
Proletari din toate țările, unîți-vă !

In cadrul Săptăminii Mondiale 
a Tinerelului 
ziua tinerelor 
democratică a 
mea întreagă fetele reprezintă o 
forță puternică. Ele își manifestă 
cu fermitate prezența activă în 
lupta împotriva primejdiei de 
boi, pentru progres social 
viață mai bună.

Viața tinerelor fete nu este 
tutindeni la fel. Sînt țări în 
continuă să existe discriminări 
față do femei, care se exprimă prin 
salarii scăzute, inegalitate econo
mică, lipsa drepturilor politice 
etc. Este desigur o situație umili
toare în secolul nostru, secol al 
progresului și al luptei pentru eli
berarea omului de sub orice asu
prire. Pentru tinerele fete din 
țările capitaliste viața ridică pro

bleme dramatice. Ele sînt prime le aruncate în gliiarele șomaju
lui. Pentru tinerele fete căile învățăturii sînt mai dificile. Lor le 
sînt rezervate munci mai grele, necalificate și prost plătite.

Cu totul alta este situația tinerelor fete în țările socialiste. Aci 
au fost lichidate pentru totdeauna orice fel de discriminări și lipsă 
de drepturi pentru femei. Tinerele fete au larg deschise în fața lor 
drumurile muncii și învățăturii. In munca productivă din industrie 
și agricultură, în activitatea științifică, artistică și culturală, în 
munci de răspundere, de conducă toare, tinerele fete au largi po
sibilități de a-și manifesta energia creatoare, aptitudinile și cali
tățile lor.

Recenta conferință națională a femeilor din țara noastră a dat 
un puternic avînt participării femeilor în activitatea socială. Sarci
nile mereu sporite ale construcției socialiste necesită o prezență 
mereu mai activă a femeilor în rezolvarea a numeroase probleme 
de interes, obștesc. Cu priceperea și aptitudinile lor, femeile sînt 
chemate^ să-și aducă aportul la mai buna gospodărire a orașelor și 
satelor, în produeție, în educarea tinerei generații etc. Tinerele fete 
dovedesc în cadrul Uniunii Ti neretului Muncitor putere de 
muncă, spirit de inițiativă. Trebuie să fie o grijă permanentă pen
tru toate organizațiile U. T. M. activizarea tinerelor fete, promo
varea lor cu curaj în munci de răspundere.

Cu prilejul acestei zile să antrenăm mase cit mai mari de tinere 
fete în activitatea socială și politică, în munca Uniunii Tineretu
lui Muncitor !
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Manifestări în cadrul
SÀPTÀMÎNII
MONDIALE

a
Cea de-a 5-a zi a Săptămi- 

nii Mondiale a Tineretului 
consacrată solidarității cu tine
retul din colonii și țările de
pendente a fost sărbătorită cu 
entuziasm de tinerii din patria 
noastră.

In Capitală, organizațiile de 
bază U.T.M. din marile între
prinderi, din școli medii și in
stitute de învățămînt superior 
au organizat intîlniri ale tine
rilor din țările coloniale care 
studiază in țara noastră cu ti
neretul, 
pe tema 
colonii
pentru pace 
națională.

Astfel de adunări au avut loc 
la uzinele „Tudor Uladimires- 
cu“, „Boleslaw Bierul“ etc.

precum și conferințe 
luptei tinerelului din 
și țările dependente. 

și independență

In spiritul eforturilor pentru o conferință la înalt nivel

9

Se împlinesc 
aproape trei 
luni de cînd 
nouă propunere 
a Uniunii So
vietice — con

vocarea unei conferințe la un înalt 
nivel — a dat întregii omeniri noi 
speranțe in triumful politicii de 
coexistență pașnică, de menținere 
și intărire a păcii în lume. Cit de 
necesară este pacea, o demonstrea
ză cifrele care vorbesc de uriașele 
pagube umane și materiale pe care începutul existenței sale, o politiei 

care este bazată pe principiul de
plinei egalități in drepturi intre 
state, indiferent de sistemul lor 
social, pe respectarea suveranității 
naționale, a neamestecului în tre
burile interne ale altor state. Oa
menii muncii din patria noastră 
au început, bizuindu-se pe aceste 
principii, să-și construiască o viață 
nouă, potrivit năzuințelor lor și 
să contribuie în același timp la 
progresul științei, tehnicii și cul
turii universale. Pe baza acestor 
principii, Republica Populară Ro- 
mină a dovedit, alături de toate 
statele din lagărul socialist, că 
este gata să facă totul pentru 
triumful și pe mai departe al în
țelegerii și apropierii popoarelor, 
pentru apărarea a tot ceea ce min-

ÀI. Buican 
vicepreședinte al Institutului 

° romin pentru relațiile culturale
cu străinătatea

tre acestea se a- 
flă și poporul 
nostru, dornic 
să-și croiască o 
viață nouă, feri
cită. Pentru rea

lizarea acestei dorințe de veacuri, 
oamenii muncii din patria noastră 
au nevoie de pace, de 
laborare multilaterală cu 
le popoarele. Exprimind 
tă năzuință, statul nostru 
mocrat popular a promovat da la

CO“ 
tou- 

accas
ile“
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Festivalurile
vor

a

le-ar putea aduce intr-un nou 
război, folosirea energiei atomice 
precum și acelea care relevă con
dițiile pe care le pot asigura uria
șele progrese științifice și tehnice 
ale epocii noastre puse în slujba 
păcii. Aceste progrese nu pot de
veni în zilele noastre în întregime 
o realitate, atita timp cit cercuri 
străine de interesele umanității 
vor să provoace o nouă catastrofă 
mondială. „Bomba“ nu va alege 
între capitaliști și socialiști, a spus 
premierul Ceylonului, dl. S. Ban- 
daranaike. De aceea noua propu
nere a Uniunii Sovietice a găsit 
un larg ecou în rindurile opiniei 
publice mondiale; sute de milioane 
de oameni din toată lumea urmă
resc astăzi cu înfrigurare evoluția 
situației internaționale și sprijină 
cu căldură orice inițiativă menită 
să consolideze pacea în lume. Prin- (Continuare în pag. 4-a)

în întreaga țară festivalurile ti
neretului — minunate parăzi ale 
cin tecului și jocului, ale muncii 
pline de elan și ale sportului — au 
antrenat în vara anului trecut sute 
de mii de tineri. în uzine și sate, 
în comune și orașe s-au întrecut 
cei mai talentați tineri, echipe 
sportive, formațiile artistice care 
au scos la iveală nestematele folclo
rului fiecărei regiuni, care au cîn- 
tat frumusețea muncii libere și a 
vieții noi pe care o trăiește po
porul nostru.

Cifrele sînt impresionante. în 
regiunea Baia Mare, la festivalu
rile comunale, interconiunale, ra
ionale și orășenești, au participat 
peste 30.000 de tineri. în regiunea 
Stalin, festivalurile au fost susți
nute de 89 formații de cor, 172 e- 
chipe de dansuri, romînești, 
echipe dc dansuri germane, 22 e- 
chipe de dansuri maghiare, 90 bri
găzi artistice de agitație, 44 or
chestre, 356 soliști vocali și 30.000 
sportivi. La Craiova a apărut 
temporar un ziar „Festival“. La 
Constanța, au participat doar la 
festivalurile pe comune 75.000 ti-

patriei noastre
Utiiajele dentare sînt gata. Tinerii din sectorul montaj al Combi
natului „1 Mai“ din Satu Ma re efectuează ultimele operații.

Foto D. F. DUMITRU
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La creșa uzinei „lanoș Herbak" din Cluj

neri țărani muncitori. In Suceava, 
în perioada pregătirii festivaluri
lor au fost plantați milioane de 
puieți, curățite mii de hectare de 
islaz ; fiecare organizație de bază 
și-a adus contribuția la întărirea 
economică a regiunii, la înfrumu
sețarea ei. Iar la festivaluri, 
plaiurile 
Moldove, 
și vesliții 
beazi ale 
nele rămase din bătrîni.

Care au fost obiectivele festiva
lurilor tineretului 1

l’rin organizarea lor s-a urmă
rit și s-a reușit să se ridice la un 
nivel mai înalt munca politică a 
organizațiilor U.T.M. A crescut in
fluența organizației noastre în rin- 
durile tineretului care s-a simtit 
mai mobilizat la îndeplinirea sar
cinilor ce i au revenit în produc
ție și în activitatea obștească. Fes
tivalurile au contribuit la îmbu
nătățirea activității cultural-artis- 
tice și sportive, la cultivarea dra
gostei față de patrie, la întărirea 
prieteniei tineretului romin cu ti
neretul minorităților naționale

In perioada pregătirii și desfă
șurării festivalurilor, s au creat noi 
brigăzi și posturi uteuiiste de con
trol, secții și ateliere au fost încre
dințate tine.retului, inițiative valo
roase ca cele ale tinerilor de la 
,’ÎProgresnl“-Brăila, „Tudor Vladi- 
mirescu“-București etc., au făcut 
ocolul țării. La sate a crescut con
tribuția tineretului — sub condu
cerea organizațiilor de partid — 
la opera de transformare socialis
tă a agriculturii. Participarea 
activă a tineretului Ia acțiunile de 
folos obștesc, a dus la repararea 
și întreținerea mai bună a unor 
drumuri, poduri. Ia înfrumuseța
rea satelor și orașelor.

Festivalurile tineretului au dus 
la crearea a noi formațiuni cultu- 
ral-artistice și la rcactivizarea ce-

pe 
frumoase ale bătrînei 
s-au auzit și buciumele 
fluierași din pădurile de 
Câmpulungului, și doi-

lor existente. De asemenea, ele au 
fost un puternic stimulent pentru 
valorificarea folclorului fiecărei 
regiuni și pentru reîmprospătarea 
repertoriilor echipelor artistice, 
îmbogățindu-le cu noi creații. Con
cursurile organizate în cadrul fes
tivalurilor s-au desfășurat la un 
nivel artistic corespunzător. In ac
tivitatea cultural-artistică a fost 
antrenat un mare număr de ti
neri de la orașe și sate. Faptul că

M. VIDRAȘCU

C.

TELEGRAMA
Tovarășului
PALMIRO TOGLIATTI

ROMA
Dragă tovarășe Togliattl,
Cu prilejul celei de-a 65 a aniversări a zilei dv. de naștere, 
al P.M.R. vă trimite cele mai călduroase felicitări și văc.

urează sănătate deplină și viață lungă în slujba clasei muncitoare 
și a poporului italian, în slujba păcii și a socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL

PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

Cantități sporite 
de cereale
contractate

Cit mai multi tineri
?

la transportul îngrășămintelor naturale pe cîmp
* Peste 900.000 tone de îngrășăminte naturale transportate Ea cîmp de tinerii din regiunea 
Baia-Mare * In raionul Turnu Măgurele—sute de tineri angrenați în această aefiune * O „mină“ 
de îngrășăminte naturale folosită de tinerii muncitori dintr-o gospodărie de stat ★ In 

raionul Calafat importante rezerve de îngrășăminte naturale nefolosite

In comunele regiunii 
Baia-Mare

In toate organizațiile de bază 
U.T.M. din satele și comunele 
regiunii Baia Mare au fost dis
cutate Documentele Plenarei a 
II l-a a C.C. al UJ.M. Studiind 
referatul cu privire la munca 
U.T.M. in rindurile tineretului de 
la sate, tinerii au dezbătut în
deosebi capitolul referitor la 
„participarea tineretului la ac
țiuni de folos obștesc". După 
largi discuții, s-au întocmit pla
nurile de măsuri în centrul căro
ra stau o serie de acțiuni impor
tante în legătură cu participarea 
activă a tinerilor la lupta pen
tru obținerea unor recolte bogate 
în acest an.

N-a trecut mult șl tineretul 
băimărean și-a îndeplinit și chiar 
depășit angajamentele luate. O 
acțiune în care 'tineretul a fost 
antrenat în mare număr și
care s-au obținut rezultate deo
sebit de valoroase este acțiunea 
strîngerii. transportului și îm- 
prăștierii gunoiului de grajd pe 
cîmp. Din ultimul bilanț al aces
tei acțiuni cu greu vei putea să 
precizezi raioanele fruntașe. Ti-

neri din toate raioanele regiunii 
Baia Mare au strîns cantități în
semnate de gunoi și le-au trans
portat pe zeci de mii de hectare.

Astfel, in raionul Satu Mare, 
pe o suprafață de peste 9.000 
hectare s-au împrăștiat mai mult 
de 200 000 tone de gunoi de 
grajd, iar în raionul Tg. Lăpuș 
s-au împrăștiat peste 170.000

împrăștiat pe tarlale cantitatea de 
peste 63.000 tone gunoi.

Fiecare raion, fiecare comună și 
sat își are fruntașii săi. Așa. de 
pildă, în raionul Cărei fruntași 
sînt tinerii din întovărășirile Crl- 
șeni. Istrău și Sarlslău.

Tinerii Crișan Petru și Borto- 
ran Teodor din Crișeni au trans-

mativ 40 000 hectare s-au trans
portat și împrăștiat peste 900.000 
tone de îngrășăminte naturale,

Pînă la 20 martie numai gos
podăriile colective și întovără
șirile agricole din regiunea 
București au contractat pentru 
a vinde statului peste 38.800 
tone de grîu, 51.350 tone de 
porumb și aproape 9.500 tone 
de floarea-soarelui, cantități 
care depășesc cu peste 16.000 
tone pe cele contractate anul 
trecut în întreaga regiune prin 
întreprinderea Recolta și uni
tățile cooperației de consum. 
Pentru cantitatea de cereale 
contractată, întreprinderea Re
colta a dat drept arvună uni
tăților agricole cooperatiste 
suma de 44.000.000 lei.

Acțiunea de contractare a ce
realelor se desfășoară în ritm 
crescînd. Zilnic tot mai multe 
gospodării colective și întovără
șiri agricole încheie noi con
tracte pentru vînzarea surplu
sului de cereale statului.
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tone de gunoi pe o suprafață de 
aproximativ 7.000 hectare. Marea 
majoritate a tinerilor de pe ogoa
rele regiunii Baia Mare partici
pă intens la această acțiune. Ti
nerii din raionul Șomcuta Mare, 
au transportat la cîmp peste 
15.000 tone îngrășăminte natura
le iar cei din raionul Cărei au

TINERI CARE MUNCIȚI PE OGOARE! PUNEȚI TEMELIE 
SOLIDA RECOLTELOR ANULUI ACESTA! LUPTAȚI PENTRU 
SPORIREA FERTILITĂȚII OGOARELOR, TRANSPORTÎND PE 
CÎMP TOATE INGRAȘĂMINTELE NATURALE DIN GOSPO
DĂRIILE VOASTRE! DESCOPERIȚ! Șl VALORIFICAȚI ZĂ
CĂMINTELE DE LA MARGINEA APELOR Șl A SATELOR 
UNDE A FOST DEPOZITAT ÎNAINTE, ZECI DE ANI DE-A 
RÎNDUL, GUNOIUL DE GRAJD! FOLOSIȚI DIN PLIN 
ACESTE REZERVE DE ÎNGRĂȘĂMINTE NATURALE !

UTEMIȘTI DIN GOSPODĂRIILE DE STAT Șt COLECTIVE! 
UNA DIN PREOCUPĂRILE VOASTRE DE BAZĂ SĂ FIE 
ACUM TRANSPORTUL ÎNGRĂȘĂMINTELOR NATURALE 
PE OGOARE !

