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își mai arată din cînd 
firea capricioasă, dar za- 
Primăvara e aproape și 
cum pune stăpînire peste 
natură. Tineretul a în-

Iarna 
în cînd 
darnic : 
se simte 
întreaga 
ceput să se gîndească de pe acum la i 
acțiunile ce se vor desfășura în i 
aer liber, la parcurile și locurile i 
pitorești unde își vor petrece tim
pul liber, la scuaruri și străzi, la i 
felul cum vor arăta orașele și sa
tele patriei noastre dezvelite de i 
lințoliul zăpezii. Dar gîndurile tî- 
nărului se îndreaptă în același 
timp la înfrumusețarea propriei 1 
sale case, a propriului Ioc de i 
muncă, unde trebuie să domneas
că ordinea și ctirățenia. De 
cîțiva ani au intrat în obișnuința 
tineretului patriei noastre acțiuni 
pline de entuziasm creator menite , 
să transforme locurile în care tră- , 
iese și muncesc.

Tineretul nostru este mîndru de 
frumoasa lui patrie, de înfățișa- , 
rea ei, care înflorește mereu în , 
anii regimului de democrație 
populară, datorită politicii înțe
lepte a partidului și guvernului, 
datorită muncii eroice a poporu
lui. Organizația noastră, Uniunea 
Tineretului Muncitor, educă tine
retul în spiritul dorinței de a con
tribui din toate puterile la înflo
rirea patriei noastre socialiste, în 
spiritul răspunderii pentru apăra
rea ei, pentru înfrumusețarea și 
prosperitatea fiecărui colțișor al ei. 
Educarea patriotismului socialist 
al tineretului este una din sarci- ' 
nile principale ale organizațiilor 
U.T.M. Dar proba care verifică cel 
mai bine patriotismul unui tinăr 
este munca sa personală, efortul 
personal pus în slujba patriei.

In acest spirit a fost pornită 
zilele trecute, din trei colțuri ale 
țării, acțiunea tineretului mobili
zat de organizațiile U.T.M., pentru 
organizarea de munci voluntare in 
vederea înfrumusețării 
satelor, întreprinderilor 
(iilor patriei noastre.

Pornite sub diferite 
planificate în diferite perioade de 
timp după specificul locului res
pectiv, cu obiective diferite, aceste 
acțiuni au totuși același țel: înfru
musețarea a tot ce ne înconjoară.

...La Rm. Vîlcea întreg tinere
tul orașului a hotărît ca inter
valul dintre 15 martie-15 aprilie

orașelor, 
și institu-

denumiri,

aă fie numit „luna înfrumusețării 
orașului“ iar acțiunile mari ce vor 
fi desfășurate în acel timp să aibă 
loc sub lozinca : „Să facem ora
șul nostru cît mai frumos, fiecare 
colț al lui să fie o adevărată gră
dină, loc minunat de muncă și re- 
creere 1“.

...La orașul Stalin, tinerii con
structori de tractoare s-au adunat 
într-un miting fulger și au hotărît 
ca în cinstea „Săptătnînii Mondia
le a Tineretului“ și a zilei de „1 
Mai“ să organizeze între 21 mar- 
tie-21 aprilie „Luna înfrumusețării 
uzinei“.

...In alt capăt de țară, la Bă- 
cești — raionul Negrești — regi
unea Iași, tinerii țărani muncitori 
din întreaga comună au hotărît 
organizarea „Lunii înfrumusețării 
comunei“ care să se desfășoare în 
tot cursul luuii aprilie 1958.

In adunări generale lărgite ale 
organizațiilor U. T. M. tinerii 
și-au luat angajamente concrete, 
indicînd și căile de îndeplinire a 
lor. Aceste angajamente sînt înto
vărășite de chemări adresate tine
retului din întreaga regiune res
pectivă. Astfel, tinerii din Băcești 
au chemat la întrecere toate orga
nizațiile și pe toți tinerii din re
giunea Iași; tinerii de la Rm. Vil- 
eea s-au adresat tuturor comitete
lor orășenești din regiunea Pitești, 
iar harnicii constructori de trac
toare au adresat chemarea lor în
tregului tineret al regiunii 
pentru organizarea „Lunii 
musețării orașelor, satelor, 
prinderilor și instituțiilor“.

Hotărîrile tineretului din 
Rm. Vîleea, de la uzinele de trac
toare „Ernst Thälmann“ și din co
muna Băcești de a organiza „Lu
na înfrumusețării orașelor, satelor, 
întreprinderilor 
constituie 
activitatea 
tive ale 
contribuie 
miștilor, la 
organizației a majorității tineretu
lui, la ridicarea prestigiului lor în 
masa întregului nostru tineret. Nu 
este necesar să mai insistăm asu
pra importanței pe care acțiunile 
lor o au , de asemenea, asupra locu
rilor de muncă și de trai ale ti
nerilor din aceste colțuri diferite 
ale țării. Ele dovedesc creșterea

Stalin 
înfru- 
între-

orașul

și instituțiilor 
acțiuni prețioase în 
organizațiilor respec

ți. T. M. menite să 
la activizarea ute- 

amenajarea în jurul
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1Angajamentele tinerilor : 
de la uzinelede la uzinele 

„Ernst Thälmann“

I

♦
:

:

Tinerii de la uzinele „Ernst Thälmann” din Orașul ț 
Stalin s-au angajat să realizeze următoarele: 4

— Amenajarea curții uzinei, a secțiilor și atelierelor, ț 
fixîndu-se în fiecare săptămînă „o zi a curățeniei” ; 4

— Stringerea unei cantități de 200.000 kg. fier-vechi ț 
ce va fi predat I.C.M.; 4

— Amenajarea în interiorul și exteriorul uzinei a unor I 
parcuri și spații verzi: parcul din fața uzinei în care va fi 4 
amenajat și parcul copiilor precum și parcul din fața școlii ; 
profesionale; amenajarea unui nou parc în spatele turnăto- t 
riel de nefieroase ; amenajarea de spații verzi pe cele patru ț 
alei din uzină, la club și la casele de cazare ale tineretului: f

— Confecționarea și instalarea a 50 de coșuri pentru * 
hirtii în interiorul și exteriorul uzinii; î

— Curățarea și amenajarea străzilor din împrejuri-1 
mile uzinii; *

— Plantarea a cinci sute puieți și pomi ornamentali; 4.
— Vor sprijini amenajarea aleilor din incinta stadio- 4 

nulul, a peluzelor stadionului și a două terenuri de volei 4 
și săparea a două puțuri pentru absorbirea apei de pe sta- f 
dion; I

— Menținerea curățeniei și înfrumusețarea tuturor ca-1 
selor de cazare ale tineretului; |

— Participarea la acțiunea de împădurire a Tîmpei 4 
prin plantarea a 14.000 puieți; >

— Pentru realizarea acestor obiective, fiecare tînăr ♦ 
va face șase ore muncă voluntară. >

Toate aceste angajamente vor fi îndeplinite între 21 4 
martie — 21 aprilie în cadrul „Lunii înfrumusețării uzinei”, ț
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Angajamentele tinerilor 
din comuna Băcești 4♦4

Tinerii din comuna Băcești, raionul Negrești, regiunea |
Iași întruniți in adunare generală deschisă și-au luat urmă-1 
toarele angajamente:

— 1 nfrumusețarea străzilor prin curățirea șanțurilor 
înșiruirea pe marginea acestora a țărușilor văruiți;

— Repararea și construirea podețelor cu balustrade 
mod uniform ;

— Repararea podurilor din comună șl din sate;
— Imprăștierea ț

♦ sele ;
— Complectarea pomilor pe margini, sădirea de pomi ț 

decorativi și văruirea acestora; 4
— Repararea gardurilor de la stradă; t
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prundișului și așezarea pietrelor pe șo- T

i

t — Curățirea locurilor virane, amenajarea de părculețe, 
4 sădirea de flori și construirea de bănci;

— împrejmuirea „Parcului Tineretului și Pionierilor“ cu 
gard;

— Curățirea pomilor uscați, complectarea pomilor, ame
najarea aleilor și confecționarea de bănci din mesteacăn 
pentru acest parc;

— Sădirea de pomi ornamentali și decorativi, ame
najarea rondurilor de flori și amenajarea unul teren 
de volei în „Parcul Tineretului" ;

— îngrijirea și repararea monumentelor existente;
— Amenajarea unui colț de povești pentru pionieri, refa

cerea scenei pentru teatru în aer liber și construirea unei

:
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♦ cerea scenei per 
ț terase de dans;
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. — Amenajarea unei pepiniere de pomi fructiferi și de ♦
♦ pădurej j
X
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— Crearea unei sere de flori; I
— Amenajarea unui teren de fotbal, a terenurilor de 4

volei și a terenurilor de baschet; _ ,
— Confecționarea pentru fiecare sat a unei piste GMA ; 4
— Intr-una din clădirile existente în comună se va ame- ♦ 

naja un club al tineretului, ce va cuprinde sală de șah, de t 
tenis de masă, sală de lectură etc.

Tineretul comunei Băcești a hotărît ca „Luna înfrumuse
țării satelor comunei“, în cadrul căreia se vor realiza aceste 
angajamente, să se desfășoare de la 30 martie la 30 aprilie 
1958.
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Vizita tovarășilor Chivu Stoi
Emil Bodnăraș si Avram Bunaciu în Ii

Tovarășul
PQ Gheorghe Gheorghiu-Dej 

a primit pe ambasadorul
1 ■ Republicii Populare Albania

LlUlU La 11 martie a.c. tovarășul

LA AGRA
AGRA 11 (de la trimisul special 

Agerpres): Continuîndu-și vizita în 
India tovarășii Chivu Stoica, Emil 
Bodnăraș și Avram Bunaciu au 
vizitat marți, centrul istoric și cul
tural Agra. Ca și în celelalte lo
calități, gara și străzile parcurse 
de oaspeții romîni erau bogat îmș 
podobite cu flori și steaguri.

Primul drum a fost spre Cele
brul.Tai Maluri „Visul de marmu
ră albă“, înălțat cu peste trei se
cole în urmă de împăratul Sah 
Iahan, în amintirea soției sale. 
Oaspeții au admirat îndelung ve
stitul monument.

A doua vizită a fost 
Agra, ridicat în secolul 
împăratul Akbar.

Rînd pe rînd au fost
sălile de marmură și granit roșu, 
minunat împodobite cu incrustați! 
de pietre prețioase, curțile și gră
dinile interioare, moscheia Perla, 
mărturii ale străvechii culturi și 
geniului artistic al poporului in
dian, ale măiestriei renumifilor ar. Bombayului au făcut oaspeților 
tiști din Agra. romîni o caldă manifestație de

La prînz o masă intimă a reu- simpatie.
nit pe oaspeții romîni cu oficiali- In cursul serii de 11 martie oas- 
tățile din Agra. peții romîni au vizionat un film

La ora 15 îrunlții oasepeți to
rnirli au plecat cu avionul spre 
Bombay.

LA BOMBAY

artistic indian închinat marei lup
tătoare Lacashmi Bai care și-a jert
fit viața luptînd împotriva engle
zilor în răscoala din 18S7, cuno
scută în istorie sub denumirea de 
răscoala Cipailor.

Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim 
secretar al C.C. al P.M.R., a pri
mit pe ambasadorul Republicii 
Populare Albania, Miha Lako, in 
legătură cu plecarea sa din Re- 
publica Populară Romînă.

la fortul 
XVI de

parcurse

BOMBAY 11 (de la trimisul spe
cial al Agerpres): In după amiaza 
zilei de 11 martie tovarășii Chivu 
Stoica, Emil Bodnăraș, Avram Bu- 
naciu și persoanele care îi înso
țesc, au sosit cu avionul la Bom
bay, venind de la Agra. Pe aero
drom se afla aliniată o gardă de 
onoare cu muzică și drapel. Fan
fara a intonat imnurile de stat 
ale Republicii India și Republicii 
Populare Romîne. Oaspeții romîni 
au fost salutați de ministrul de 
Finanțe al statului Bombay, Meh- 
ta și de alte oficialități. Pe tot 
parcursul de la aerodrom pînă la 
palatul Raj Bhvan unde sînt găz- 
duiți oaspeții romîni străzile erau 
pavoazate cu drapelele Republicii 
Populare Romîne și Republicii 
India. Zeci de mii de locuitori ai

Concursuri cultural-științifice 
de creație literară și interpretare 

artistică pentru studenți

țara noastrăVizita în
a secretarului general al organizației 

de tineret a Partidului Congresului 
IndianNațional

La invitația Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Mun
citor, zilele acestea a sosit în 
Capitală pentru o vizită de cîteva 
zile în țara noastră Hiralal Bose, 
secretar general al organizației 
de tineret a Partidului Congresul 
Național Indian.

Ieri, dl. Hiralal Bose a fost 
primit la Comitetul Central al

U. T. M. de tov. Virgil Trofin, 
prim secretar al C. C. al U.T.M., 
cu care a avut un schimb amical 
de păreri. In cursul șederii sale 
în R. P. Romînă, oaspetele va 
avea întîlniri cu tineri și va vis 
zita întreprinderi, instituții de 
cultură și învățămînt, școli, gos
podării agricole colective și de 
stat din diferite regiuni ale țării.

conștiinței patriotice a tineretului, 
a dragostei sale față de patrie, 
de viața nouă pe care o trăim. 
Cum ar fi putut sta nepăsători ti
nerii din Rm. Vîlcea față de fru
musețile naturale ale acestui oraș 
pitoresc ? Cum să nu se simtă răs
punzători tinerii de la uzinele 
„Ernst Thăllmann“ de aspectul li- 
zinei lor și a împrejurimilor, cînd 
aici vin vizitatori din întreaga 
lume să vadă rodul muncii lor, 
tractoarele apreciate pe piața 
mondială și uzina aceasta creată 
în anii pașnici aț puterii popu
lare ? Și cum să nu acționeze ti
nerii din Băcești la înfrumuseța
rea continuă a comunei lor, dis
trusă în 1944 de fasciștii în retra
gere, și care se ridică la viață în 
anii regimului de democrație 
populară ?

Faptele utemiștilor și întregului 
tineret din aceste locuri vor găsi 
de sigur un larg ecou în inimile 
tuturor tinerilor din patria noas
tră. Tineretul îmbrățișează întot
deauna inițiativele bune, folositoa
re lor și întregului popor. Și de 
data aceasta, îndată ce vor afla, 
toate organizațiile U.T.M. din ora
șe și sate, din întreprinderi și in
stituții, vor trebui să se alăture 
acestei inițiative patriotice.

Așa cum, s-a procedat și în cele 
trei organizații U.T.M. în care s-a 
pornit întrecerea, este bine ea or
ganizațiile U.T.M. orășenești, co
munale sau din întreprinderi să 
analizeze temeinic necesitățile și 
posibilitățile locale precum și for
țele de care dispun. Sub conduce
rea organizațiilor de partid, cu 
ajutorul sfaturilor populare și al 
sindicatelor, să se stabilească în 
mod concret ce anume este de fă
cut, unde este mai multă nevoie 
de sprijin. Către aceste obiective 
să fie îndreptată în primul 
rînd atenția tineretului. Este 
bine, de asemenea, ca fiecare 
organizație U.T.M. îu parte să a- 
nalizeze posibilitățile sale și pe 
baza acestei analize comitetele 
orășenești, de comună sau de în
treprindere ale U.T.M. să treacă 
la repartizarea forțelor în întregul 
oraș, comună sau întreprindere.

