativă ihe; 
Q dită. . Prezintă-mi-d. (în treacăt; 
0 am aflat că este unul din auto- 
A rii inițiativei).
\ — Eh, strici totul. îți rezervasem
v surpriza Fie, ți-o destăinui.
(0 îh institutul lor gazeta Satirică 
O „Ghimpele" și-a dovedit eficacita- 
ă tea. EpigramiȘtii, carlbătutiștii Sâ-
< tiricli, (toți studenți) colaborează 
Q la gazetă numai cu materiale ins- 
d pirate din realitățile instililtului. 
7) Ele stîrnesc mare vîlvă: De aici a 
x pornit ideea unei ediții „luminoa-
< se”, pa peliculă, a uGhifhpfelui”.
v Considerente ? în sala de. pro; 
d lecții din institut ăe fac Vizioriărj 
a bisăptăminale. Se înlesnește âstffel 
\ mult mai multor studenți lectura
< „Qhlinpriul . îl vor 0Utea ;,citî“ 
9 pe ecran unde va fi prbiectat,

transpus pe dlăfilm.
a înainte de fidcăre Spectacol ti- 
/ nematografic, un ..Ghimpe” lumi- 
\ nos. Bravo idee I
/ Ce se fac acum cel care, pentru 
Q atitudinile Ibr bund de satirizat, 
A sînt puși cu adevărat în ,;văzul 
X lumii’ . (La vizionări vin. și per* 
7 sbane din afara institutului dd
V cele mai multe ori prieteni .și prie- 
0 tend). Pdntru unii „Gnlfhbme" ăsta 
h mai prezintă un inconvenient. Lui 
A nu-i mai pot fi sustrase caricațu- 
A rîld. așa cum s-a mai tntîmpîat 
\ uneori la gazeta de perete, ațynci 
v cînd l-a supărat ,*,popularitatea” pe 
0 cei vizați.
A Da, indiscutabil, „Ghimptele” ăstă 
A este un mar.e ghimpe pențru cei 
\ cd pricină. Gînulțl-vă lâ cîte p'er;
V soane încap în sală, înmulțiți cu

fiatru (numărul spectacolelor pe 
ună) și veți, afla numărul pelor 
\ -*e privesp, al celor câ rtd...

< Bravo_ idee 1
tuturor nti refiizați 

încercați să motivați.

La etajul imediat 
urmitbf repetă stu
dentul David Esrig 
In regla căruia se v» 
reprezenta „Vicleniile 
lui Scapin“ de Mol -

. «-« w „ti*’*!*»! tohctepfîR. «rt tum
spectacolului cu piesa lui *buE îlfcridBpa 

: „Peer Gynt“, pregătit de rea lui Dodu Stăndkci

I, ne vor pre-
Scapîn de-c

:um

fiatru (numări 
ună) și veți, 
.•e privesp, al

Mă adresei
Invitații- Nu ____ ------ -------- ...
oră cu oră. ocupațiile voastre ae 
sîmbătă după-amil 
la I.S.E.P.. stmbăl 
eAtat de f ‘ ’ 
Popi și —
prerăieră !

___ iază. Ne întîlnim 
. sîmbătă. „Ghțmpele” 
Virgil Bordeiahu.; Aurhl 
Alexandru Radocha are

VALER1U LAZAROV

La căminul „Bruias" studenții locatari ăi camerei nr. tl

ii;

(Urmare din Mg. !-a)

zi in studiul de ( 
tea atitudinea lor

speciafitate. Ade- 
_ t părea că spune t 

„această disciplină am studiat-o, 
cu ea am terminat". De aceea, la 

" studenți, locul analizei temei
nice, dialectice, a proceselor eco
nomice l-a luat superficialitatea, 
tendința de orientare către eeea ce 
este secundar, către amănunt, me
morarea de cifre, necri-
tică a unor teze ana
lizei concrete l-a luat de multe ori 
deducția „proprie", raționamentul 
sterpe lipsit de legătură cu proce-

unii

Odată cu sosirea primăve
rii, studenfii Institutului A- 
gronomic ;,N. 8ălcescu“ din 
București, au început munca 
praetieă pe lotul experimental.

în fotografie: studenții Fa
cultății de horticultută în tim
pul unei ore de practică.

—c sterp, lipsit .„.
I sul obiectiv, real, al vieții practice. 

Așa s-a întîmplat uneori la semi-
' nariile de economie politică cînd
1 unii studenți încerean să deducă o 
‘categorie economică din alta și 
ajungeau desigur la rezultate gre
șite. în schimb, lipsa de conținut

▲

bagaj mare de cunoștințe, acumu
late la întîmplare, dar lipsit de o 
metodă justă de. lucru* Pe bună 
dreptate academicianul sovietic S. 
I. Mironov de la Institutul de pe
trol al Academiei de Științe a 
tJ.R.S.S. își amintea îhtr-Un arti
col nublicat anul tteecut că pe 
timpul cînd era student profesorii 
Obișhuiau să le spună : „Noi vă 
învățăm să lucrați, iar cunoștințele 
vi le veți însuși și singuri". Ase
menea adevăruri ar trebnl să le 
amintim și noi mai mult studen
ților.

Nu este mai puțin adevărat că 
și studenții ar trebui să fie aju
tați mai mult pe această linie. Ade
sea, cadrele didactice cunosc pu
țin pe studenți și felul lor de mun
că, trăsăturile lor de caracter, pen
tru a putea interveni cu eficacitate 
insistînd de la caz la caz asupra 
unora sau altora din elementele 
sistemului de lucru științific, fără 
însă ca aceasta să se transforme îh 
pisălogeală sau dădăceală.

O altă mare scădere în pregăti
rea de specialitate a studenților 
facultății de economie politică este 
lipsa spiritului creator. Se știe că 
fără creație nu există știință. Iar 
aceasta este legată în bună parte 
de un sistem just de lucru. Sim
țul noului este rezultatul unei 
munci perseverente, depuse siste
matic, cu metodă.

Pentru studenți, a avea dezvol
tat simțul noului nu înseamnă 
neapărat a inventa, a aduce o Con
tribuție epocală în știință — deși 
ca urmare a activității lor în 
cercările științifice pOt exista rea
lizări. creații valoroase în toate 
domeniile de specialitate. După 
părerea mea. simțul riouiui se con
cretizează la studenți îndeosebi, în 
orientarea lor justă către proble
mele esențiale, în priceperea de a

întrezărim un Scapin 
viu, strălueitbr, inteli 
gent, volubil .(atenții 
mare Insă la âlUileca 
rea spre efecte ief 
tine).

l-am mai văzut It 
lucru pe Adela Măr 
culescu (anul 11 aetc 
rie), care repeta „sce 
na rîsuluȚ* din rolui 
ei, încredințîndu-ne ct 
vom vedea o cuceri
toare Zerbinette ș1 
pe Cosma Brașoveanu 
(anul IV actorie) 
care realizează c 
compoziție de un co
mic valoros în rolul 
bătrînului Ger on te. 
Ne puttnd face cu- 
hdștihfi fi cu cei
lalți interpreți, ne mulțumim doar sînt obosiți, și ma4 mult decit toa- 
să anunțăm și restul distribuției : 
Cornel Russut^n Argante, Florin 

in Octave, Gheorghe Pintilescir 
în Leandre, Luci Mara Gheorghiu 
in Hyachynthe, Leopoldina Bălă 
nută îrt boîca.

Există toate premizele ca acesi 
spectacol să releve în întregime 
valorile textului acestei „comedii 
feroce", după cum o denumea Jac 
ques Copeau, stlmind spectato
rului hohote de rîs.

Studenții au întrerupt repetiția,

(J scenă din tabloul 7 bl spăctâcoliiiui 
„Peer Gyni“ îh interpretarea sludenfilor- 
actori Ioana Bulcă-D'acohescu și Florin 
Piersic.

te — ni se pare — stînjenițl de 
prezența în sala lor de repetiție a 

Piersic în Silvestre, Gh. Bănică unui intrus^ cfttuia ii aruncă pri
viți din ce în ce mai stăruitoare. 
Le cer scuze acestor harnici în. 
vățăcei în d-ale artei că i-ani de- 
anjat în activitatea Ion printr-o 

inoportună prezență. Am făcut.o 
doar pentru a destăinui și altora 
cite ceva din secretul muncii lbh 
Ihtrusul era tel ce sbrHHeăză as- 
tăil.

CORNEL CRISTIAN

■Jt

Cercetători pasionați
Dintr-una din săli

le de curs ale Facul
tății de chimie r in
dustrială din Bucu
rești, odată cu ter 
minarea orei, tova
rășul conferențiar O. 
Solomon iese încon
jurat de un grup de 
Studenți, Pe față-i 
citești mulțumirea. 
Prelegerea sa despre 
dezvoltarea produc
ției de mase plastice 
din țara noastră, a 
fost ascultată cu viu 
interes de studenții 
anulai 
dintre 
unele 
acum, 
drum 
rie-,

— Veniți cu toții 
la laborator, acolo vă 
veți lămuri.

— Intr-adevăr ore
le de laborator sint 
mult așteptate de 
studenți. Acolo, tn 
lumea attt de fami
liară lor — sticluțe, 
eprubete, retorte — 
se fac descoperiri in
teresante, se trag 
conc larii practice. 
Deși tinăr. laborato-

IV. Cițiva 
ei au de pus 
întrebări chiar 
pe culoar, în 
spre cancela-

rul este înzestrat cii 
aparate nlodern£, dfe 
mare precizie-. în ju
rul aparatelor să în- 
șiraie studenți din 
anii IV și V. Fiecare 
st a dent dtvihe aici 
in laborator un pa 
sionat cercetător. Ei 
iși desfășoară, acti
vitatea sub îndru
marea cadrelor di
dactice de la catedra 
de mase plastice.

Cele două studen
te — Margareta To. 
rrțescu și Gabriria 
Mandel — urmăresc 
cum prinde viață, In 
universul minuscul 
al unei eprubete pro
iectul lor de diplomă, 
într-o sală vecină 
studentul Nicolae Fi- 
lipescu umple tabla 
cu formale chimice 
sab supravegherea 
atentă a asistentului 
Emil Dancia. Alți 
studenți printre care 
Doru Pleșu, Nicolae 
Pop și alții, urmăr'esc 
cu atenție evoluția 
anei reacții chimice. 
Peste tot muncă a- 
siduă, cercetări pa
sionante, rezultate

rodnice. Gift sladiâ- 
ți ha și.aii lucrat 
proiectul ae diptdhiă 
tn acest laborâioll 
Dintr-un dulap tov. 
Solomăn -a scos cite- 
rt» produs» obținute 
de ei: izolatoare, a- 
camulatori. Dthtr-un 
ilbsar a scos 0 scH- 
soare venită din R.D. 
Germană-, plin c-are 
o revistă de specia
litate, felicita colec
tiva! format din to
varășii Coman Io- 
hescu, lori Citită Șl 
O. Solomon pentru 
lucrarea despre sin', 
teză călbazorului, pe 
care revista germană 
a publicat-o tn pagi
nile ei. Studenții fd- 
ctiltății colaborează 
și cu întreprinderea 
..Anticarotivul" din 
București. Cu aceas
tă întreprindere fa
cultatea u încheiat 
un contract te co
laborare tehnică pen
tru obținerea unor 
căituri antic'rirrizive, 
a unor mese aMi-tu- 
cide ?l altele.