NICI UN T1NĂR SA NU RAMINA IN AFARA ACESTEI 
ACȚIUNI DE INTERES OBȘTESC I

portat 25 tone, Pop Emil din 
Istrău 11 tone, Juhas Nicolae și 
Reg Ioan din Sarislău au cărat 
împreună peste 50 tone de gunoi 
de grajd. Astfel, adunînd tonă 
cu tonă și hectar cu hectar, bi
lanțul se prezintă astfel: pînă 
acum, pe o suprafață de aproxi-

Problema e relativ recentă. Cu 
un veac-două în urmă nimeni nu 
și-a bătut capul cu ea. Cerințele 
vieții nici n-o formulaseră încă. 
Pe-atunci, fiii dregătorilor și ai 
domnitorilor ajungeau la rîndul 
lor și ei dregători și domnitori. 
Fiii țăranilor lucrau pămîntul așa 
cum pomeniseră din moși stră
moși, și sădeau pomi, din care 
urmau să culeagă roadele genera
țiile următoare, așa cum făcuseră 
și bunicii lor. Aproape nimănui 
nu i se părea că lucrurile ar pu
tea să fie altfel.

Necesitatea orientării profesio
nale apare odată cu dezvoltarea 
industriei capitaliste, dar liberta
tea alegerii meseriei rămîne 
orînduirea capitalistă o iluzie de
oarece posibilitățile reale de ale
gere sînt mult limitate. Cei 
mulți dintre fiii oamenilor muncii 
nu-și pot valorifica aptitudinile și 
capacitățile din pricina lipsei mij
loacelor materiale.

In societatea socialistă care des
cătușează personalitatea omului, îi 
oferă cîmp larg pentru valorifi
carea tuturor capacităților sale

în

mai

A ELEVILOR
creatoare, problema alegerii profe
siunii, mai potrivite cu aptitudinile 
individului, devijie o problemă, de 
interes social. .

Dezvoltarea învățămîntului de 
cultură generală și politehnizarea 
lui, dezvoltarea învățătnîntuiui 
tehnic, profesional, a învățămîntu
lui artistic și științific superior, 
libertatea și accesibilitatea tuturor 
formelor de învățămînt, gratuita
tea, bursele etc. sînt măsuri me
nite să contribue la crearea pre- 
mizelor pentru traducerea în viată 
a principiului socialist : „De 
fiecarê după capacitatea sa...“

Problema alegerii 
profesiunii

la

Totuși alegerea profesiunii ră- 
mîne pentru fiecare o problemă uu

Spectacole în pregătire 
la teatrele muzicale

Repertoriul
din Capitală __ ___ _________
acest an cu noi spectacole.

Publicul bucureștean va putea 
asculta în luna aprilie opera 
„Trubadurul" de Verdi, montată 
de Teatrul de Operă și Balet, iar 
în septembrie, cu prilejul Festiva
lului internațional „George E- 
nescu“, care se va desfășura în 
Capitală, opera acestui mare com
pozitor romin „Oedip“. Printre 
preocupările de viitor ale teatrului 
se află montarea operelor „Othel
lo“, de Verdi și „Flautul ferme, 
cat“ de Mozart.

Teatrul de Operetă din București 
va prezenta la sfîrșitul lunii apri
lie premiera operetei „Studentul

teatrelor muzicale 
se îmbogățește în

cerșetor“ de Milocker, în cadrul 
unui schimb de experiență cu Tea
trul de Operetă din Dresda. Vor 
mai putea fi ascultate în cursul 
acestui an operetele „Viață pari
ziană“ de Offenbach, „Zarvă între 
fete“ de luri Miliutin, un specta
col alcătuit din opereta tntr-un act 
„Choux fleuris“ de Offenbach și 
Un balet de Filaret Barbu.

După succesul pe care l-a avut 
cu „Revista ’58“ Teatrul satiric mu
zical „C. Tănase“ va oferi în cu- 
rînd publicului bucureștean pre
miera „Frumoasa din Sevilla“ de 
Sheridan, iar la sfîrșitul anului un 
mare spectacol de revistă — „Re
vistă în rachetă

ușor de rezolvat, o problemă a că
rei rezolvare depinde ds aflarea 
prealabilă a mai multor necuno
scute : ce aptitudini avem ? Ce 
aptitudini sînt necesare în diferite 
meserii ? Care sînt meseriile ce 
prezintă pentru noi un interes 
real și statornic ? De care dintre 
acestea are mai multă nevoie so
cietatea într-o anumită etapă 
dată ?

La vîrsta la care trebuie să-și 
aleagă profesiunea, unii tineri, da
torită insuficientei preocupări în 
acest sens a școlii și organizației 
U. T. M. — nu sînt pregătiți pen
tru a răspunde cu precizie și în 
cunoștință de cauză, la cele mai 
multe dintre aceste întrebări.

In alegere sînt deseori influen
țați de anumite „mode“, sau îm
pinși de doiinți ale părinților jus
tificate adesea de diferite mobi- 
luri particulare. Rezultatele sînt 
în aceste cazuri, de multe ori, ne
gative. Uneori ele pot avea con
secințe grave nu numai pentru in
divid ci și pentru societate. E de 
ajuns să ne gîndim ce urmări ar 
avea — de pildă — repartizarea 
în funcții ca cea de impiegat de 
mișcare, mecanic de locomotivă, 
manipulant de tramvai, șofer, pi
lot la avioane de transport etc. a 
unor oameni contraindicați (dato
rită unor particularități psihice sau 
fiziologice).

Necunoașterea propriilor însu
și mirajul pe care-1 exercitășiri

MARIAN BEJAT 
cercetător principal la Insti
tutul de Psihologie al Aca

demiei R.P.R.

In laboratorul de agrochimie 
al Institutului a- 
grcnomic „Ni
colae Bălcescu" 
din Capitală Ot

recoltelor mari
Comitetul raional

V. MARINESCU

an.

Bin necunoaștere 
sau din comoditate ?

Pe unele locuri virane care se 
învecinează cu satele Golenți, 
Poiana Mare, Ciupercenii Vechi 
și cu orașul Calafat stau nefolo
site mari cantități de îngrășă
minte naturale. Cu toate acestea 
însă gospodăriile colective și în
tovărășirile agricole din aceste lo
calități sînt deficitare la acest 
capitol. Faptul acesta este cunos
cut și de organizațiile U.T.M. de 
aici. Ele însă nu au făcut nimic 
pentru ca aceste bogății naturale 
șă-și găsească întrebuințarea cu
venită. De altfel, nici comitetul 
raional U.T.M. nu a manifestat 
interes în ceea ce privește antre
narea organizațiilor U.T.M. pen
tru a sprijini transportul îngrășă
mintelor naturale pe cîmp, împie- 
dicînd in felul acesta pe utemiștii 
și tinerii din raionul Calafat să 
dea o contribuție importantă la a- 
sigurarea 
acest 8
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Seminarul
La caia de cultură din Făget 

s-au întâlnit în zilele de 22, 23 
martie peste 50 de tineri intelec
tuali din raion. Tineri medici și 
agronomi, tehnicieni și învățătoare, 
au răspuns cu bucurie chemării 
comitetului raional U.T.M., dornici 
să se întâlnească spre a discuta 
despre munca și viața lor, să se 
cunoască mai bine, să-și îmbogă
țească cunoștințele ideologice, po
litice și culturale.

Programul de activitate al semi
narului tinerilor intelectuali a ur
mărit satisfacerea tocmai a acestor 
cerințe. în cadrul seminarului s-au 
făcut cîteva expuneri. Tov. Birna 
Ion, prim secretar al comitetului 
raional P.M.R. a vorbit tinerilor 
intelectuali despre: „Partidul Mun
citoresc Romîn — conducătorul
Uniunii Tineretului Muncitor“.
Tov. luhasz, secretar al comitetu
lui raional de partid le-a vorbit 
participanților la seminar despre 
patriotismul socialist și internațio
nalismul proletar. Mult interes a 
stârnit de asemenea expunerea 
amplă făcută de tov. SoreseU Ion, 
secretar al comitetului raional de 
partid, eu privire la învățătura 
marxist-leninistă despre clase și 
lupta de clasă, despre lupta de 
clasă în perioada actuală în țara 
noastră. Expunerile au contribuit 
la îmbogățirea cunoștințelor ideo
logice ale 
înarmîndu-i 
concepții și 
burgheze.

Discuții pline de interes a pro. 
vocat expunerea: „Despre familie

tinerilor intelectuali, 
împotriva diferitelor 
teorii ale ideologiei

Di aloguri
des

AVUTUL
j In secolul nostru animalele 

se bucură mai mult ca oricînd
♦ de prețuire și bună îngrijire. 
Ț Dintre cele mai prețuite sînt, 
X după părerea noastră, porcii.
♦ Fac insă excepție de la aceas- 
Ț tă regulă porcii inginerului 
X Grigorescu de la G.4-S. Moță-
♦ țel regiunea Craiova. Ei nu se 
T bucură de prețuire și respect. 
X Oamenii de aici ii privesc
♦ chioriș, le poartă o evidentă a- 
Ț versiune. Asta pentru că oame- 
X nii sînt răi la suflet. Dar por-
♦ cii tovarășului inginer nu prea 
t se sinchisesc de asta. Prea pu- 
X țin le pasă lor de privirile 
ț chiorișe. Ei continuă să aibă 
T o inegalabilă poftă de mîncare, 
X slănina se dezvoltă pe spinarea 
f lor într-un ritm de-a dreptul

I
'* vizibil, iar proprietarul lor 

simte, privindu-i, o autentică 
desfătare gastrico-estetică.

Discuțiile aprinse care se 
poartă in jurul lor — adică a 
porcilor și a tovarășului ingi
ner Grigorescu — nu-i jenează 
nici pe unii, nici pe alții cu 
nimic.

Biruiți de o curiozitate — 
f foarte des întâlnită la reporteri 
Y— am ținut neapărat să stăm 
X de vorbă cu porcii susdiscutați. 
♦ Ne-am prezentat la reședința 
t lor și, după inevitabilele pre- 
X zentări, discuția s-a închegat. 
X ÎNTREBARE : — Cum vă 
4 simțiți în cadrul gospodăriei 
♦ de stat ?
X RĂSPUNS : —- Ne simțim 
4 foarte bine, mulțumim de a- 
t mabila întrebare.
* ÎNTREBARE : — Dar tova- 
X rășul inginer se simte...?
4 RĂSPUNS : — Asta e greu 
X de precizat.
4 ÎNTREBARE : — Cu hrana'-; ' 
X cum o duceți ? 4
4 RĂSPUNS : — Mulțumitor.* 
X O primim de la gospodărie. ♦ 
X ÎNTREBARE : — Ne per- X 
X mitem o nedumerire. Cum e X 
X posibil ca dumneavoastră — X 
♦ proprietate particulară — să , 

X primiți hrana de la o institu- 4 
X ție obștească ? X
X RĂSPUNS : — Ne permi- ♦ 
X tem și noi o întrebare. Dar X 
X cele o sută de păsări tot ale X 
X ing. Grigorescu cum mănîncă ♦ 
4 grăunțele din magazia gospo- X 
dăriei ? Dar porcii și găinile X 
tovarășului inginer Pompiliu ♦ 
Ivan cum. își permit asta ? X 

ÎNTREBARE : — Intr-ade- X 
văr, aveți dreptate. Asta n-o X 
știam. |

RĂSPUNS : — Cam multe Ț 
nu știți dumneavoastră! De pil-l 
dă faptul că tovarășul inginer X 
Grigorescu a mai crescut un X 
cal timp de doi ani cu nutrețul 4 

gospodăriei !
ÎNTREBARE: — Pardon.; 

pe asta o știam. Pînă la urmă ♦ 
insă muncitorii care-l îngrijeau X 
s-au revoltat și calul a trebuit, 

~ se despartă deX 
gospodărie. Așa stau lucrurile.r 
Cu aceasta, convorbirea aX

i cele o sută de
t ing. Grigorescu

4
4
4
♦
♦
4
4
4
4
♦
4
4
♦4
♦
4
4
♦
4
4
♦

4 cu regret să
4 țni.inhA.ări(
4 Cu acea»—
4 luat sfîrșit.
t întrucît nu am avut ocazia
4 să avem o astfel de convorbire
4 și cu tovarășul director al gos-
J podăriei în momentul cînd am
4 fost pe acolo, ne permitem să-i
4 adresăm și dînsului acum cîle- 

va întrebări, lăsînd la răspuns
4 loc liber pentru răspunsurile
T

♦4

I

♦
4
♦4
4
4
♦

3

pe care le așteptăm. 4
ÎNTREBARE : — Probabili 

cunoașteți faptul că inginerul* 
Pompiliu Ivan a întreținut cu* 
nutrețurile secției a III-a Po-I 
iana Mare timp de trei luni* 
cele trei vaci ale chiaburului* 
Marin Maglaviceanu. Gestul a-| 
cesta l-a făcut probabil din-* 
tr-un spirit profund „umani-ț
/ »4 4 4 4 » ♦ ♦ ♦ 4 4 »44 4 4-4a

TINERILOR
INTELECTUALI
în socialism“ prezentată de pro
curorul șef al raionului, tov. Budea 
Ion. CupTÎHzînd în afara expunerii 
teoretice și o serie de exemple, 
acest referat a ajutat tinerilor in
telectuali care au participat la 
seminar să înțeleagă mai bine pro
blemele complexe ale moralei co
muniste.

în program au fost de asemenea 
prevăzute o informare politică cu 
privire la situația internațională 
și un jurnal vorbit, despre cel de 
al IVdea Congres al F.M.T.D. de 
la Kiev urmat de proiecții de dia- 
filme despre cel de al VIdea Fes
tival Mondial al Tineretului^

Programul seminarului a fost 
împletit cu activitate culturală 
distractivă. S-au învățat cîntece 
(Imnul F.M.T.D., Noi te cînlărn 
tinerețe), în pauzele consfătuirii 
s-au desfășurat jocuri distractive .și 
concursuri cu premii.

A avut loc o plăcută reuniune 
tovărășească în cadrul căreia bri
gada artistică de agitație a casei 
raionale de cultură a prezentat un 
program interesant, satirizînd și pe 
unii participanți la seminar.

pre

OBȘTESC
E T ° N I 1

tarist“ dat fiind că chiaburul de 
mai sus n-are săracul decît 40 
de pogoane de pămînt. Ce pă
rere aveți despre chestiunea 
asta ? Dar despre cea cu porcii 
fi cu păsările ? Nu faceți o le
gătură intre aceste fraude (să 
nu ne jenăm să le numim ast
fel) și faptul că recolta de grîu 
a gospodăriei a avut o scădere 
de 400 kg. la hectar anul aces
ta ?

RĂSPUNS: —

ÎNTREBARE : — Ce părere 
aveți despre faptul că ingine
rul Grigorescu se poartă urît 
cu muncitorii, îi înjură și-i 
bruschează ? Dar despre faptul 
că i-a dat afară pe tinerii Ion 
Mirici și Petre Duță care au 
îndrăznit să se ridice împotri-i 
va lui, criticîndu-l pentru aces- 4 
te atitudini ?

RĂSPUNS
♦

1
Cînd 

împotriva
ÎNTREBARE: 

lua măsuri 
stor abateri grosolajie ale in
ginerului Grigorescu. de teama 
căruia elevii Școlii profesionale 
agricole din Poiana Mare 
mai au curajul să mai 
practică în secția lui ?

Vă lăsăm mai jos cit 
multe rînduri libere pentru a 
avea loc să răspundeți la toate ± 
aceste probleme.