Merită evidențiată forma orga
nizatorică adoptată de comitetul 
orășenesc U.T.M. Rm. Vîlcea. 
Obiectivele principale pe care și 
le-au propus au fost date sub 
patronajul diferitelor organiza
ții de bază U. T. M.: Parcul 
„V. I. Lenin“ — va fi patronat.de 
către centrul școlar silvic, parcul 
„Maxim Gorki“ — va fi patro
nat de către organizația U.T.M. 
a întreprinderii „11' Iunie“, baza

6portivă — de către colec- 
tivul sportiv al școlii medii 
nr. 1, B-dul Tudor Vladimirescu 
intră în grija pionierilor și elevi* 
lor Școlii elementare mixte nr. 1 
etc. Aceasta duce la dezvoltarea 
spiritului de răspundere al fiecărei 
organizații în parte. Este bine ca 
organizațiile orășenești ale U.T.M. 
să urmeze exemplul comitetului 
orășenesc U.T.M. Rm. Vîlcea și în 
această privință. Totodată —- așa 
cum se vede din materialele ală
turate — organizațiile U.T.M. 
care au pornit inițiativa „Pentru 
înfrumusețarea orașelor, satelor, 
întreprinderilor și instituțiilor 
patriei“ au fixat un număr 
de ore de muncă volunta
ră ce vor fi efectuate de fie
care tînăr. Este bine ca și ce-

Casa de cultură a studenților rilor „Cine știe, cîștigă", Se vor 
„Grigore Preoteasa“ din București acorda premii în obiecte Și.tbanL 
organizează în anul universitar », 
1958 o serie de concursuri cultural- 
științifice, de creație literară și in- : 
terpretare artistică. 1

Din grupa concursurilor cultural- 1 
științifice fac parte: „Cartea în '
slujba păcii“ (literatură romînă,
sovietică, americană și franceză — I 
proză), care se va 
ziua de 20 
cinematografiei“ — 27 martie;
„Bogățiile subterane ale patriei 
noastre“ — 10 aprilie ; „Din isto
ria mișcării muncitorești din țara 
noastră" — 24 aprilie; „Realiză
rile principale ale tehnicii din ul
timul deceniu“ — 15 mai și „Pic
tura romînească 
19-lea“ — 12 iunie. Concursurile se 
vor desfășura în genul concursu.

desfășura în
martie, „Din istoricul

în secolul al

Un grup de tineri au șl pornit la lucru. Ei vor să-și îndeplinea
scă primii, angajamentele lua*e.

■ ZiLFIF T[\ț'(UFt A'M 
urmatoâeea wșj 
soAjfe

(Agerpres).
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Rl/ȘiNEA NU INTERVINE ATUNCI CÎNÛ...

L- - - - - - TOTUO ANIMALELE TfTEBUlESCiÌNóRÌJHP.EÌ
AU 6ÀSÌT UN UtTEM ORÌ61NAL: ROTAȚIA (ClTE 15 FiETAREj

La concursul de creație literară 
vor putea fi nrezentate schițe, nu
vele, scenete umoristice, epigrame, 
inspirate din viața studențească. 
Cele mai bune lucrări vor fi pre
miate și publicate în revista „Via
ța studențească“.

Grupa concursurilor de interpre
tare artistică cuprinde: interpre
tare dramatică (scene din operele 
lui Caragiale și Cehov), precum și 
joc de scenă, mimică pe teme in
dicate (3 aprilie) ; „Concursul ce
lor 500 de versuri“ (17 aprilie) exe
cuție vocală de muzică populară, 
muzică ușoară romînească și mu
zică clasică (3 mai).

Pentru fiecare gen de interpre
tare vor fi acordate premii șl 
mențiuni.

“ V 1 fl«’ rut --
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LOCULUI, MNbE ...

UTEMIȘTII9

militanti neobositi 
pentru înflorirea

AGRICULTORII SOCIALISTE
In Dobrogea, nu mai există 

haturi 1, A:: dispărut răzo'arele 
care sute de ani au fărimițaț și 
îmbucătățit pămîntul. Pe ogor, oa
menii nu mai apar răzleți — unul 
ici, altul colo — ci înfrățiți. 
Tractoarele se înșiruie unul după 
celălalt pe kilometri întregi, cîte 
cinci, cîte șase, cîte șapte, cîte 
zece ! La margini de sat vezi in- 
șirîndu-se zece, cinsprezece, două
zeci de perechi de boi, trăgind 
molcom in brazdă plugul, pe 
coarnele căruia apasă brațele vtn- 
joase ale lui Petre, ale lui Aii, 
ale lui Vanea... Și în urma lor 
rămîne brazda reavănă, mănoasă 
care pregătește culcuș seminței 
pline ce va rodi pe ogorul lor, 
mare, bogat, înfrățit, așa cum

PE MARGINEA LUCRĂRILOR 
CONFERINȚEI ORGANIZAȚIEI 

AREGIONALE CONSTANȚA 
UNIUNII TINERETULUI 

MUNCITOR

fi

...m (E4M(OMMT-U-STAFFA BE SFik/î» 4NlMALELOK AM
VRUT IA AFLU PĂfi’ER’EATiNEKiLOR (OLECTivițȚi...

... AbUCFNft FAȚA ÎN FAȚĂ 
WTi'LE ÎMFRi'fiNlIE' AM 
VĂZUT UN LUCRU 6E4- 
bREFTUL RUțÎNOI.

A IA MI-A VENIT iăEÎA 
SA ÎNTREFRiNb 0 MI
CĂ AMHETA (U FRi'Vi- 
RE LA FÎNOMENUL .

Prima instalație
pentru valorificarea 
azelor de fluor

La uzina de îngrășăminte chi
mice „Petre Porii“ din Valea Că
lugărească se construiește prima 
instalație din țară pentru valori
ficarea gazelor de fluor care ră- 
mîn de la fabricarea superfosfa- 
lului. Noua instalație va transfor
ma aceste gaze, care în prezent nu

sînt utilizate, în fluosilicat de so
diu, un important produs pentru 
fabricarea cimenturilor antiacide 
folosite în construcțiile din indus
tria chimică.

Instalația va intra în funcțiune 
in cursul trimestrului II al aces
tui an.

n-a fost niciodată, așa cum va 
de-a pururi de aci înainte !

Aceasta e Dobrogea nouă, a- 
ceasta e noua înfățișare a regiu
nii Constanța pe care au prezen
tat-o delegații utemiști la confe
rința organizației regionale — 
Constanța a Uniunii Tineretului 
Muncitor.

Dezbaterile conferinței, cum era 
și firesc, au cuprins multilateral 
laturile activității organizației 
regionale. In centrul atenției de- 
legaților a stat însă analiza mun
cii dusă de organele și organiza
țiile U.T.M., sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de par
tid, pentru colectivizarea com
plectă a agriculturii regiunii și 
pentru consolidarea și inllorirca 
gospodăriilor colective.

Așa cum a apreciat Comitetul 
regional de partid Constanța prin 
cuvîntul tovarășului Vasile Vîlcu, 
prim-secretar — organizațiile 
U.T.M. de pe cuprinsul regiunii 
au adus o contribuție însemnată 
în munca vastă, profundă, de con
vingere a țărănimii muncitoare 
asupra superiorității agriculturii 
socialiste. Organele și organiza
țiile U.T.M. și-au îndreptat în 
primul rînd atenția către clarifi
carea politică a utemiștilor țărani

muncitori, care au datoria de a 
oferi ei înșiși un exemplu mobi
lizator. Au fost organizate confe
rințe despre munca și viața nouă 
din colectivă, convorbiri și seri 
de întrebări și răspunsuri cu a- 
ceeași temă, seri de lectură și a- 
dunări deschise cu utemiștii și 
ceilalți tineri din sate în care se 
studia și discuta statutul model 
al G.A.C., intilniri și vizite ale 
tinerilor țărani din sectorul indi
vidual la gospodăriile colective 
fruntașe. Peste 31.400 utemiști și 
tineri sînt astăzi membri ai gos
podăriilor agricole colective. In 
regiunea Constanța, utemiștii — 
conduși de comuniști — au con
tribuit direct la complecta colec
tivizare a 12 comuni și sate.

Totodată, comitetul regional 
U.T.M. Constanța și-a îndreptat 
atenția spre orientarea activității 
organizațiilor U.T.M. din G.A.C. 
în vederea participării active a 
tineretului la întărirea economi- 
co-organizatorică a acestora, la 
dezvoltarea și apărarea avutului 
comun.

Merită relatată experiența unor 
organizații U.T.M. din regiunea 
Constanța în mobilizarea tineri
lor colectiviști la realizarea unor 
obiective economice concrete. Ast
fel, in anul 1957 tinerii au dat 
o mare contribuție la transportul 
Pe
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CONSULTAȚII
Serele de la Palatul Pionierilor din Capitala

mai de-Miros puternic de dezinfectant. Curățenie exem
plară. Din cind in cînd, se aud pași ușori. Mereu 
se tnchid și se deschid alte uși. Sînt chemați oe 
rtnd diverși „pacienți" ce stau pe scaune în sala 
de așteptare. Pe fiecare ușă, cîte o tăbliță. Să le 
citim: Boli interne; Boli de ochi; Boli de nervi;

Boli de piele; O.R.L.; Chirurgie. Ceva 
parte: Cabinet dentar.

E dimineață. încep consultațiile. Se 
o ușă (pe care scrie „Boli de ochi“) 
anunță scurt :

— Următorul...

deschide j 

Cineva, I

I* ! bl * !».^j

Tineri și tinerel

Participați la acțiunea patriotică
Luna înfrumusețării orașelor, satelor,

■întreprinderilor și
pornită de tinerii de la uzinele Ernst 
Thälmann din Orașul Stalin, din Rm.

Vilcea și Băcești — reg. Iași

t* a *

(Urmare din pag. l-a)

lelalte organizații U.T.M. să pro
cedeze la fel.

In toate satele și orașele patri
ei, în fiecare întreprindere sau in
stituție sînt destule locuri spre 
care se poate îndrepta atenția și 
energia tineretului spre a le cură
ța, amenaja, înfrumuseța. Nici un 
tînăr și mai ales nici un utemist

țiunea de înfrumusețare a orașe
lor, satelor, întreprinderilor și 
instituțiilor patriei noastre. Fa
cem cunoscute chemările tinere
tului din Băcești, din Rm. Vîl- 
cea, și de la uzinele „Ernst 
Thăhuann“ și așteptăm vești de»- 
pre încadrarea în această acți
une patriotică a tuturor organiza
țiilor U.T.M. din țară.

Nici un tînăr în afara întrecerii 
. ’ sas 

și institu-

In loc de unul... , trei

„SUFUTE TARI“ de Camil Petrescu
la Teatrul Tineretului

mai

în sala de așteptare se aud sca
une trîntite. în cabinet intră un 
om sprijinindu-se de pereți.

— Tovarășe doctor, nu 
văd... nu mai văd bine.

— Calm, calm... Numele dumi- 
tale ?

— Tudor Petre, învățător la 
Școala elementară mixtă Videle, 
din regiunea București.

— Ei, acum să vă auzim...
—— Dimineața, n-am nimic. Văd 

perfect ! Pe la prînz însă, după 
recreația cea mare se întîniplă... 
cum să zic... se întimplă fenome
nul.

— Ce fenomeți ?
— Uitați... Chem un copil la 

tablă... și culmea ! în loc de o 
tablă văd două. Strig un elev și 
vin la tablă eîteodată doi, alteori 
trei. Ce spuneți tovarășe doctor 1

— Și' cind vezi doi elevi în loc 
de unul ?

— După recreație...
— Și ce faci în recreație ?
— Ei, un păhărel, două, trei, 

dar le beau iute, ca pe unul sin
gur.

— Aha ! Am înțeles... Și ce-ai pendat 
făcut pînă acum ?

— Am încercat multe...
suspendat cititul seara,

orice efort. Zadarnic !
Spuneți-mi : ce să mai suspend ?

— Suspendă „recreația“... pînă 
nu vei fi dumneata suspendat din 

■ funcție.

Pietraru îndrăgostit, timid, de o ti
miditate exasperantă, respins — 
prin ignorare — de femeia iubită, 
de care îl desparte o amețitoare 
scară socială.

Ca orice timid, Andrei Pietraru 
este în stare de acte de curaj dis
perat. Așa apare în cel de al doilea 
mare moment dramatic al piesei. 
Inolin să-l socotesc acel culminant 
și, în orice caz, acel în care bi
ruința scriitorului este certă. E 
momentul în care, nu atît prin pu
terea sentimentelor sale, cît a inte
ligenței, a logicii cu oare și le ar
gumentează, Andrei Pietraru îi do
vedește Ioanei forța sa morală, su
perioritatea sa umană. Stranie și 
tulburătoare declarație de dragos
te, în care îndrăgostitul invocă în

nu poate sta deoparte de la o ase
menea acțiune patriotică. Este ne
cesar ca organizațiile U1T.M. , să 
lămurească profund tinerilor ca
racterul și importanța acestei ac
țiuni, să dea dovadă de operativi
tate în munca de mobilizare, în
drumare și coordonare a activității 
tinerilor.

Redacția ziarului nostru pune la 
dispoziția organizaților U.T.M. și 
a utemiștilor spațiul necesar pen- pentru înfrumusețarea orașelor, 
tru popularizarea succeselor și ex- telor, întreprinderilor și ins 
perienței tineretului nostru în ac- fiilor patriei noastre.

♦ ♦♦♦♦♦o.
< ►

„Pe strada
In camera pe a cărei ușă scrie 

„Boli de nervi“ intră un bărbat 
foarte tînăr. Se așează pe un sca
un. Pare foarte deprimat. Vti timp 
tace. Apoi, privindu-l țintă pe me
dic, îl întreabă brusc :

-— Ce anotimp e acum ?
Doctorul, îl privește liniștit și-i 

arată calendarul :
— Precum vezi : martie. înce

put de primăvară.

mea e toamnă iar“
— Nu cred !
— Se poate să mi înșel ! Dum

neata ce crezi ?
— Că-i toamnă... Că-i toamnă 

iar.
—■ Adică, cum iar ?
— Să vedeți... La Vaslui, la 

noi, există un ateneu... Aci a a- 
vut loc la începutul lunii februa
rie un bal. Și, ca la orice bal, pe 
scenă, marea surpriză : o orches-

fatală

surpriză : o orches- 
tră-ftmfară. Sea
ra de dans a 
început cu tan
gou/. : „Pa stra
da mea e toam
nă iar", tangou 
ce a fost schim
bat cu foxtrotul 
„Pe strada mea 
e toamnă iar“ 
(adaptat ca fox- 
trot într-un mod 
mai original de 
către „orches
tră“). Noroc că a

făcut o pauză. Dar după pauză, 
coșmarul... pardon, muzica a con
tinuat. A urmat valsul... „Pe stra
da mea e toamnă iar“ și sirba 
„Pe strada mea e toamnă iar“. 
După o nouă pauză, rumbă „Pe 
strada mea e toamnă iar“ (Imagi- 
nați-vă : „Pe strada mea e toam
nă iar“ în ritm drăcesc de rum
bă!) și-apoi — culmea inovafiei: 
hora „Pe strada mea e toamnă 
iar“...

Ce a urmat, nu mai știu. Am 
luat-o la goană pînă acasă. De a- 
lunci aud mereu „Pe strada mea 
e toamnă iar". Dafi-mi un leac să 
scap de obsesia acestui cintec. 
Credefi c-o să-l uit vreodată ?

— Desigur 1 Cînd tovarășul 
Gheorghe Vicol iși va învăța 
chestra și alte cîntece.

or-

In oabinet la O.R.L.
— Numele dumitale I 

Frîneu Aurica, cursantă 
La cercul politic U.T.M. 
de la fabrica „Doro
banțul“ din Ploești.

— Ei, acum spuneți, 
de ce suferit!.