V. VIȘINESCU

de lucru
facultate
determina cu o eît mai mart pre
cizie încotro trebuie îndreptată 
cercetarea pentru rezolvarea unei 
probleme, în modul original, per
sonal, de a ataca o problemă în 
vederea rezolvării ei, în capacitatea 
de a vedea la ce concluzii duc 
anumite experiențe sau fapte, cifre 
etc. Or, tocmai acest lncru lipsește 
multor studenți.

Firește simțul noului nu este ro
dul unei „inspirații divine”, ci re
zultatul unei munci perseverente, 
care ia naștere din însușirea, la 
înalt nivel și în strînsă legătura cu 
practica, a euhoștințelor de specia
litate și șe bazează pe metode de 
muncă științifice, adecvate specia
lității respective. Unii studenți sînt 
însă mai mult culegători .strîngă- 
tori de teze, date, cifre, fapte și 
mai puțin căutători pasionați ai 
noului. Le lipsește îndrăzneala, 
sînt mereu timorați de frica de a 
nu greși. Dar fără îndrăzneală, 
fără curaj, în atacarea probleme
lor științifice, fără căutarea asiduă 
a ineditului, fără greutăți și — 
uneori poate și greșeli — nu se 
formează nici spiritul creator. 
Bineînțeles dorința de a căuta noi 
căi pentru rezolvarea problemelor 
nu poate fi o justificare pentru 
tendințele aventuriste, pentru năs
cocirea de teze și concluzii care 
nu au o bază științifică.

în condițiile regimtilui demd-

rul specialist luptător neobosit pen
tru nou, dușman de moarte al 
conservatorismului, un intelectual 
pe care nimic nu reușește să-1 îm
piedice de la înfăptuirea ideii sale 
originale» un om care muncește teu 
pasiune» un om care trebuie să în
vingă. Și Lobanov nu teste un 
aerou pozitiv" pe hîrtie, imagi
nea lui depășește acest cadra, iar 
trăsăturile lui de caracter tind să 
întruchipeze tipul intelectualului 
luptător pentru comunism.

In condițiile regimului demo
crat-popular, față de condițiile 
create, pasiunea de studiu trebuie 
șă-l caracterizeze pe inlelectualui 
în formare, pe student. îtitrucît 
toate realizările servesc poporului, 
maselor de oameni ai munții. In 
legătură cu aceasta păstrez IhcJ 
proaspătă imaginea Iul Aiitifei Nl- 
colaevici Lobanov, eroul principal 
al romanului „Căutătorii** de A. D. 
Cronin. Pot spune, fără să greșesc, 
că așa mi l-am Imaginat pe viito-

Din prdgramul Casei 
de cultută a studenților 

din Bucur ești
JOI 28 MARTIE ora 20,30 

„Joia Festivalului": Concurs 
ghicitoare pe tema : „In drum 
spre Festival'*, organizat tn 
colaborare cu Casa Prieteniei 
Romîno-Sovietice.

Se acordă următoarele prt- 
mii:

O călătorie gratuit^ la Mos. 
cova și Leningrad fa timpul 
Festivalului.

Ceas Pobeda
Serviete piele 
Baticuri
Cărți.
Lin premiu colectiv care 

constă iți White gra.uite ii un

20,30: Seară literari „Maxirii 
Gorki" : Scriitoarea AJariă 
Vlad va ypffel despre: .inte
lectualul In dramaturgia lui 
Gorki**. In continuare va rtila 
filmul „Vassă Jeleznova".

SIMBATA 30 MARtlE, ora 
19,30: Formații studențești 
pe scena «sei de Ciiltură a 
Studentiloi.

I.M.F. prezintă specîâcdiul 
„Cu dragostea nu-i de vlu- 
mit**.

DUMINICĂ 3i MĂh; E; 
Progfâni fdstlv fnchiha! ziltei 
dă 4 aprilie, ziua btiliefălii 
Ungariei de sub jugul hitlerist. 
Urmează un film.



15 ANI /i • 
de la asasinarea 
lui POMPILIU ȘTEFU

ENTUZIAST, CUCERITOR

Se tmplinesc 15 ani de eitid 
călăii antonesdeni i-au împușcat 
pe Pompiliu țtefu, «rou al clasei 
muncitoare, luptător neînfricat 
pentru libertatea și bunăstarea 
celor asupriți de regimul capita
list.

Activitatea revoluționară a lui 
Pompiliu Ștefu a fost închinată 
luptei duse de Ropotul flostru 
muncitor în frunte cu partidul 
comuniștilor pentru lichidarea 
exploatării și o viață fericită.

*
Pompiliu Ștefu și-a desfășurat 

munca sa tăvOlUțlonafă fn pe
rioada cind iri Rotnițiia se înte
țea procesul de fascizare, cind 
șomajul, mizeria maselor și te
roarea polițistă creșteau necon
tenit. In anii 1934—1937 ti gă
sim pe Ștefu 1a tipografia „Car
tea Romînească" ca muncitor li
notipist. Era iubit și respectat 
de tovărășii săi de muncă și 
luptă care iși amintesc cu dra
goste de adunările ilegale orga
nizate de el în pădurile din ju
rul Bucureștiului sub denumirea 

> de „excursii" pentru a se feri de 
| copoii siguranței.

In 1^37 Pompiliu Ștefu este 
mutat H tipografia „Monitorul 
Oficial" unde ajută la organiza
rea celutei de partid de care 
răspunde personal începînd din 
1939. Studiind necontenit invăță- 
tură marxisf-jeninistă el devine 
sufletul întregii mUnci de partid 
din fabricș,

Cind a început criminalul răz
boi anti-sOvietic, partidul i-a în
credințat lui Poriipiliu Ștefu con
ducerea unui grup de cbmuniști

oare aveau sarcina grea și de 
mare răspundere de a tipări, pe 
ascuns afișe și manifeste revo
luționare, care conțineau chemări 
la luptă tfnpotriva războiului 
anti-sovietic și a dictaturii fas
ciste, manifeste cU inscripția 
„citește-1 și dări mai departe".

Ir) plină activitate revoluțio
nară Pompiliu Ștefu este arestat 
de pollțid din Cauza Unui trădă
tor care a divulgat existența ma
nifestelor în fabrică. Ștefu îm
preună cu alți tovafăși este ares
tat și thteitinițat la închisoarea 
Jilava, unde este supus unor 
crunte și bestiale torturi cu 
scopul efe a-1 determina să-și tră- 
deze tovarășii, fel și-a ținut trtsâ 
făgădulala făcută tovarășilor șât 
în beciul de la siguranță: „Chiar 
de-ar fi să mor, nu voi trăda". 
Și Ștefu nu a trădat

Pompiliu Șlefu a fost con- 
damhat de tflbiinălul militar la 
moarte, fn ziua de 28 martie 1942 
a căzut la datorie Pompiliu ȘtSu 
fiu credincios și luptătbf de sea
mă al clasei muncitoare. 
-TSSWW 

Iui Pompiliu Ștefu care și-a sa
crificat viata sa pentru ca viața 
noastră să fie mai frumoasa 
Pentru tineretul patriei noastre 
viata comunistului Pompiliu 
fu trebuie să însemne uri puter 
nic imbold și îndemn la muncă 
și luptă pentru înflorirea 
noastfe patrii, pentru 
deplin al cauzei pentru 
murit Ștefu.

dină activitate revoluție-

scumpei 
triumf sJ

care a

t S.

t

ț
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I Gata juniori
despre șansele echipei noastre și fotbaliștilor juniori belgieni In 
despre unele echipe câte vor par- cadrul turneului F.I.F.A. din
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pelor de teatru ale căminelor 
eulturule- Erau deci merr.brii 
căminului eidtvr*! drn
Sibiului, reehi prieteni ai dan
sului r cântecului. Carul lor, 
infHnțat tn 1888 de inrdț&toru! 
Aleman Golea reo^ani2at în 
1931 de învățătorul Marin loan 
— î< tuUH eoHs! — â MtpfiMat 
safuhu o dragoste pasionantă 
pentra

Am ir.ttal în sala :n eare echi
pa rățin&reană trebuia s&fl 
prezinte spectacolul ^JVunta cio
bănească" cu senzația câ, arind 
prileful să-mi indnt sufletul cM 
cele mai frumoase perle die 
dansului și tintecului popular, 
va trebui sS. fiu, fără vndoiali, 
indulgentă față de inerente slă
biciuni p stingidi.

Ceea ce em tăcut m-a uimit 
yi m-a incintat profund, dore-

Practica in școlile profesionale
(Urmare din pag. Ids) 

timpul în secții. Un maistru de 
la Școala profesională de uce
nici „Partizanul Roșu" spunea : 

- „CInd intrăm in fabrică, ca prin 
t minune, to(i ucenicii lucrează la 

mașini; după ce pleeătn, însă, 
lucrurile iși schimbă înfățișa
rea".

Soluția care ar reglementa, In 
măre măsură, problema suprave
gherii practicii este — au deela- 
rat participant» la consfătuirea 
noastră — reînființarea posturi
lor de maiștri coordonatori, eare 
să aibă fiecare sub instructaj 
un număr de cca. 109 ucenici. Re
crutați din rfndtil celor mai buni 
tehnicieni, maiștrii cootdofiatorl 
âr sprijini concret procesul de 
de formare a muncitorilor, ar 
răspunde de nivelul pregătirii 
ucenicilor, ar urmări permanent 
desfășurarea practicii.

Nu ne este indiferent Ce fel de 
Oameni vor ieși din școlile profe
sionale. Trebuie să dăm econo
miei naționale cadre <a!lfităte la 
un nivel superior. Acesta este 
scopul pentru eare au fost orga; 
nizate școlile profesionale de 

I ucenici. In prezent «iodul de or- 
F gadizâră.a prăetieii nu este ădtis- 

făcător. Multi muncitori sînt prea 
puțin atăpini pe meserlb, sînt ca
lificați de curlrid la locul de 
muncă. In afară de aceista na- 
jorifatea întreprinderilor lucrea. 
ză In trei schimburi, deci uce
nicii se inttldeSc cu muncitorii 
pe lingă câre au fost repartizați 
doar odată la trei săptămini. Nu 
există deci continuitate tn siste.

mul de îndrumare. Iri acest caz 
este nevoie de cineva apropiat 
de problemele școlii, care aă se 
afle ih permanență în mijlocul 
ucenicilor, să.i iridrume, să-i 
sfătuiască îndeaproape. Este ne
voie cu alte cuvinte de maiștrii 
coordonatori.

Totodată, dat fiind că în sec
țiile productive nu există deobi- 
cei utilaj disponibil pentru a fi 
dat spre folosință ueefiiltilbr. și 
că orardl refluă a! prâcfidii uce
nicilor — 6 ore pe zi — impie- 
dieă încărcarea normală a mași
nilor tn schimbul t-esjteetiv. s a 
propus înființarea, jn uzine, a 
unor secții speciale pentru prac
tica Ucenicilor, cu plan de pro
ducție defalcat din plănui Uzine
lor respective. AeeăStâ af făce 
inutile contractele de calificate 
încheiate azi între muncitori și 
ucenici, carb îh general nu dau 
rttiiltătele dorite:

DatOria tinerilor
Comitetul orășenesc (J.t.M. 

Stalin — prim secretar tov Ion 
Bieoi — s-a otupat Ift Ultlifiâ 
perioadă mai mult de școlile de 
ucenici. In urmă ca a luna de 
zile a tost brgahlzatii o Ședință 
în care s-au dezbătut pe larg 
problemele legate de practica 
UceiiiHIef începutul este ban și 
trebuie continuat.