RĂSPUNS (pe 
așteptăm nerăbdători)

care
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(Urmare din pag. l-a)

asupra tînărului unele profesiuni 
explică de pildă afluența la Insti
tutul de Teatru și Cinematografie 
a unor candidați, care nu au nici 
pasiune, nici aptitudinile necesare 
pentru arta actoricească, sau la 
Institutul de muzică a unor can
didați, cu vocea, e drept nu de- 
ajuns de... ruginită, dar cu ure
chea suficient de indulgentă. Anu
mite meserii considerate ca mai 
bănoase (medic, inginer, avocat 
etc.) constituie de asemenea o 
atracție pentru unii tineri. „Mo
da“ de a urma medicina sau po
litehnica cu orice preț își are de 
asemenea aderenți. Multe sute de 
absolvenți ai școlilor medii, res
pinși la examenul de admitere la 
institutele medico-farmaceutice și 
politehnice, tineri capabili, care, 
ar putea să lucreze cu rezultate 
foarte bune în nenumărate alte 
domenii de activitate, se încăpă- 
țînează să devină medici sau in
gineri — fără a simți un real in
teres, ci numai din anumite cal
cule. Ei rămîn ani de-arîndul 
fără ocupație, așteptînd să se pre
zinte a doua și a treia oară — 
deobicei fără succes — la exame
nul de admitere în institutele res
pective. Dintre aceștia se recru
tează îndeobște nenumărați pier- 
devară care bat bulevardele în 
lung și-n lat.

Despre toate acestea a vorbit 
într-o scrisoare adresată unor foști 
colegi ai ei de școală, scrisoare 
publicată în presă, tînăra Elena 
lancu din Breaza. Nici Elena Ian- 
cu n-a fost ferită de greșală în 
problema orientării profesionale, 
dar a știut să se îndrepte la timp 
și scrisoarea ei este semnificativă. 
Titlul scrisorii era o întrebare: 
„Paraziți o viață întreagă ?“ Și 
iată o parte din cuprinsul ei: „Am 
cunoscut împreună multe zile fru
moase, am învins greutăți și de 

tn încheerea seminarului s-a 
discutat asupra viitorului program 
și asupra proximei întâlniri a tine
rilor intelectuali din raion. Toți 
cei ce au luat cuvînlul au subliniat 
utilitatea seminarului, a programu
lui său variat, calitatea expuneri
lor ținute. Reușita sa se datorește 
în mare măsură sprijinului con
cret pe care comitetul raional de 
partid l-a dat pregătirii și desfă
șurării seminarului, ca și atenției 
date de întregul birou raional al 
U.T.M.

Tot odată tișa cum au subliniat 
și unii participanți la discuții, se
minarul a cuprins prea multe ex
puneri și prea puține discuții vii. 
Această deficiență este legată în
tr-o măsură și de faptul că nu s-a 
anunțat din timp conținutul semi
narului astfel incit tinerii intelec
tuali să se pregătească în mod 
serios. Un alt neajuns al semina
rului l-a constituit insuficienta le
gătură cu problemele practice ale 
activității tinerilor intelectuali. Pen
tru viitor s-a propus să se inițieze 
în cadrul seminarului mai multe 
discuții asupra diferitelor probleme 
ideologice, politice și culturale ca 
și asupra muncii tinerilor intelec
tuali.

Tinerii intelectuali participanți 
s-au angajat să organizeze în uni
tățile și comunele lor consfătuiri 
cu ceilalți tineri intelectuali meni
te să le. împărtășească și acestora 
concluziile și învățămintele des
prinse la seminar. De asemenea pe 
baza concluziilor seminarului se 
va intensifica activitatea comisiei 
raionale care muncește în rîndul 
tinerilor intelectuali și vor fi luate 
o serie de măsuri pentru aplicarea 
sarcinilor stabilite de C.C. al 
U.T.M.

Desfășurîndu-se sub semnul in
tensificării contribuției tinerilor 
intelectuali în munca de transfor
mare socialistă a agriculturii, de 
educație științifică a masei și în 
activitatea de culturalizare, semina
rul din raionul Făget, al doilea 
ținut pină în prezent în regiunea 
Timișoara, a adus 
pozitivă întăririi 
creșterii influenței educative 
U.T.M. în rîndul tinerilor intelec
tuali.

o contribuție 
legăturii și

a

momente 
corespund

Scena din filmul „Urme în noapte

I. BAIEȘU 
P. LUNGU

Orientarea profesională
00

' multe ori ne-am ajutat reciproc. 
Fiecare și-a găsit un loc unde să 

' fie folositor, un scop căruia să-i 
i dăruie toate forțele sale, fiecare 
1 muncește“ scria Elena. Și adre- 

sîndu-se celor puțini din promo-
1 ția ei (doi la număr) care preferau 

să taie clinilor frunză dînd me
reu, din an în an, fără reușită 
examene de admitere la facultăți

1 pentru care n-aveau aptitudini, 
ea continua „Am greșit și eu, dar 

! diferența dintre noi constă în fap
tul că eu am vrut să mă aplec 

! asupra greșelilor mele și. să învăț 
din ele, pe cînd voi n-ați făcut 
asta. M-am prezentat și eu la exa
menul de admitere la medicină și 
ata căzut. Nu mi-au trebuit însă 
tot felul de pretexte ci am recu
noscut că nu eram destul de pre
gătită, că fusesem tîrîtă de curen
tul care circula în rîndurile absol
venților — ce propaga ideea că 
meseriile de medic și inginer sînt 
singurele meserii de nădejde. Am 
stat o lună de zile acasă căutînd 
o rezolvare. După primele zile de 
odihnă, rușinea de a fi inutilă m-a 
copleșit“.

Un fenomen negativ, rezultat al 
: lipsei de orientare a elevilor din 
1 ultimele clase ale școlii medii, e 
> dezinteresul cu care tratează mulți 

dintre aceștia problema alegerii 
1 profesiunii. O anchetă făcută în 

ultima clasă a unei școlii medii de 
cultură generală, în cursul anului 
trecut, a dovedit că o mare parte 
dintre elevi nu știau încă ce vor 
face după terminarea școlii.

Pentru a înlătura asemenea ne
ajunsuri este necesar ca problema 
îndrumării tineretului în alegerea 
profesiunii, în aflarea necuhoscu-

Cit mai mulți tineri 
la transportul îngră
șămintelor naturale 

pe cîmp
(Urmare din pag. l-a)

U.T.M, nu cunoaște oare impor
tanța economică a acestei acțiuni, 
sau aceasta se datorește comodi
tății ?

ingrășămintele 
așteptau numai să 

fie luate
La Băilești, pe marginea rîului 

Balasan. mai puteai întîlni numai 
cu cîteva zile in urmă grămezi 
mari de gunoi de grajd nefolo
site de nimeni.. Primii locuitori 
din Băilești care s-au gîndit să 
folosească acest îngrășămînt na
tural au fost tinerii muncitori de 
la secția gospodăriei, .agricole de 
stat „Nădejde“. întruniți într-o 
adunare generală a organizației 
de baz. U.T.M. la care a parti
cipat și tînărul inginer agronom 
Ion Dragnea, șeful secției, ei au 
luat hotărîrea de a transporta pe 
terenurile gospodăriei de stat a- 
ceste îngrășăminte. In scurt 
timp, inițiativa aceasta a adău
gat la șirul succeselor pe care 
le-au dobindit tinerii de aici în 
cadrul lucrărilor agricole de pri
măvară, -încă o realizare impor
tantă ; ei au transportat pe cimp 
peste 600 de tone de îngrășămin
te naturale.

Ș'

Tinerii colectiviști 
întovărășiri din raionul

T» Măgurele

în ultimele
200 tone gunoi de

Faptul că pămîntul are nevoie 
și de îngrășăminte pentru ca pro
ducția de cereale să sporească 
l-au înțeles pe deplin și tinerii 
colectiviști din gospodăria „Gheor- 
ghe Dimitrov“, din comuna Bă- 
duleasa, raionul Turnu Măgurele, 
în acțiunea de transportare și im- 
prăștiere a gunoiului pe cîmp, co
lectiviștii utemiști, în frunte cu 
secretarul lor Iordan Iaricu, au 
mobilizat toți tinerii. în afară de 
alte munci din campania agricolă 
de primăvară ei au transportat și 
împrăștiat pe cîmp 
zile peste 
grajd.

Și tinerii 
Băneasa au 
de căruțe cu gunoi, iar cei din satul 
Carabaneț au împrăștiat pe ogoa
re peste 60 tone. în comunele 
Dracea, Rîioasa, Cîrligați și altele, 
comitetele U.T.M. au mobilizat 
peste 300 tineri la această acțiune, 
în întreg raionul Turnu Măgurele, 
în zilele din urmă au fost cărate 
și împrăștiate pe ogoare mai bine 
de 2.500 tone gunoi.

întovărășiți din satul 
cărat aproximativ 50

a [LEV1L0R
X3CX7QCOOCOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 
telor de care depinde această ale
gere, să fie pusă de către factorii 
răspunzători, (școală, U.T.M., pă
rinți) încă de foarte timpuriu și 
cu toată seriozitatea.

Ia clasa a Vil-a a școlii ele
mentare se poate întreprinde o ac
țiune de pre-orientare profesiona
lă, de îndrumare a elevilor, în 
funcție de nevoile sociale și de 
aptitudinile individuale manife
state pînă atunci la lecțiile de 
cultură generală, la lucru manual, 
în activitatea cercurilor artistice, 
științifice, tehnice, etc. spre șco
lile profesionale, medii, tehnice, 
de cultură generală sau artistice.

Orientarea profesională trebuie 
însă să fie pregătită printr-o acti
vitate educativă și instructivă 
cepînd chiar din primul an de 
vățămînt mediu.

în
fo

Menirea 
învățământului 

politehnic
areInvățămîntul politehnic 

menirea de a ajuta dezvoltarea 
multilaterala a aptitudinilor copii
lor în vederea creării unor perso
nalități armonios înzestrate și cu 
o sferă de interese largă.

Datorită plasticității aptitudini
lor, datorită faptului că ele nu au 
dintru început o anumită speciali-

Filmele

săptămânii
Luna de miere
Luna de miere a soților Rîbal- 

cenko, nu este o obișnuită lună de 
miere și nici nu e chiar de... mie
re. Liudmila Odințova (L. Kasatki- 
na) s-a căsătorit cu Aleksei Ri- 
balcenko (P. Kadocinikov) fiind
că îl iubește, dar și fiindcă nu 
vrea să plece la terminarea facul
tății în provincie. Aleksei însă 
deși e timid e hotărit, el va ple
ca totuși în provincie, în îndepăr
tata Siberie ca inginer șef la o 
mare construcție. Liudmila, ca so
ție trebuie să-l urmeze acolo, 
vrînd, nevrînd. Drumul prin taigă 
e plin de peripeții care de care 
mai hazlii. Odată ajunși pe șan
tier ceț doi soți sînt nevoiți să 
locuiască provizoriu pe un șlep 
dar de-abia acum încep încurcătu
rile pline de nostimadă care fac 
deliciul spectacolului.

Comedie spumoasă, plină de si
tuații neprevăzute, „Luna de mie
re“ aduce pe ecran o seamă de 
personagii pitorești, întâmplări al 
căror umor este irezistibil. Iată-l 
pe tatăl Liudmilei, un medic re
numit care-și alintă peste măsură 
fiica în timp ce mătușa ei, o vrea 
educată într-un spirit spartan, în 
lupta cu greutățile ; iată-l pe res
ponsabilul cantinei, un birocrat a- 
morezat foc de bucătăreasa Liza 
pentru a cărei inimă suspină și 
marinarul lăudăros, conducătorul 
bacului ; iat-o pe Zoia, secretara 
organizației de Comsomol, 
activă, pune mult suflet în 
dar ia problemele, cum se 
„cam mecanic“. Ea ar vrea 
zolve toate chestiunile în mod or
ganizatoric și, aflind de neînțele
gerile soților Rîbalcenko, îl chea
mă pe Aleksei, îl prelucrează bine 
și aproape că-ț dă sarcina de a 
reveni în sinul familiei, de a crea 
o unitate conjugală plină de ar
monie. Aleksei se înapoiază într- 
adevăr pe șlepul unde locuia Liud
mila dar certurile nu contenesc. 
E gata să creadă că numai divor
țul poate să fie soluția calvarului 
său, nepricepînd că soția lui se 
schimbă pe zi ce trece, devine un 
medic bun, apreciat și iubit de 
oamenii de pe șantier. Și într-o 

care e 
muncă 
spune, 
să re-

zare strictă și că pot fi îmbinate 
în moduri diferite, după necesi
tăți — tînărul care alege profe
siunea are posibilitatea de a face 
această alegere dintr-un grup de- 
obicei destul de larg de activități 
care convin în egală măsură însu
șirilor sale. Nici un om nu e pre
destinat prin însușirile sale nati
ve pentru o anumită meserie. Ace
ste însușiri pot favoriza dezvolta
rea, în timpul școlarității, a apti
tudinilor necesare în anumite sec
toare mai largi de activitate (teh
nică, științifică, artistică etc.l. 
Structurarea acestor aptitudini spe
cifice pentru o anumită activitate 
(pictor, chirurg, strungar, biochi- 
mist, inginer, mecanic etc.) are loc 
ulterior, în chiar procesul de exer
citare a acestor profesiuni, sau în 
timpul pregătirii speciale în vede? 
rea însușirii lor.

Rolul organizațiilor
U.T.M.

Această posibilitate de structu
rare diferită a aptitudinilor exi
stente la o anumită persoană,- face 
cu putință orientarea spre profe
siunile care sînt necesare societă
ții, într-o anumită perioadă, ținîn- 
du-se, în agelaș timp, seama de 

• •

bună zi se lu
minează, își dă 
seama că iubeș
te și e iubit. 
Tocmai in ziua 
cînd socrul său, 
alurmat de ape
lurile plingărețe 
ale Liudmilei, 
vine să-și ia 
fiica acasă. Liud

mila nu se va 
despărți însă de 
Aleksei ci, dim- 
ootrivă, va ce
lebra înflorirea 
prezența tatălui și a mătușei sale, 
pe hună dreptate uluiți, dar și 
fericiți.

Scenă din filmul „Luna de miere"

dragostei lor în

Urme în noapte
„Urme în noapte“ este un reușit 

film de aventuri, realizat de stu
diourile din R. D. Germană. Co- 
respunzînd caracteristicilor genu
lui, filmul își ascunde cu dibăcie 
misterul, spectatorul nu află pină 
aproape de sfîrșitul lui adevărata 
identitate a bandiților și a urmă
ritorilor iar cînd o află este de-a- 
dreptul stupefiat. N-ar avea nici 
un rost să vă dezvăluim noi secre
tul, văduvindu-vă de plăcerea de 
a urmări „cu sufletul la gură“ e- 
pisoadele antrenante de pe ecran. 
E de ajuns să știți că tînărul mun
citor Ulii (Ulrich Thein) vine la 
cabană în munți spre a se î>n- 
tîlni cu iubita lui, Sabine (Eva 
Maria Hagen). Dar Sabine, care 
l-a chemat printr-o scrisoare alar
mantă, a dispărut. Ulii începe să 
cerceteze împrejurimile pentru a 
afla ceva despre soarta fetei. Ast-

Arta coreeana
la București

Să facem mai întîi cunoștință 
cu cei doi mesageri ai artei co
reene, oaspeți ai. Bucureștiului. 
Kim Gen Su este un sculptor cu
noscut care in anul 1947 a pără
sit Coreea de sud refugiindu-se în 
partea de nord a patriei sale. Zan 
Hek The este un pictor tânăr care 
a părăsit băncile Institutului de 
artă plastică abia acum cîțiva ani.