— Să vedeți... Timp 
de doua saptămîni n-am 
nimic. Vorbesc foarte 
bine. Și. deodată... mi 
se pune un nod în git,

— Cînd apare aceas
tă stare ?

— Din două în două 
săptămîni, mai precis 
marțea.

— Cît durează „cri
za" ?

— Pînă la două ore... 
Uneori ceva mai mult.

— Și ce faceți în a- 
ceastă perioadă ?

— Tac 1
— Totuși nu înțeleg, 

de ce-ați venit la mine?
— Păi nu-i o afec

țiune a coardelor voca
le? Ajutați-mă! Miine 
am din nou seminar. 
Sirtit că iar n-am să pot 
să scot un sunet, lnvă- 
țați-mă ce să fac. Invă- 
țați-mă !

— Degeaba te învăț 
eu, că iar n-ai să știi. 
Du-te acasă și învață 
singură. Alt 
există 1

ridică

Tutunul, sau...
La „Boli Interne“.
In sală intră un tânăr elegant. Lasă servieta 

pe birou și se recomandă :
Anghel Mladin, inginer la uzinele „23 Au

gust" din București.
— Luafi loc și...
— Să vedeți, iertați-mă că vă întrerup, dar 

cred că am o boală foarte curioasă. Fumez foar
te mult. Credeți că-mi strică tutunul ?

— V-ași ruga să fiți ceva mai explicit. Cum 
se manifestă boala despre care vorbiți ?

— lată... Vin dimineața pe la uzină șl încep 
să fumez. Stau o oră, două, uneori chiar trei 
și deodată simt... parcă mă apucă așa un dor... 
de ducă. Și-mi iau paltonul, servieta și plec...

— Unde vă duceți ?
— Uneori la plimbare, alteori simt nevoia să 

stau tolănit pe un fotoliu, și să fumez... să fu
mez mereu. Nu cumva tutunul imi dăunează ? 
Credeți că ar trebui să mă las de fumat ?

— Nu... Mai bine lăsați-vă de chiulit!

miraculos

în cabinetul „Boli de pielo“ se 
îndreaptă cu pași nesiguri Gheor
ghe Diaconu de la O.C.L. Produse 
industriale nr. 44 din Ploești. Sb 
uită în dreapta și în stânga, purt ă 
ar fi urmărit de cineva. Ajuns în

fața doctorului 
mîinile cu 

palmele în sus 
și spune șoptit.

— Tovarășe 
doctor, palme
le... mă înțeapă 
îngrozitor. Par- 
c-aș fi mușcat 
de șarpe 1

— Cînd aveți 
dureri mai pu
ternice ?

— îndată ce 
vine marfă mai 
de soi în maga
zin.

— Și ce faceți 
atunci ?

— O pun 
tejghea și 
tept...

un client mai

sub 
aș-

ară-Cum apare cîte
tos îl privesc drept în ochi. El se 
uită tntîi la raft, apoi la mine, și- 
gata.

— Cum gata ? Vă trec înțepă
turile...?

în-— Din contră 1 abia atunci 
cep...

— Dar cînd vă mai lasă ?
— Numai cînd simt ceva foș

nind în palmă... Se pare că cel 
mai bine îmi fac hîrtiile de zece 
lei. Atunci, parcă-mi ia boala cu 
mîna.

— Știți, afecțiunile de acest 
gen, în mod frecvent se ard.

— Vai de mine... Vreți să-mi 
ardeți pielea ? Cel puțin veți anes
tezia locul ?

— Ai să te arzi cît de curînd 
singur ! Și încă pe viu 1

★
Consultațiile continuă. Despre 

alți pacienți intr-un număr viitor.

Teatrul lui Camil Petrescu este 
profund teatral, înfățișîndu-se, e 
drept, într-o formulă care implică 
receptivitate și presupune un pu
blic permeabil pentru idei, lipsit 
de opacitate față de fenomenul 
intelectual. Asemenea dramatur
gie transmite, ca întreaga operă 
a lui Camil Petrescu, de altfel, fe
bra intelectuală a scriitorului, so
licitat cu fervoare specifică de 
toate modalitățile spiritului uman. 
Asemenea dramaturgie, care in
clude „Danton“, „Jocul ielelor“ 
sau „Act venețian“, comunică pa
siunea devorantă pentru idei („eu 
văd idei“ — spune poetul) a u- 
nuia dintre cei mai ardenți scrii
tori care au ilustrat literatura ro- 
mînă.

Autorul „Sufletelor tari“ a fost 
un virtuos al scenei. Piesele sale 
mărturisesc o știință a dialogului, 
o artă a construcției, o capacitate 
de creionare a caracterelor, o in
tuiție fulgurală, care recomandă 
un dramaturg de elită.

Merită felicitări colectivul Tea
trului Tineretului și în primul rînd 
regizorul C. Sincu, pentru curajul 
artistic cu care a purces la repre
zentarea „Sufletelor tari“, piesă de 
care se leagă debuturile teatrale 
ale lui Camil Petrescu.

Am citit recent fragmente din 
jurnalul scriitorului, publicate în 
„Viața Romînească“ (nr. 12). E un 
document uman cutremurător. La 
oîtă mizerie terestră a fost con- 
strîns în anii de tristă amintire un 
spirit elevat și sensibil !

La 15—16 August 1931, Camil 
Petrescu nota cu surdă exasperare: 
„Aștept, să văd în ziare dacă e ci
neva care să ceară Teatrului Na
țional să nu excludă „Suflete tari“. 
O timidă încercare în „Ordinea“. 
Ce să fac ? Dacă mă ocup de 
studiile filozofice, mor de foame. 
Dacă fac gazetărie, nu pot s-o fac 
la altă gazetă decît a mea, căci 
nu mă primește nimeni“.

Abia contemporaneitatea socia
listă i-a restituit lui Camil Pe
trescu propria sa dramaturgie. Iată 
de ce se cuvine felicitat Teatrul 
Tineretului, care face nu atît un 
aot de pietate, cât de justiție artis
tică.

„Suflete tari“ consfințește drama 
lui Andrei Pietraru. Eroul piesei 
face parte din aceeași familie spi
rituală cu Gelu Ruscănu din „Jo
cul ielelor“ și Ladima din „Pa
tul lui Procust". Apropierea de 
Gelu Rusoanu se impune ca mai 
facilă. Cred totuși că Andrei Pie
traru comunică cu Ladima mai in
tim, prin ciudate și nebănuite ca
nale subterane. Ca și Ladima, An
drei Pietraru se sinucide ca „să fie 
el însuși“, ca să „omoare în el“ 
alt suflet, ca să reancoreze în pu
ritatea primară pierdută. Factorii 
determinanți diferă. Triviala Emi
lia, plămădită din tină, se deose
bește, evident, fundamental de ju- ..... _  __ ____
pînița Ioana Boiu, vlăstar inteli- vede împușcături, scrisori de dra- 
genț și trufaș al unei vechi fami- goste, declarații pasionate, tirade 

amoroase —să nu aluneci în de
suet, să nu fii captat de melodra
mă. Colectivul care a realizat sce
nic „Suflete tari“ nu a trecut în
totdeauna peste această dificul
tate. Există o evidentă tentă me
lodramatică în spectacol. Aplau
zele publicului se adresează une
ori nu lui Camil Petrescu ci unui 
anonim, autor de melodramă prost 
inspirată. Trebuie redate adevăra
tului autor sufragiile publicului, și 
spectacolul trebuie curățat de zgu
ră. Cusurul major al spectacolului 
este evidențiat și de 6 distribuție 
nu întotdeauna fericită. Olga Tu- 
dorache are toate însușirile pentru 
ca să creeze o bună, o excelentă, 
dacă nu ideală, Ioana Boiu. Nu a 
fost însă întotdeauna bine condusă 
și în plus a avut parte de un par
tener care nu i-a stimulat posibi
litățile. Poate din această pricină 
i-au izbutit îndeosebi elementele 
mai exterioare ale personajului — 
trufia, rigiditatea, și mai puțin 
tumultul interior, contradicțiile și 
limitele. Mircea Anghelescu în 
rolul lui Andrei Pietraru ne-a de-

Iii boierești. Aceeași opacitate 
însă (dublată la Ioana de iubire 
amestecată cu orgoliu) față de e- 
rou, intelectual pur, romantic, tor
turat de idee, analist și introspec
tiv nemilos. Factorul social e mai 
pregnant în cazul Ladima, produs 
al unei perioade de creație ulte- 
roiară, în care realismul scriitoru
lui se maturizase, cîștigînd prin 
luciditate în profunzime. Și totuși 
nu poți despărți drama, aș spune 
tragedia lui Andrei Pietraru, de 
decorul social în care e plasată 
piesa. Bibliotecarul de extracție 
țărănească al moșierului cu morgă 
și obsesii artistrocratice este îm
pins fatal la sinucidere din pri
cina dezacordului fundamental 
între vocația și formația sa so
cială și aceea a Ioanei care, în op
tica familiei Dorcan, ar urma să 
contracteze o mezalianță, căsăto- 
rindu-se cu Andrei Pietraru.

Trei sînt momentele-cheie ale 
acestei drame și, cu o savantă 
știință teatrală, Camil Petrescu 
le-a dispus în cele ftei acte ale 
piesei. Primul reliefează un Andrei

Cronica 
teatrală

sprijinul său inteligența, dorința 
de afirmare a propriului său eu, 
de dezvăluire a propriei valori. E, 
probabil, în intenția lui Camil Pe
trescu triumful suprem al inteli
genței. Și, în fine, momentul fi
nal. In urma unei coincidențe stu
pide, convenție îngăduită de con
venționalismul teatral, Ioana pune, 
din nou, la îndoială autenticitatea 
lui Andrei Pietraru.

Andrei Pietraru se sinucide. 
Gestul nu e gratuit — pentru fi
zionomia eroului, bineînțeles. Au
tenticitatea trebuia demonstrată și, 
din perspectiva personajului, nu 
exista akă posibilitate, chiar dacă 
eroul recunoștea, el însuși, ilogici- 
tatea gestului. Nici o fisură nu vi
ciază personajul atunci cînd îi ac
cepți și-i înțelegi formula și gene
za. S-a vorbit despre ascendența 
stendhaliană a personajului. Apa
rențele pledează pentru aceasta, 
Andrei Pietraru avînd cîteva trăsă
turi exterioare, biografice, comune 
cu Julien Sorel, de oare declară 
însă că nu a luat cunoștință. Hotă- 
rîrea de a se sinucide, dacă pînă 
la o anumită oră nu cucerește gra
țiile femeii iubite, îi aparține evi
dent lui Sorel. Ideea piesei nu 
este însă stendhaliană și, așa cum 
observa G. Călinescu în „Istoria 
literaturii romîne“, se Integrează 
în tradițiile romanului romînesc. 
Ar fi suficient actul II al piesei, 
în care inteligența lui Andrei Pie
traru, incandescentă, devine fasci
nație și farmec personal cople
șitor, pentru ca să i se asigure lui 
Camil Petrescu paternitatea de ne
tăgăduit a „Sufletelor tari". Nu 
este exclus, la un spirit orgolios 
cum era Camil Petrescu, să fi exis
tat 0 intenție de provocare lite
rară, o mănușă aruncată, peste de
cenii, unui predecesor genial.

E dificil, foarte dificil, atunai 
cînd ai în față un text care pre-

zamăgit, trebuie s-o spunem ou 
amărăciune. Actul II, în care in
teligența lui Andrei Pietraru ar fi 
trebuit să invadeze scena și sala 
a dovedit neadecvarea actorului la 
rol. Avem în față, un eșec al unui 
actor talentat și indicat pentru 
roluri pe măsura însușirilor firești.

V. Valentineanu a făcut evi* 
dente sforțări ca să depășească o 
manieră veche de interpretare, iz
butind doar parțial. Distribuirea — 
neindicată — în rolul prințului 
Bazil Șerban a mulț apreciatului 
Al. Critico, a dus la sărăcirea unui 
personaj interesant. Au jucat ono
rabil Doina Tuțescu, într-un rol 
destul de ingrat, Eugenia Marian 
și Pop Marțian.

O notă stridentă a adus în spec
tacol Gheorghe Oprina — exce
lent actor de comedie — care 
a creat, împotriva evidențelor tex
tului, exagerat de numeroase mo
mente comice, și a înlocuit sănă
tatea rudimentară a personajului 
cu o vulgaritate șocantă.

Costumele Olgăi Scorțeanu îm
bracă cu gust îndoielnic majorita
tea interpreților piesei. Decorurile 
lui M. Rubingher nu „joacă“. De
corul actului întîi care ar fi tre
buit să sugereze, să transmită 
somptuozitatea rece a casei Dor- 
cani este un hibrid produs prin în
crucișarea dintre o cancelarie pro
vincială și o muceda cazarmă tur
cească. Camera Ioanei aduce mai 
degrabă a muzeu populat de o- 
biecte inerte și transmite foarte 
puțin din personalitatea aceleia 
care stăpînește încăperea.

Totuși „Suflete tari“ merită și 
se cuvine să fie îmbunătățit.

SORIN ARGHIR

Angajamentele tinerilor 
din orașul Rm. Vîlcea
In întâmpinarea festivalului orășenesc și naian/al
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I In întâmpinarea festivalului orășenesc și raional el 
f tineretului, utemiștii din orașul Rîmnicu Vîlcea se anga- 
Z jează ca în cadrul „Lunii înfrumusețării orașului” stabi- 
ț lită între 15 martie — 15 aprilie să realizeze următoarele;

— Amenajarea parcului „V. I. Lenin” prin curățitul 
ț și strânsul frunzelor, săparea a o mie de gropi pentru să- 
Z di rea puieților de brad și curățirea arborilor de uscături; 
j — Curățirea zonei aferente digului rîului Olănești;
♦ — Imbrăcarea în iederă a gardului de prefabricate ce 
T îmiprejmuiește baza sportivă și amenajarea platformei de- 
Z barcaderului ;
î — Amenajarea parcului „Maxim Gorkl” prin curățirea 
f parterelor și aleelor de frunze, amenajarea rondurilor și 
ț complectarea gardului viu, plantarea de trandafiri, așterne-
♦ rea de pietriș pe alei și amenajarea zidului de sprijin prin

!
 plantarea de iederă :

— Amenajarea dealului „Capela” prin curățirea pelu
zelor și aleelor, amplasarea de bănci în întreg parcul, re. 
coltarea trandafirilor sălbatici și plantarea lor pe tailuze, 
plantarea a 4000 puieți de brad și curățirea zidului de 

î sprijin ;
f — înfrumusețarea bulevardului Tudor Vladimlrescu 
1 prin plantarea de trandafiri, amenajarea de gărdulețe în 
ț jurul arborilor noi plantați, strîngerea crengilor uscate și 
î amenajarea unui scuar;
f — Se vor planta flori și se vor amenaja alei în scua- 
î rul de pe strada Lenin, în scuarul cofetăriei din B-duf 
r T. Vtadimirescu și grădina Palatului de cultură ;
I — Organizația de bază I.P.R.O.F.I.L.-Rîmnicu Vîlcea 
ț va executa prin muncă voluntară și resurse locale 100 co- 

.1 șuri pentru hîrtii și 20 indicatoare pentru parcuri și zone 
f verzi;
I — Toți tinerii vor lua parte Ia lucrările de demolare 
j a cinematografului „7 Noiembrie’’, la transportarea mate- 
î rialelor și recondiționarea parchetului.
j — Cimitirul eroilor sovietici și romîni va fi patronat 
t de pionieri oare au sarcina de a întreține curățenia.
ț — Pentru realizarea acestor obiective, fiecare tînăr din 
î oraș va efectua 4 ore de muncă voluntară pe săptămînă.
v» j
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In cinstea zilei de 1 Mai și a Zilei presei comuniste, ziarul 
„Scînteia tineretului“ organizează

UN MARE CONCURS
al corespondenților voluntari și al cititorilor săi DE LA SATE 
pentru cele mai bune

informații, note critice și reportaje
Concursul începe la 10 martie și se încheie la 5 mai a.c.
Temele și subiectele acestor materiale trebuie să fie inspirate 

din viața și activitatea tineretului de la sate, din lupta organiza
țiilor U.T.M., conduse de partid, pentru transformarea socialistă 
a agriculturii, pentru ridicarea nivelului politic și cultural al 
tinerilor țărani muncitori, pentru educarea lor în spiritul patrio
tismului, al combativității revoluționare.