In general vorbind, organiza
țiile U.Ț.M; din Școlile profesio, 
riale din Orașul Stalin s-au iri- 
grijit insă Iri Jrrta mică masuri 
de practica UceriiclIdr. In afară 
de grupul Școlar „Steagul Roșu"

și de școala uzinelor de tractoa
re „Ernst Thălmahh* în restul 
școlilor, organizațiile de bază 
U.T M. nu au dovedit întotdeau
na inițiativă, spirit combativ față 
de lipsurile manifestate ia unii 
ucenici. Nu sânt rare cazurile 
cind unii ucenici Iși ffosesc vre
mea in disciiffi inutile, cind sub 
diferite pretexte pleacă de la 
Sractieă, sau cind răȘpuhd o- 
raznii tountithrilor mai in vir

ată. Nu întotdeauna asemenea 
cazuri au constituit teme aie a- 
dunărilor generale de organi
zație.

Organizațiile LI.T.M. din școli 
au nenumărate posibilități pen
tru a-i ajuta pe ucenici. Membrii 
comitetelor U.T.M. trebuie să 
meargă iii riridul acestora, să 
stea de vorbă cu muncitorii, să 
transmită conducerii școlilor și 
diriginjilor constatările lor.

Activiștii Comitetului orășenesc 
U.T„M. Stalin trebuie să sprijine 
mai mult organizațiile U.T.M. din 
școlile unde înșiși secretarii sint 
ucenic!, si-i ajute la întocmirea 
planurilor de muncă, să participe 
la ședințe de comitet, la adunări 
generale, să dea sugestii pentru 
Înviorarea muncii de organizație.

PROBLEME ÎNRUDITE
Pe lingă problemele practicii 

propriu zise, participant^ la 
consfătuirea organizată de ziarul 
nostru âu mai ridicat și alte prb- 
bleme; înrudite. Ei au arătat că 
ucenicii anului III nu reușesc să 
citească desenele tehnice. In mod 
deosebit s.a subliniat faptul că

ucenicii anului III sînt rupfi de 
școală din cauza rezumării înrătă- 
nrintulai teoretic, la o singură zi pe 
săptăminâ, timo insuficient peți- 
tru însușirea cunoștințelor. Ar 
trebui revenit — s-a propus — 
Ia programul de două iile pe 
săptămini teorie și patru tile 
practică.

O altă chestiune care s-a ridi
cat a fost aceea a programelor 
analitice, dintre care multe în 
prezent sînt ineomplecte și con
țin suprapuneri supărătoare.

O altă defecflune constatată, 
este și aceea eă adesea lucrările 
pPactice se execută înainte ca 
ucenicii sa fi primit noțiunile 
teoretice.

Lipsa manualelor — iată o 
altă problemă, viu discutată, dat 
fiind că în momentul de făt-ă 
profesorii sînt nevoiți să-și folo
sească timpul dictînd lecții cu- 
vînt cu euvînt.

Prezentăm ministerelor intere
sate, ca și Direcției generale a 
învățămintului tehnic și profe
sional din Ministerul Invăță- 
mintuiui și Culturii, punctele de 
vedere ale cadrelor didactice din 
școlile profesionale de ucenici 
din Orașul Stalin, puncte de ve
dere care sint și ale noastre. 
Prin aplicarea lor în cadrul vii
toarelor măsuri pentru îmbună
tățirea învățămintului profesio
nal, sperăm să se obțină rezul
tate mai bune, atît în pregătirea 
practică — subiectul rindurilor 
de mai sus — cit și in întreaga 
muncă desfășurată în școlile
profesionale.

dinda-nte tncd odată inepuiza
bilele neaurae ale Mttilari nostru 
ia ascensiune. .Jiussta eiobă- 
n—»rff" nu este o simplă nrită 
de motive /«iciariee legate de 
risssalul nuntii. Genul ei nou 
•an fel de ope-etl populară — 
• penrna autorului să aducă pe 
ternă e seevenH de triată, un 
crimpe» de fapte ri obiceiuri 
speriSc locale. Doct ar fi insă 
curbs numai de etit. realizarea 
n-ar fi iețM din comun. Im
portant este faptul că fiecare 
din cei M de membri ai an- 
MmblaJui se poate considera 
eoauter, oi fiecare a imbopiții 
eu o melodie sau eu un gest, cu 
o corbi de duh sau cu o amin
tire errmpeiul de viață pe care 
răftuirenii n trăiesc in fața 
spectatorilor.

Jiu situ un cronicar versat, 
dar cred că ispita entuziasma- 
lui spontan ar fi înfrint voita 
obiectivitate a oricăruia dintre 
aceștia, tri fața modului cu totul 
firesc ia care artiștii amatori se 
mișcă ta scenă, a dăruirii lor 
cuceritoare fiecărei replici a 
spectacolului. Paraschiva Dră- 
poi, țărancă muncitoare de 55 de 
ani. membră a ansamblului din 
1931 și pină astăzi, joacă rolul 
unei soacre avare ți meschine. 
Ea găsește in replici și mișcări 
un umor suculent, smulge 
spectatorilor hohote de ris ți 
aplauze la scena deschisă.

De fapt ar merita consemnat 
aportul fiecărui membru al an
samblului dar citeva rîhduri 
despre fiecare din cei 90 de 
membri ai săi ar atinge pină la 
urmă dimensiunile unui volum. 
Nu pot să renunț să menționez 
insă pe învățătoarea utemistă 
Letiția Iliuț, cuceritoare in ro- 
Iul ei de leliță bună și poznașă, 
pe Comun Iliuț, activist al comi
tetului raional U.T.M.-Sibiu, hî- 
tru și drept în rolul lui de 
„jude" al obștei satului, pe loan 
Roman, strungar în lemn, care 
izbutește la tinerețea lui incon
testabilă să fie un autentic baci 
de 1b de ani care-și mișcă cu 
ffreu picioarele anchilozate de 
bătrînețe, împărțind cu dărnicie 
sfaturi la „fișiori*—

Trebuie remarcat și apreciat 
în fiecare din amănuntele aces
tei creații neobositul entuziasm 
al tîhărului regizor sibian Geor
ge Stoicescu, care a făcut din a- 
ceastă demonstrație de artă 
populară o parte integranti i 
creației sale, dedicindu-i, timp 
dă 5 luni de iile, fdărfe multe 
din ceasurile libere.

ILEANA POPOVIC!

I-em găsit în plină febră a pla
căm pe fdtbalMU noștri juftwN, 
cdfe fă li aprilie bor începe în 
Spania turneul FJ.Fat. Valizele 
sini d» acum închise, tuf pregă
tirile tehnice în țari sînt incheiaie 
ți probabil tineri dimineață jucă
torii vor pleca la Belgrad — pe
nultima etapă înaintea întrecerii 
celor mai buni fotbaliști juniori.

Emoțiile plecării nu-l scutesc 
nici pe C. Teațcâ, antrenor al lo
tului, care este asaltat de radio- 
reporteri ca ți de cronicarii spor
tivi ai ziarelor, șl care, tn citeva 
clipe de răgaz, verifici încă odată 
dacă au fost împachetate și daru
rile pentru tinerii prieteni cu care 
se vor întrece în Spania.

Acum, tovarășul Teațci ne stă 
la dispoziție ți hoi notăm:

Plecăm mal înfli în iugoslavia, 
unde simbSti vom juca cU „Farti- 
iân"-Belgfad (fuhiorl). Am perfec
tat acest meci pentru ari familia
riza pe componența lotului nostru 
cu atmosfera întîlrtlrilor intetna- 
ționcle, pentru a prdvenl d even
tuală timorare și pentru a face for
mației ultimele „fetușărf. A- 
celați luerti este valabil și ț
nației ultimele „refutin'. A‘ 
cdați lucru este valabil ți pentru 
următoarea intflnire a fotbaliștilor 
noștri în Austria, la 4 aprilie cu 
selecționata de juniori â acestei 
fM.

Toc. Teașci ne-a vorbit apoi

0 revistă de folclor
Folcloriștii și iubitorii de 

creație populară s-au 
bucurat la recenta apa

riție a „Revistei de folclor" 
editată de Institutul de fol
clor din București. Revista 
cuprinde studii teoretice, stu
dii și materiale dih domeniul 
muzicii, literaturii și dansuri
lor populare din țara noasttă, 
studii asupra folcloristicii de 
peerte Hotare, recenzii și o bi
bliografie curetită asupra cer
cetărilor noastre în folclor. 
Revista iși propune să inlor- 
tneze și specialiștii din străi
nătate asupra Bogăției și fru
museții folclorului țării noa
stre cit și despre realizările 
folcloristice tomîhești iar pe 
folcloriștii romîni despre eve
nimentele și lucrările mai im. 
poftânte ale folcloristicei in
ternaționale. Primul număr al 
revistei cuprinde pe lingă cu- 
vtntul introductiv semnat de 
Sabin Dtăgoi. directorul In
stitutului de. folclor, articolul 
tov. Mihai Pop. despre „Pro
blemele și perspectivele fol
cloristicei noastre". Mai re
marcăm studiul „Citeva con
sideration! asupra ritmului și 
notației melodiilor de joc ro- 
minesc" semnat de Pasați 
Beatoiu; jBeia Bartok și fe
ciorul romînesc" semnat 
Alexandru Tiber iu etc.

Cu un conținut bogat și 
nat, revista apare thtfib 
gfijită formă grafică.

de

va- 
în-

Sînt multe, foarte multe cărți In paginile 
cărora găsești șt gtnduri care înflăcărează și 
eroi a căror viață luminoasă ai vrea sd o Ur
mezi. Cu greu insă se poate găsi o carte a 
cărei lectură captivantă să dea cititoralui o 
atît de mare bogăție de idei, cere să zugră
vească chipul unui om atft de minunat, ea 
volumul recent apărut de amintiri despre 
benin.

Această culegere de amtnriri pregătită de 
Institutul de marxism-leninism ae pe lingă 
C.C. al P.C.V.S. cuprinde an material vast 
despre viața și lupta lui Lenin pini te Marea 

) Revoluție Socialistă din Octombrie. Un al doi
lea volum va înfățișa perioada care urmează 
pini la moartea lui Lenin.

E gtell de acrit despre aci' Efritot
tiri, te m
Cartea trebuie a,__ ._ _ _
e cu putință intr-un articol de ziar aj vrea 
totuți să subliniez, doar citeva din trăsăturile 

dimfr HM Li 
din relatările 
trăi, de a I

a

rtnMahtâți u lat Vla- 
II 'etani ele se desprindLentn, „„

ile celor ce au abpt fericirea de a 
___ __ _ luptă alburi de ‘el.

în prima parte a cărții sînt cuprinse amin
tirile unor rude ate Idt Lenin. împreunate, 
ele ne dau tabloul copifarîei, adolescenței yî 
începuturile activități r^voiățiărtare a Iul 
Vladimir Ulianov.

Ceeă ce reții in primul rind din amintirile 
despre tînărdl Voloaea este dragostea de mun
ci. tncă din primii ani dt , 
ntuhilâidr'âl ,îh Yndd i&terhm 
zime și nu odată spunea qă 
întlmplare t'dt felul dă cărți 
mare lucru.