Kim Gen Su și Zan Hek Tlie 
ne-au permis — într-o convorbire 
pe care am avut-o cu ei — cu
noașterea în linii mari a citorva 
aspecte ale plasticii coreene, artă 
cu o tradiție milenară. De fapt, 
întîlnirea n-a fost decit un pro
log. Peste puține zile, mai precis 
la 29 martie, sala Dalles va găz
dui o cuprinzătoare expoziție de 
artă coreeană, prin intermediul 
căreia vom cunoaște mai bine crea
ția de mare valoare a poporului 
din „țara dimineților liniștite".

Kim Gen Su ne-a oferit, într-o 
succintă expunere, un istoric al 
artei coreene. Statul coreean, for- 

încă din secolul I înaintea 
noastre, a dezvoltat o puter- 
cultură națională. Pe terito- 

aciualel Coree, de-a lungul 
sbuciumatelor secole ale trecutu
lui, au existat patru 
culturale cunoscute care 

aptitudinile oamenilor. Ea face po
sibilă, deci, alegerea profesiunii 
în funcție atît de înzestrarea indi
vidului cît și de necesitățile so
ciale.

Pentru împăcarea acestor două 
puncte de vedere este nevoie însă 
de intervenția unui nou factor, și 
anume: educarea conștiinței, a 
dragostei de a munci acolo unde 
îți cere poporul, societatea, acolo 
unde cauza socialismului are ne
voie de tine.

Organizațiile U. T. M. au în a- 
cest sens un important rol educa
tiv, mai ales în lupta pentru în
lăturarea prejudecăților legate de 
anumite meserii și locuri de mun
că, dovedind că de fapt nu există 
profesiunii rele și profesiuni bune, 
ci numai oameni răi sau buni în 
diverse meserii.

Prejudecata cea mai dăunătoa
re este cea în legătură cu profe
siunile manuale. Ea își are rădă
cinile în rămășițele putredei mo
rale burgheze care cultiva dispre
țul pentru munca fizică, în faptul 
că ani îndelungați — pe vremea 
domniei exploatatorilor — muncă 
fizică nu asigura truditorilor nici 
măcar pîinea zilnică. Și ea dăi
nuie datorită necunoașterii sufi
ciente de către tinerii 
a condițiilor în care se des
fășoară azi munca în acest dome
niu, datorită faptului — de pildă 
— că mulți tineri nu știu că astăzi 
numeroși muncitori cîștigă chiar 
mai mult — ta unele cazuri — de
cît inginerii. Micșorarea treptată a 
diferenței dintre munca manuală 
și cea intelectuală prin mecaniza
rea și chimizarea anumitor proce 
se tehnologice, introducerea ta-

elevi

fel ajunge pe urmele unei bande 
de spioni ce încearcă să treacă 
granița cu ajutorul unor tainice 
mijloace. Cercetările sale de unul 
singur, îl aduc în situații dintre 
cele mai primejdioase și faptul că 
nu colaborează cu grănicerii îl 
pune în primejdie de moarte. 
Spionii cărora nu le convine a- 
mestecul tînărului ce vrea să-și 
salveze iubita, îi întind o cursă ; 
au loc pasionante răpiri, întreru
peri de convorbiri telefonice, ur
măriri prin munții înzăpeziți, 
lupte pe vrîfuri de stânci, focuri 
de revolver în noapte. UUi e sal
vat însă de intervenția grăniceri
lor iar spionii trimiși de un stat 
imperialist, care erau urmăriți a- 
tent de organele de stat, sînt ares
tați în clipa cînd încercau să fugă 
și puși î-n imposibilitate de a face 
rău. Dar Ulii mai are o datorie 
de îndeplinit, el va continua să-i 
urmărească pe răufăcători, de data 
aceasta mai bine pregătit, mai ma
tur.

perioadelor cunoscute sub denu
mirea de Samkuk, Sinra unită, 
Koriă și Liso. Sunt desigur amă
nunte cu un caracter strict istoric. 
Dar aceste amănunte ascund o 
artă de o strălucire impresionantă. 
Din perioada Samkuk au rămas 
urme care vădesc un remarcabil 
nivel de dezvoltare culturală. As. 
tăzi sînt păstrate două mii de 
morminte antice in care se găsesc 
diferite fresce ce redau tipuri de 
oameni, obiceiuri și cultul zeități
lor. Copii după ctteva asemenea 
fresce, datină încă din secolul al 
Vl-lea, vor putea fi admirate și 
în expoziția de la București.
In diferite perioade arta coreeană 

a suferit influențe, insă ea și-a 
păstrat trăsăturile specifice. Din 
secolul al XVI-lea și pină in se
colul al XlX-lea, plastica coreea
nă a înregistrat o pleiadă de 
creatori realiști, ale căror lucrări 
au exercitat și continuă să exer
cite o puternică influență asupra 
întregii arte coreene.

Perioada cea mai înfloritoare a 
artei coreene o reprezintă cea din 
anii puterii populare. In această 
perioadă formele tradiționale sînt 
valorificate și adaptate mijloace
lor de expresie moderne. Alături 
de creatori mal în vîrstă ca Huang 
Ert tlua — un pictor în vîrstă de 

tr-un viitor nu prea îndepărtat a 
tehnicilor electronice ta procesele 
industriale — crează necesitatea 
unei calificări superioare a munci
torilor. Nu e departe vremea cînd 
muncitorii noștri, pentru a putea 
mînui mașinile, uneltele compli
cate ce le vor fi încredințate, vór 
trebui să fie recrutați dintre ab
solvenții școlilor medii, care și-au 
însușit cunoștințele necesare de 
matematică, de fizică, de chimie, 
de electronică etc.

Munca educativă, dusă în școa
lă de cadrele didactice și de orga
nizația de tineret, trebuie îndrep
tată, în această problemă, tocmai 
spre trezirea interesului, spre cul
tivarea dragostei pentru anumite 
profesiuni manuale în care socie
tatea are nevoie mai mare de ca
dre. Pentru aceasta e nevoie ca ti
neretului să-i fie făcute cunoscute 
— prin diferite mijloace ca: vi
zite în întreprinderi, convorbiri cu 
fruntașii, cu oamenii care au o 
îndelungată experiență în munca 
lor—condițiile de lucru din profe
siunile respective, farmecul ace
stora, satisfacțiile morale și mate
riale pe care le aduc.

Dată fiind importanța problemei, 
ajutorarea tinerilor în orientarea 
profesională ar fi bine să fie în
drumată de o persoană instruită 
în acest sens. Aceasta ar putea fi 
directorul sau directorul de studii 
al școlii care urmează a fi spri
jinit în această muncă de profe
sorii diriginți, de organizația 
U.T.M. și de conducătorii cercuri
lor științifice, tehnice și artistice.

Aceasta va ajuta pe de o parte 
la crearea unei baze temeinice 
pentru dezvoltarea și specializarea 
ulterioară a aptitudinilor tinerilor, 
iar, de pe altă parte, va contribui 
la rezolvarea cu succes a proble
mei orientării profesionale, proble
mă care în condițiile de azi, de 
la noi din țară, a devenit o pro
blemă de deosebită importanță 
socială.

Ansamblul folcloric 
C. F, R. Giulești 

s-a înapoiat în {ară
Marți s.a înapoiat în Capitală, 

din turneul întreprins in Anglia, 
Ansamblul de cîntece și dansuri 
populare C.F.R. Giulești.

Cei 25 de dansatori, instrument 
tiști și cîntăreți ai formației au 
prezentat timp de aproape două 
luni și jumătate 70 de spectacole 
în orașele Angliei, repurtînd un 
frumos succes. După cele trei spec
tacole date in cadrul Festivalului 
organizat în sala „Albert Hali" 
din Londra de Societatea engleză 
de cîntece și dansuri foclorice cu 
orilejul împlinirii a 60 de ani de 
activitate, Ansamblul C.F.R. Giu
lești a prezentat în continuare la 
Londra, in sala „Princess Thea- 
tre", 16 reprezentații care s-au 
bucurat de aprecierea publicului 
londonez. Ansamblul romînesc și-a 
continuat cu succes turneul in 
orașele Blackpool, Edinburg, Huli, 
Bath, Portsmouth, Liverpool. Pre
sa engleză a comentat elogios 
spectacolele formației artistice ro- 
minești. In cronicile publicate s-a, , 
menționat că dansul și cintecul 
romînesc, ca de pildă „Hora de 
femei", „Călușul", „Ciocirlia", 
în interpretarea artistului emerit 
Nicu Siănescu, piesele executate 
la țambal, și-au găsit repede drum 
spre inima spectatorilor englezi.

Distribuirea lemnelor 
pe anul 1958

In toată țara distribuirea lem
nelor de foc cuvenite cetățenilor 
pe baza talonului nr. 5 valabil 
pentru trim. I. 1958 încetează la 
30 aprilie a.c.

Cetățenii sînt invitați să-și rU 
dice din timp cantitățile cuvenite, 
pentru a evita aglomerația, cu- 
noscînd că sub nici un motiv a- 
cest termen nu va fi prelungit.

Depozitele de combustibil din 
Capitală au primit dispozițiuni 
ca, la cererea consumatorilor, să 
elibereze și întreaga cantitate pen
tru anul 1958.

(Agerpres).

Lucrare de BIA UN SEN

85 de ani ca'e în timpul ocupației 
japoneze și-a rupt toate pensulele 
și a refuzat să picteze — se dez
voltă tineri talentați ca Lim Ben 
Sam sau Han En Sik.

Expoziția coreeană va cuprinde 
242 de lucrări. Cele mai multe 
sînt create în anii din urmă, 27 
de lucrări ne vor înfățișa pictura 
în stil național coreean, iar 95 de 
lucrări vor reflecta arta populară. 
Tematica expoziției este multilate
rală. Numeroase lucrări zugrăvesc 
momente din istoria revoluționară 
a poporului coreean și din efortu
rile sale prezente pentru construi
rea socialismului. Nu vor lipsi lu
crările ce reflectă obiceiuri popu
lare la nuntă, petreceri 
amănunt: vor fi 
care vă vor pune 
vor crede că sînt 
chiar picturi. Da 
târî, rodul muncii 
găloase a femeilor coreene, recu
noscute creatoare de artă.

Cei doi oaspeți coreeni au pro. 
fitat de șederea lor în țară și au 
realizat mai multe lucrări Inspi
rate din viața Romîniei. Am exa
minat ctteva fotografii care le re. 
produceau. Așteptăm cu interes o 
eventuală expunere a acestor lu
crări ce vădesc nu numai deose- 
bit talent ci șl o mare putere de 
înțelegere a caracteristicelor noa
stre naționale.

EUGENIU OBREA

etc. Un
ctteva lucrări 

in dilemă. Unii 
acuarele sau 

fapt, sini fesă- 
inspirate și mi.

Strada mare - PATRIA, I. C. 
FRIMU, ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE, ALEX. SAHJA ; Luna de 
miere - REPUBLICA, ELENA 
PAVEL, 23 AUGUST; Urme în 
noapte — MAGHERU, LUMINA ; 
Serenada mexicană — V. ALEC- 
SANDRI. BUCUREȘTI ; Căpita
nul bătrînei oarapace—CENTRAL ; 
Verstele de foc — VICTORIA, 
DONCA SIMO, 1 MAI ; Dacă toți 
tinerii din lume — DOINA ; Pră
pastia tigrului — MAXIM GORKI ; 
ALEX. POPOV ; Un program de 
filme - TIMPURI NOI ; In calea 
trăznetului - TINERETULUI ; 
Scara în spirală — GH. DOJA; 
Fiul pescarului — GRIVIȚA ; Poe
tul - VÂSILE ROAITA ; Ora H 
și Muntele Retezat — CULTURAL: 
Ștrengărită - UNIREA; Ultima 
vrăjitoare - CONST. DAVID, AU
REL VL'AICU; O ztnă oa-n po
vești. și Balonul roșu — ARTA; 
Oaia cu cinci picioare — FLACA- 
RA ; Roza vînturilor — MUNCA'; 
Ciulinii Bărăganului — MIORIȚA, 
30 DECEMBRIE ; Articolul 420 — 
ILIE PINTILIE : Taifun lg N.aga- 
saki - POPULAR ; OLGA BAN. 
CIC ; Povestea primei iubiri — 
M. EMINESCU ; Primăvara pe 
str. Zarecinaia — VOLGA ; Dori 
Giovanni - LIBERTĂȚII : Copilă
rie în Donbas - N. BALCESCU ; 
Flacăra stinsă - ALIANȚA, DRU; 
MUL SERII ; Contele de Monte 
Cristo (ambele serii) — 16 FE
BRUARIE ; Tigrii zburători — 8 
MARTIE g



FESTIVALURILE
vor deveni tradiționale sărbători 

ale tineretului patriei noastre
(Vrmare din pag. l-a) 

aceeași perioadă s-au desfășurat 
etapele „Spartachiadei de vară 
tineretului“ a dat festivalurilor 
amploare și mai mare, împle- 

manifestările cultural-ar-

în 
fi 
a 
o 
tindu-se 
tistice cu cele sportive. De aseme
nea aceasta a contribuit la antre
narea unui mare număr de tineri 
la viața sportivă, la crearea de noi 
echipe sportive care s-au prezen
tat prima oară la întrecerile din 
cadrul festivalurilor. La fazele ra
ionale și regionale au fost organi
zate întreceri culturale și sportive, 
jocuri tinerești de masă care au 
culminat cu frumoase carnava
luri, adevărate sărbători ale tine-

Festivalurile tineretului au dus 
la dezvoltarea inițiativei organelor 
și organizațiilor U.T.M., la crește
rea puterii de mobilizare a aces
tora, la creșterea prestigiului 
U.T.M., la îmbunătățirea și întă
rirea colaborării U.T.M. cu cele
lalte organizații de masă și insti
tuții de stat, care se ocupă de e- 
ducația tineretului.

In timpul pregătirii și desfășu
rării festivalurilor a crescut mun
ca politică și educativă desfășura
tă de organizația noastră. Propa
ganda prin conferințe s-a desfă- 
șurat la un nivel mai corespun
zător și cu un caracter de masa ; 
au fost tipărite pentru prima data 
și în tiraje mari de către comite
tele regionale U.T.M. afișe,co
carde, chemări, caiete de cîntece 
pentru tineret, iar numărul tine
rilor înscriși la concursul „Iubiți 
cartea“ a crescut simțitor. De ase
menea este pozitiv și faptul că în 
organizarea și desfășurarea fesU- 
valurilor organele și organizațiile 
U.T.M. au aplicat noi forme și 
metode de muncă accesibile tine
retului 
muncii ------------

Se poate spune că întreaga des
fășurare a festivalurilor a consti- 
tuiț o mare sărbătoare a tinere
ții, a veseliei și a cîntecului, o 
demonstrație a inițiativei crea
toare a tineretului nostru, a dra
gostei fierbinți pe care o nutrește 
acesta față de patrie și partid. *

Cercetînd rezultatele obținute m 
această mare acțiune politică și e- 
ducativă nu se poate să nu scoți 
în evidență și faptul că în uncie 
locuri s-a înțeles îngust scopul 
pentru care au fost organizate fes
tivalurile.