Tineri și tinere de la sate,
Scriți despre viața nouă a tinerilor din gospodăriile agricole 

colective, despre procesul transformării conștiinței lor, în condi
țiile noilor relații de producție, despre educarea lor de către 
U. T. M. în spiritul hotărîrii de a lupta pentru continua înflorire 
a G. A. C-, pentru apărarea și consolidarea avutului comun. Zu
grăviți munca tinerilor din întovărășiri și cooperative agricole 
cu rentă. Scriți despre activitatea tinerilor mecanizatori din 
S. M. T. și G. Ă. S., despre tinerii ingineri și tehnicieni din satele 
noastre, despre învățătorul și medicul comunei.

Reflectați în materialele voastre acțiunea patriotică a tine
retului de refacere și protecție a pădurilor, de ameliorare a pă- 
mînturilor degradate, de înfrumusețare a satelor etc.

Nu vor intra în concurs materialele care vor conține date și 
fapte neadevărate sau inexacte.

La stabilirea cîștigătorilor concursului se va ține seama atît 
de calitatea, cît și de numărul corespondențelor trimise de fiecare 
participant.

Pentru cele mai bune corespondențe se vor acorda următoa
rele :

"î

100 de ani de la emiterea 
primelor mărci poștale romînești

în luna iulie se împlinesc 100 
de ani de la emiterea primelor 
mărci poștale romînești. în întîm- 
pinarea acestei aniversări, la Bucu
rești și în alte orașe ale țării vor 
fi deschise expoziții filatelice.

Expoziția care va fi amenajată 
în Capitală, va prezenta colecții

poștale, precum și eseuri de ve
chi mărci romînești.

Cu prilejul aniversării a 100 de 
ani de la emiterea primelor tim
bre romînești cunoscuți oameni de 
știință și cultură vor conferenția 
despre dezvoltarea filateliei romî- 
nești, a poștei etc. Departamentul 
poștelor va emite o serie jubiliară
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1 premiu I
2 premii II
3 premii III 

20 mențiuni
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I. ISAI1A
după datele trimise de co- 

respondeții voluntari I. Rizoiu . , , r_____  ___ ...
— tehnician București ; Mihalț filatelice de mare valoare, aparți- ....___ . _ __ „ _____
Minăstireanu — elev Vaslui ;lnind Academiei R.P. Romîne, De- de mărci poștale. Se pregătesc de 
Any Brumă — țesătoare Plo-l partamentului Poștelor, Imprime- asemenea un film documentar pric
ești; I. Ion — sudor Ploești ; riilor de timbre și unor colecțio- cum și noi ediții de cataloage și 
Traian Bădulescu — tehnician nari particulari. Pentru prima oară albume filatelice romînești. 
București. | vor fi expuse mostre de emisiuni (Agerpres)București.

3
o
o

Cele mai bune informații, note critice și reportaje trimise de 
participanții ia concurs se vor publica în ziar.

Materialele se vor trimite pe adresa: Redacția ziarului 
„Scînteia tineretului“, Piața Scînteii nr. 1, București, cu specifi-1 
cația : „Pentru concursul corespondenților voluntari și al citito
rilor de la sate“.

£



LUCRĂRILE
Conferinței Naționale

a Femeilor din R. P. Romină
Discuții ia raportul asupra participării femeilor din R. P. R. 

la opera de construire a socialismului și apărare a păcii
Luî-nd cuvînțul în numele fe- 

meiloi din orașul Galați, profe
soara Cornelia Bejenaru a vor
bit despre dezvoltarea și înflori
rea, în anii puterii populare, a 
bătrînului port dunărean, precum 

1 Și 
cu care muncesc fe- 
acest oraș.

și despre activitatea, elanul 
priceperea 
meile din „____„.rv.

Vorbind în numele celor peste 
1.300 muncitoare de la fabrica 
textilă „Dorobanțul“ din Ploești, 
tov. Margareta Buduluș, preșe
dinta comitetului de întreprin
dere a subliniat grija deosebită 
pentru ridicarea nivelului lor pro
fesional. pentru educarea lor pa
triotică, politică, pentru ridicarea 
nivelului lor cultural.

Grija față de muncitoarele noas
tre se vădește zi de zi. La creșa 
săptămînală a întreprinderii 110 
copii ai muncitoarelor primesc o 
bună îngrijire. Comisia de femei 
se ocupă îndeaproape de bunul 
ei mers.

Pentru a sprijini ridicarea nive
lului politic și cultural al femeilor 
s-au organizat conferințe despre 
luptătoarele noastre din ilegalita
te, despre marile cuceriri ale știin
ței și folosirea lor în scopuri paș
nice.

Femeile din regiunea Constan
ța, a arătat în cuvînțul său ing. 
Maria lonescu de ta secția agri
colă a statului poputar regional, 
folosind diferite forme de mobi
lizare, au adus o contribuție în
semnată la colectivizarea în în
tregime a agriculturii regiunii și 
obțin succese importante în con
solidarea economică a gospodă
riilor colective. Mai mult de 50 
la sută din numărul colectiviste
lor sînt femei; ele au un mare 
merit în sporirea producției agri
cole, vegetale și animale.

Pentru a înlesni participarea 
la muncă a femeilor din regiu
nea Constanța au fost organiza
te 287 de grădinițe sezoniere cu 
peste 13.800 copii.

Tovarășa Margareta Kraus a 
arătat că femeile din uzinele 
„Ernst Thälmann“ au primit cu 
multă satisfacție și bucurie Ho- 
tărîrea Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R. cu 
rea i

Vorbind despre bunele rezulta
te pe care le obțin lucrînd îm
preună muncitoare romînce, ger
mane și maghiare, Margareta 
Kraus a subliniat că aceasta este 
o dovadă a prieteniei, a egalității 
în drepturi, a stimei și a respec
tului reciproc de care sînt pătrun
se femeile din uzină.

Colectivista Victoria Cioară, 
din comuna Teia Mare, regiu
nea Craiova. a vorbit despre rea
lizările din gospodărie și comu
nă.

După ce a salutat conferința, 
în numele gospodinelor ruso- 
ucrainene din cartierul Pisc —- 
orașul Brăila, tov. Gafița Nico
lae, membră a comitetului orășe
nesc al femeilor din Brăila a în
fățișat mizeria neagră în care se 
aflau pescarii în trecut și con
dițiile noi, cu totul diferite, de 
care.se bucură astăzi. ■

Victoria Vasilescu, președinta 
cooperativei de producție „8 Mar
tie“ din Breaza, a arătat că în 
cei 10 ani care au trecut de ta 
înființarea cooperativei, măiestria 
cusăturilor exeoutate de cele 
2.650 de cooperatoare a devenit 
cunoscută atît în țară cît și pes
te hotare.

Vorbind despre grija pentru 
mamă și copil pe care o mani
festă statut nostru democrat- 
popular, dr. Eugenia Mihalca a 
subliniat larga dezvoltare pe 
care a luat-o în regiunea Cluj 
rețeaua de pediatrie, ceea ce a 
făcut ca indicele mortalității in
fantile în această regiune să sca
dă sub media pe țară.

In cuvînțul sau, Eugenia Cucu, 
mamă eroină din Bacău, a mul
țumit partidului și guvernului 
pentru ajutorul dat copiilor săi și 
tuturor capiilor.

Chiriță Maria, președinta Co
mitetului femeilor din regiunea 
Constanța, a arătat că noua for
mă de organizare a mișcării de 
femei permite găsirea și pune
rea în aplicare a celor mai va
riate metode de muncă legate de 
viața și preocupările femeilor.

Tovarășa Miron Ana, șefă de 
brigadă la. gospodăria de stat 
Periș, regiunea București, a ară
tat printre altele că multe din re
zultatele obținute în munca sa. 
în sectorul zootehnic se datoresc 
aplicării experienței femeilor so
vietice, care lucrează în agricul-, 
tură și care au vizitat în repetate 
rînduri Gospodăria de stat Periș.

în cuvînțul său tovarășa Ana 
Lungu a arătat că alături de 
întregul nostru popor femeile 
susțin cu toată hotărîrea po
litica consecventă a statului 
romîn de apărare a păcii, de 
dezvoltare a colaborării interna
ționale și de întărire a prieteniei 
între popoare. N-a fost apel al 
Consiliului Mondial al Păcii, al 
F.D.I.F., la care femeile din Ro- 
mînla să nu răspundă. Ele au 
participat și participă 1a vasta 
campanie internațională pentru 
dezarmare și interzicerea armelor 
atomice. Organizația de femei din 
țara noastra are statornicite le
gături cu 55 de organizații de fe
mei afiliate la F.D.I.F. De ase
menea, au fost stabilite relații cu 
alte organizații feminine ca: 
Ghilda Internațională a Femeilor 
Cooperatiste, Internaționala Por
ților Deschise, Liga Aboliționistă, 
Uniunea Internațională pentru 
Protecția Copilului și altele.

Vorbitoarea a arătat apoi im
portanța eeliri de-a! IVJea Con
gres al F.D.I.F. care via avea loc

,R. cu privire la îmbunătăți- 
activității în rîndul femeilor.

între 1—5 iunie a. c., la Viena și 
unde va fi reprezentată și țara 
no,astră.

Tovarășa Angela Filîip, preșe
dinta întovărășirii agricole „1 
Mai“ din comuna Brîncoveni, re
giunea Pitești, a vorbit despre 
contribuția' pe care o aduc fe
meile la întărirea și dezvoltarea 
întovărășirii, la creșterea produc
ției agricole.

Fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ în care lucrez, a 
arătat tov. Suzana Zamfîrescu, 
este una din cele mai moderne 
din țară. In ea lucrează aproape 
5.000 de femei.

Numeroase femei sînt antre
nate în brigăzi de producție și de 
calitate, obținînd însemnate suc
cese. Vorbitoarea a înfățișat mă
surile pentru calificarea profesio
nală luate în întreprindere, care 
au făcut ca în decurs de 5 ani 
peste 2000 femei să se califice 
sau să-și ridice calificarea.

In cuvînțul său, tovarășa Floa
rea Dancea, țărancă muncitoare 
din comuna Curățele, regiunea 
Oradea, a vorbit despre aportul 
femeilor la îmbunătățirea vieții 
locuitorilor din comună : organi
zarea a 3 grădinițe de copii șl a 
unui cămin sezonier, amenajarea 
unei grădini de zarzavat pentru 
aprovizionarea instituțiilor de 
copii.

In numele femeilor germane 
din Sibiu a luat cuvînțul | 
soara Ana Rorich. Ea a mu 
partidului și guvernului pentru 
condițiile de viață create naționa
lității germane, printre care învă- 
țămîntului în limba germană, pe 
care îl slujește.

Tov. Alice Săvulescu, membru 
corespondent al Academiei R. P. 
Romîne, a subliniat aportul fe
meilor în munca de cercetare 
științifică din domeniul agricul
turii, unde ele au pășit pe ogoa
rele stațiuni'lor experimentale și 
ale gospodăriilor agricole de stat 
și gospodăriilor colective și au e- 
laborat, alături de colegii lor, 
bărbați metode noi pentru o lu
crare mai potrivită a solului, au 
contribuit la crearea de soiuri 
mai valoroase de cereale.

Femeia de știință trebuie să 
îmbine neapărat munca științifică 
cu munca obștească — a arătat 
vorbitoarea.

In Regiunea Autonomă Maghia
ră au fost alese în diferite comi
tete și comisii peste 40.000 de fe
mei dintre care 1115 ca respon
sabile de circumscripții, a arătat 
printre altele Ecaterina Nemeth, 
secretara Comitetului regional de 
femei. Noi, care sîntem alese tre
buie să învățăm de la cele care 
ne-au acordat încrederea, să 
ascultăm părerile lor, să folosim 
inițiativele lor bune, metodele lor.

tovarășa Elisabeta Stoica, pre
ședinta comitetului femeilor din 
orașul Pitești, a spus .printre al-

profe- 
Jțumlt

tele: In orașul nostru activează 
peste 12.000 femei din diferite 
ramuri de activitate — industrie, 
comerț, învățămînt, gospodine și 
alte ramuri.

In ultimul an, orașul Pitești a 
fost un adevărat șantier. S-au in
trodus gaze de sondă: în această 
acțiune femeile din orașul Pitești 
au prestat, la introducerea con
ductei, 14.000 ore de muncă vo
luntară.

învățătoarea Angela Luchin, 
președinta comisiei de femei din 
raionul Sînnicolaul Mare, regi
unea Timișoara, s-a referit în cu- 
vîntul său la metodele și formele 
de activitate folosite pentru edu
carea culturală a maselor de fe
mei.

Vorbitoarea a arătat că la cele 
87 cercuri de citit, multe dintre 
ele în limbile naționalităților con
locuitoare, participă peste 1.300 
de femei. Pentru întărirea frăției 
dintre romîni și naționalitățile 
conlocuitoare au fost organizate 
6 brigăzi cultural-artistice mixte.

Ocu>pîndu-se de problema cali
ficării și orientării femeilor spre 
ranturile de activitate legate de 
economia națională, tov. Elena 
Stoia, a subliniat necesitatea u- 
nei mai atente preocupări pentru 
atragerea femeilor în posturi de 
conducere și pentru calificarea 
lor.- Femeile, a spus vorbitoarea, 
trebuie să fie orientate spre munci 
care1 nu cer un efort fizic prea 
mare, de pildă, spre comerț și 
cooperație, industria alimentară, 
industrii, textilă etc.

Luîhd cuvînțul tovarășa Irina 
Negrea, membră cooperatoare în 
Satu Mare, a arătat că, în anul 
1945 cînd a luat ființă, coopera
tiva „Mondiala“ avea 25 de mem
bri, iar astăzi are 1.015. înainte 
— a arătat tov. Irina Negrea — 
munceam în niște locuințe vechi, 
rămase de la burghezie, unde 
cooperatorii îndurau de frig și de 
lipsă de aer. Acum, membrii 
cooperativei au la dispoziție o 
clădire cu 3 etaje, cu tot confortul 
necesar.

Wilma Egeto, maistru la în
treprinderea textilă „Gheorghe 
Doja“, Regiunea Autonomă Ma
ghiară, a salutat Conferința na
țională în numele celor peste 
1350 muncitoare textiliste de la 
această întreprindere.

In cinstea Conferinței Naționale 
a Femeilor, muncitoarele uzinei 
noastre și-au luat angajamentul 
de a da peste plan 25.000 m.p. de 
țesături și 10.000 kg. de fire și 
raportez cu mîndrie că au înde
plinit acest angajament.

Isabela Potop, cercetător știin
țific la Academia R. P. Romîne, 
a vorbit despre munca femeilor 
cercetătoare ștințifice și din uni
versitate și în special 
datoriilor lor de ordin 
ștesc.

Cuvînțul de închidere a Conferinței 
Maria Rosettide tovarășa

Concursuri, cît mai multe concursuri!

nu

ca

întruna din unitățile complexului de magazine 
Foto: E. CSI KOS

Prima etapă, etapa de masă a 
Spartochiadei de iarnă a tineretu
lui s-a încheiat de mai multe săp- 
tămîni. Mai exact, la 16 februarie. 
Odată cu aceasta însă ■— din pă
cate — majoritatea colectivelor 
sportive au lăsat să cadă cortina 
peste întreaga activitate sportivă 
de masă.