Preocupările lui Vladimir Ulianov erau 
foarte vaste. EleV ^tr'ăllicit (a absolvit liceul 
cu medalia de aur) el îmbina bnunca pentru 
școală cu studierea atentă neiMjlocită a 
cit șt a iiteraiurîi înaintate, a operelor marilor 
gthttftbH. în același timp Vdloaea era «H pa
sionat jucător dq șah,, îi plăceau nespus de 
mult plimbările ih răijlocdl rtaturii, sportul și

iste dragostea de inun
de Școală el a studiat

Itic, că profurț- 
daca citeții la

1 nu te alegi cu

muzica. , l, » .
Amintiriie ne dezvăluie felul iiț care stu

diind lucrările lui Maty ii Engels, qertetind 
cu pTofunzi^ne stările de (ucruri din Rusia de 
pe atunci șl participând la activitatea cercu
rilor 'progresiste încă în t anii petrecuți la Ka
zmi $i Samara s-a format fizionomia rebolnțlo- 
nară a lui Lettih.

„SirhplU că ddbvdtul“
Amihiirile ne prezintă numeroase fapte din 

care reiese figură Iul Leilfa de cohdiicătot. al 
partidului, de genlai striteg al revblutiei. To
varășii dc luptă al lui Leiiiii vdrbesc despre 
nbSecâta pasiune revoluționară a conducătoru
lui iubiți deșpre dragostea lui de muncă, ‘des
pre profunzimea neîntrecută, a gnidur'âor tsațe 
cdre strabăleâu spre viitor lurninind calb'a dc 
lupta a partidului, despib itie i^eblintit
și profunda sa încredere în popor.

Subliniind rolul unaș, multilateral jucat de 
întemeietorul fi conducătorul partidului bol
șevic fi mai tfrziu și ai statului sovietic, cu 
ații mai mare ne apare acea trăsături speci
ei lui Lenin, simplitatea și modestia sa.

1618 — pocestește M. 
n ifUreoat pe Dmitri Padoc, arun

care este, după părerea Iui, 
_ earacierwticd a feri Lenin r 

— Simplitatea. Este simplu ca adevărul 
.pag. 455). In citeca cutirtte este aici emteti- 
zai /titd mtnuâdC, ’mtr-adecăr comunist, de 
a fi âl lui Lenin ți casa cucerea pentru tot- 
deoana dsț^ostea fi stima tovarăfilor săi, a 
muncitorilor, țăranilor, tacanților, care îl cu- 
nOMau.

Lenin era uu om de o neobișnuită modestie, 
el nu permitea să i se scoată in evidență uria
șele merite ce le acea făță de mișcarea mun
citorească, in rund hă nu putea nici măcar 
îhcolți lingușirea.

Despre modestia lui Lemn vorbește și ur
mătorul exemplu. Delegații la Congresul al 
IX-lea al partidului bolivia au hotărît să săr
bătorească pe Lenin, care urma să împlineas
că 50 de ani. După ce au corbii doi tovarăși, 
cu toată cererea lui Lenin de a se trece la pro
blemele curente, cuv'tntânle de felicitare nu 
au contenit. Atunci Lenin a plecat. „La un 
rpoment dat — scrie in amintirile sale 1. 1. 
Petrovski — mi-a venit mie rîndul să prezidez 
ședința. Am fost anunțat că sînt chemat la te- 
lejon de Vladimir Ilici. El m-a întrebat ce 
se petrecq la Congres. Dam răspuns : „Cuvin- 
țărilș ,inphinate celei de a 50-a aniversări a 
lui Vladimir Ilici Lenin continua'. Vladimir 
Ilici mi-a. cerut f 
ac \ ------------ r..,-----------
Mî-d fost însă imposibil să fac acest Lucru.

Vladimir Ilici pe-a învățat pe noi, comu
niștii, sa fim modești, ne-a învățat că pe pri
mul, plan trebuie sa stea interesele partidului 
și ale clasei muncitoare, ih slujba căreia ne 
aflam' (pa^. 576).

Lâ citeva zile mai tîrziu, la adunarea con
vocată de comitetul de partid din Moscova, 
Lenin ,;a jtyiut o cuvintâre în Că'te a ridiculi
zai obișnuitele ditirambe care se cintă celdr 
yărbătbtiii, a schtyat pe Scurt calea străbătut, 
de partidul nostru, a ârătât greutățile care 
i-uu stat in cale și ne-a indemnaț să nu ne 
i'ăsdin uMețlți ae succese, să nu ne înfumurăm, 
in ac'eăsi'ă cu'cîntăre a Idi V. 1. Lenin, ca și 
tli întreâga lui activitate — scrie L. Stasova 
— au ieșit clar la iveală trăsăturile organice

. - foarte insistent să întrerup
aceste cuvîplari în calitatea mea de președinte.

Vladimir Ilici pe-a învățat pe 
niștii, sa fim modești, ne-a învăța

in t
dast
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proprii lui: modestia lai excepțională, lucidi
tate In aprecierea stării de lucruri, aversiune 
față de elogieri ți față de orice fraze pom
poase". (pag. 393).

înaltă principialitate
Întreaga activitate poiitică a iul Lenin se 

caracterizează printr-o înaltă principialitate, 
prin atitudinea necruțătoare față de dușmami 
fățiși sau ascunși ai socialismului. Este bine 
cunoscut ci Lenin înțelegea mai bine ca ofi
cine că nu poți iubi poporul asuprit fără s 
lupta împotriva asupritorilor lai, exploatatorii

(Bor in lupta eu dușmanii clasei muncitoare 
pe ații era el de atent fată de oamenii muncii, 
dind dovM Ar o mute ctMuri tufielească de
grijă față de tovarăși.

E. Stasova can em secretară a C-G. al par- 
NduM, relattnd cuvintele Itri Lenin care spo
nca că comuniștii stnt un bun al statului ți 
că no este admisibilă risipirea acestui bun, 
rmmtețte printre altele de următorul exemplu : 

„Cind a aflat ei F. E. Dzeriinski expecto
rează singe și nu vrea tă se odihnească, Vln- 
dsmtr Ilici m-a chemai la telefon și mi-a pro- 
pas si adoptăm o hcttrtre a C.C. prin care
Dzerpnski să fie obligat să plece in concediu 
pe timp de 2 săptămini la Narofoirinsk. Pe 
atunci la N'arofomtnsk era cel mai buh sovhoz 
din împrejurimile Moscovei, ață că acolo Dzer-

AMINTIRI
DESPRE

VI. LENIN
și sluefle tor oportuniștii ji revizioniștii din 
mișcarea muncitorească, iată pentru ce „ura 
menșevlcilor, atacurile lor erau pentru Vladi
mir Ilici â dovadă a dreptății lui. Aceste 
atacuri confirtnau că lovitura dată adversaru
lui a. fost jtisti și bine țintită. Nu degeaba h 
plăcea lai Lenin să citeze versurile lui Ne
krasov :

Nu niumlure!e dulci ale slăvirii 
Ci strigătele furiei turbate 
Sînt pentbu noi dovada 'ndreptățirii** 

(pag. 305)
.’e cit era Lenin de intransigent ți nerrra-

fîh.sfeî putea căpăta o alimentație bună. Vladi
mir ilici, care chibiala totul Jind in cele mai 
mici amănunte, a ținut seamă și de faptpl că 
sovhozul nu acea telefon și» prin urmare, Dzer- 
jinskl nu va putea teiefmia lâ Moscova și în 
felul acesta se va putea odihni mai Mne" 

389—390).

S'.Hns legat de popor
nenumărate ori fcenfrl B attas atenția

Italia.
Primul hdsttu jOc M ă^â Ide 

la tolosa — 14 aprilis — undt 
votli întîtni cehă
Apoi, la 16 aprilie, se va juca me^ 
ciul R.P.R.—Belgia iar la 18 a» 
ptilie, R.P.R.—franța, ambele în- 
tîlniri disputîndu-se la San-Se~ 
bastiant

Nou în acest turneu este faptul 
că la actuala competiție va fițde
clarat un singut cîștigător. Acest 
lucru se va realiza în urma finalei 
de la Madrid din 23 aprilie.

i, Sperăm să cîștigăm seria noas
tră și apoi Să ajungem în finală 
pentru a cîștigâ turfietil FJ.F.A, 
pentru juniori din acest an“ — 
a încheiat tov. Teașcă grăbit, peil* 
tru a face față și radioreporterilor 
prezenți, care-și așteptau rîndul 
nerăbdători, în timp ce magneto* 
fonul era de acum pe „imprimare^

Vom încheia și noii urîndu-le 
mult succes tinerilor noștri fotba
liști în ciștigarea mult prețiosului 
titlu, comunicindu-vă acum for
mația probabilă a primei întilniri:

Ctmpeanu *— Bărbulescu, Mo* 
troc, Muteșan — Petre Emil, Po» 
pescu — Btscăj Rdab, Mateianut 
Ghiță, Retlye.

ticipa la turneul F.LF.A.7 din 
^punia. «n

Dapa eum ee Ști», tceM turneu 
ofganizdt pentru echipele repre
zentative de juniori ale țărilor 
membre ale federației, va începe 
ta 14 aprilie șt se M dispută th 
patru serii.

Juniorii romîni se află în seria 
D, împreună cu R. Cehoslovacă, 
Franța și Belgia. Este de altfel una 
dintre seriile cele mai grele. Este 
de temdrcat șt seria B, unde iși 
vor disputa șansele juniorii din 
Spania, R.P. Polonă, R.Pt Ungară 
și R.F. Germană.

în seria noastră, cei mai pericu
loși adversari par a ne fi fotbaliștii 
cehi. De asemenea va fi greu de 
jucat cu francezii, avînd în vedete 
că ei au tm număr de jucători 
uMdatr de acum în competiții 
superioare, ca de pildă Bliard cate 
activează la Reims, in prima ca
tegorie a țării. Nici întîlnitea cu 
juniorii belgieni nu ba fi ușoară 
cu toate că le cunoaștem în gene
ral jocul; ei se mișcă foarte Piuit 
pe tot tetenul, trecînd ușor de la 
ațuc la apărare, ceea ce va pro
duce poate unele greutăți în a- 
comoaarea jucătorilor năștri. Ne 
amintim astfel de scorul de 1—1 
pe care l-am realizat în compania

Mărfuri de larg consum importate
In ultimele săptămini au intrat tn țară însemnate Cantități de 

trilrfuri de larg corisUrti.
Din Anglia și Italia ău sOsit Cantități importante de lirtă și 

fire de bumbac, iar did Uniunăă 9ovletică o însemnată canti
tate de bumbac put. Din Cehoslovacia s-*au importat In această 
perioadă stofe și articole de gâlanfetie, dirt Finlanda celofibră, 
iăr dirt R D Germană biciclete, motociclete ți apaMte de radio. 
Tot din R.D. Germana ca șl din Bulgaria

mare stdc de vase emailate.
R.P. Chineză, Franța și Israelul au livrat 

o cantitate apreciabilă de iută și sfoară.
Odată cu aceste mărfuri au ajuns Ih țară

iții

Si SPIREA

s-a adus reeefit uri

ttcttit t»rtt ndastra

_________________ _________ _ cantități irtiportaftU 
de îngrășăminte chimice din Uniunea Sovietică și R.D. Ger
mană.

La rindul său, Republica Populară Romînă a exportat în că* 
drul acordurilor comerciale existente cu diferite țări, cantități 
însemnate de articole de larg consum șl cHintkale. Astfel, aii 
fost expediate în Grecia țesături și stambă — primul export iri 
urma reluării legăturilor comerciale cu ac6dstă țară — și co* 
voafe în Elveția și Uniunea Sdd Africană Cdhtități însemriaM 
de chimicale au fost trimite In âcCste file Iri Austria, Iugoslavia. 
R.P. Chineză, Turcia și U.R.S.S, R€cent, țara ,noastră a HVfât 
penicilină rofninească iri R.P.F. Iugoslavia și ft F. Gefrtiahă.