Așa de pildă, în unele locuri 
festivalurile au fost tratate ca un 
scop în sine, neantrenîndu-se tine
retul la îndeplinirea sarcinilor 
profesionale ori obștești, rezumîn- 
du-se întreaga muncă doar la pre
gătirile pentru participarea Ja 
concursurile artistice. Așa s-a în- 
tîmplat în raionul Lunca Vașcău- 
lui. Deși festivalul raional a fost 
foarte reușit el n-a avut ca suport 
festivaluri comunale bine organi
zate, care să antreneze marea ma
să a tineretului în acțiuni însem
nate, menite să mărească contri
buția tineretului la opera de con- 
struire a socialismului. în alte 
locuri festivalurile comunale au 
fost confundate cu o serbare oare
care prezentată la căminul cultu
ral, scăpîndu-se din vedere 
ansamblul activităților care pu
teau fi organizate 
prilej.

Multe organe U.T.M. nu au mat 
continuat după terminarea festiva
lurilor munca de antrenare a 
neutemiștilor, care participaseră 
activ la pregătirea și desfășurarea 
festivalurilor, la diferite acțiuni 
ale organizației, pregătindu-i ast
fel să devină utemiști.

Pornind de la aprecierea expe
rienței pozitive dobîndite de or
ganele și organizațiile U.T.M. în 
organizarea și desfășurarea festi- 
valurilor tineretului, plenara a 
III-a a C.C. al U.T.M. a hotărit 
ca ele să se permanentizeze, de
venind tradiționale sărbători ale 
tineretului patriei noastre.

Și în anul acesta se vor organi
za festivaluri ale tineretului piua 
la faza raională — orășenească, 
(faza regională se va organiza o- 
dată la doi ani). în acest an festi
valurile se vor desfășura îmbinate 
cu cel de-al V-lea Concurs pe țară 
al formaților artistice de amatori 
inițiat de Ministerul învățămîntu-

în scopul îmbunătățirii 
educative.

lui și Culturii și C.C.S. Această j 
îmbinare va trebui să urmărească i 
să dea un profund caracter politic < 
și educativ tuturor manifestărilor 1 
care vor avea loc cu acest prilej. I 
Acțiunile de pregătire și desfășu
rare a festivalurilor tineretului din : 
acest an vor trebui șă ducă la în
făptuirea sarcinilor trasate de par
tid Uniunii Tineretului Muncitor, 
a hotărîrilor plenarei a III-a a 
C.C. al U.T.M. din decembrie 1957, 
să întărească și să lărgească colabo
rarea cu sindicatele, sfaturile 
populare, căminele culturale, șco
lile, să urmărească ca organizațiile 
de bază să intre în întregime în 
atribuțiunile lor în organizarea și 
ridicarea pe o treaptă superioară 
a muncii politice, cultural-artistice 
și sportive în rîndurile tineretului.

Pentru cuprinderea și coordona
rea tuturor acțiunilor de pregătire 
și desfășurare a festivalurilor, se 
recomandă ca în comisiile care se 
vor crea cu acest scop să facă 
parte reprezentanți ai organelor și 
organizațiilor U.T.M., ai sindicate
lor, sfaturilor populare, coopera
ției, instituțiilor de artă, directori 
ai marilor întreprinderi și alte 
persoane care pot ajuta la organi
zarea și buna desfășurare a festi
valurilor.

în anul acesta festivalurile tine
retului se vor desfășura în trei e- 
tape. Etapa întîia, pregătitoare —■ 
care a început, va dura pînă la 
31 mai. în multe regiuni au în
ceput aceste pregătiri în sensul că 
s-au creat comisiile, s-au întocmit 
planurile de lucru, tineretul a fost 
antrenat în acțiuni concrete. 
Astfel, Comitetul regional U.T.M. 
Oradea a instruit întregul activ cu 
problemele organizării festivaluri
lor tineretului, a organizat comi
siile și editează două afișe de 
popularizare a festivalurilor. Pen
tru festival se pregătesc aproxima
tiv 1200 echipe artistice, se pre
conizează mari manifestări sporti
ve printre care și Spartachiada fe
telor. De asemenea multe organi
zații de bază (de la întreprinde
rea „înfrățirea“ din Oradea, din co
muna Borș, din orașul Dr. Petru 
Groza, etc.) au început acțiunea 
de înfrumusețare a satelor și ora
șelor.

în regiunea Galați se desfășoară 
la ora actuală o mare ștafetă cui- 
tural-artistică, care urmărește atît 
îmbunătățirea activității artistice 
cît și antrenarea tineretului la 
mari acțiuni patriotice. Pe plan 
regional au fost antrenate nume- 

1 roase torțe artistice pentru pregă
tirea unui cîntcc al festivalului, se 

' pregătesc 3 caiete de cîntece pen
tru tineret și copii, va începe în 

■ curînd construcția casei tineretului 
din orașul Galați. S-au luat de ase
menea o serie de măsuri impor
tante în regiunea Iași.

într-un număr destul de mare 
de raioane și organizații de bază

cu acest

însă nu s-au luat încă măsuri con
crete pentru pregătirea tuturor 
condițiilor necesare organizării 
festivalurilor. Printre acestea pot 
fi citate regiunea Constanța, raio
nul Huși și altele. Felul în care 
se desfășoară pregătirile pentru 
organizarea festivalurilor în raio
nul Huși denotă că nu s-au tras 
învățăminte 
avut loc și 
anul acesta 
lui raional 
obiectivele x
Față de stadiul în care ne aflăm 
nu pot fi considerate pregătiri în 
adevăratul înțeles al cuvîntului, 
înjghebarea unei fanfare într-o 
comună și repararea gardului unei 
școli în alta. în special organiza
țiile U.T.M. de la sate vor trebui 
ajutate să îmbine pregătirile pen
tru festival cu realizarea sarcini
lor mari care le revin în campa
niile agricole. Deci prima etapă, 
cea pregătitoare — este etapa 
principală, care are rolul holărî- 
tor în asigurarea succesului festi
valurilor. în această perioadă se 
vor organiza și întări formațiile 
culturale existente, se vor crea — 
acolo unde sînt posibilități — noi 
formații artistice îmbogățindu-se 
repertoriile existente. în această 
etapă tinerii vor învăța noi cînle- 
ce — îndeosebi cîntece de masă, 
revoluționare — vor face excursii 
la locurile istorice și pitorești, se 
vor organiza întreceri pentru în
frumusețarea satelor și orașelor, 
întreceri sportive, întîlniri ale ti
neretului cu participanții la festi
valurile mondiale, cu ilegaliști, ac
tiviști de partid și de stat, oameni 
de știință și cultură etc. Este eta
pa cînd va trebui folosită la maxi
mum inițiativa creatoare a tinere
tului pentru ridicarea la un nivel 
superior a întregii munci politice 
și educative. Tot în această etapă 
formațiile cultural-artistice vor
trebui să prezinte minimum trei
spectacole în fața publicului, a- 
ceasta condiționînd participarea 
lor la faza intercomunală sau in- 
terunități.

în cea de a doua etapă (31 mai 
—- 1 august) se vor desfășura fes
tivalurile în organizațiile de bază 
și cele intercomunale și interuni- 
tăți.

Și în sfîrșit, în etapa a III-a 
(1 august — 15 noiembrie 1958) 
se vor desfășura festivalurile raio
nale și orășenești.

★
. Organizarea festivalurilor tine

retului oferă un vast cîmp de ac
tivitate organizațiilor și organelor 
U.T.M, Ele pot oferi un minunat 
prilej de activizare a utemiștilor, 
de antrenare a tineretului la acți
unile de întărire economică a uni
tăților în care muncesc, de cunoaș
tere a frumuseților patriei, de dez
voltare a dragostei față de patrie 
și partid.

din festivalurile ce au 
se intenționează și în 
organizarea festivalu- 

fără a avea în vedere 
politice de realizat.

A „12-a noapte" de Shakespeare pe scena Teatrului Municipal

Cunoscutul muncitor fruntaș N> MILITARU îi învață pe tineri

Arta de a economisi
Am o veche cunoștință Ia fa- desăvîrșească meseria, sînt Organi-’ 

zate cursuri practice după orele 
de program, în care muncitorii 
mai bine pregătiți împărtășesc din 
experiența lor. Cînd s-au organi
zat aceste cursuri, tinerii nu prea 
veneau ; considerau că-și irosesc 
timpul. Și, din păcate, lipseau toc
mai cei mai puțin pregătiți. Vă- 
zînd însă că alți muncitori le iau 
înainte, și aceștia au început să 
participe la cursuri. Elisabeta Bo
cii, de exemplu, care, la început nu 
rămînea niciodată la instructaj, 
motivînd, de fiecare dată, că n-are 
timp, acum, învățînd, nu numai 
că nu mai este sub normă, dar a 
ajuns chiar fruntașă.

Faptele dovedesc că tinerii au 
înțeles să aplice în mod creator 
inițiativa de a realiza un număr 
cît mai marc de perechi de încăl- 
țăniinte din aceeași cantitate de 
materie primă, străduindu-se să-și 
ridice calificarea pentru a realiza 
economii. Totuși nici unul n-a iz
butit să-și întreacă maistrul. Pe. 
primele două luni ale anului, N.

Semnarea convenției dintre guvernul R.P.R. 
și guvernul R. Cehoslovace cu privire 

la colaborarea în domeniul ocrotirii sănătății 
față dr. Ivan Rohal Ilkiv, amba
sadorul R. Cehoslovace la Bucu
rești.

Convenția dintre guvernul Re
publicii Populare Romîne și gu
vernul Republicii Cehoslovace pri
vind colaborarea în domeniul 
ocrotirii sănătății cuprinde preve
deri asupra schimbului de expe
riență prin delegații medicale și 
literatură de specialitate, colabo
rarea științifică-medicală, acțiuni 
sanitare care sînt purtate în inte
resul celor două state vecine și 
prietene.

Din partea guvernului Republi
cii Populare Romîne convenția a 
fost semnată de prof. dr. Voinea 
Marinescu, ministrul Sănătății și 
Prevederilor Sociale al Republicii 
Populare Romîne, iar din partea 
guvernului Republicii Cehoslova
ce, de Josef Plojhar, ministrul Să
nătății al Republicii Cehoslovace.

Marți 25 martie a avut loc la 
București semnarea convenției 
dintre guvernul Republicii Popu
lare Romîne și guvernul Repu
blicii Cehoslovace cu privire la 
colaborarea în domeniul ocrotirii 
sănătății.

La semnare au fost prezenți 
prof. dr. Voinea Marinescu, minis
trul Sănătății și Prevederilor So
ciale, academicieni; N. Gh. Lupu, 
M. Ciucă și I. Combiescu, dr. O. 
Berlogea, adjunct al ministrului 
Sănătății și Prevederilor Sociale, 
I. Rab, șef de secție și I. Moruzi 
directorul protocolului în Ministe
rul Afacerilor Externe, funcționari 
superiori din Ministerul Sănătății 
și Prevederilor Sociale.

Au participat membrii delega
ției guvernamentale a Republicii 
Cehoslovace, condusă de Josef 
Plojhar, ministrul Sănătății al Re
publicii Cehoslovace. A fost de

■ ■

Militaru a economisit piele din 
care se pot croi în plus 362 pe
rechi fețe pentru încălțăminte. Din 
economiile realizate dc membrii 
brigăzii sale în anul trecut, se pot 
confecționa fețe pentru circa 6.700 
perechi de încălțăminte.

Această acțiune nu este însă ' 
numaj a pielarilor. Ea se poale a- 
plică cu succes și în metalurgie la 
croitul tablei, în industria mobi
lei, lai confecții etc. E BJNE CA 
ORGANIZAȚIILE U.T.M. SĂ 
STUDIEZE POSIBILITATEA CA 
ÎN FIECARE FABRICĂ SĂ SE 
REALIZEZE DIN ACEEAȘI MA
TERIE PRIMĂ MAI MULTE 
PRODUSE.

Pentru a însufleți realizarea de 
economii, tov. N. Militaru și-a 
propus să cheme la întrecere mai 
multe brigăzi de tineret. Dar și 
alți tineri pot răspunde în felul 
lor acestei chemări. Rezultatele vi 
le vom comunica la timpul potri
vit.

brica de încălțăminte „N. Bălees- : 
cu“ din Capitală. De altfel, în în- < 
treaga țară cine n-a auzit de Ni- i 
colae Militaru. animatorul iniția- i 
tivei de a realiza mai multă în
călțăminte din aceeași cantitate de 
materie primă ?

Nu mai vorbisem de multă vre
me cu el și, de aceea, avînd drum 
pe la fabrică, m-am abătut zilele 
trecute și prin secția în care lu
crează.

De cum am intrat în secția de 
croit m-a uimit numărul mare de 
tineri care lucrează aici. Doar ici- 
colo mai zărești cîte un muncitor 
mai vîrstnic. Nicolae Militaru lu
crează însă la aceeași masă unde 
l-am cunoscut cu ani în urmă.

Mă apropii să-i dau binețe, și 
nu mă pot stăpîni să nu-1 întreb: 
— De unde atîția tineri ?

— Au crescut băieții — îmi 
răspunde. Școlile profesionale ne 
trimit în fiecare an absolvenți, pe 
care noi ne străduim să-i învățăm 
meserie. Cu ei facem planul acum.

— Și... cu economiile ? Fac eco
nomii, sau irosesc materia primă?

La auzul acestor cuvinte Nico
lae Militaru deveni parcă mai se
rios. își potrivi ochelarii, apoi 
scoase dn sertarul mesei un caiet 
și începu să socotească.

— Nu putem spune că avem ti
neri „slabi“. Lucrează, învață se 
străduiesc. Utemistul Ion Giuglan 
lucra cu pierderi prin lunile sep
tembrie — octombrie ale anului 
trecut. A învățat cum să așeze ti
parele la croit, pentru ca deșeurile 
să fie cît mai mici și în lunile ia
nuarie și februarie ale acestui an 
el a economisit o cantitate de pie
le din care a croit, în plus, fețe 
pentru 136 perechi de încălțămin
te. Acesta este numai un exemplu.

Numărul celor care realizează 
economii este mare. Faptul că 
nici un muncitor din secție nu 
mai lucrează cu pierderi este da
torită și faptului că evidența eco
nomiilor se ține zilnic, iar cînd se 
întîmplă ca cineva să risipească 
materia primă acest fapt este pus 
imediat în discuția colectivului. 
Se analizează metodele de lucru, 
se arată cum trebuie să se organi
zeze munca, cum să se așeze tipa
rele pentru a se obține economii.

Nicolae Militaru este scump la 
vorbă. Nu-ți înșiră cîte-n lună și-n 
stele, ci îți pune totdeauna în față 
faptele. Da, este responsabilul u- 
nei brigăzi de economii și are în 
brigada sa mulți tineri. Majorita
tea lor sînt veniți de Ia școala pro
fesională. Au lucrat în secție și în 
timpul practicii. Aici au făcut cu
noștință cu munca de croitor în 
piele, aici au învățat tainele mese
riei.

Totuși, pentru a face economii, 
trebuie să stăpînești bine meseria. 
Problemele practice le erau mai 
puțin cunoscute tinerilor. Așa se 
explică faptul că unii din ei 
știau să așeze tiparele de i
scoteau dintr-o bucată de piele
mai puține perechi de încălțămin
te decît prevedea normativul, fă- 
cînd astfel risipă. Atunci comu
nistul N. Militaru s-a sfătuit cu 
maistrul și cu șeful secției să re
partizeze muncitorii noi pe lîngă 
cîte un lucrător cu experiență care 
să-i îndrume îndeaproape. Pe o 
parte din tineri i-a luat în briga
da a. Și nu sînt puțini aceia pe 
care i-a învățat să lucreze.