— Dacă nu avem altă competi
ție de masă oficială, spun unii.

— Așteptăm Spartachiada de 
vară, spun alții.

Fie. că nu există într-adevăr o

despre în- 
social ob-

rostit

le țării. înaltul simț de răspun
dere care a caracterizat aceste 
dezbateri ne dă certitudinea că 
hotărîrile luate de noi aici, expe
riența împărtășită, propunerile 
făcute, angajamentele luate se 
vor transforma în tot atîtea rea
lizări.

Conferința noastră, în 
s-au întîlnit textilista din 
colectivista din Constanța, 
rița din Cluj, inginera din 
rești, profesoara din Iași, 
ca din secuime, 
Craiovia, ne-a i 
mai mult că femeile de toate na
ționalitățile, indiferent de profe
siile și preocupările lor sînt în
suflețite de dorința fierbinte de 
a-și aduce aportul la rezolvarea 
sarcinilor care stau în fața po
porului nostru, pe drumul cons
truirii socialismului.

O concluzie de cea mai mare 
importanță pentru reușita mun
cii noastre, care a străbătut ca 

_____, __ un fir conducător dezbaterile con- 
organizarea și buna desfășurare' ferinței, este necesitatea lărgirii 

continue a bazei de masă a miș
cării de femei.
realiza aceasta 
rul comitetelor 
numeros activ 
din toate domeniile de activitate. 

Tovarășe și prietene.
Sțntem milioane și rolul nos

tru este mare. Patria așteaptă de 
la noi să punem mai mult în 
slujba înfloririi ei hărnicia, pri
ceperea, chibzuință, talentele 
noastre, să punem toată căldura 
inimii de mame și simțul de răs
pundere în creșterea tinerelor 
vlăstare.

Dragi tovarășe și prietene, 
înainte de a încheia Conferința 

să mulțumim din toată inima Co
mitetului Central al Partidului, 
Guvernului Republicii Populare 
Romîne și personal tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, care au 
participat la desfășurareia lucră
rilor Conferinței de la început 
pînă la sfîrșit.

Aceasta a fost o mare bucurie 
pentru noi, deoarece Partidul 
Muncițoresc Romîn este forța 
conducătoare a poporului nostru.

Prezența conducătorilor Parti
dului la Conferința noastră este 
o garanție a întăririi și dezvoltă
rii continue a mișcării de femei.

Am simțit permanent ajutorul 
partidului și vom cere în conti
nuare acest ajutor.

Mulțumim reprezentanților in
stituțiilor și organizațiilor obștești 
care au sprijinit lucrările Con
ferinței.

Mulțumim tuturor tovarășelor 
și tovarășilor care au ajutat la 
organizarea și buna desfășurareorganizarea și buna d< 
a lucrărilor Conferinței.

Tovarășe și prietene.
Putem aprecia că 

Conferinței Naționale a 
din Republica Populară 
au fost fructuoase și pline de în
vățăminte.

Fiecare dintre noi simte că a 
trăit în aceste zile un eveniment 
important în viața mișcării de fe
mei din țara noastră.

Conferința noastră a făcut un 
bilanț pozitiv al activității femei
lor în toate domeniile. Am as
cultat cuvînțul atît de însuflețit 
al delegatelor din toate regiuni-

lucrările 
Femeilor 
Romînă

VIZITÎND COMPLEXUL
DE MAGAZINE „LIDO“

competiție spor
tivă de masă o- 
ficială în acea
stă perioadă, fie 
că așteaptă pri
măvara sau spar
tachiada de vară 
— majoritatea

colectivelor au lăsat activitatea 
sportivă să lincezească. Nu se mai 
organizează concursuri, tinerii 
mai participă la întreceri.

. Practica a dovedit de mult
cea mai reușită și eficace metodă 
de antrenare a tinerilor in activi
tatea sportivă o constituie compe
tițiile. Iată' de exemplu .în urmă 
cu cîțiva ani, ne scrie corespon
dentul nostru Dumitru Popa, de la 
„Electro-putere" — Craiova. acti
vitatea sportivă era lăsată in pa
ragină. în toamna anului trecut, o- 
dată cu alegerea noilor organe, ac
tivitatea sportivă a început să re
nască. S-au găsit oameni cu iniția
tivă, s-au găsit materiale și echi
pament. Și rezultatele au fost 
celente. Peste 500 de tineri
care înainte luau startul odată pe 
an la vreo competiție sportivă — 
au participat la diferite con, 
cursuri locale inițiate de colectiv.

Exemple se mai pot da încă 
multe. Consiliile colectivelor spor
tive, Comitetele organizațiilor
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Noi vom putea 
antrenînd în ju- 
și comisiilor un 

obștesc de femei

La Hunedoara a intrat în funcțiune secția 
pentru epurarea de hidrogen sulfurat 

de cocsa gazului
Luni seara, la Hunedoara a in

trat în funcțiune secția pentru 
epurarea de hidrogen sulfurat, a 
gazului de cocs, prima unitate 
de acest fel din industria noastră 
chimică.

Secția furnizează unităților 
consumatoare de gaz de cocs din 
Combinatul siderurgic Hunedoara 
un gaz purificat de hidrogen sul-

furat, ceea ce asigură folosirea 
acestuia în condițiuni optime. 
Totodată se produc cantități im
portante de sulf.

Noua secție este dotată cu uti
laj modern de proveniență sovie
tică. Controlul procesului tehno
logic și al funcționării agregate
lor se face automat, prin aparate 
de măsură ți control.

De bună seamă că ați zăbovit 
zilele trecute cîteva clipe pe bu
levardul Magheru. V-a îndemnat 
poate jocul de lumini ce scaldă 
feeric fațada Complexului de ma
gazine „Lido“, Tare-i greu să 
te decizi. Unde să rntri mai tn- 
tîi ? Sînt doar șapte magazine 
unul 'îrigă altul care mai de care 
cu vitrinele strălucitoare unde în 
tot cursul anului poți găsi cele 
mai diverse cadouri. In sfîrșit 
am intrat la... „Cadouri“. Dar de 
abia acum începe greul. Ce să 
alegi, asupra cărui obiect să te 
hotărăști ? O garnitură de linge- 
rie din nylon fabricată pentru 
prima dată în țară ? Sau țesătu
ra aceea primăvaratică de mă
tase imprimată ?

— Doriți cumva o
— Da... un ■ model
— O clipă, de abia 

mit modelul acesta 
Vă place?

— Mie îmi place, 
dacă și...

— E frumoasă și

modele noi : eșarfe și baticuri 
de mătase naturală, mănuși de 
piele, articole de parfumerie și 
cosmetice. Magazinul a devenit 
neîncăpător pentru afluența ne
întreruptă a cumpărătorilor.

In magazin nu mai ai unde să 
arunci un ac.

Să-i lăsăm aci pe cumpărători 
cu gusturile și pretențiile lor, și 
să trecem în magazinul cu cea
suri de alături. Aici am nimerit-o

poșetă ? 
mai nou. 
ieri am pri- 
din vinilin.
dar nu știu

. se asortează 
la maron, negru, gris...

— Faceți-mi mie un bon vă 
rog.

îl privești înciudat pe cumpă
rătorul expeditiv care ți-a luat-o 
înainte. Vezi dacă, te hotărăști 
atît de greu... Totuși. Nu-i ni
mic. Magazinul este bine apro
vizionat...

— O pereche de ciorapi indeși- 
rabili ; vă rog o culoare mai 
deschisă...

In fiecare raion sînt expuse

cum se spune, „din lac în puț“. 
Cumpărătorii sînt și mai exi- 
genți.

— Vă rog, un ceas „Pobeda" 
cu secundar central I

Un bărbat cercetează de cîteva 
clipe o brățară superbă. încear
că poate să-și închipuie cum va 
arăta pe mîna ei. Cineva îl atin
ge discret pe umăr. Este chiar 
dumneaei.

— Se poate dragă, voiam să-ți 
pregătesc o surpriză 1

— Nu-i nimic ; vino repede a- 
lături. Sînt pălării dintre cele 
expuse la Parada modei. îmi stă 
așa de bine...

Argument nu glumă. Poți oare 
să nu-i faci pe plac ?

Ne-am îngăduit să dăm și noi 
curs acestei invitații. Magazinul 
de pălării este într-adevăr bine

pus la punct cu... ultima modă. 
Fabrica de pălării din Timișoara 
prezintă cu succes noile creații 
de sezon.

„Magazinul noutăților“... Sîn
tem aici cam de multă vreme. In 
fața ochilor se desfac și se mă
soară zeci de metri din mătăsuri 
naturale și neșifonabile, stofe 
pentru rochii și teioare de pri
măvară.

— Ora de închidere vă rog 1 
Auzeam pentru a nu știu cîta 
oară această... invitație. Cu ulti
mii cumpărători ne-am strecurat 
și noi în stradă. Pe bulevardul 
Magheru furnicarul de oameni 
nu încetase promenada. Trecăto
rii se opreau pentru cîteva clipe 
la semnalele firmei luminoase 
(în fiecare minut se aprind pe 
rînd aproape 2000 de becuri) și 
treceau apoi prin fața vitrinelor 
încărcate cu noutăți.

Un cadou pentru cei dragi... 
Cîtă bucurie ne oferă fiecăruia 
dintre noi această atenție.'Se cu
vine în asemenea clipe să ne 
gîndim și 1a lucrătorii din co
merț care ne sînt prieteni și sfă
tuitori în asemenea ocazii. Și a- 
ciun o precizare: conducerea 
O.C.L. 2 Produse industriale din 
raioanele Stalln și Grivița Roșie 
promit că veți găsi permanent 
în aceste magazine cele mai noi 
și mai apreciate sortimente de 
sezon în tot cursul anului.
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U.T.M. trebuie sa îHțeledgâ că 
stimularea activității sportive din 
uzina, fabrică sau comună îl con
stituie tocmai organizarea întrece
rilor sportive. Fie apropie pe ffa 
năr de colectivul sportiv, îi de» 
voltă interesul pentru echipa spor
tivă din care face parte, pentru 
sport în ultimă instanță. Consiliile 
colectivelor sportive nu vor reuși 
însă să antreneze niciodată masa 
de tineri în activitatea sportivă 
atît timp cît se vor mulțumi să în
caseze cotizații și să lase activi
tatea să lincezească.

lată de ce are un rol atît de im
portant inițierea și organizarea 
unor competiții sportive pe uzină, 
fabrică sau comună, în mod spe
cial în această perioadă, cînd nu 
se desfășoară nici o mare competi
ție sportivă de masă oficială, lată 
de ce consiliile colectivelor spor
tive și organizațiile U.T.M. au da-* 
toria să inițieze și să organizeze^ 
concursuri, cît mai multe coiu+ 
cursuri sportive.

PE SCURT
J. ALPIN

• Comitetul olimpic japonez a anunțat că la Jocurile Olimpice 
ce vor. avea loc în 1960 la Roma, Japonia va fi reprezentată de 
un lot de 200 de sportivi dintre care 30 femei. Sportivii japonezi 
vor concura la 16 ramuri sportive.

• Sezonul de fotbal în R. P. Bulgaria a fost deschis cu me
ciurile din campionatul categoriei A, in care s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Ț.D.N.A. — Botev Varna 2—0; Slavia Sofia — 
Minior Dimilrovo 1—2 ; Botev Plovdiv — Spartak Pleven 0—1 ; 
Spartak Varna — Levski Sofia 0—1 ; Dunav Russe — Lokomotiv 
Sofia 1 — 1 ; Botev Stata Zagora — Spartak Plovdiv 0—0.

• Echipa cehoslovacă de fotbal Dukla Fraga a întreprins re
cent un turneu în Belgia. Fotbaliștii cehoslovaci au învins pe Stan
dard Liège cu 1—0 și au cîștigat cu 4—3 meciul cu Olimpique 
Charleroi.

• Atleții iugoslavi se pregătesc intens pentru a participa la 
23 martie) și la tradiționalul cros de

inanité“ (30 martie).
crosul balcanic de la Ankara (23 martie) și la tradiționalul cros de 
la Paris organizat de ziarul ,,L’Humanité“ (30 martie).

In vederea acestor importante evenimente internaționale, fede
rația iugoslavă a alcătuit un lot din care fac parte printre alții, 
cunoscuții campioni Franjo Mihalic și Stritof, învingători în recen
tele campionate balcanice de atletism.

• Joi de la ora 19, sala sporturilor Floreasca va găzdui o inte
resantă reuniune pugilisticâ în cadrul căreia vor evolua campionul 
european Gh. Negrea (C.C.A.), campionii republicani D. Done 
(Energia), M. Sloian (C.S.U.), precum și o serie de pugiliști talere- 
tați ca Eremia Octavian (Progresul), C. Gherasim (Voința) etc.

In cele mai importante meciuri se întîlnesc Gh. Negrea CU 
Ghețu Velicli și Gh. Fiat cu D. Done.

(Urmare din pag. l-a) 

noi de grajd care a sporit ferti
litatea solului pe o suprafață de 
22.000 hectare. Tinerii, mobilizați 
de organizațiile U.T.M., au plivit 
de buruieni semănăturile de pe 
44.700 hectare, au făcut poleniza
rea artificială a culturilor pe su
prafața de 6.325 hectare și au a- 
vut în grija lor 1.582 hectare-lo- 
turi semincere și de hibridare a 
porumbului. în cadrul brigăzilor 
statutare din G.A.C. au fost con
stituite 302 echipe de tineret, iar 
5.000 utemiști și tineri au primit 
în grija lor atelaje și animale de 
muncă.

Organizațiile U.T.M. au mobili
zat mase largi de tineri din 
G.A.S. și G.A.C. aducînd o im
portantă contribuție la realizarea 
a 178.121 tone nutrețuri însilo- 
zate, depășindu-se planul stabilit 
anterior cu 35 la sută. Organiza
ția regională U.T.M. Constanța 
s-a clasat prima pe țară în acea
stă acțiune patriotică, deosebit de 
însemnată pentru creșterea șep
telului.

Organizațiile U.T.M. și de pio
nieri au mobilizat tinerii și copiii 
la strîngerea spicelor de pe mi
riști, din care au rezultat 243.100 
kg. cereale ce s-au predat statu
lui.

în vara și toamna anului trecut 
comitetul regional U.T.M. a mo
bilizat peste 15.270 de tineri care 
au muncit voluntar cîte 10—15 
zile la strîngerea recoltei.

în anul 1957 peste 5.000 ute
miști și tineri colectiviști, educați 
de organizație în spiritul devota
mentului față de averea comună, 
au obținut titlul de fruntaș în 
muncă. Printre ei se numără și 
utemistul Zeidula Curtuap din 
G.A.C. Conacu, raionul Negru 
Vodă, care a efectuat 560 zilc- 
muncă primind 9.600 kg. cereale, 
însemnate cantități de legume și 
zarzavaturi, în afară de bani și 
utemistul Constantin Bucur din 
G.A.C. Siminoc, raionul Medgi
dia, care a prestat 360 zile-muncă 
primind 5.125 kg. cereale, 1.775 
lei și însemnate cantități de le
gume și zarzavaturi.

Aceasta arată că, sub conduce
rea și cu sprijinul apropiat al or
ganizațiilor de partid, multe or
ganizații U.T.M. au reușit să de
vină o forță serioasă care șLa 
adus o contribuție activă la întă
rirea economico-organizatorică a 
G.A.C.-urilor, la lupta pentru con
tinua înflorire a vieții noi, socia
liste, din satele regiunii Constan
ța. Ca urmare mulți utemiști se 
bucură de stima și prețuirea tu
turor colectiviștilor. Astfel, 19 
utemiști sînt președinți de G.A.C. 
157 muncesc ca brigadieri în 
G.A.C., 556 sînt membri în con
siliile de conducere ale G.A.C. și 
242 utemiști și tineri îndeplinesc 
funcția de contabili și socotitori 
in G.A.C.