Lucrări dramatice

r
șatrele din Ci. 
pitală desfă
șoară o largă 
acțiune de stimulare 
și tndrumare a au

torilor menită si 
ducă la o îmbo
gățire a literaturii 
noastre dramatice.

Tibertu Vornic 
scrie pentru Teatrul 
Armatei o piesă in
titulată provizoriu 
„Oglinda Baroanei". 
După consultări pre
liminarii cit condu
cerea teatrului, scri
itorul 
milar 
drama 
versuri

Eustbiu Ca
rt definitivat 
istorică tn 
i.Valea AL

bA", cdre se va re
prezenta pi scehă 
din B-dul Măgheru 
cu prillfal împlinirii 
t 500 de ani de la 
•retur ea lut ȘtefaH 
cel Mare pi tronul 
Moldddei.

Teatrul Națiotidl 
ă încheiat 15 con
venții pentru lucrări 
originale cu măi 
mulți autori, printrb 
tare Alifii Bardrlga 
Mihail Ddvidoglls 
Horia Lovinescu, Â- 
nu Nopic, Adrian 
Mdniu ți Al. O, ȚetP 
doreahu Ăl. Miro- 
dan, ăl tirul debui 
in drărndturgie i-ă

originale
produs ca sprijinul 
dirict âl colectivului 
prinții noastre sci‘ 
Ae, Scrie pentfu Tiâ- 
irul Nttional o i>ie. 
să cu titlul prevleo- 
rin „Gomtdla tristt‘ 
tilOr".

Lă teatrul ,.Cârt- 
stantln Sottara1 ndf 
Intra In fepetiflâ 
două din cile fise 
piese Bentru țări 
tedilul a tnchelăi 
convenții cu autorii. 
Este vorba de .Mi‘ 
crctbii" de Dan Ni. 
greăriu și „Domino'' 
de T. Măâiscu si 
Silvia Andriescu.

gerea neîncetată a legăturilor cu fcâsde. Sub 
conducerea lui Lenin, în anii grei de luptă s-a 
făurit atea puternică unitâte dintre partid și 
popor, blocul de grarHt al cdmâhlștilâr ăi căldr 
făfă de pârlid. Politica justă a partidului bote 
șevic a devenit politica milioanelor de oa
meni, iar comuniștii conducători fecunoscuți 
ai maselor.

Trainicele legături dintre Lenin și popor sînt 
ilustrate din plin în numeroase amintiri.
în ele apare grija excepțională pe care o 

manifesta Lenin pentru a cunoaște părerile, 
neboile și năzuințele Poporului, măiestria ou 
care Știa — în strînsă legătură cu practică vie 
a maselor — să lămurească oamenilor esența 
liniei politice a partidului bolșevic^ să-i ajute 
sd-yi făurească convingeri revoluționare.

Tocmai pentru că știa nu numai să con
ducă cu genialitate masele dar să și învețe 
din experiența lor nemăsurat de bogată, pen* 
tru că a rămas un tovarăș drug și apropiat 
tocmai pentru aceasta s-au stalottiicit ihtre 
Lenin yi milioanele de oameni ai muncii o le
gătură atît de profundă, aiît de trainică. Cit 
de minunate erau raporturile dintre Lenin și 
popor putem vedea și din acest mic exemplu: 

dată — își amintește N. L. Meșcerăâ- 
cov,^— a venit la Lenin un grup de țărani. în 
clădirga Consiliului Comisarilor, Poporului efa 
destul de frig. La sfîrșitul convorbirii unul 
din țărani l-a întrebat pe Lenin: i,De câ 
așa de frig aici, Vladimir Ilici P". „Nu sînt 
lemne — i-a răspuns el — trebuie să fabefa 
economie". După cîtva timp a sustl la Mos
cova pe adresa lui Lenin un vagon de lemne, 
trimis de țărani yi o scrisoâre în câre se spu
nea : ,Jți trimitem un vagăn de lemne i sd-fi 
faci o sobă, iar dacă nu găsești sobtir, să de 
scrii nouă și-l vom trimite pe al nostril; în 
sat la noi avem unui", (pag. 270).

Cită forță, cită măreție exprimă acest „riilc" 
exemplu.

îh activitatea sa zilnică Lenin prețuia foarte 
mult factorul timp. în copilărie’, mai apoi în 
îndepărtata Siberie unde se găse'ă in depor
tare sau exil, ca și în funcția de Șef dl gu
vernului sovietic, Lenin își organiza meticulos 
ziua de muncă și cerea același lucru tovarăși
lor săi. Cum luera Lenin reiese și din felul 
cum decurgeau ședințele conduse de el, in

De
asupra uriașei importanțe pe care o reprezintă cum decurgeau ședințele conduse de el, in 
pentru tfctorfc deplină a sdctănămuFui strîn- perioada deosebit de grea de după Revoluția

din Octombrie. „La Consiliul Comisarilor Po
porului, fiepire fhțiortor abea dteptul si vori 
beasci 3 mithile, Iar oratorii numai 3 mtnlste. 
,/Aici ttu-i miting) tovarăși; n-an râșt sd facetii 
agitație, trebuie Să vorbim mimai despre pro
blemele concrete" — spunea Vlădimit Ulei 
(pag. 270). Lenin conttolă cu ceasornicul in 
mină respectdtdă termenului pentru luările de 
cuvint ți el însuși se încadra fHtbtmăi Iii 

stabilit.
astfel cu grijă orele și chiar mi-

regulamentul
"WHmmC____ _ ____  _____
nutele Lenin și tovarășii săi de luptă găseau 
astfel înlotdeaună țimplil nbcesaf să se ocupe 
Re cdmșHfxktk pfoBlethă dd jMtld ș» de stat, 
sd muncească bu odrHehli, sâ se cQhsulte cu ei.

Lenin era extrem de disciplinat și aprecia 
întotdeaurta această IrăsâtUră la oantenii cu 
cdre venea în cOntdâi.

Este cunoscută întiiripldred ~ descHUă și 
Intr-Una din oMlrttiH —’ cîhd bh tiriâf ortdș 
ain Gai-da Kremlinuluij necundScihdu-l pe 
Lenin, tiu teu lăsdt să ihtte în locuința sa 
dboarece nu avea ostiptU lui petmisul de tte* 
ctn. Și astfel Lenih f-d ihtbls dlh dtum lUln- 
du-și de la bifoiil bonUtiiduintulUi Un bdn, 
cU care ă inttut îrt casăi bttpa terininâreit găr
zii aftîna că îi optise chiar pe Lbhin; ostașul 
s-d pfiiis — • • ■

,ua- 
puns: „N-ai de ee sa te scuzi. O dispoziție 
sau un ordin al coituitulântUlUi pe terltdtlui 
kremlinului este legb. ți cUm aș pUteu eu, 
președintele GonsiliUlUl UoUilsUHlot Poporului 
să îhcalc aceUSiă legb P Vinoliatul sîrit eU, iar 
dWnheatâ ai avut dreptate ", (pag. 388--3htJ). 

Tdți cei cdre l-dit eiihosciil indboptoape pe 
Lehifi, vorbihd despre el amintesc dăspre 
optimismul țiuteriiic bată l-â curâctetizdt îh 
înirbaga sa VlUjă. OptimiWilil Iul Leniil de- 
ciiigeu din ptufnădu să cuhvlhgete că tieiio- 
tocirile, mizeHâ Și sbferințelb otittiătiilot put yi 
vor fi cu sigubîftfă iillăl^ate odată cU iheti- 
labila prăbușii u slstenihlUi tffe asuprita ca
pitalistă.

Referistdu-sd ta această ItăsălUrâ fundamen
tală d cdfuctefptiii itti Lehîn, lâ optimismul său 
militant, Gorki scria „Tovmdl ptln acOustâ pur* 
țibliltifittile ttitea cucerii îhlniu acest bni 
Oni cu literă mare", (pdg. 462).

Viața lui Lehtn este o foarte înaltă pildă de 
slujire devotată a poporului, db luptă pentru 
fericirea tui. Viața Ini censhiute un neprețuit 
model care a ajutat și afUtd atltor genetâții 
de liheri sd devină leniniști, să devină Oameni 
cu literă mare.

lată pentru ce se podle spune cu cteph’hd 
siguranță că volumul „Amintiri despre Lenin* 
— a cărei lectură provoacă multă bucurie^ o 
mare satisfacție — trebuie ei devină una din 
cărțile de căpătîi ale fiecărui tînăt,

C. CARUSO

r s Cit niîittde de ctip Și s*d dus 
Să ceară scuz»: Vlădimit Ilici Ititâ i^d tăs-
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Intre Uniunea Sovieticăintre Uniunea Sovietică
și Norvegia există nici un felnu

de probleme litigioase
Mesajul adresat de N. A. BULGANIN lui E. GERHARDSEN

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 21 martie, 
ambasadorul extraordinar și ple- 
rfpotențiar at U.R.S.S. în Norve
gia. Mihail Gribanov, l-a vizitat 
pe primul ministru Einar Gerhard- 
sen și i-a remis un mesaj din 
partea președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Nikolai A- 
Icksandrovici Bulganin.

In prima parte a mesajului său 
N. A. Bulganin constată cu un 
sentiment de satisfacție folosul pe 
care l-au adus relațiilor sovieto- 
norvegiene stabilirea de contacte 
personale și tratativele care *u 
avut ioc cu peste un an în urmă 
Intre conducătorii guvernelor U- 
nlunii Sovietice și Norvegiei.

In prezent au fost Înfăptuite 
toate sau aproape toate măsurile 
concrete în domeniul dezvoltării 
relațiilor sovieto-norvegiene, in 
privința cărora s-a căzut de a- 
cord.

Astăzi, se spune în continuare 
în mesaj, se pune problema mo
dului în care se vor dezvolta mai 
departe relațiile intre cele două 
țări.

Faptul că dv., domnule prim- 
ministru. vă aflați in fruntea gu
vernului unui partid muncitoresc, 
scrie N. A. Bulganin, imi permite 
să-mi exprim deosebit de sincer 
considerațiunile asupra relațiilor 
sovieto-norvegiene, cit și asupra 
unor probleme ale situației inter
naționale.

In continuare, mesajul constată 
că in ultima vreme situația s-a 
agravat serios. In noiembrie anul 
trecut au fost zile cind lumea se 
afla in fața unei serioase primel- 
dii de război. Riposta hotărîtă 
dată agresiunii împotriva Egip
tului și lichidarea putch-ului fas
cist din Ungaria au preintlmpi- 
nat această primejdie cumplită.

Șl astăzi încă situația rămine 
încordată. Continuă intensificarea 
înarmărilor fără precedent prin 
proporțiile ei. Intr-o serie de țări 
se fac din nou încercări de a se 
reînvia atmosfera războiului rece. 
Guvernul Statelor Unite nu-și 
ascunde intenția de a folosi for
țele sale armate in Orien
tul Apropiat. Recent s-a a- 
flaf despre planurile de sta
ționare a unor unități ameri
cane cu destinație specială, înar
mate cu arma atomică, pe te
ritoriile unor state și in primul 
Tind pe teritoriile țărilor membre 
ale N.A.T.O., precum și despre ho- 
tărirea N.A.T.O. de a inarma cu 
arma atomică armata vest-ger- 
mană șl armatele altor partici
pant! la această grupare militară.