Pentru a-i ajuta pe tineri să-și

C. BÄNCILÄ

La Institutul de studii și cercetări hidrotehnice din Capitală se 
studiază una din variante pentru captarea din Mureș a apei nece
sare irigării a cca. 10.000 hectare Foto: AGERPRES„Lecturile pedagogice 

ale cadrelor didactice
ale cadrelor didactice din Capi
tală.

Au participat reprezentanți ai 
Institutului de științe pedagogice 
de ipe lîngă Ministerul Invățămîn- 
tului și Culturii, Sfatului Popular 
al Capitalei, comitetului orășenesc 
U.T.M. București, cadre didactice, 
părinți ai elevilor, instructori de 
pionieri.

Cele aproape 40 de lucrări pre
zentate au tratat probleme pri
vind educația patriotică a elevilor, 
politehnizarea învă(ămîntului în 
școlile de cultură generală, expe
riența cabinetelor pedagogice ra
ionale în sprijinirea și îndrumarea 
cadrelor tinere, precum și proble
me specifice predării și însușirii 
disciplinelor de învățămînt.

La Craiova, la lucrările celei 
de-a doua sesiuni a „Lecturilor 
pedagogice“ au fost prezentate 
cinci lucrări în ședința plenară și 
25 lucrări în secții.

(Agerpres)

La Școala medie nr. 22 „Gheor. 
ghe Lazăr“ din Capitală s-au des
fășurat în zilele de 24 și 25 mar
tie lucrările celei de-a doua se
siuni a „Lecturilor pedagogice"

:

î

E bine că brigada de tineret • 
condusă de Maria Ciupei își ‘ 
depășește zilnic planul cu : 
30%, dar nici calitatea firelor : 
nu poate fi lăsată pe planul : 
al ll-lea. Maistrul Ion Jurjuc : 
se arată grijuliu pentru bunul : 
renume al uzinelor textile „30 : 

Decembrie" din Arad

din Budapesta,

Aristide Nițu are 17 ani și este 
elev în anul II la Școala profe
sională a Uzinelor „23 August“ 
din București. In scurt timp a 
reușit să devină un recalcitrant 
de mina întîi, un chiulangiu re
cunoscut, ajungînd să fie dat ca 
exemplu in toate împrejurările în 
care nevoia reclamă pilda unei 
comportări nedemne. Cînd întrebi 
cine este N. Aristide ți se răs
punde prompt: cel ce nu învață, 
lipsește nemotivat de la practică, 
iar cînd e prezent în loc să lu
creze se plimbă-

Și totuși cine este acest tî- 
năr ? Cum a crescut el ? Cum 
este ajutat să se formeze ca om ? 
Aristide a copilărit în cartierul 
Balta Albă din București. Copi
lăria petrecută pe maidan nu pu
tea să nu lase urme asupra for
mării sale. Și aceste urme nu au 
fost șterse, nu au fost înlăturate 
și datorită faptului că părinții nu 
s-au îngrijit la timp, cum era ne
cesar, de educația sănătoasă a co
pilului Mama lui, Vlada Nițu, în 
loc să-l îndrume să-1 sfătuiască, 
a fost mereu convinsă că, în com
parație cu alți copii, al ei este 
mai bun. După ce Aristide a in
trat în școală, mama sa și-a în
tărit și mai mult această convin
gere. Pe tată, Ilie V. Nițu, nu l-a 
interesat cum învață și se com
portă băiatul. Nu i-a vorbit nici
odată de viața pe care a dus-o el 
ca muncitor necalificat de faptul 
că în tinerețe nu l-a îndrumat ni
meni și nu a avut posibilitatea

MHVKm:

I nu 
croit,

Opereta din Budapesta la Cluj
Miarți dimineață, membri al co

lectivului Teatrului de Operetă din 
Budapesta, oare se află în turneu 
în țara noastră, s-au întîlnit în 
sala de festivități a sfatului popu
lar regional Cluj cu artiști ai ope
relor și teatrelor romîne și ma
ghiare din Cluj.

Artiștii. operetei din Budapesta 
au fost salutați de Aurel Duca, 
președintele comitetului executiv 
al sfatului popular orășenesc. A 
răspuns Fenyes Szabolcs, directo
rul Teatrului de Operetă din Buda. 
pesta. Au mai luat cuvîntul Eu
gen Jeleapov, directorul Teatrului 
Național, Szimberger Sandor, di
rectorul Operei Maghiare de Stat, 
Szinetar Miklos. regizor al Teatru
lui de Operetă L... .
scriitorul Nagy Istvan, președinte
le filialei Cluj a Uniunii Scriito
rilor din R. P. Romînă și Ormos 
Tibor din partea Teatrului de Ope
retă din Budapesta. Artiștii opere
tei din Budapesta și oameni de 
artă clujeni au manifestat pentru.

prietenia trainică dintre poporul 
romîn și poporul maghiar.

Intîlnirea s-a desfășurat înțr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Marți după-amiază, la Casa 
Universitarilor din Cluj, artiști ai 
Teatrului de Operetă din Buda
pesta au prezentat pentru stu
denții romîni și maghiari din ma
rele centru universitar un specta
col cuprinzînd fragmente și arii 
din operetele maghiare. Studenții 
clujeni au făcut artiștilor Teatru
lui de operetă din Budapesta o 
caldă manifestare de simpatie.

★
Mărfi seara, artiștii Teatrului de 

Operetă din Budapesta au prezen. 
tat tn sala Teatrului Național din 
Cluj ultimul spectacol cu opereta 
„Silvia" de Kalman.

*
După spectacol, comitetul exe

cutiv al sfatului popular orășenesc 
Cluj a oferit o masă prietenească 
în cinstea colectivului Teatrului 
de Operetă din Budapesta.

linde poate ajunge un tinâr
într-o atmosferă de toleranță?

înconjurat de o asemenea lip
să de interes pentru om și for
marea caracterului său, de o ase
menea toleranță și pasivitate apu
căturile urite ale lui Aristide s-au 
desvoltat în voie.

Fiindcă situația se prezintă 
așa, se pune totuși î..l.J__.— .

Aristide s-au

materială să învețe într-o școală, 
așa cum învață astăzi Aristide.

Dacă acasă nu s-a ocupat ni
meni de el și nu a avut un climat 
favorabil dezvoltării sale, să ve
dem cum a contribuit colectivul 
din școală și uzină la 
1_1, ...... " , ■ 
lectîv să intre în viață.

Din cele spuse de tovarășul 
Dumitru Tihan, director adjunct 
al Școlii profesionale, elevii din 
anul II nu fac practică intr-un 
atelier școală sub supravegherea 
unui maistru, ci sînt repartizați 
la cite un lucrător. Controlul șco
lii asupra practicii elevilor a slă
bit simțitor. Cadrele didactice: 
educatori, diriginți, maiștri, nu 
s-au mai ocupat ca pînă acum de 
o îndrumare atentă a elevilor și 
în general de ceea ce fac aceștia, 
de felul cum ----- ■*
dezvoltă ca 
Iată cum se 
Aristide, fiind 
trol exigent, a unei

" t__ ‘ ‘ 'i educarea
luì, cum îl pregătește acest co-

toată exigența. Organizația 
U T.M. a școlii avea datoria să-l 
facă pe Aristide să înțeleagă un 
adevăr elementar : a fi membru 
al organizației revoluționare de 
tineret, înseamnă a lupta cu toate 
puterile tale pentru cauza parti
dului, pentru construirea socia- 

a lui față de învățătură, față de

cum nu este demn să se comporte 
un utemist, pierzîndu-și în bună 
parte interesul și dragostea față 
de meseria care și-a ales-o. Și 
încet, încet, fără să se observe, 
Aristide a rămas în afara preocu
părilor generale ale colegilor

Bine înțeles că pentru toate a- ___ ,, r____
cestea el este principalul vinovat, lismului Or, avînd o atitudine ca 
dar nu singurul. Conducerea șco- a 1„1 î—ț“ i: =-•.xix«.„x a» 
Iii nu s-a ocuipat suficient de el. propria sa calificare, față de pro-

»l’kVăi K 0 ik.d H I

muncesc, cum se 
viitori muncitori, 
explică faptul că 
în afara

muncitori.

unui con-
- -........„— îndrumări
atente, a început să se poarte așa

A constatat și atît. Se pare că a 
uitat de datoria muncii pedago- 
gico.educative pentru formarea 
muncitorilor de mîine. Pe de altă 
parte, organizația U.T.M. a șco
lii — secretar Ion loniță — s-a 
mulțumit la fel doar să constate 
că Aristide e neascultător și nu 
învață, dar nu i-a arătat că nu 
poate fi un bun utemist fără a 
deveni șl un bun elev la învăță
tură, cu o comportare exemplară, 
nu l-a tras la răspundere cu

pria sa pregătire ca viitor munci
tor, ca viitor luptător activ pen
tru cauza partidului, nu poate să 
răspundă acestei cerințe esențiale 
a organizației, nu este demn de 
cinstea de a fi membru ai organi
zației noastre.

Dacă aceasta a fost situația la 
școală, să vedem cum au stat 
lucrurile în uzină. Maistrul sec
ției de freze, Fillp Bențe nu a 
avut grijă să-l repartizeze la un 
meseriaș cu experiență, cum sînt

de pildă muncitorii Ștefan Cojo- 
caru sau Ion Popescu, de la care 
putea să învețe mult. Frezorul 
Constantin Dumitru cu care a 
lucrat pînă acum .uitînd pesemne 
că în urmă cu doi ani și pe el 
l-a învățat altcineva meseria, nu 
a dat aproape nici o atenție sar
cinii de mare răspundere care i 
s-a încredințat.

In comitetul U.T.M. pe uzină 
există un tovarăș care răspunde 
în mod special de practica elevi
lor și rezultatele obținute — to
varășul Ion Mitrea, care este 
totodată și secretarul organiza
ției U.T.M. din secția în care face 
practică Aristide- Dacă ar fi dat 
atenție muncii încredințate de 
comitet, multe din lipsurile gene
rale din munca cu elevii veniți 
la practică ar fi fost înlăturate. 
In asemenea condiții nici Aris
tide nu ar fi fost un „caz“. Dind 
însă dovadă de o pasivitate con
damnabilă el nu s-a ocupat nici 
de rezolvarea cazurilor cele mai 
grave.

,i întrebarea: 
poate deveni Aristide un bun fre
zor ? Eu cred că da. Aristide însă 
are datoria să se apuce serios de 
învățătură, să capete cît mai 
multe cunoștințe tehnice. Să se 
gîndească că viața de lene și in
disciplină pe care o duce nu 
poate să-1 ducă în niciun caz 
spre realizarea dorinței lui nu-1 
va ajuta să devină un om ade
vărat, un muncitor pe care par
tidul să se poată cu adevărat 
bizui. El trebuie să se gîndească 
că se află la virsta cînd manifes
tările copilărești nu-și mai găsesc 
locul, cînd î se cere mai multă 
seriozitate, mai multă intransigen
ță față de proprile sale purtări. 
Totodată este necesar să fie lichi
dată neîntîrziat, întreaga atmos
feră de indulgență, de toleranță 
care-1 înconjoară, să fie tras ia 
răspundere în modul cel mai as
pru, să i se aplice cu toată seve
ritatea controlul colectiv ji exi" 
gența colectivă,

PETRE PALIU

student al Facultății de filozofie 
secția ziaristică, în practică la 
ziarul „Viața Uzinei“ al Uzinelor 

„23 August“ și „Republica“- 
București

CONSTANTIN RAMADAN |
In zorii zilei de 25 martie a.c. 

a încetat din viață Constantin 
Ramadan, artist al poporului, 
laureat al Premiului de Stat, ac
tor de frunte al Teatrului Arma
tei, una din cele mai reprezenta
tive personalități ale teatrului ro- 
mînesc. Cu cîteva ore înainte rea
lizase la Studioul de Televiziune 
ultimul său rol în piesa „O zi de 
odihnă“.

Constantin Ramadan s-a născut 
la lași la 25 februarie 1896, din 
părinți săraci. După ce a termi
nat, cu succes cursurile Conserva
torului, în anul 1918 a fost an
gajat la Teatrul Național din 
Iași, pe a cărui scenă și-a des
fășurat fără întrerupere activita
tea pînă în anul 1945.

Remarcîndu-se încă de la pri
mele apariții ca un actor foarte 
dotat, cu un temperament scenic 
înnăscut, el s-a apropiat cu inte
res și dragoste de repertoriul ro- 
mînesc. Aproape toate piesele cla
sice romînești l-au avut ca in
terpret, fie al rolurilor principale, 
fie al celor episodice — în toate 
punînd întreaga sa capacitate de 
creație.

Constantin Ramadan a jucat cu 
aceeași însuflețire și dăruire ro
lul lui Ciubăr din „Despot Vodă“, 
ca și al cetățeanului turmentat 
din „O scrisoare pierdută“, al Ba
bei Hîrca din vodevilul lui Matei 
Millo ca și al lui Ianke din piesa 
„Tache, Ianke și Cadîr“, al lui 
Spirache din „Titanic vals“, ca și 
al lui Nenea Iancu din „Acolo de
parte...“

Spectatorii ieșeni au avut pri
lejul să-1 aplaude pe Constantin 
Ramadan și în marile sale crea
ții din repertoriul univetsal, me
morabile rămînînd întruchipările 
lui Polonius din „Hamlet“ și 
Scapin din „Vicleniile lui Sca- 
pin", ale lui Mitrici din „Puterea 

; întunericului“ și primarului din 
„Revizorul“, precum și nenumă
rate alte roluri. Prodigioasa lui 
activitate de actor din această 
perioadă s-a îmbinat cu aceea de 
director de scenă și îndrumător 
permanent, plin de atenție și 
căldură, al actorilor tineri.

Trecînd apoi în colectivul Tea
trului Armatei, Constantin Ra
madan a cunoscut cea mai bo
gată și strălucitoare etapă a ac
tivității sale. Varietatea rolurilor 

! pe care le-a deținut în această 
i perioadă a relevat noi resurse ale

marelui său talent. Numeroase 
personaje din piesele și filmele 
romînești și-au găsit în Constan-' - 
tin Ramadan un interpret de o 
rară măiestrie. Piesele „Ion Vodă 
cel Cumplit“, „Zbor de noante“, 
filmele „Arendașul romîn“, „Ne
poții gornistului“, „In sat la noi“, 
„Mitrea Cocor“, „Răsare soarele“ 
sînt cîteva din lucrările teatrale 
și cinematografice legate și de 
numele lui Constantin Ramadan. 
Cu același succes el a jucat în 
nenumărate scenarii și piese la 
posturile de radio și televiziune.

Profunde și revelatoare au fost- 
creațiile lui Constantin Ramadan 
în piese sovietice ca „Ruptura“, 
„Crîngul de călini“, „Trenul • 
blindat“, „Invazia“, „Tragedia . 
optimistă“. Totodată el a fost 
unul din interpreții care au asi- ■ 
gurat succesul unor piese clasice 
ca „Fîntina turmelor“, „Școala 
calomniei“ și altele, culminînd în 
rolul lui Harpagon din „Avarul“, 
creație de o excepțională strălu
cire.