O serie de rezultate bune au 
fost obținute de organizațiile 
U.T.M. și în munca în rîndul 
tractoriștilor și mecanizatorilor 
tineri, care formează majoritatea 
in S.M.T.-uri. A fost organizată 
generalizarea metodelor înaintate 
de muncă, s-au ținut numeroase 
consfătuiri ale mecanizatorilor 
pentru schimb de experiență etc.

Un rol pozitiv a avut faptul 
că, din cele 355 brigăzi de trac
toriști, 295 au participat la între-

cerea pentru titlul de cea mai 
bună brigadă, iar 1.564 tineri 
tractoriști și mecanizatori au 
fost antrenați în întrecerea pen
tru titlul de cel mai bun tracto
rist și combiner. 1.280 de tineri 
tractoriști și mecanizatori au cu
cerit în această întrecere titlul de 
fruntași în muncă.

în anul 1957, pentru 
dată* planul global de lucrări a- 
gricole al S.M.T.-urilor din re
giune a fost îndeplinit în propor
ție de 112 la sută.

Merită relevată acțiunea între
prinsă de comitetul regional 
U.T.M. în scopul mobilizării ute
miștilor și tinerilor colectiviști 
pentru a contracta personal șă 
predea statului, în cadrul siste
mului de contractări și achiziții, 
însemnate cantități de produse a- 
gricole vegetale și animale. Aii 
fost ținute adunări generale des
chise ale organizațiilor U.T.M. 
din gospodăriile colective, în care 
s-a discutat temeinic această pro
blemă. Ca urmare, pină în pre
zent peste 5.000 de tineri colecti
viști — capi de familie, au con-

prima

munca de educație politică a ti
nerilor, de ridicare a conștiinței 
lor socialiste. Fiecare organizație 
U.T.M. trebuie ajutată să-și des
fășoare astfel munca de educație, 
îneît utemiștii să creeze opinie 
de masă împotriva nepăsătorilor, 
a individualiștilor, a leneșilor și 
chiulangiilor, împotriva, celor 
care manifestă dispreț față de 
bunurile colectivei și dezorgani
zează munca.

Din păcate însă, există destule 
organizații U.T.M., destui acti
viști care, în activitatea lor, pierd 
din vedere conținutul politic, 
combativ al activității utemiste. 
Nu puține sînt organizațiile 
care-și rezumă aproape exclusiv 
activitatea de masă cu tineretul, 
doar la organizarea distracției 
tinerilor. în multe locuri „Joile 
tineretului“ se mărginesc numai 
la dans. Ba, mai mult încă, mul
te cercuri politice ale U.T.M. des
fășoară, fie o muncă formală, 
bucherească, fie o activitate din 
care lipsește tocmai esențialul — 
conținutul politic. De pildă, chiar 
în cadrul conferinței, un delegat 
din comuna Săcele care a luat

neși, lipsă de vigilență și comba
tivitate. De pildă, în anul 1957 la 
S.M.T. Pantelimon tractoriștii ti
neri tr>-, printre care destui ute- 
miști Tt- au lipsit nemotivat din 
producție,. .în campaniile agrico
le, peste 24.000 ore, timp în care 
s-ar fi putut realiza, în plus, pes
te 6.000 hectare arătură normală. 
Sau la S.M.T. Remus Oprean, 
din raionul Medgidia, din lipsa 
de grijă a tractoriștilor față de 
mașini, n-a fost utilizată nici pe 
departe întreaga capacitate de lu
cru a tractoarelor, făcindu-se în 
schimb risipă de carburanți și lu- 
brefianți — ceea ce a avut ca 
rezultat scumpirea prețului de 
cost la hectarul de arătură cu 13 
la sută față de cel planificat. 
Față de aceste atitudini înapoia
te ale multor utemiști și tineri 
tractoriști, organizațiile U.T.M. 
respective au avut o atitudine de 
nepăsare.

Tot ca urmare a slabei munci 
de educație, a slabei preocupări 
pentru creșterea conștiinței poli
tice a utemiștilor, în unele gos
podării colective, tinerii sînt a- 
ceia care dau dovadă de atitu-

UTEMIȘTI I
militanti neobosiți 
pentru înflorirea

ACmCULTIlRn SOCIALISTE
tractat personal să predea statu
lui diferite cantități de cereale și 
produse animale. Comitetului re
gional, comitetelor raionple și or
ganizațiilor de bază U.T.M. le re
vine sarcina de a lămuri și mo
biliza tot mai mulți tineri colec
tiviști să urmeze exemplul utemi- 
stului fofeea Traian, din G.A.C. 
Peștera, care a contractat să pre
dea statului 6.000 kg. cereale.

*
Dacă în privința mobilizării 

organizațiilor U.T.M., a utemiști- 
lor și tinerilor din gospodăriile 
colective la îndeplinirea unor sar
cini economice concrete — comi
tetul regional U.T.M. a dovedit 
preocupare, el a fost criticat în 
cadrul conferinței că a făcut prea 
puțin pentru educația politică a 
tinerilor colectiviști, pentru cre
șterea vigilenței și combativității 
lor revoluționare. Munca de pro
pagandă dusă de organizațiile 
U.T.M. din regiunea Constanța 
are încă serioase lipsuri, suferă 
încă de mult formalism.

Realizarea marilor sarcini care 
se ridică în perspectivă în fața 
agriculturii colectivizate din re
giunea Constanța, depinde de oa
meni, deci și de tinerii colecti
viști care formează o masă • în
semnată în gospodăriile colective 
și de tinerii tractoriș'i care con
stituie majoritatea muncitorilor 
din S.M.T.-uri. Tocmai de aceea 
se impune ca o necesitate absolu
tă pentru comitetul regional nou 
ales, sarcina de a intensifica

cuvintul, se lăuda cu faptul că la 
ei în organizație au reușit să 
facă din cercul politic un cerc 
„distractiv" în care tinerii se a- 
rnuză. Acesta nu-i un caz izolat. 
In multe cercuri politice ale 
U.T.M. ,,Să ne cunoaștem pa
tria“, propagandiștii nefiind just 
îndrumați, au pierdut din vedere, 
în activitatea cercului, necesita
tea de a ajuta cursanții să ca
pete din fiecare lecție învățămin
te, cunoștințe, convingeri politice 
Așa de pildă, propagandiști ca 
Stan Niculina din G.A.C. Sura
ta, Ciutură Elena din G.A.C. Ra- 
sova, Zăbun Gherghina din 
G.A.C. Băneasa și Barbu Dincă 
din G.A.C. Mihai Bravu, își re
zumă lecțiile pe care |e predau 
în cercurile politice, la expuneri 
geografice idilice, cu iz de pastel.

Tocmai pentru faptul că multe 
organizații U.T.M. își rezumă ac
tivitatea de educație a tineretu
lui la organizarea horelor, a ba
lurilor, a „distracțiilor tinerești“ 
în general, ele pierd din vedere 
necesitatea de a lămuri perma
nent fiecărui utemist caracte
rul și scopul organizației revo
luționare de tineret, răspun
derea politică ce-i revine fiecă
rui membru al U.T.M.

Și nu-i întîmplător faptul 
tocmai utemiști din
organizații manifestă ei 
indisciplină și lipsă de răspunde
re in muncă, indulgență și to
leranță față de chiulangii și Ies

că
asemenea 

înșiși

dini înapoiate. Așa de pildă, unii 
tineri colectiviști dovedesc indis
ciplină, lipsind nemotivat de Ia 
muncă în perioadele de vîrf ale 
campaniilor agricole — cînd 
munca fiecărui om e nespus de 
prețioasă, sau dovedesc nepăsare 
și lipsă de grijă față de atelajele 
și vitele de muncă ce le sînt date 
în primire. Asemenea lucruri se 
petrec la G.A.C. Ovidiu, Topolo- 
gu, Cocargeaua, unde organiza
țiile U.T.M. dovedesc o slabă 
combativitate, nu iau atitudine 
împotriva abaterilor de la disci
plina socialistă a muncii mani
festate de unii uțemiști, nu 
iau măsuri împotriva atitu
dinii retrograde a altora care, 
în loc să apere, distrug și 
părăduiesc bunurile colectivei.

Un rol însemnat îl au organi
zațiile U.T.M. în mobilizarea ti
nerilor colectiviști pentru a con
tribui cu tot elanul și capacita
tea lor Ia sporirea considerabilă 
a șeptelului. Remedierea rămî- 
nerii în urmă a creșterii anima
lelor, depinde în mare măsură și 
de aportul pe care-l vor da tine
rii colectiviști, în frunte cu ute
miștii. Din păcate însă, există or
ganizații U.T.M. care nu numai 
că nu-și pun ca scop lămurirea 
utemiștilor asupra importanței 
economice considerabile a crește
rii șeptelului, dar stau pasive și 
nu iau atitudine împotriva men
talității retrograde a unor ute- 
miști și tineri colectiviști, cum 
•înt unii la G.A.C. Țăndărel, Os,

trov și Tortomanu, care manifestă 
un dispreț boieresc față de pro
fesiunea de crescător de pnimale 
considerînd-o, spre rușinea lor, 
o muncă înjositoare. Acestor u- 
temiști, care nu fac cinste orga-, 
nizației, li se potrivește de minu-* 
ne cîntecul:

Bună-i brînza bine-mi place 1 
Oilor n-am ce Ie face... f

★
Comitetul regional U.T.M. mai 

are încă mult de făcut pentru a 
ajuta comitetele raionale să con
ducă cu competență și spirit jje 
răspundere organizațiile U.T.M 
din gospodăriile colective.

Fără îndoială că e meritul » 
mitetului regional că a reușit ta,
organizeze pe scară regio sd
multe consfătuiri, ședințe d 
struire, întîihiri și schimb- Ur- in- 
experiență între tinerii in- ^ltJ ‘le 
tehnicieni, mecanizatori șl col^1’ 
tiviști. Dar el n-a luptat stzf/C;- ec' 
pentru a învăța fiecare con...^ 
raional să fie în stare să se o- 
cupe singur, cu competență de 
studierea și generalizarea meto
delor folosite de fruntașii S.M.T.-- 
urilor și gospodăriilor colective. 
Sînt mulți activiști ai comitete
lor raionale, și îndeosebi instruc
tori, care tac extrem de puțin 
pentru îmbogățirea nivelului lor 
cultural, politic și tehnic și din 
această cauză munca lor are un 
caracter formal, de suprafață. Ei 
nu cunosc și nu cercetează cu 
profunzime experiența în organi
zarea muncii a brigăzilor de trac
toriști fruntașe, a colectiviștilor 
fruntași și de aceea nu 'îndepli
nesc rolul de propovăduitori ai 
noului, ai metodelor înaintate în 
organizațiile în care merg. Ei se 
rezumă la o muncă măruntă, for
mală de multe ori, trecind peste 
lipsuri grave fără a fi în stare 
să Ie seziseze cauzele, să ia mă
suri eficace de remedierea lor. 
Ne mai vorbind de faptul că sînt 
puțini activiști ai comitetului re-' 
gional și ai comitetelor raionale 
U.T.M. care se pregătesc și merg 
să țină conferințe în fața tinere
tului, pentru a lămuri clar scopul 
organizației noastre, sarcinile po
litice ce-i revin unui utemist.

Comitetul regional nou ales, va 
trebui să țină seama de criticile 
aduse In conferință și să oriente
ze activitatea comitetelor raiona
le și a organizațiilor de bază ale 
U.T.M. pentru a milita către sco

pul precis — creșterea conștiinței 
politice, a comhațlvltății și spi
ritului de răspundere tl utemiști
lor.

Aceasta înseamnă ea fiecare 
utemist colectivist s| considere 
drept principala sa obligație lup
ta hotărîtă pentru a întări și a- 
păra bunul comun, atitudinea fer
mă, intransigentă împotriva ele
mentelor dușmănoase care ar în
cerca să lovească în interesele 
colectiviștilor, atitudinea combati
vă împotriva leneșilor, chiulan
giilor, nepăsătorilor, a celor care 
părăduiesc bunurile colectivei.

A ridica pe fiecare utemist la 
nivelul înțelegerii acestor obliga
ții — ca răspunderi și sarcini de 
bază ce-i revin, înseamnă a 
tace astfel ca organizațiile 
U.T.M., prin întreaga lor activi
tate, să militeze pentru un scop 
precis — acela de a crește ute
miști cu o conștiință politică îna
intată, demni de titluil de membri 
ai organizației revoluționare de 
tineret din țara noastră.

care.se
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Luni 10 martie, la Delhl, 
capitala Indiei, a avut loc în- 
tr-un cadru solemn, ia reșe
dința primului ministru Jawa- 
harlal Nehru, semnarea Decla
rației comune a președintelui 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Romine și 
a primului ministru al Indiei.

Vizita pe care tovarășii 
Chivu Stoica, Emil Bodnăraș, 
Avram Bunaciu o fac in India, 
la invitația guvernului indian, 
se bucură de o primire caldă 
și plină de atenție. Convorbi
rile pe care le-au avut solii 
poporului romin cu eminentul 
om de stat indian Nehru și 
cu alte personalități proemi
nente din guvernul indian s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
cordialitate și înțe.egere. Acest 
lucru este cit se poate de fi
resc deoarece intre R. P. Ro- 
mină și India s-au statornicit 
cu succes relații prietenești, 
de colaborare economică și 
culturală. Politica externă a 
celor două țări are ca preo
cupare centrală apărarea pă
cii, dezvo.tarea înțelegerii și 
colaborării internaționale.

Poporul rofcin, ueși se află 
pe un alt continent, la o mare 
depărtare de India, nutrește 
sentimente de caldă prietenie, 
de admirație și respect față 
de poporul indian care, lup- 
tind cu dirzenie s-a eliberat 
ue sub jugul secular al domi
nației străine, cucerindu-și 
muit dorita independență. Po
porul romin urmărește cu viu 
îțiteres eforturile încununate 
de succese pe care le obține 
poporul indian în crearea și 
dezvoltarea unei economii na
ționale puternice, temelia pă
strării și consolidării inde
pendenței politice. La mitingul 
cetățenesc organizat la Deihi 
in cinstea sa, tov. Chivu Stoi
ca, exprimînd tocmai aceste 
sentimente, a citat un înțelept 
proverb indian: „Cine este 
drag inimii noastre, ne este 
aproape, chiar dacă locuiește 
departe de noi, chiar dacă 
este aproape“.

Dragostea de pace pe care 
o manifestă sincer popoarele 
romin și indian explică unita
tea de vederi a acestora in 
problemele esențiale ale vieții 
politice internaționale actuale. 
De aceea primii miniștri ai 
ceior două țări menționează 
in Declarație că „actuala si
tuație mondială este încă pli
nă de primejdie pentru pșce și 
pentru progresul omenirii. De 
aceea, daca este esențial ca 
probleme internaționale cum 
este cea a dezarmării să fie 
abordate într-un spirit practic,

este esențial ca

este la fel de important să se 
elimine neîncrederea care din 
nefericire dăinuie între na
țiuni și care constituie o pie
dică în calea coexistenței paș
nice". Declarația „salută pro
punerile cu privire la o în- 
tîlnire internațională la nivel 
înalt“ și exprimă încredința
rea primilor miniștri că se vor 
lua măsuri efective pentru pre
gătirea unei astfel de întîl- 
niri. „Orice progres pe calea 
dezarmării și micșorării încor- 
dării internaționale va ajuta 
la înfăptuirea unor alți pași, a 
unor noi progrese în domeniul 
dezarmării“. Atit Republica 
Populară Romînă cît și Repu
blica India socotesc că in via
ța internațională nu pot exi
sta diferende care să nu poată 
fi rezolvate pe cale pașnică, 
prin tratative.