Astfel de acțiuni, se spune în 
continuare în mesaj, nu pot, fi
rește, să nu sporească primejdia 
unui nou război. Uniunea Sovie
tică, care a suportat principala 
povară a luptei împotriva Germa
niei hltleriste, nu poate rămine 
indiferentă în fața încercărilor de 
a pune in primejdie pacea gene
rală. Poporul norvegian, care în 
timpul războiului trecut a luptat 
cu dirzenie împotriva cotropitori
lor hitleriști și care a trecut prin 
anii grei de ocupație, nu poate fi 
nici el interesat in agravarea mai 
departe a situației internaționale.

Relevind că guvernul norve
gian iși Îndeplinește promisiunea 
de a nu pune la dispoziție baze 
trupelor străine, N. A. Bulganin

s-a

reamintește totodată că, pentru 
prima oară în istoria ei, Norve
gia participă la o alianță militară 
îndreptată împotriva marii puteri 
vecine și este nevoită, în detri
mentul independenței sale, să-șl 
pună teritoriul la dispoziția unor 
state majore străine; de aseme
nea au și fost elaborate planuri 
de folosire a flotei comerciale nor
vegiene în scopurile militare ale 
N.A.T.O.

Teritoriul Norvegiei, scrie in 
continuare N. A. Bulganin, a fost 
de fapt pregătit pentru a fi folo
sit în orice moment împotriva 
Uniunii Sovietice de către forțele 
armate ale blocului Atlanticului 
de nord.

N-aș vrea să fiu înțeles greșit, 
continuă N. A. Bulganin. Ținind 
seama de împrejurări, noi nu fa
cem apel ca guvernul dv. să de
nunțe azi-mîine tratatul cu privire 
la alianța nord-atlantică. deși a- 
titudinea noastră față de acest 
pact, îndreptat împotriva Uniunii 
Sovietice, este bine cunoscută tu
turor. Dar interesele celor două 
țări ale noastre cer ca intre noi 
să nu existe nici un fel de con
fuzii și reticențe in problemele 
fundamentale ale 
to-norvegiene.

In legătură cu 
ducere a armelor 
ritoriul statelor 
membre ale N.A.T.O., N. A. Bul
ganin relevă primejdia care s-ar 
crea pentru aceste țări, și mai 
ales pentru Norvegia, dacă planu
rile strategice ale N.A.T.O. ar fi 
înfăptuite.

Uniunea Sovietică, scrie N. A. 
Rulgnain. nu intenționează să a- 
tace pe nimeni. Dar, este absolut 
dar că, drept răspuns la ac
țiuni agresive împotriva U.R.S.S.. 
noi am fi puși in fața necesității 
de a lua cele mai energice măsuri 
pentru a da o lovitură ni
micitoare agresorului, inclusiv 
bazelor situate in apropierea fren- 
tierelor noastre. Inspiratorii pla
nurilor criminale ale NA.T.O, se 
spune in mesaj, speri că ei înșiși 
vor putea rămine la o parte, a- 
părați de marile distanțe, și că în
treaga forță distructivă a lovitu
rilor armelor moderne se va a- 
bate asupra țărilor cărora li s-a 
rezervat rolul de neinvidiat de cap 
de pod înaintat în agresiunea îm
potriva U.R.S.S. și a celorlalte 
țări iubitoare de pace.

în zilele noastre insă astfel de 
calcule sint lipsite de orice temei. 
Dezvoltarea tehnicii militare, mai 
ales a tehnicii rachetelor, a făcut 
ca pe planeta noastră să nu mai 
existe distanțe de neînvins pen
tru cele mai moderne tipuri ce 
arme.

Dorința noastră fierbinte este ca 
evenimentele să se dezvolte intr-o 
direcție cu totul diferită, sublinia
ză N. A. Bulganin. Poporul so
vietic și guvernul său, se arată 
în mesaj, sint ocupați cu îndepli
nirea planurilor care prevăd spo
rirea continuă a bogățiilor națio
nale ale țării noastre, creșterea 
rapidă a bunăstării oamenilor so
vietici, o nouă înflorire a științei 
și culturii sovietice.

Pentru realizarea acestor sco
puri, Uniunea Sovietici dispune 
de tot ceea ce este necesar : un 
vast teritoriu, bogății naturale in
calculabile, o industrie și o agri-

relațiilor so vie-

planurile de a* 
atomice pe te- 

vest-europene

iar singurulcultură dervoltite. 
lucru pe care II cerem de la alții 
este să nu împiedice poporul so
vietic de a se ocupa cu munca 
pașnică constructivă.

tn intreaga sa politică externă, 
guvernul sovietic pornește de la 
sarcina principală — menținerea 
și întărirea păcii intre popoare.

Guvernul sovietic a făcut pro
puneri concrete in probleme ca 
reducerea forțelor armate ale ma
rilor puteri la nivelurile propuse 
la timpul său de puterile occiden
tale; încetarea imediată a expe
riențelor cu armele atomice și cu 
hidrogen și interzicerea lor to
tală. distrugindu-se stocurile e- 
xistente de aceste arme ; reduce
rea considerabilă inc* in 1957. a 
forțelor armate ale S.UA. An
gliei, Franței și U.R.S.S., stațio
nate pe teritoriile țărilor partici
pante respectiv la N.A.T.O. și la 
tratatul de la Varșovia: lichida
rea bazelor militare, navale și 
aeriene străine de pe teritoriile 
altor state.

Considerăm, se spune in conti
nuare in mesaj, că nu numai ma
rile puteri, dar și țările relativ 
mid ar putea să aducă o contri
buție importantă la rezolvarea a- 
cestor probleme.

Dup* cum se subliniez* In me
saj. actuala împărțire a majorită
ții țărilor europene In două gru
pări militare opuse trebuie consi
derat* ca fiind un fenomen pro
fund anormal. prorocind o Încor
dare permanentă in relațiile din
tre state. Guvernul sovietic, dup* 
cum se știe, este adept al Scindă
rii acestei împărțiri și propune ca 
problemele securității popoarelor 
europene să fie rezolvate prin e- 
fortnrile colective ale tuturor sta
telor interesate.

Guvernai sovietic a considerat 
întotdeauna ca o sarcină impor
tantă a sa asigurarea unei păci 
trainice in partea de nord a Eu
ropei și imărirea relațiilor de 
prietenie intre L'JLS-S. și țările 
nortăce.

In mesaj se snMiniază c* In 
trecut s-au făcut încercări de a 
provoca in Norvegia sentimente 
de suspidune și ostilitate față de 
Uniunea Sovietică. In acest scop 
au fost difuzate zvonuri provoca
toare despre . intențiile Rusia de 
a acapara porturile de la Atlantic 
ale Norvegiei". Dup* cum se sub
liniază tn mesaj, intreaga istorie 
* dezvoltării relațiilor sovieto- 
norvegiene arat* netemeinicia te
nor astfel de afirmați. Intre 
Uniunea Sovietică și Norvegia na 
există nici nn iei de probleme Ittâ-

gioase tn care să se ciocnească In
teresele naționale ale celor două 
țări. Și dacă există factori care 
îngreunează dezvoltarea legături
lor de prietenie dintre ele. acești 
factori sint aduși din afară.

Guvernul sovietic, in ceea ce-1 
privește, scrie N. A. Bulganin, 
dorește In mod sincer să stabi
lească cu Norvegia relații de prie
tenie și încredere deplină. îmbu
nătățirea relațiilor dintre‘U.R.S.S. 
și Norvegia nu trebuie firește in 
nici un caz să împiedice relațiile 
de prietenie existente intre țările 
noastre și alte state, ca de pildă 
relațiile Norvegiei cu Statele Uni
te și Anglia. De altfel și noi în
șine căutăm să întreținem relații 
bune cu puterile occidentale.

Relevind In continuare că Intre 
U.R.S.S. și un alt vecin nordic al 
ei. Finlanda s-aa stabilit relata 
bone, N. A. Bulganin exprimă do
rința ca s* fie stabilite relații si
milare Intre U R.S.S. și Norvegia 
El subliniază In mesajul său că 
este de dorit ca tradiționala cola
borare dintre Norvegia și U.R.S.S. 
in doroewiul științei, culturii și 
comerțului să fie menținuți și 
dezvoltat*.

Am vrea s* sperăm, se spune 
in Încheiere In mesaj, ci și gu
vernul norvegian — guvern al 
unui partid muncitoresc, apropiat 
păturilor muncitori.ști ale popu
lația — va gisi căile spre întă
rirea colaborării prietenești intre 
țările noastre.

In situata care s-a creat. în
tărirea continuă a securități In 
nordul Europei depinde tatr-u 
mare măsor* & guvernul Norve
giei. de hotărlrea hri de a se u- 
pune presiunilor unor terțe agre
sive din afară, care caută să se
mene vrajbă intre V.R.S.S p 
Norvegia și să creeze o sfiaafe 
incordată la frontiera de nord a 
Uniunii Sovietice

Guvernul sovietic consideră ci 
ar ti util să se cuwtnue oferta
nte comune pentru a găsi terme 
reciproc acceptatele 4e rotiterm 
î*re tărfle uensrre. In teBerusui >- 
srgwării securități in or răul Eu
rope*

In îndulci t N. A. Bo<ganru !p 
exprimă speranța d răniiărrrfa- 
nite expuse mai sus «or ■ rwC 
nate cu atenția cuveruU de către 
Gerhardsen și guverne! wvrt- 
gian șt la riadul său. arat* că 
guvernul sovietic este rata să 
studieze In cei mai pre Semn ap. 
rit propunerile pe care ar dori să 
te facă guvernai oorvepiaa in 
problemele dervofilrii continue a 
relațiiior sorieto norvegieae.

Compoziforul 
Marjian Negrea 

interpretat în S. U. A.
NEW YORK 27 

Zilele trecute în 
concert organizat 
pentru muzică de 
demiei de muzică 
New York, N. Cogan, președinte
le Asociației a tăcut o prezen
tare a personalității și operelor 
compozitorului romin Marțian 
Negrea. In continuare, quartetul 
de coarde Phoenix a executat 
quartetul in mi bemol major de 
Marțian Negrea, compoziție pen
tru care autorul a primit Premiul 
de Stat.

După concert legația R P.R 
din Washington a oferit un dineu 
In cinstea quartetului Phoenix și 
a conducătorilor Asociației.---O—

METODELE BARBARE 
FOLOSITE IN ALGERIA

PARIS 27 (Agerpres). — O 
delegație compusă din diverse 
personalități franceze a depus la 
președinți* Repu&licii un dosar 
conținind mărturii cu privire ia 
metodele barbare folosite in Al
geria pentru reprimarea mișcării 
de eliberare națională, precum și 
o scrisoare deschisă in legătură 
cu aceeași problemă, adresată 
președintelui Franței Rene Coty.

In această scrisoare se spune : 
.Un mare număr dintre tinerii 

noștri— au primit greaua și as
pra misiune de a lua parte la 
războiul din Algeria. Or, nouă 
□e-au parvenit de mai bine 
de un an. un mare număr 
de informații care concordă 
și se bazează pe mărturii a că
ror valabilitate nu putem să o 
contestăm atestînd ca acești ti
neri soldați s-au văzu: atrași 
fără să vrea să participe la ac
țiuni care trebute să fie condam
nate de orice conștiință ome
nească.. Nu este vorba de fapte 
care, orxft de namercase ar fL 
ar putea fi calificate drept izo
late ; este vorba de o anumită 
practică care s-a extins;'vrem să 
vorbim despre torturarea prizo- 

, sterilor cărora, fiind considerați 
' „rebel;". H se refuză garanțiile 
presuute pentru soidațu inamici 
căruț: ptizoazer. pr.n convenția 
de la Geneva și drepturile pe 
care tecile noastre le acordă ce- 

. tăierrkr francezi*.
‘ Această scraoare impresionau 
' tă este semnata ie 357 de perso- 
■abtăți printre ca-e oameni poli
tici. scriitori, doctori, reprezen
tant. ai biserică catolice, zia
riste etc.