Constantin Ramadan a fost un 
actor complex și multilateral, la 
fel de valoros în comedie ca și în 
dramă, în piesele cu subiecte din 
vremurile îndepărtate, ca și in 
cele pe teme contemporane. El a 
dat totdeauna dovadă de un . 
mare devotament față de arta pe 
care o servea, de un mare res
pect față de public, conștiinciozi
tatea lui în munca artistică fiind 
socotită exemplară de către toți 
cei cu care lucra.

Alături de alți maeștri ai scenei 
romînești Constantin Ramadan, 
animat de dragoste fierbinte față 
de patrie, a contribuit la dezvol
tarea artei noastre noi, legate de 
popor și a desfășurat o intensă 
activitate obștească.

Meritele sale deosebite și ma
rile sale creații actoricești în cei 
40 de ani de activitate artistică 
au fost prețuite de regimul no
stru democrat-popular. Constan
tin Ramadan a fost distins cu 
titlul de artist al poporului și cu 
titlul de laureat al Premiului de 
Stat, a fost decorat cu ordine și 
medalii ale R.P. Romîne.

Prin încetarea din viață a 
Constantin Ramadan teatrul 
mînesc încearcă o dureroasă 
grea pierdere. In istoria scenei 
romînești, ca și în memoria 
spectatorilor, marile lui realizări 
artistice vor rămîne de neuitat.

Sică Alexandrescu, Costache Antoniu, Niki Ata- 
nasiu, Margareta Baciu, Gr. Vasiiiu Birlic, Ștefan 
Braborescu, Lucia Sturdza Bulandra, Aura Bu- 
zescu, Jules Cazaban, Elena Chiosa, Remus Comă- 
neanu, Alexandru Critico, Marioara Davidoglu, 
Sergiu Dumitrescu, Ion Finteșteanu, Jan Geor- 
gescu, Miluță Gheorghiu, Aurel Ghițescu, Traian 
Ghițescu, Victor lliu, Gheorghe Jora, Kovacs 
Gyorgy, V. Maximilian, Nicolae Meicu, G. Po- 
povici, Ion Marin Sadoveanu, Ion Sahighian Ate
na Marcopol-Sion, N. Sireteanu, Sandina Stan, 
Sandu Teleajen, George Vraca, Mihai Zirra.

Ministerul Forțelor Armate ale clasa I-a, a cărui activitate pro- 
R. P. Romîne și Ministerul Invă- digioasă a încununat 
țămîntuiui și Culturii anunță 
profundă durere încetarea din via
ță. în dimineața zilei de 25 mar
tie a.c„ a lui Constantin Rama- 
dian, artist al poporului, laureat al 
Premiului de Stat, care a slujit 
cu devotament scena teatrului ro- 
rnînesc pînă în ultima clipă a vie
ții sale.

cu. succese tn 
sale scena

CU I 
ani ai t 
Armatei.

lui 
ro

și

mari 
vieții

★
Teatrul Armatei anunță cu pro

fundă durere pierderea lui Con
stantin Ramadan, artist al po
porului, laureat al Premiului de 
Stat, decorat cu Ordinul Muncii

ultimii 12 
Teatrului

★
Corpul neînsuflețit 

stantin Ramadan va 
Casa Artiștilor, în str. Popov, 
unde cei ce l-au cunoscut și au 
apreciat marile sale creații artis
tice îi pot aduce ultimul omagiu.

Accesul publicului : miercuri, 26 
martie, între orele 10—13, 16—20 
și joi, 27 martie. între orele 10—12.

Adunarea de doliu va avea loc 
joi, 27 martie, la ora 
Artiștilor; "‘înhumarea 
Bellu la ora 15.

al Iui Con
fi depus la

13, la Casa 
la cimitirul



Să sc discute problemele 
cele mai arzătoare

Vizita delegației guvernamentale
romîne in R. ®. Vietnam

Cuvintările rostite la mitingul populației din Hanoi
TRAN Dliy HUNG: Vizita dvs. aci prilejuiește 
o nouă și mare bucurie populației din Hanoi

HANOI 25. — (Trimisul spe
cial Agerpres transmite) :

In cuvîntul de bun venit rostit 
de președintele Comitetului admi
nistrativ al orașului Hanoi, 
TRAN DUY HUNG, a spus prin
tre altele: „împreună cu întregul 
popor vietnamez, populația ora
șului Hanoi a urmărit totdeauna 
cu o mare atenție oper.a de cons
trucție socialistă a poporului ro
mîn și constată cu o mare satis
facție că poporul romin, sub con
ducerea 
Romin și 
Populare 
succese 
profund 
torul frățesc al guvernului 
și poporului Tomîn care, împre
ună cu acela al Uniunii Sovieti
ce, Chinei și țărilor de democrat 
ție populară surori a contribuit 
într-o măsură importantă la ope
ra noastră de construcție în

Partidului Muncitoresc 
a guvernului Republicii 

Romîne a 
considerabile, 
mișcați pentru 

frățesc al

obținut
Sintern 

aju-

Vietnamul de nord și la lupta 
noastră pentru reunificarea pa
triei. Vizita președintelui nostru 
Ho Și Min în R. P. Romînă în 
cursul verii trecute, a întărit 
prietenia existentă între cele două 
țări ale noastre. De asemenea, vi
zita dv. aici provoacă o nouă și 
mare bucurie populației din Ha
noi, care vede în ea un prilej de 
a strînge și mai mult legăturile 
de colaborare și prietenie între 
cele două popoare și de a întări 
unitatea frățească a celor două 
țări ale noastre în cadrul lagăru
lui socialist în frunte cu Uniunea 
Sovietică, populația orașului Ha
noi, vă adresează, stimate preșe
dinte de Consiliu, și dv. stimați 
tovarăși, cele mai bune urări de 
sănătate și succes în călătoria 
voastră. Vă rugăm să transmi
teți populației capitalei voastre 
București salutările frățești 
populației din Hanoi“.

ale

CHIVU STOICA: Poporul și guvernul romîn 
prețuiesc și susțin eforturile R. D. Vietnam 

pentru restabilirea unității naționale
La începutul cuvintării sale, to

varășul CHIVU STOICA a mul
țumit locuitorilor orașului Hanoi 
pentru dragostea pe care au ară
tat-o R. P. Romîne și poporului 
romîn și pentru ospitalitatea pli
nă de grijă cu care au înconjurat 
delegația. Vorbind apoi despre ad
mirația și spiritul de frățească so
lidaritate cu care poporul romîn 
a urmărit lupta eroică a poporu
lui vietnamez pentru cucerirea in
dependenței și suveranității sale 
naționale, tovarășul Chivu Stoica 
a arătat că această luptă își gă
sește o continuare firească în e- 
forturile pline de abnegație pe 
care le face poporul vietnamez sub 
conducerea Partidului Muncii pen
tru vindecarea rănilor războiului și 
pentru construcția economică. Re- 
ferindu-se în continuare la vizita 
delegației, tovarășul Chivu Stoica 
a spus : „Călătorind spre aceste 
meleaguri ospitaliere, delegația 
noastră a parcurs întinderi imen
se. Noi am întreprins această că
lătorie în țările Asiei animați de 
dorința de a sluji țelurile parii și 
colaborării internaționale, țeluri 
scumpe tuturor popoarelor, tn 
lupta pentru triumful acestor țe
luri, rolul primordial revine țări
lor socialiste. Relațiile dintre țări
le socialiste sint relații de sinceră 
prietenie, colaborare și intr-ajuto
rare frățească, bazate pe princi
piile internaționalismului proletar, 
iar aceste ’ țări formează o singură 
și indestructibilă familie“.

In continuare tovarășul Chivu 
Stoica a spus: „Apărarea păcii este 
o sarcină fundamentală a zilelor 
noastre pentru înfăptuirea căreia 
militează uriașe forțe sociale din 
întreaga lume. Luptei ferme pen
tru pace și colaborare internațio
nală dusă de Uniunea Sovietică și 
celelalte țări socialiste i se alătu
ră tot mai multe state nesocialiste 
iubitoare de pace, cum sînt marea 
Republică India, Uniunea Birma- 
nă, Republica Arabă Unită, pre
cum și alte țări. Trezite la viață, 
popoarele acestor țări își dau sea-

Presa vietnameză despre vizita delegației 
guvernamentale romîne

ma că a lupta împotriva uneltiri
lor imperialismului și colonialis
mului pentru apărarea păcii, în
seamnă a lupta pentru cucerirea 
sau apărarea propriei lor indepen
dențe, a propriului lor viitor. Tot
odată ele văd că țările socialiste 
le sint adevărate prietene, gata 
oricînd să le sprijine in năzuința 
lor de a-și dezvolta economia și 
de a-și făuri o viață mai bună.

Creșterea nemaiintilnită a for
țelor păcii in lumea întreagă și 
mai ales succesele economice și 
tehnico-șliințifice fără precedent 
dobindite in ultima vreme de U- 
niunea Sovietică arată clar că po
litica „de pe poziții de forță“ este 
o politică anacronică, perimată, 
care este sortită prăbușirii“.

După ce a arătat în continuare 
că popoarele tind tot mai ferm 
spre o coexistență pașnică, lucru 
ce își găsește expresia în mișcarea 
crescîndă din diferite țări în ve
derea unor tratative la cel mai 
înalt nivel, așa cum a propus 
U.R.S.S., tovarășul Chivu Stoica a 
spus : „Poporul și guvernul romin 
profund devotate țelurilor păcii și 
coexistenței pașnice, promovînd in 
acest sens o politică fermă și ac
tivă se pronunță cu toată hotări
rea pentru convocarea intr-un ter
men cit mai apropiat a unei intil- 
niri intre conducătorii de guverne 
din Răsărit și Apus. In Republica 
India, pe care am vizitat-o, pro
blema organizării tratativelor la 
nivel inalt se bucură de asemenea 
de sprijin din partea guvernului, 
ceea ce se oglindește și in declara
ția comună romino-indiană semna
tă la Deliii. Ideea tratativelor Est- 
Vest este sprijinită de multe țări 
ale lumii, din diferite continente.

Guvernul romîn s-a declarat de 
asemenea de acord cu ținerea unei 
conferințe pregătitoare a miniștri
lor de Externe în vederea stabili
rii ordinei de zi și a componenței 
participanților la intilnirea șefilor 
de guverne. Este insă absolut ne
cesar ca la stabilirea amintitei or
dini de zi să fie înlăturate orice 
probleme care ar atinge suverani
tatea și independența altor țări. 
R.P.R. se pronunță hotărit pentru

in-
cu

, înfăptuirea dezarmării, pentru 
terzicerea armelor atomice și 
hidrogen fi ca un prim pas spre 
realizarea acestui obiectiv, pentru 
încetarea imediată a experiențelor 
cu astfel de arme. Aducindu-și 
propria sa contribuție la însănăto
șirea atmosferei fi la dezvoltarea 
colaborării internaționale, țara 
noastră sprijină orice inițiativă fi 
propunere de natură să ducă la 
înlăturarea norilor amenințători ai 
unui război atomic, la asigurarea 
păcii. Noi ne pronunțăm cu fermi
tate împotriva politicii de blocuri 
fi baze militare pe teritoriile altor 
state, pentru înlocuirea grupărilor 
militare existente printr-un sistem 
de securitate colectivă. Este lesne 
de închipuit ce serviciu important 
ar fi adus securității popoarelor 
Asiei, cauzei păcii, dacă s-ar în
făptui propunerea ca blocul agre
siv S.E.A.T.O. să fie înlocuit prin
tr-un tratat de securitate colectivă 
în Asia. Noi sintem împotriva ori
căror ingerințe străine in treburile 
interne ale altor popoare. De aceea 
sprijinim lupta dreaptă a poporu
lui indonezian dusă împotriva re
belilor instigați din afară fi sin
tem împotriva oricărui amestec 
străin in treburile interne ale po
porului indonezian. Poporul romîn 
urmărește cu caldă simpatie ma
nifestările 
pace a R.

Poporul 
prețuiesc 
cui inimii, 
țările socialiste

O plimbare 
prin Hanoi

HANOI 25. De la trimisul spe
cial Agerpres: In seara de 24 
martie membrii delegației guver
namentale a R. P. Romîne au 
făcut o plimbare prin orașul Ha
noi, vizitind cîteva din principa
lele sale monumente. „Orașul 
dintre cele două rîuri“ — aceasta 
este semnificația numelui capita
lei R.D. Vietnam —: își întinde 
cartierele sale umbrite de copaci 
stufoși în jurul lacului „Spadei 
restituite“. Din vechile palate, 
temple și pagode, care făceau pe 

cetatea „dragonului 
cer“ unul din ora- 
frumoase din sudul 
mai rămas astăzi 

vestigii. Numeroa-

politicii iubitoare de 
D. Vietnam.

și guvernul 
și susțin 

alături 
fi

romîn 
adin- 
toate 
toate 

forțele iubitoare de pace, eforturi
le neobosite ale R. D. Vietnam 
pentru înfăptuirea acordurilor de 
la Geneva cu privire la Vietnam, 
în vederea înfăptuirii țelului 
scump al poporului vietnamez — 
restabilirea unității naționale. Ne 
exprimăm speranța că in cele din 
urmă întregul popor vietnamez se 
va regăsi intr-o patrie, unită, paș
nică, independentă și democratică.

Dragi tovarăși, nu a trecut nici 
un an de zile de cind țara noastră 
a găzduit pe iubitul conducător al 
poporului vietnamez tovarășul Ho 
Și Min. Această vizită, care a um
plut de bucurie întregul nostru 
popor, a constituit un eveniment 
de seamă în dezvoltarea relațiilor 
de prietenie romîno-vietnameze.

Constatăm cu deosebită satisfac
ție că în baza acordurilor existen
te, legăturile economice și cultu
rale intre R.P.R. și R-D. Vietnam 
se întăresc necontenit. Sintem con
vinși că vizita in țara dv. a dele
gației guvernamentale romine va 
aduce o nouă contribuție la dez
voltarea relațiilor frățești de prie
tenie și colaborare romîno-vietna
meze, ceea ce corespunde pe de
plin intereselor ambelor popoare 
și totodată cauzei întăririi conti
nue a unității și coeziunii lagăru
lui statelor socialiste, cauzei păcii 
și progresului in lume. Vă urăm 
din inimă, dragi tovarăși, să obți
neți izbînzi tot mai mari în mun
ca și lupta dv. consacrate țelurilor 
nobile ale construcției pașnice a 
socialismului și ale unificării țării.

Trăiască și înflorească neconte
nit prietenia de neclintit romîno- 
vietnameză !

Trăiască eroicul popor vietna
mez I

Trăiască puternicul lagăr al ță
rilor socialiste in frunte cu Uni
unea Sovietică I

Trăiască pacea între popoare !“.

din 
de 
de

vremuri dm 
zburînd spre 
șele cele mai 
Asiei, n-au 
decit puține 
sele stăpîniri care s-au succedat 
în zbuciumata istorie a poporu
lui vietnamez, le-îu distrus unul 
cite unul. Dominația franceză n-a 
cruțat nici ea opere.e de artă ale 
străvechiului oraș. Oaspeții ro- 
mîni au avut prilejul să vadă 
cîteva din monumentele distru
se de către colonialiști și din 
care doar cîteva au mai putut fi 
refăcute după dobîndirea inde
pendenței. Unul din aceste mo
numente este „Pagoda pe un 
singur pilon“, construită în se
colul al Xl-lea. In septembrie 
1954, cu puțin înainte de elibe
rarea Hanoiului, agenți aflați în 
solda colonialiști.or francezi, au 
aruncat-o în aer. In vara anului 
următor, puterea populară a re
constituit-o redînd astfel capita
lei unul din cele mai originale 
temple din întreaga țară.