Abordind probleme care fră- 
mintă in momentul de față 
opinia publică mondială, ca 
problema pericolului înarmării 
cu armele nucleare. Declara
ția exprimă ferma convingere 
că „interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară și termonu
cleară ar constitui un prim 
pas concret, care trebuie fă. 
cut imediat“. Acest lucru ex
primă grija față de preveni
rea ceiei mai groaznice, pri
mejdii care amenință lumea.

Hotărîrile primilor miniștri 
ai R. P. Romine și Indiei de 
a continua și pe viitor efortu
rile lor pentru ca R. P. Chi
neză să-și ocupe locul ce i se 
cuvine de drept în O. N. U., 
constitue o reafirmare a unei 
politici realiste de promovare 
a păcii și încrederii între po
poare.

In Declarație conducătorii 
celor două state își exprimă 
deasemenea simpatia și spriji
nul țărilor lor față de popoa. 
rele care luptă împotriva colo
nialismului pehtru o viață li
beră și prosperă.

Intre Repub.ica Populară 
Romină și Republica India se 
dezvoltă permanent relații 
prietenești de colaborare mul
tilaterală. Putem afirma că e- 
xistă in perspectivă mari po
sibilități reciproce de colabo
rare economică, între țara 
noastră și India.

Vizita conducătorilor de 
stat ai R. P. Romine a creat 
mari perspective de întărire a 
prieteniei romino-indiene în 
interesul ambelor popoare. 
Jawahărlal Nehru la banche
tul oferit in cinstea tovarășu
lui Chivu Stoica, vorbind des
pre posibilitatea colaborării 
intre R. P. Romînă și India 
a declarat: „Există multe do-

menii în care putem colabora 
avînd avantaje reciproce. Vă 
sînt recunoscător dumneavoa
stră și guvernului dumnea
voastră pentru sprijinul dat în 
explorarea și exploatarea pe
trolului în țara noastră. Sînt 
sigur că aceasta va deschide 
alte căi spre colaborare“.

In discuțiile avute între oa
menii de stat ai celor două 
țări, un loc important l-a ocu
pat dezvoltarea și întărirea pe 
viitor a colaborării in dome
niul economic și cultural. In 
Declarația comună, primii mi
niștrii salută „colaborarea 
crescîndă între țările lor în 
domeniul economic și cultu
ral“. Exprimind dorința po
porului romin pentru lărgirea 
colaborării între R. P. Romi
nă și India, tov. Chivu Stoica, 
în cuvîntarea ținută la mitin
gul cetățenesc de ia Delhi 
spunea : „Vom fi bucuroși să 
contribuim prin cunoștințele 
și experiența noastră la dez
voltarea industriei petrolifere 
indiene și totodată sintem 
dornici să învățăm din expe
riența dvs.. să facem schimb 
de cunoștințe în domeniile 
economice care prezintă inte
res pentru ambele țari, să dez
voltăm schimbul do mărfuri“.

In această problemă o mare 
însemnătate o are cunoaște
rea reciprocă a popoarelor 
noastre. In numele guvernu
lui și poporului romin tov. 
Chivu Stoica l-a invitat pe 
primul ministru al Indiei să 
facă o vizită în Republica 
Populară Romină, invitație 
care a fost primită de către 
Jawaharlal Nehru.

Declarația comună a preșe
dintelui Consiliului de Miniș
tri al R. P. Romine și primu
lui ministru al Indiei repre
zintă un document de mare 
importanță pentru cele două 
țări. Poporul, tineretul nostru 
continuă să urmărească cu 
mult interes vizita tovarășilor 
Chivu Stoica, Emil Bodnăraș 
și Avram Bunaciu în India în 
care văd o prețioasă contri
buție la dezvoltarea și întări
rea relațiilor prietenești exis
tente între cele două țări. A- 
ceastă vizită cu rezultatele ei 
fructuoase servește cauzei 
păcii și colaborării interna
ționale.
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Comentarii ale presei americane
la declarația comună romîno-indiană

kSHINGTON 11 (Agerpres). 
americană din 11 martie din 

TteSv,’x> 'Kton ?* a^te ora5e publică
’ asaje din declarația preșe- 

Consiliului de Miniștri al 
sțomîne, Chivu Stoica și 

ministru al Indiei.
titluri ca „India și Romi-

nia cer să se ia măsuri efective 
pentru pregătirea unei conferințe 
est-vest la cel mai înalt nivel“ zia
rele publică corespondențe ale a-

■ .— ooooo----------

Sesiunea S. E. A. T. O

gențiilor Associated Press și Inter
național News Service în care se 
arată că cei doi prim-miniștri s-au 
pronunțat pentru rezolvarea prac
tică, prin negocieri, a problemei 
dezarmării. Ziarele subliniază a- 
pelul cuprins în declarația comu
nă pentru interzicerea experiențe
lor cu arme nucleare ca o primă 
măsură efectivă pe calea dezar
mării și a destinderii, precum și 
cererea ca drepturile R. P. Chi
neze la O.N.U. să fie recunoscută.

De la început divergente 
între participanfi

NEW YORK 11 (Agerpres).—La Ajutorul care ne este acordat, a 
11 martie s-a deschis la Manilla spus el, nu corespunde obligațiilor 
sesiunea Consiliului S.E.A.T.O. pe care le avem în cadrul pactu- 
— gruparea militară creată de pu- țui S.E.A.T.O. Reprezentantul pa- 
terile colonialiste pentru Asia de 
sud-est.

Prima ședință a sesiunii a fost 
consacrată declarațiilor șefilor de
legațiilor. Secretarul de stat al 
S. U. A., Dulles, a pus imediat 
accentul pe orientarea militaristă

LONDRA 11 (Agerpres). — 
Intr-un articol redacțional ziarul 
„Daily Mirror“ declară că opinia 
publică din Anglia cere convoca
rea neîntirziată a unei conferințe 
la nivel înalt. Ziarele infirmă ar
gumentele oamenilor de stat din 
Occident care încearcă prin orice 
mijloc să amine această confe
rință.

„Oamenii politici, scrie ziarul, 
nu au fost nicicînd atît de mult 
rupți de opinia publică ca astăzi. 
Opinia publică cere tratative“,

★
COLOMBO 11 (Agerpres). — 

Făcînd o comparație între pozi
ția U.R.S.S. și poziția S.U.A. în 
problema convocării unei confe
rințe la nivel înalt, ziarul ceilonez 
„Dinamina“ scrie că Uniunea So
vietică a făcut un pas în întîm- 
pinarea puterilor occidentale. Da
torită acestui lucru „s-a ivit spe
ranța ca intr-un viitor apropiat 
să ne putem aștepta Ia stabilirea 
unei păci trainice. Se pare însă 
că America încearcă să împiedice 
o conferință la nivel înalt, recur- 
gînd mereu la noi subterfugii tac
tice".

★
TOKIO 11 (Agerpres). — Co- 

mentind răspunsul președintelui 
Consiliului de Miniștri al U.RS.S., 
N. A» Bulganin, la mesajul pre
ședintelui Eisenhower, ziarul 
„H okkaido Simbun.“ subliniază că 
puterile occidentale nu pot să nu 
țină seama de propunerile sovie
tice. Ziarul arată că asentimentul 
Uniunii Sovietice pentru convoca
rea unei conferințe a miniștrilor 
Afacerilor Externe, care să pregă
tească o conferință la nivel înalt, 
dă oamenilor perspective încuraja
toare.

Ziarul critică poziția S.U.A. 
față de propunerile Uniunii So
vietice declarînd că refuzul S.U.A,

Situația din Indonezia
DJAKARTA 11 (Agerpres). — 

Trupele guvernului central care 
au debarcat la gura fluviului 
Siak au ocupat trei localități : 
Benkalis, Sungai, Pakning și Se- 
lat Pandjang. Administrația lo
cală și populația din aceste orașe 
și-au exprimat atașamentul față 
de guvernul central. în cursul 
operațiilor de curățire 400 de sol
dați și ofițeri aj rebelilor s-au 
predat trupelor guvernamentale.

Agenția United Press anunță 
că președintele Sukarno a pără
sit Djakarta plecind într-o in
specție in partea de răsărit a In
doneziei.

stîrnește un mare regret deoarece In încheiere ziarul recomandă 
tpulberă orice speranță în convo- puterilor occidentale să studieze 
carea grabnică a unei conferințe in mod serios propunerile sovie- 
a șefilor guvernelor. tice și să-și revizuiască poziția.

Există perspective pentru convocarea 
unei conferințe la

Cuvînfarea lui Cocea Popovici

BELGRAD 11 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția' Ta- 
niug, Cocea Popovici, secretar 
de stat pentru Afacerile Externe 
al R.P.F Iugoslavia, a rostit o 
cuvîntare la adunarea electorală 
care a avut loc în orașul Va- 
lievo.

Ocupîndu-se pe larg de situa
ția internațională, Cocea Popo
vici a declarat că în ultimul timp 
a survenit o oarecare îmbunătă
țire în legătură cu perspectivele 
convocării unei conferințe la ni
vel înalt.

Cocea Popovici a subliniat că 
noile propuneri ale Uniunii So
vietice reprezintă u.n „pas pozitiv 
în direcția conferinței .

După ce și-a exprimat părerea 
că ordinea de zi a unei aseme
nea conferințe va trebui să cu
prindă acele probleme pe care 
ambele părți sînt gata să le dis
cute, Cocea Popovici a arătat că 
în orice caz „problemele care re
prezintă un „amestec în treburile 
unor alte țări" nu trebuie să con- 
stitue obiectul discuțiilor la nivel 
înalt.

In continuare secretarul de 
stat al R.P.F. Iugoslavia a spri
jinit ideea ca atît la conferința 
miniștrilor de Externe cit și la a- 
ceea la nivel înalt să participe 
reprezentanții unor țări care nu 
fac parte din nici o grupare de 
state ca de exemplu India, Sue
dia, Iugoslavia.

Cocea Popovici a subliniat a- 
poi necesitatea de a se înceta ex
periențele nucleare, așa cum cer 
astăzi majoritatea opiniei publi
ce, cercurile științifice și nume
roase personalități de frunte ale 
vieții publice din toate țările. 
„Propunem, a spus Popovici, ca 
guvernele care au cea mai mare 
răspundere pentru menținerea 
păcii să se abțină pînă la înche
ierea lucrărilor conferinței la ni
vel înalt, de la măsuri care ar 
putea duce la agravarea situației 
actuale, la complicarea relațiilor 
internaționale și care ar crea greu
tăți convocării unei conferințe 
aiit de importante. Prin aceasta 
înțelegem că fără să se aducă 
vreun prejudiciu rezolvării altor 
prob.eme, să se înceteze pînă la 
deschiderea conferinței toate ex
periențele nucleare și construirea 
bazelor pentru lansarea rachete
lor. Simultan guvernele ar trebui 
să interzică propaganda războiu
lui rece“.

In ultima 
sale, Cocea 
de unele aspecte ale politicii ex
terne iugoslave, și de relațiile Iu
goslaviei cu alte țări. El a decla
rat că guvernul iugoslav va de
pune eforturi pentru a contribui 
în măsura în care aceasta depin
de de el, la rezolvarea pașnică a 
problemelor internaționale, la slă
birea încordării internaționale, la 
întărirea păcii.

parte a cuvîntării 
Popovici s-a ocupat

Manifestul electoral al Comitetului Federativ 
al Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor 

din Iugoslavia
BELGRAD 11 (Agerpres). — 

După cum transmite agenda Ta- 
niug. Comitetul Federativ al 
Uniunii Socialiste a Poporului 
Muncitor din Iugoslavia a dat 
publicității Manifestul electoral.

După cum se știe, la sfirșitui 
lunii martie, milioane de alegă
tori din Iugoslavia socialistă seV

vor prezenta la alegerile pentru 
Skupșcina Populară Federativă și 
pentru Skupșcinile Republicilor 
Populare. Subliniind succesele 
obținute de popoarele Iugoslaviei 
in opera de construcție economică 
și culturală, Manifestul arată că 
„prin participarea unanimă la 
alegeri, popoarele noastre vor 
arăta Încă odată că sint credin
cioase marilor cuceriri ale revo
luției populare, vor arăta că știu 
ce vor, că știu încotro merg și că 
sint gata să depună noi eforturi 
pentru înflorirea patriei lor so
cialiste“.

Pe calea fascizării vieții în R. F. G.

Către
Federația Democrată Internațională a Femeilor

Conferința Națională a Femeilor din R.P. Romină, care șl-a 
desfășurat lucrările in zilele de 8, 9 și 10 martie ax., trimite 
Federației Democrate Internaționale a Femeilor un fierbinte 
salut.

Trecînd în revistă 
de femei din Romînia, 
ția prețioasă a femeilor în viața economică, sociaiă și cultu
rală a țării și a exprimat atașamentul lor față de orinduirea 
democrat populară care le-a asigurat drepturi depline și care 
apără și ocrotește interesele mamei și copilului.

Dezbaterile ce au avut loc au oglindit dorința puternică 
de pace a femeilor și hotărîrea lor de a sprijini și pe mai 
departe politica externă a statului romin care militează con
secvent pentru pace, pentru dezarmare, pentru coexistență 
pașnică între toate țările, indiferent de orinduirea lor socia
lă și politică. Conlerința a ales Consiliul Național al Feme
ilor și a stabilit sarcinile de viitor ale mișcării de temei.

Conferința Națională a exprimat atașamentul femeilor din 
R. P. Romine, față de F.D.I. F., voința lor de a lupta și în 
viitor pentru înfăptuirea scopurilor sale nobile.

Făcîndu-se ecoul milioanelor de femei din Romînia, confe
rința iși exprimă totala adeziune la obiectivele celui de-al 
IV-lea Congres al F.D.I.F, și convingerea că hotărîrile ce vor 
fi luate vor duce la un nou avînt al mișcării mondiale a fe
meilor în lupta pentru pace, pentru drepturi, pentru liniștea 
căminelor și viitorul luminos al copiilor.

Conferința Națională a Femeilor din R.P. Romînă a hotărit 
trimiterea la Congres a unei delegații de femei din R.P. Ro
mină.

In întîmpinarea Congresului femeile vor întreprinde noi ac
țiuni pentru propășirea patriei noastre, pentru întărirea prie
teniei și colaborării internaționale in interesul cauzei păcii și 
progresului.

CONFERINȚA NAȚIONALA A FEMEILOR 
DIN R. P. ROMINĂ

I

activitatea din ultimii ani a mișcării 
conferința a scos in evidentă contribu-

„SILVIA“ -
CCCCWCCCCCCXXXXXXX5COQOOCXXXXX

LA BUCUREȘTI
Sosirea în Capitală a ansamblului Teatrului 

de Operetă din Budapesta
„Silvia" — la București / Ni- 
neadevărat ! Așteptind ierimic . .

după-amiază tn gara Băneasa so
sirea artiștilor Teatrului de Ope
retă din Budapesta, care vor în
treprinde un turneu în țara noa
stră, am surprins deseori in discuții 
confundarea teatrului maghiar cu 
titlul nemuritoarei operete a lui 
Kalman.