(Agerpres). — 
cadrul unui 
de Asociația 

cameră a Aca- 
Brooklin din

MITING 
consacrat prieteniei dintre 

popoarele Uniunii Sovietice 
Ungare

conducătorii sovietici: N. A. 
Bulganin, N. S. Hrușciov, K. E. 
Voroșilov, L. M. Kaganovici, 
G. M. Malenkov, A. I. Mikoian, 
V. M. Molotov. M. G. Pervuhin, 
M. A. Suslov, G. K. Jukov, D. T. 
Șepilov, L. M. Șvernik și alții.

Mitingul prieteniei a fost des
chis de N. I. Bobrovnikov, care 
a salutat cu căldură pe oaspeții 
unguri.

In cadrul mitingului a luat 
cuvintul P. S. Morozov, munci
tor la uzina de automobile „Li- 
hacev" din Moscova, scriitorul 
Kataiev, și reprezentanți ai oa
menilor muncii din Moscova. 

Tovarășii N. A. Bulganin și 
Janos Kadar au rostit ample cu- 
vîntări.

și R. P.
MOSCOVA 27 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
TASS, la 27 martie la marele 
palat al Kremlinului a avut loc 
un miting consacrat prieteniei 
dintre popoarele Uniunii Sovieti
ce și Republicii Populare Ungare.

In sala spațioasă s-au adunat 
numeroși reprezentanți ai uzine
lor și fabricilor din Moscova, ai 
intelectualității, armatei sovieti
ce, tineretului, organizațiilor ob
ștești.

In prezidiul mitingului se a- 
flau : Janos Kadar, Istvan Dobi 
și ceilalți membri ai delegației 
guvernamentale și de partid a 
Republicii Populare Ungare și

LA MOSCOVA

Vernisajul expoziției
„Arta plastică contemporană înR.P.R

MOSCOVA 27. — Corespon
dentul Agerpres transmite: In 
după amiaza zilei de 27 martie 
a.c. in Palatul Prezidiului Aca
demiei de Arte Plastice din Mos
cova, a avut loc intr-un cadru 
festiv vernisajul expoziției ,,Arta 
plastică contemporană in R.P.R". 
La festivitate au asistat N. A. 
Mihailov, ministrul Culturii al 
U.RS.S., V. I. Pahomov și G. A. 
O'vid, locțiitori ai ministrului 
Culturii al U.R.S.S., A. K. Lebe. 
dev, director al Direcției de arte 
plastice din Ministerul Culturii al 
UJI.S.S.

Au moi fost de față Mihail Da
lea, ambasadorul R.P.R. la Mos
cova acad. Ion Jalea, p eședinte- 
le Uniunii Artiștilor Plastici din 
R.P.R., precum și numeroși șefi

Din R. P. Ungară:

de misiuni diplomatice acreditați 
la Moscova.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de V. 1. Pahomov, locțiitor 
al ministrului Culturii al U.R.S.S.

A luat apoi cuvintul Mihail 
Dalea, ambasadorul R.P.R. la 
Moscova.

Acad. I. Jalea a prezentat apoi 
asistenței lucrările expoziției.

Din partea Uniunii Artiștilor 
Plastici din U.R.S.S. a luat cu
vintul acad. S. V. Gherasimov.

După ce au fost intonote imnu
rile de stat romln și sovietic, Mi
hail Dalea, ambasadorul R.P.R la 
Moscova, a tăiat tradiționala pan 
glică, declarînd expoziția deschi
să. Numeroasa asistență a vizio
nat apoi cu mult interes lucră
rile expoziției.

TELEGRAME
C. I. P ARH ON 

Președinte 
al Marii 

Naționale a
Populare

de vîrstă 
Adunări 
Republicii 
Romîne

București
Vă rog să primiți sincerele 

noastre mulțumiri pentru con- 
do'eanțele pe care ni le-ați adre
sat cu ocazia morții președinte
lui Scupșcinei Populare Federa
tive a R.P.F. Iugoslavia.

SCUPȘCINA POPULARA 
FEDERATIVA 

A R P.F. IUGOSLAVIA

Domnului
ANDRE LE TROQUER 
Președintele Adunării 

Najionale Franceze
Paris

Știrea încetării din viață a 
marelui om de stat Edouard Her- 
riot, președintele de onoare al 
Adunării Naționale Franceze, 
ne-a îndurerat adine.

Poporul romln a apreciat în 
mod deosebit activitatea lui E- 
douard Herriot îndreptată spre 
asigurarea păcii și securității in 
Europa și în lume.

Împărtășind durerea Adunării 
Naționale Franceze și a poporu
lui francez pentru marea pierde
re suferită, vă rog să primiți, în 
numele Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine și 
al meu personal, cele mai since
re condoleanțe.

CONSTAiNTIN P1RVULESCU i
Președintele Marii Adunări ( 

Naționale a Republicii ‘ 
Populare Romîne

—o—
Scrisoarea premierului

Japoniei adresată 0. N. U. 
în legătură cu interzicerea 

armei nucleare

ictorii în muncă

SCHIMBĂRI in conducaroa 

Departamentului Apărării al S. U. A.

BUDAPESTA 27 (Agerpreș).- 
Se apropie cea de-a 12-a aniver
sare a eliberării Ungariei de sub 
jugul hitlerist Oamenii muncii 
de la întreprinderile industriale 
din R P- Ungară întimpină săr
bătoarea tor națională prin noi 
victorii Ia munci

ta primul trimestru al acestui 
au, minerii din R P. Ungară au 
obținut niari indici in producție. 
După cum anunță Ministerul In
dustriei, majoritatea covirșitoare 
a trusturilor carbonifere din Un
garia au și îndeplinit planul pe 
primul trimestru al acestui an. 
Organizind schimburi de onoare 
in cinstea zilei de 4 aprilie, mi
nerii continuă sa sporească rit
mul de extracție a cărbunelui.

La combinatul metalurgic din 
Dunapentele ia o tot mai mare 
amploare Întrecerea

Dulles a recunoscut 
continuarea unor 

divergente 
ang’o-americane

WASHINGTON 
TASS trsMde: 
'•nașe* Pe tresă

, a DeTar_i’*er:x ie Stat. Dx>< 
S-a ex^rmiat MtrWacVa hi ’ega- 

ca rerx :»> cooferie’.ei din 
Serry^e. EZ a ^cunoscut însă câ 
această coefericA nu a dus la 
r*g ewec_»"ea de?‘;r.â a diver 
genre-•? a rg’.c-americane. în 
«pecal Ia Orientul Apropiat si 

l Mr.’oca.
Dut'es a reomencut indirect 

exte eoța unor p’anur: de lărgire 
a etinborărn arg o americane m 
dcaemzci seonajului și a plam- 
:»câr.i mr'.itare t’ a declarat că 
nu a j^ervenit o sdrimbare suh- 

I sranțialâ m sistemul colaborării 
I mJ.tare ca Anglia. Canada și ce- 
; lela Te firi din N AT-O.. dar că 
i la corverin;a din Bermode a fost 
discutată problema perfecționării
mâsunTor >z«to de acest sistem, berării țării Metalurgicii de

această Întreprindere industrială 
— cea mai mare din țară — 
și-au luat angajamentul să ob
țină in viitorul apropiat indici 
de producție cit mai mari. La 
combinatul metalurgic din Cse- 
pel, la uzinele constructoare de 
mașini ,,Mavag" și la alte mari 
Întreprinderi industriale din R.P. 
Ungară se desfășoară de aseme
nea întrecerea socialistă în cins
tea sărbătorii naționale.

NEW YORK 27 (Agerpres).— 
Primul ministru al Japoniei, 
Kiși, a adresat la O.N.U. o seri- 
soare tn care solicită să se difu
zeze tuturor țărilor care fac 
parte din această organ,zație a- 
pelul Japoniei pentru interzicerea 
armei nucleare.

Kiși arată in scrisoarea sa că 
rezoluția Camerei consilierilor 
din Japonia din 15 martie, cu- 
prinzind propunerea privind a- 
ceastă interdicție „se bazează ne 
năzuința sinceră a poporului ja
ponez spre pace întrucit din pro
pria sa experiență el cunoaște 

armei 
în ma-

pria sa experiență el < 
consecințele funeste ale 
nucleare de exterminare 
să“.

In scrisoarea primului 
tru se exprimă speranța 
nului japonez că „toate

minis- 
guver- 
țărie 

membre ale O.N.U. vor examina 
în modul cel mai serios proble
ma realizării acestei năzuințe 
fierbinți a poporului japonez".

Sesiunea Comisiei de Colaborare
tehnîco-știintifică romîno-polonă

socialistă
a

WASHINGTON 27 (Agerpres). 
— In conducerea Departamentului 
Apărării a! S.U.A. au intervenit 
marți schimbări importante. Pre
ședintele Eisenhower La numit pe 
generalul Nathan Twining în 
funcția de președinte al Comite
tului mixt al firfilor de stat ma
jor. in iocul aBiraîuluii Arlhor 
Radford care se va retrage !> 15 
august In același timp. In iocul 
actualului adjunct a! secrttamlui 
□apartamentului Apărării Ror«t- 
son, a fost numtt Donald Quarlea.

care a îndeplinit ptaă aerai func
ția de secretar al aenifei. Locul 
său va fi luat de James Douglas, 
subsecretar la aviație. Generalul 
Tvrfning’va fi Înlocuit m lunctia 
de șef de stat major al aviației 
de generalul de aviație Tbotnas 
WHte.

Aceste naoti. care afectează 
pe cei mai importanți membri ai 
□epartamentrfui .Apără, IL au fost 
trimise spre cenfinrare senatului.

pentru Întîmpinarea demnă 
cetei de-a 12-a aniversări a

• DJAKARTA. Referindu.se fa 
însărcinarea dată liderului parti
dului național. Sovirjo. de a for
ma un _c»b net de experți* și de 
a crea -an consiliu napoca’
cretaru. general ai Partsduhii Co
munist dji Indooezia, Aidit, a de-

se-

In întîmpinarea Festivalului

Inițiativele tineretului bulgar
...Departe, la poalele munte

lui Stara Pianina se află satul 
Galata. Desigur că și aici a so
sit de mult vestea organizării 
celui de al VI-lea Festival 
Mondial al Tineretului. In 
cinstea acestui măreț eveni
ment, tinerii din satele Galata, 
Bolgarski — izvor și Gradeștița 
au organizat o întîlnire. Ea a 
decurs minunat. Tinerii din 
Galata au prezentat cei dinții 
un program artistic. Programul 
a cuprins cîntece, dansuri, sce
nete. De asemenea a fost pre
zentată piesa umoristică „Așa 
se făceau nunțile în trecutM, cu 
care tinerii din Galata se vor 
prezenta la festivalul districtual 
din Pleven. Orchestra, corul și 
grupa de dansuri a satului Bol
garski — izvor i-a înveselit pe 
toți. Toate acestea s-au petre
cut dimineața. După amiază, 
noi surprize: lupte. Mulți din
tre cîștigători au primit premii. 
Tinerii au dansat și cîntat apoi, 
pînă tîrziu. Amintirea acestei 
interesante serbări a celor trei 
sate, organizată în cinstea Fes
tivalului Mondial al Tineretu
lui va rămîne mult timp în 
memoria participanților.