— Cînd
— Cile 

„Silvia" ?
— Aveți 

tru „Silvia" /
Explicația acestei confundări e 

totuși simplă. Opereta „Silvia" e 
doar una dintre cele mai valoroase 
creații ale ansamblului Teatrului 
de Operetă din Budapesta. E una 
din creațiile cu care Teatrul de 
Operetă maghiar a obținut cele 
mai strălucite succese peste ho
tare. De fapt, pentru succesele 
remarcabile obținute guvernul Re
publicii Populare Ungare a distins 
colectivul Teatrului de Operetă cu 
ordinul „Steagul Roșu".

...Și cind oaspeții au sosit tn 
București, printre cel mal căutați 
a fost evident tot... Silvia. De 
data aceasta insă principala in
terpretă a operetei lui Kalman. 
tinăra artistă Marika Nemeth. 
laureată a premiului „Jaszai Ha. 
ri". Arată chiar tinără de tot. 
Blondă, cu părul tăiat scurt, cu 
ochii negri de o amabilitate șt 
bunăvoință copleșitoare, Marika 
Nemeth te cucerește. Solicitată de 
fotoreporteri și reporteri, de colegi 
— artiști ai Teatrului de Operetă

sosește „Silvia" ? 
minute tntîrziere

lui

are

grijă de flori, sini pen-

din București care le-au făcut 
prietenilor din R. P. Ungară o căl
duroasă și admirabilă primire ■— 
sau simpli admiratori, am reușit 
cu greu să-i răpim citeva secunde.

— Despre vizita in Rominia...
— Mă bucur nespus. Am auzit 

atltea lucruri frumoase despre țara 
dumneavoastră, despre artiștii ro- 
mini... Asaltată insistent a trebuit 
să dea citeva autografe, să mai 
primească un buchet de flori; apoi 
a continuat.

— Regret sincer că n-am jucat 
pină acum in nici o operetă ro- 
mlnească, deși teatrul nostru a 
pus in scenă una.

— Nu e tlrziu.
— Asta sper și eu...
Apoi ne-a arătat într-un grup 

alăturat un om înalt, care împăr
țea cu amabilitate autografe. In 
citeva minute se făcuse cunoscut 
fi simpatizai de către cei prezenți. 
Evident, talentatul partener al Sil
viei, admirabilul artist Robert 
Ruthonyi era la fel de solicitat. 
Ne-a spus doar citeva cuvinte.

— Toate mulțumirile pehtru a. 
ceastă primire. Sincere salutări ti
neretului romin...

...„Silvia" la București. Nimic ne
adevărat f Astă seară la orele 19,30 
în sala Teatrului de Operetă, co
lectivul artiștilor maghiari (alcă
tuit din aproape 140 de persoane 
numărind artiști de frunte ai ope
retei maghiare) vor prezenta pen
tru prima oară la București minu
nata operetă a lui Imre Kalman— 
„Silvia". *

AL. P.

Pentru salvarea vieții
Djamilei Buhired !

kistanez a recunoscut în fond că 
în ceea ce privește ajutorul eco
nomic, țările neutre din Asia se 
află într-o situație mult mai bună 
decît statele care s-au legat de 
S.E.A.T.O.

Ministrul Afacerilor Externe al 
a^SKA.TO. Incerctad să-șî7ustT- Franței> Ch- Pineanu- s-a pronun- 
fice îndemnurile ca S.E.A.T.O. să 
fie folosit și pe viitor ca instru
ment de amestec în treburile in
terne ale țărilor din Asia de sud- 
est și ca pregătirile militare din 
această regiune să fie extinse, 
Dulles a recurs Ia obișnuitele afir
mații propagandistice despre pre
tinsul „pericol comunist“

In declarația lui Dulles s-a vă
dit tendința de a intimida pe par
tenerii săi pentru a-i face mai 
docili în ceea ce privește accep
tarea planurilor americane. Deși, 
după cum relata agenția United 
Press, principalul discurs al lui 
Dulles urmează să fie rostit în 
ședință secretă, încă în cuvîntarea 
de deschidere el a încercat să an
ticipeze caracterul lucrărilor se
siunii, să le îndrume pe făgașul 
dorit de Statele Unite.

Chiar de la începutul sesiunii 
au ieșit Ia lumină divergențele 
dintre organizatorii S.E.A.T.O. și 
participanții săi asiatici. Aceasta 
și-a găsit expresia în discursurile 
reprezentanților Taylandei, Paki
stanului și chiar Filipinelor. Deo
sebit de semnificativă din acest 
punct de vedere a fost cuvîntarea 
conducătorului delegației Pakista
nului. El a arătat că membrii asia
tici ai S.E.A.T.O. nu primesc su
ficient ajutor economic, în timp ce 
'dificultățile lor economice cresc.
> _________________________

țat de asemenea pentru necesita
tea discutării la sesiune a proble
melor economice. „Sărăcia — a 
declarat el — este cel mai serios 
dușman al păcii“.

Celelalte ședințe ale sesiunii vor 
fi secrete.

Potrivit presei americane, între 
Dulles, Llloyd și Pineau au loc 
întrevederi neoficiale în cadrul că
rora se discută propunerea sovie
tică cu privire la convocarea unei 
conferințe la nivel înalt.

BONN 11 (Agerpres). — La 
Ministerul de Interne de la Bonn 
se pregătește elaborarea unor noi 
legi antidemocratice îndreptate 
împotriva tuturor persoanelor și 
organizațiilor care critică ac
tuala politică a guvernului Ade- 
nauer.

Potrivit prevederilor acestor 
legi — relatează agenția D.P.A. 
— autoritățile pot interzice ori- 
cînd activitatea oricăror asociații 
îndreptate împotriva remilitari- 
zării, a organizațiilor de luptă 
împotriva înarmării atomice, pen
tru reunificarea pașnică etc.

De asemenea orice persoană 
care distribuie manifeste sau ape
luri împotriva remilitarizării și a 
înarmării atomice va fi pasibilă

de închisoare pe mai mulți ani. 
„Autoritățile, subliniază agen

ția D.P.A., își vor concentra a- 
tenția în primul rînd asupra re
giunii Ruhr. In această regiune, 
inima industriei grele vestger- 
mane. unde trăiesc zeci de mii de 
muncitorii 
centru dej.
cruțărilor 'u a înarmării atomi
ce“.

De asemenea, potrivit prevede
rilor legilor aflate în curs de ela
borare, persoanele care vizitează 
R. D. Germană, fie chiar în ca
drul unor schimburi de studenți, 
sindicaliști, artiști, etc. vor fi ur
mărite îndeaproape de poliție și 
considerate ca elemente suspecte.

China a produs primul săuț 
avion civil. El a fost denumit 4 
In plan „A.N.-2". Realizarea of 
fost privită ca un important * 
succes al industriei aeronauticei 

f chineze. 4
♦ Avioanele „A.N.-2" cu micii 
I modificări pot fi folosite pen- ♦ 
I tru imprăștierea îngrășăminte-* 
l lor și insecticidelor, la semănat I 
1 păduri, cercetări și fotografii l

aeriene. *

Fotografia reprezintă comisia l 
de stat la o probă oficială ina-* 

f inte de decolare.

Cînd. acum 10 zile s-a aflat în 
Franța din comunicatul Frontului 
de eliberare națională din Algeria, 
că Djamila Buhired este pe punc
tul de a fi executată, opinia pu
blică a fost cuprinsă de o emoție 
intensă.

După proces, tinăra algeriană a 
devenit simbolul și jertfa măsuri
lor arbitrare. In pofida cenzurii 
care se intensifică, condițiile scan
daloase în care a fost oondamnată 
tinăra Djamila, după un lung șir 
de torturi, sînt bine cunoscute în 
Franța. Avocatul ei, Jacques Ver- 
ges și scriitorul Georges Arnaud, 
autorul romanului „Salariul groa
zei“ au publicat o carte intitulată 
„Pentru Djamila Buhired“, care a 
fost repede vîndută. Opinia publi
că a fost emoționată și s-a de
clanșat o campanie în favoarea ti
nerei patriote, la care s-au alătu
rat oameni din toate păturile so
ciale și de diverse opinii politice. 
De mai mult de o săptămînă, a- 
ceastă campanie ia proporții tot 
mai mari. In prezent comisia de 
grațiere, care propune președinte-

jÄä există un puternic 
e^Jctivitate împotriva re- 
r '-ci o înarmării atnmi. mUiiiLLL!

Pactul mediteranean—camuflaj
al dominației

PARIS 11 (Agerpres). — La 
mai puțin de 24 de ore de cînd 
primul ministru francez, Gaillard, 
a propus înființarea unui „pact 
mediteranean“ care să cuprindă 
Franța, Algeria, Tunisia, Maro
cul, Italia și Spania, în scopul 
de a se perpetua dominația colo
nială în Africa de nord, de a 
atrage pe cale ocolită Spania în 
pactul Atlantic și de a 
inițiativa americană“ în 
economice ale Saharei, 
mericane au confirmat 
planului mediteranean

colonialiste în Africa de nord
în realitate Departamentului de 
Stat al S.U.A. Agenția United 
Press comunica : „Din surse di
plomatice s-a anunțat că Dulles 
a prezentat această 
pentru prima oară într-o scrisoa
re adresată acum două săptămîni 
ministrului de Externe britanic, 
Selwyn Lloyd, puțin timp, după 
ce Statele. Unite și Marea Brita- 
nie au oferit Franței bunele lor 
oficii în vederea rezolvării crizei 
din Tunisia“.

Reluarea ideii lui Dulles de că.

propunere

„antrena 
planurile 
surse a- 
că ideea
aparține tre Gaillard este apreciată de ob.

servatorii parizieni ca o concluzie 
a imposibilității ca „bunele ofi
cii" anglo-americane să aducă 
vreo ameliorare „crizei“ franco- 
tunisiene și ca o încercare de a 
impune din nou un statut 
nial Tunisiei și Marocului.

★
PARIS 11 (Agerpres). — La 

10 martie a avut loc o ședință a 
Consiliului Ide Miniștri francez,'în 
cadruj căreia a fost aprobat pla
nul prezentat de primul ministru 
Gaillard în Adunarea Națională 
cu privire la încheierea unui pact 
mediteranean. ,

colo-

KHARTUM. - Intre 27 februarie 
și 8 martie în Republică Sudan au 
avut loc alegerile parlamentare. 
Au fost aleși 173 de deputați pen
tru Camera reprezentanților și 30 
membri în senat. Acestea sînt pri
mele alegeri libere din Sudan de 
l.a ultimele alegeri parlamentare 
care au avut loc în 1953.

Noul parlament se va întruni la 
19 martie pentru a-și alege pre
ședintele.

MOSCOVA. — La 10 martie a 
încetat din viață eminentul om de 
știință sovietic, academicianul 
Aleksandr Vinler, tn virstă de S0 
de ani. De numele academicianului 
Vinter sînt legate cele mal impar, 
tanle etape în dezvoltarea energe. 
ticlî sovietice. •

PRAGA, — La 10 martie, la 
Clubul Național din Praga s-a 
deschis prima' conferință, interna
țională a Inginerilor în domeniul 
cinematografiei din țările socialis
te. La lucrările conferinței partici
pă reprezentanți al cinematogra
fiei din R. P. Bulgaria, R. Ceho
slovacia, R. P. Chineză, R. D. 
Germană, R, P. Polonă, R. P. Ro-

mînă, R. P. Ungară, U.R.S.S. și 
R. D. Vietnam.

MOSCOVA. - La 
fost dat publicității 
zidiului Sovietului 
U.R.S.S. cu privire 
cu Ordinul Lenfn a 
lehsk (R.S.F.S.R ) pentru succese
le obținute în dezvoltarea agricul
turii. 2862 de lucrători din agri
cultura acestei regiuni au fost de
corați cu ordine și medalii ale 
U.R.S.S., iar 11 au fost distinși cu 
titlul de Erou al Muncii Socialiste.

ROMA. — Un val de f'ig. însoțit 
de căderi abundente de zăpadă, 
s-a abătut asupra Mediteranei oc
cidentale. lovind îndeosebi nordul 
Italiei și al Spaniei. In regiunea 
orașului Milano ninsoarea abun. 
dentă care continuă să cadă a fă
cut aproape imposibilă circulația 
vehiculelor. In nordul Spaniei 
drumurile din regiunea frontierei 
franco-spaniolă au devenit imprac. 
ticabile ca urmare a zăpezii abun
dente In provinciile Navarra, Si- 
erra Guadarama. in regiunea Ma
drid. Segovia și Sevila s-a înre
gistrat cea mal scăzută tempera, 
tură din cursul acestui an.

11 martie a 
Decretul Pre- 

Suprem al 
la decorarea 
regiunii Smo-

lui Republicii anularea sentințelor 
anumitor condamnați, după ce a 
studiat dosarele lor, examinează 
cazul Djamilei Buhired. Știrea s-o 
răspîndit repede. Opinia publică 
luind cunoștință că hotărîrea de 
grațiere sau de oonfirmare a con
damnării poate fi luată dintr-un 
moment în altul, și-a intensificat 
acțiunile.

Din întreaga țară parvin prote
ste și cereri de clemență. Semna
tarii scrisorilor, telegramelor sau 
petițiilor subliniază că execuția 
Djamilei Buhired n-ar face altce
va, decit să aducă încă o lovitură 
creditului Franței în lumea în
treagă și să sape încă șl mai adine 
șanțul care o separă de poporul 
algerian. Poporul francez este 
foarte sensibil la astfel de delicte 
judiciare. El are în acest domeniu 
o lungă experiență. Incepînd cu 
afacerea Dreyfus, pînă la afacerea 
soților Rosenberg, trecînd prin 
afacerea Sacco și Vanzetti, el s-a 
ridicat cu generozitate pentru a 
smulge de la moarte pe nevino- 
vați. Nici acum el nu dezminte 
această tradiție.

Sîmbăta trecută, o delegație a 
grupului de parlamentari comu
niști s-a prezentat la președinția 
Republicii pentru a cere grațierea 
Djamilei Buhired. In aceeași zi, 
reprezentantul președintelui Fran
ței René Coty, a trebuit să pri-

In Franța crește numărul ace
lora care cer încetarea războiului 
împotriva poporului algerian.

In fotografie : o demonstrație 
a tineretului francez la Paris con
tra războiului din Algeria.

mească de asemenea numeroase 
delegații ale tinerelor din Franța, 
in timp ce în oficiile poștale se 
acumulau telegrame din toate 
părțile, adresate comisiei de gra
țiere. Tinerii din organizația 
„Vaillantes“, sindicatul C. G. M., 
din marile uzine Renault, elevii 
diferitelor licee din Paris, profeso
rii din numeroase instituții de în- 
vățămînt, mai multe organizații 
sindicale ale corpului didactic, 
primarul și consilierii municipali 
socialiști din orașul Flamart, nu
meroase organizații ale P.C. Fran
cez, docherii, muncitorii din oon- 
strucția de drumuri, 32 studenți 
de la universitatea din Strassburg, 
consilieri municipali de toate ten
dințele politice ale micului orășel 
Blanc Mesnil, elevii diferitelor 
școli normale superioare, mai mult 
de 500 de studenți de la Sorbona, 
biroul național al Uniunii studen
ților comuniști etc. — acestea sînt 
numai citeva exemple ale consi
derabilei mișcări de opinie publi-, 
că, provocată de pericolul ce ame
nință pe tinăra algeriană. Dumini
ca trecută, 4.000 de delegate ale 
femeilor din Departamentul Sena, 
adunate cu prilejul Zilei interna
ționale a femeilor, au aprobat 
scrisoarea adresată președintelui 
în care se cere grațierea Djamilei 
Buhired. Muncitori, intelectuali, 
tineri se unesc pentru această cau
ză justă și mișcarea va crește din 
ce în ce mai mult, pînă ce va fi 
cunoscută hotărîrea luată de cei 
de care depinde soarta Djamilei,

RÈGIS BERGERON 
corespondentul „Scinteli finer 

retului“ la Paris
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