Tinerii din țara noastră știu 
bine că în țările capitalului ti
nerii iubitori de pace au și 
vor mai avea dificultăți în gă
sirea fondurilor necesare dru
mului pînă la Moscova — ora
șul Festivalului. Pentru a veni 
în sprijinul acestora, în multe 
întreprinderi, tinerii colectea
ză materiale vechi. Banii obți
nuți din vînzare se depun pen
tru fondul Festivalului. Pe

CorespondenfS din Sofia— • — 
lîngă aceasta se organizează 
zile de muncă voluntară pentru 
sprijinirea tinerilor noștri prie
teni din lumea capitalistă. Solii 
tineretului bulgar vor duce cu 
ei la Moscova și frumoase ca
douri pentru prietenii din alte 
țări. Aceste cadouri sînt pregă
tite din timp de tinerii noștri.

Tinerele de la cooperativa 
de croitorie „Șevcoop", de pil
dă, brodează bluze cu motive 
naționale și batiste — amintiri 
plăcute pentru participanții la 
Festival. Tinerii muncitori de 
la uzina „Spartac“ execută și 
ei cadouri, genți, cutii cu orna
mente, călimări. Tinerii din o- 
rașul Tolbuhin pregătesc da
ruri speciale pentru prietenii lor 
din Canada, Egipt, Algeria și 
din alte țări.

In toată țara corurile și e- 
chipele de dansuri naționale în
vață cîntece și dansuri ale po
poarelor. Colectivul de cîntece 
și dansuri, „Vladimir Maia- 
covschC care este cunoscut și 
în Rominia, învață în prezent 
11 noi dansuri ale popoarelor, 
printre care unul rusesc și 
unul romînesc. Orchestra de 
viori a lui Vasil Ștefanov își 
îmbogățește țle asemenea re
pertoriul în cinstea Festivalului 
pregătind lucrări ale lui Vi
valdi, Bach, Mozart, Ceai- 
kovski, Pipcov, Iconomov.

O mare animație domnește 
în întîmpinarea Festivalului în 
rîndurile studenților. Aceștia 
se pregătesc intens pentru Fes-

tivalul studențesc național care 
va avea loc In luna aprilie la 
Sofia. Înaintea acestui eveni
ment au loc festivaluri pe insti
tute și facultăți. Dar cite ac
țiuni interesante și frumoase 
nu se inițiază. Acum citeva zile 
la Institutul superior de medi
cină a avut loc o serată consa
crată tradițiilor revoluționare 
ale studențimii noastre. Tova
rășul doctor Liuben Stoianov, 
ministru adjunct al Ministeru
lui Sănătății a povestit amin
tiri din lupta tinerilor studioși 
impotriia fascismului. La com
petițiile sportive ale institutu
lui se pregătesc să participe 
peste 900 de studenți, ceea 
ce înseamnă că o pătrime din 
numărul total al studenților din 
institut vor participa la com
petițiile sportive. In finală 
întrec 35 echipe de volei, 
de baschet, 400 de atleți. 
crede că echipa de baschet a 
institutului va ocupa primul loc 
în concursurile finale studen
țești dintre institute.

Ideile Festivalului cuprind 
tot mai multe inimi tinere, în
flăcărate.

Numărul acțiunilor culturale, 
sportive, de producție și altele 
care se organizează în cinstea 
Festivalului este foarte mare, 
crește zi de zi. Întregul nostru 
tineret, animat de ideile păcii 
și prieteniei este cu gîndul la 
Moscova și leagă toate preocu
pările sale de pregătirea Festi
valului. La Moscova, în orașul 
Festivalului el va trimite de 
bună seamă pe cei mai demni 
reprezentanți ai săi. Aceștia

Săptămîna prieteniei romîno-bulgare 
,_^OFIA 27, (Agerpres) — ATB niei bulgaro-romi ne va avea loc 

o excursie a tineretului din ora
șul Pleven in satul istoric Gri- 
vița, unde se găsește un măreț 
monument ridicat In cinstea ce
lor 7.000 de viteji ostași romini 
căzuți in războiul pentru elibera
rea Bulgariei de sub jugul tur
cesc.

La invitația oamenilor muncii 
din orașul Sviștovo aici se află 
tn vizită o delegație de munci
tori și țărani din Rominia.

transmite: La 25 martie in re
giunea Pleven a început Săptă- 
mina prieteniei bulgaro-romine, 
care va fi sărbătorit* prin dife
rite manifestări culturale și poli
tice de masă. Posturile de radio 
bulgare transmit muzică romî- 
nească, tineri și tinere învafă 
cîntece romînești, în numeroase 
localități ale regiunii Pleven ru
lează filme romînești.

Tn cinstea Săptăminii priete-

In fotografie: un colectiv cultural din satul Koniovo. după 
terminarea repetiției.

cor manifesta în atmosfera spe
cific sărbătorească a Festivalu
lui, prietenia și solidaritatea lor 
cu tineretul democrat din în
treaga lume, voința hotărîtă de

repetiției.

pace fi colaborare a tineretului 
Bulgariei noi democrat-popu- 
lare.

NICOLAE CAZAKOV 
corespondentul ..Scinteii 

tineretului" la Sofia

carat că sarcinile trasate viito- 
natai cabine', ccrespgnd spiritului 
urcgrsnralui președintelui Su-

• BERLIN. Recent In Întreaga 
Germanie occidentală au fost ma. 
jorate prețurile la pîine. In ciuda 
asigurărilor date de reprezentan
ții guvernului care, din motive de 
tactică electorală, au criticat ac
țiunile patronilor de brutării care 
cer majorarea prețurilor.

• NEW YORK. Asociația direc
torilor de ziare a făcut cunoscut 
că pină in momentul de față și-au 
sporit prețul 52 de cotidiane ame
ricane. Prețul unora dintre aceste 
ziare s-a dublat

• GORKI. La 26 martie, după 
un turneu de șapte zile, a plecat 
din Gorki spre Odesa colectivul 
Teatrului de Stat de-Operetă din 
București.
• BELGRAD. La 27 martie, 

Djuro Salaj, președintele Uniunii 
Sindicatelor din R P.F. Iugosla
via, a primit pe membrii delega, 
ției Partidului Socialist Italian.

• CAIRO. La Cairo au luat 
sfirșit tratativele dintre secreta
rul general al O.N.U.. Hammarsk- 
joeld și conducătorii Egiptului.

In dimineața de 27 martie. 
Hammarskjoeld a plecat la New 
York.
• PEKIN. Tn seara zilei de 26 

martie, V. Siroky, președintele 
Consiliului de Miniștri al Ceho-, 
slovaciei, conducătorul delegației 
guvernamentale cehoslovace care 
se află în China, a oferit la Pe
kin o recepție la care au parti
cipat Ciu De, vicepreședintele 
R.P. Chineze și- Ciu En.lai, pre
mierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze.

• DELHI. După cum anunță 
Biroul indian de informații, ia 
25 martie Nehru, primul ministru 
al Indiei, a dat un banchet în 
cinstea lui J Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
conducătorul delegației guverna
mentale a Republicii Populare 
Polone, care se află în India.
• MOSCOVA. Ziarele sovieti 

ce au publicat la 27 martie textul 
chemării C.C. al P.C.U.S. și Con- 
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
adresat lucrătorilor din sovhozuri.

Tn a doua jumătate a lunii 
martie a. c. a avut loc la Bucu
rești cea de-a VIII-a sesiune a 
Comisiei de Colaborare tehnico- 
științifică romîno-polonă.

In cadrul lucrărilor sesiunii, 
care s-au desfășurat într-o atmo
sferă de înțelegere reciprocă și 
prietenie, au fost adoptate hotă- 
riri care contribuie la lărgirea pe 
mai i* 
științil

La 
<fe pi

t

departe a colaborării tehnico- 
ițifice între ambele țări.

sesiune a avut loc un schimb 
răreri asupra îndeplinirii de 

către părți a obligațiilor luate an
terior și au fost examinate pro
blemele curente ale colaborării 
intre RP.R. și R.P.P.

In baza hotăririlor luate la cea 
de-a VHI-a sesiune, partea ro
mînă va preda părții polone do-

cumentații tehnico-științifice și va 
transmite experiența sa tehnicie
nilor care vor studia în Republica 
Populară Romînă in problemele 
din domeniul industriei de petrol 
și chimie, industriei lemnului, 
industriei ușoare și alimentare.

La rîndul ei Partea polonă va 
preda Părții romîne documentații 
tehnico-științifice și va primi vi
zite ale specialiștilor romîni în do
meniul industriei chimice, indus
triei extractive, ușoare cit și în 
sectorul industriei alimentare.

Tn perioada lucrărilor celei de-a 
VUI-a sesiuni a Comisiei delega
ția polonă a vizitat mai multe 
întreprinderi industriale și institu
ții științifice din Republica Popu
lară Romînă.

(Agerpres)

SCRISOAREA DESCHISĂ 
adresată sportivilor lumii 
de un grup 

SPORTIVI
de cunoscuți
SOVIETICI

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
FASS transmite:

Ziarul ..Sovielski Sport" a pu
blicat la 26 martie 
deschisă 
lumii de un grup de cunoscuți 
sportivi sovietici: Galina Zibina, 
Vladimir Kuf. Viktor Ciukarin, 
Arcadii Vorobiev, Vsevolod Bo
brov și Oleg Gonciarenko.

„Noi. se spune Intre altele tn 
scrisoare, am hotărlt să adresăm 
această scrisoare tuturor sportivi
lor din lume, tuturor acelora că
rora le este dragă ideea Jocuri
lor Olimpice și spiritul prieteniei 
sportive.

De nenumărate ori am avut 
ocazia să ne Intllnim cu colegii 
noștri din diferite țări. peste ho. 
tare și tn (ară la noi. întot
deauna ne-am dat seama că In- 
tilnindu-ne unii cu alții contri. 
buim la măreața cauză a priete
niei popoarelor, la înțelegerea 
reciprocă.

Poziția sportivilor sovietici tn 
problema relațiilor sportive in
ternaționale este absolut clară 
— noi sintem pentru cel mai 
larg schimb de delega(ii sporti
ve. pentru cele mai diferite tn- 
tilniri ale sportivilor, indiferent 
de nafionalitatea și de convinge-

scrisoarea
adresată sportivilor

rile lor politice, dacă aceasti 
contribuie in cea mai mică mă
sură la dezvoltarea sportului și 
a înțelegerii reciproce între po
poare.

Se apropie cea de a treia edi
ție a Jocurilor sportive interna
ționale prietenești ale tineretului. 
Sintem fericiți că acest mare e- 
veniment are loc la Moscova și 
ii invităm pe cei mai bum spor
tivi din lume să-și măsoare for
țele pe frumosul nostru stadion 
de 'la Lujniki.

Noi, scriu In încheiere sporti
vii sovietici, adresăm tuturor 
sportivilor din străinătate între
barea : contribuie oare hotărlri» 
le Uniunilor sportive ale Norve
giei, Olandei, Elveției și Dane
marcei la dezvoltarea normală a 
sportului mondial, la întărire2 
relațiilor prietenești și a înțele
gerii reciproce a tineretului d n 
diferite țări? Noi nu imnunem 
nimănui punctul nostru de ve
dere și sintem gata să ascultăm 
orice considerente ale prietenilor 
de peste hotare". (N. R. Une.e 
Uniuni Sportive din occident au 
interzis sportivilor lor orice fel 
de legături cu sportivii sovietici 
și maghiari).
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