Ultimul monument vizitat a 
fost „Templul literaturii“, închi
nat lui Confucius.

Orașul numără numeroase alte 
temple și pagode, pe care timpul 
scurt de care au dispus oaspeții 
romîrti nu le-a permis să le vi
ziteze. Membrii delegației guver
namentale romîne au cunoscut în 
schimb, poporul vietnamez. Ini
mile acestor oameni liniștiți au 
bătut parcă în aceste zile și pen
tru ei. De multe ori buzele nu se 
întredeschid mai mult decit pen
tru a revărsa peste fețele lor o 
lumină blinda, dar ochii și mîi- 
nile grăiesc mai mult decit ar 
putea spune această limbă care 
sună atît de ciudat.

Două cuvinte repetate cu insis
tență au putut fi totuși mai lim
pede înțelese, sînt cuvinte care 
în limba vietnameză înseamnă 
prieten-frate- Și fiecare apari'ie 
în orașul Hanoi a membrilor de
legației guvernamentale a R. P. 
Romîne este un prilej de afirma
re entuziastă a acestor sentimen
te pe care poporul vietnamez le. 
nutrește față de poporul romîn.

la conferința la nivel înalt
Memorandumul de răspuns al guvernului sovietic 

adresat guvernului S. U. A.
MOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS transmite: După cum s-a 

mai anunțat, la 28 februarie a.c. Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a remis ambasadei S.U.A. din Moscova memorandumul 
guvernului sovietic in problema convocării unei conferințe la cel 
mai inalt nivel cu participarea șefilor de guverne pentru discutarea 
unor probleme internaționale urgente.

La 6 martie “ .
dei U.R.S.S. la Washington un memorandum de răspuns al guver
nului S.U.A.

La 24 martie A. A. Gromîko, ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., 1-a primit pe ambasadorul S.U.A., L. E. Thompson, și i-a 
înmînat memorandumul guvernului sovietic în problema convocării 
conferinței la nivel înalt, care este răspunsul 
guvernului S.U.A. din 6 martie.

Presa sovietică din 25 martie 
randumuri mai

In
U.R.S.S. declară 
mul guvernului S.U.A. „nu poate 
să nu provoace decepție fiecăruia 
care vede în tratativele la nivel 
înalt un mijloc de nădejde pentru 
slăbirea actualei încordări și pen
tru încetarea „războiului rece“ 
odios popoarelor“.

Memorandumul guvernului so
vietic constată că guvernul S.U.A. 
„încearcă de fapt să întoarcă la 
pozițiile inițiale întreaga problemă 
privind întîlnirea la nivel înalt“.

Amintind că problemele propuse 
de Uniunea Sovietică spre a fi 
examinate de conferința la nivel 
înalt țin seama și de propunerile 
guvernului S.U.A. care pot con
stitui o bază pentru discuții utile 
micșorării încordării în situația in
ternațională, guvernul sovietic de
clară că „de aceea nu se poate 
accepta afirmația cuprinsă în me
morandumul guvernului S.U.A. că 
guvernul sovietic ar pretinde drep
tul de veto la fixarea cercului de 
probleme care urmează să fie 
examinate la conferința la nivel 
înalt, precum și privilegii și împu
terniciri speciale la conferință“.

In memorandumul sovietic se 
subliniază că „această prezentare 
arbitrară a poziției guvernului so
vietic în problemele pregătirii con
ferinței internaționale nu are ni
mic comun cu situația reală“.

Uniunea Sovietică respinge din 
nou încercarea S.U.A. de a supune 
discutării așa-numita problemă 
privind situația din țările Europei 
răsăritene.

Guvernul U.R.S.S. declară din 
nou că nici problema unificării 
R. D. Germane și R. F. Germane 
intr-un singur stat, nu poate con-

Departamentul de Stat al S.U.A. a remis ambasa-

la memorandumul

sus amintite.
publică textele celor două metno-

răspunsul său guvernul 
că memorandu-

examinării la con-stitui obiectul
ferința la nivel înalt, deoarece a- 
ceastă problemă este întrutotul de 
competența celor două state ger
mane“.

Subliniind că acordă o importan
tă deosebită faptului ca în viitorul 
apropiat să se ajungă la o înțele
gere privind problemele practice 
legate de pregătirea conferinței 
la nivel înalt, guvernul sovietic 
constată cu regret că memorandu
mul guvernului S.U.A. nu conține 
un răspuns la propunerea sa din 
28 februarie cu privire la ordinea 
de zi a conferinței la nivel înalt.

Guvernul sovietic subliniază din 
nou că propune ca atenția confe
rinței la nivel înalt să fie concen
trată în primul rînd asupra pro
blemelor celor mai arzătoare a 
căror rezolvare ar pune bazele în
sănătoșirii întregii situații inter
naționale. Examinarea celorlalte 
probleme ar putea fi amînată pen
tru o etapă ulterioară a tratative
lor între state.

Pornind de la necesitatea termi
nării cit mai grabnice a pregătirilor 
pentru conferința la nivel înalt, 
guvernul U-R S.S. așteaptă ca Sta
tele Unite să-și expună poziția 
față de problemele pe care le-a 
ridicat. Guvernul sovietic declară 
că consideră necesar ca în viitorul 
apropiat să se ajungă la înțele
gere asupra problemei privind 
componența participanților la con
ferința la nivel înalt asupra datei 
și locului ținerii ei. Guvernul Uni
unii Sovietice consideră necesar 
să se treacă fără aminare la dis
cutarea concretă a problemei pre
gătirii și convocării atît a confe
rinței miniștrilor, cit și a confe
rinței la nivel inalt.

O hotărîre
C. C. al U. T. P. 

din Bulgaria
SOFIA 25 (Agerpres). — Zia

rul „Narodna Mladej“ publică 
hotărîrea celei de-a 12-a plenare 
a Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Popular Dimitrovist 
din Bulgaria (U.T.P.D.B.) cu 
privire la îmbunătățirea activi
tății ideologice și 
rîndul tineretului.

In hotărîre se 
munca ideologică 
rîndul tineretului 
legată de practică.

a D.

educative

subliniază 
și educativă 
trebuie

în

că 
în 

strîns

>

Imaginile de mai sus reprezintă două aspecte ale luptei po
porului indonezian pentru independență și libertate. Astăzi 

apară cuceririle cu fermitate împo- 
de către țările din blocul agresiv 
con dus de S. U. A.

i-ițițiihiți'
"CI V<-,

populația indoneziană își 
triva rebelilor instigați

S.E.A.T.O.

In Indonezia continuă cu succes 
luptele împotriva rebelilor

MEDAN 25 (Agerpres). — Co- 
mentînd situația militară din Su
matra, corespondentul agenției 
France Presse subliniază că în
treaga parte de răsărit a acestei 
insule se află sub controlul tru
pelor guvernamentale, iar fostul 
maior Naingelan, comandantul 
rebelilor, care a fost respins de 
la Medan acum cîtva timp, „duce 
o luptă fără speranțe“.

Agențiile de presă relatează că 
majoritatea forțelor guvernamen
tale au sosit pe mare în portul 
Balawan la 40 km. de Medan și 
că zilnic sosesc noi întăriri. In 
apropierea aeroportului de la Me
dan staționează acum un bata
lion de parașutiști.

In Sumatra centrală, prin cuce
rirea orașului Lirik și a aerodro
murilor sale, forțele militare ale 
guvernului de la Djakarta sînt 
stăpîne pe importanta regiune pe
troliferă exploatată de societatea 
americană „Standard Vacuum 
Oii“. Agenția Antara relatează că 
trupele guvernamentale au făcut

să eșueze planurile rebelilor care 
intenționau să transforme această 
regiune petroliferă în „pă.mint 
pîrjolit“ și să provoace o inter
venție străină.

★
După cum anunță postul de ra

dio Djakarta, trupele guvernului 
indonezian au eliberat în între’ 
gime de rebeli regiunea Rongat 
și Sembilahan din Sumatra Cen
trală.

Aii început lucrările conferinței internaționale pentru

Pregătirea celui de-al Vll-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studenților

STOCKHOLM 25 (Agerpres). — La 24 martie 
au inceput la Liding (suburbie a orașului Stock- 
liolm) lucrările conferinței internaționale pentru pre
gătirea celui de-al Vll-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților. La lucrările conferinței 
participă reprezentanți ai 50 de țări. Printre parti- 
cipanții la conferință sint reprezentanți ai tuturor 
continentelor și ai unui mare număr de organizații 
internaționale și studențești.
La ședința din dimineața zilei 

de 24 martie participanții la con
ferință au aprobat următoarea 
ordine de zi:

1. Pregătirea și programul ce
lui de-al Vll-lea Festival al Ti
neretului și Studenților.

2. Crearea Comitetului de pre
gătire a Festivalului.

La primul punct au prezentat 
propuneri reprezentantul Uniunii 
naționale a studenților din Bra
zilia, Sobrinjo, președintele Fede
rației Mondiale a Tineretului De
mocrat B. Bernini, reprezentantul 
Consiliului Suprem pentru proble
mele tineretului și sporturilor al 
Republicii Arabe Unite, Hussein 
Montasser și alții.

Au fost create comisii pentru ti
nerea concursurilor în domeniul 
artei, pentru programul sportiv

pentru programul studențesc, pentru problemele 
presei și informațiilor și pentru problemele eco. 
nomice.

La ședința din după-amiaza zilei de 24 martie 
au continuat discuțiile pe marginea primului punct 
de pe ordinea de zi. Au rostit cuvîntări Hu Țzin- 
ciuan (R. P. Chineză), S. Romanovski (Uniunea 
Sovietică) și alții.

Lucrările conferinței continuă.

Rezultatul alegerilor 
dm Iugoslavia

BELGRAD 25 (Agerpres). — La 
23 martie, cetățenii Republicii 
Populare Federative Iugoslavia 
s-au prezentat în fața urnelor 
pentru a alege deputății în Vecea 
Federativă a Skupștinei Populare 
Federative și în Skupștinile repu
blicane.

Rezultatele alegerilor pe care le 
comunică Comisia Electorală Fe
derativă dovedesc participarea în 
masă a cetățenilor la alegeri.

Agenția Taniug transmite că în 
întreaga Republică Populară Fe
derativă Iugoslavia pe listele de 
alegători au fost înscriși 11.328.085 
alegători. Dintre aceștia s-au pre
zentat la vot 10.645.556, adică 94 
la sută, iar pentru candidații pro
puși au votat 10.296.239 de ale
gători, adică 96,7 la sută dintre 
alegători.

In Vecea Federativă a Skupști
nei Populare Federative au fost 
aleși 301 deputați din cei 307 care 
au candidat.

La 26 martie vor avea loc ale
gerile pentru cea de a doua ca
meră a Skupștinei — Vecea pro
ducătorilor.

iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXX

In spiritul eforturilor pentru o conferință la înalt nivel

Activitatea culturală
internațională a
(Urmare din pag. l-a)

omenească a creat mai bun și

HANOI 25 (Agerpres). — 
Agenția Vietnameză de Informa
ții transmite: Presa vietnameză 
continuă să se ocupe pe larg de 
vizita delegației guvernamentale 
a Republicii Populare Romîne în 
R. D. Vietnam. Toate ziarele din 
Hanoi informează la loc de frun
te despre marele miting care a 
avut loc în ziua de 24 martie la 
Hanoi în cinstea oaspeților ro- 
mîni. Ziarul „Nhandan" sublinia
ză că, în cuvîntarea rostită cu 
acest prilej, tovarășul Chivu Stoi
ca și-a exprimat încrederea că 
„întregul popor vietnamez se va 
regăsi într-o țară unită, pașnică, 
independentă și democratică“. 
Ziarul „Nhandan“ publică textul 
complect al cuvintării tovarășului 
Chivu Stoica.

Ziarele publică de asemenea, la 
loc de frunte știri și fotografii în

legătură cu convorbirile care au 
avut loc lș 24 martie între dele
gațiile guvernamentale ale R- D. 
Vietnam și R. P. Romîne.

„Nhandan“ publică un articol 
intitulat „Prietenie în țara brazi
lor“, semnat de prof. Pham Thieu 
care și-a petrecut concediul în 
vara anului 1956 în Romînia. Ar
ticolul începe cu următoarele ver
suri pe care autorul le-a scris 
înainte de a părăsi Romînia :

Mă voi întoarce în țara mea 
cu bambuși,

Voi veți rămîne în țara 
voastră cu brazi.

Marea Neagră este departe 
de Fluviul Roșu 

Dar amîndouă sint ape ale 
dragostei

Ziarul „Tienphong“ („Avangar
da“), organ al Uniunii Tineretu-

lui Muncitor din R. D. Vietnam, 
publică o fotografie înfățișînd pe 
tovarășii Ho Și Min, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej s> Chivu Stoica la 
București în timpul vizitei făcute 
anul trecut de președintele R. D. 
Vietnam în R. P. Romînă. Ace
lași ziar publică articolul „Tine
retul romîn luptă pentru construi
rea socialismului“, semnat de 
Ludovic Boer, al doilea secretar 
al Ambasadei R. P. Romîne la 
Hanoi.

In cadrul emisiunii din 24 mar- 
; tie a postului de radio „Vocea 
: Vietnamului“, intitulată „Romînia 

nouă“, s-a făcut o prezentare a 
dezvoltării economice, culturale și 
sociale a R. P. Romîne.

BERLIN. — In conformitate cu 
hotărirea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. cu privire la retragerea 
din R. D. Germană și dizolvarea 
unor unități sovietice cu un efec
tiv de peste 41.000 oameni, la 24 
martie, din orașul Templin (regiu
nea Neubrandenburg) a plecat in 
Uniunea Sovietică un grup de sol
dați și ofițeri sovietici.

OTTAWA. - Potrivit statistici
lor oficiale, în luna februarie nu
mărul șomerilor din Canada a 
crescut la 555.000 față de 520.000 
în luna precedentă. In cursul lu
nilor decembrie-februarie numărul 
șomerilor a crescut în Canada cu 
aproximativ 250.000 de oameni.

O uriașă construcție făcută în ultimii ani în R. D. Vietnam: podul de la Ninh-binh

RECACI IA Șl ADMINISI RAțlA ; Bucuiepi, piața „STi'lșIi“

VAțNfORNAN;
PEKIN. — Editura „Sițzecijiși 

Ciubanșe" din Șanhai a publicat 
culegerea „N. S. llrușciov despre 
situația actuală". Această culege
re cuprinde interviurile acordate 
in ultimii ani de N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
corespondenților străini.

LONDRA. — Ministrul de Finan
țe al Marii Britanii. Heathooat 
Amory in cadrul dezbaterilor par. 
lamentare a. anunțat că puterea de 
cumpărare a lirei sterline a scă
zut in decurs de șaple ani (1951— 
1958) cu 22 la sulă.

ROMA. — Cercurile politice Ita
liene comentează pe larg decla
rația lui Carii, ministrul Comerțu. 
lui Exterior. în care arată că Ita
lia ar trebui să dezvolte relații 
comerciale cu Uniunea Sovietică șt 
alte țări ale lagărului socialist 
pentru a evita urmările nefaste 
ale declinului din economia ame
ricană.

WASHINGTON. - Harry Bird, 
președintele Comisiei financiare u 
Senatului, a declarat că in viito. 
rut exercițiu fiscal, Statele Unite 
vor înregistra un deficit de 15 mi
liarde de dolari. I

PARIS. — La 23 martie a avut 
loc in sala Gaveau din Paris, pri
mul recital al pianistului Valentin 
Gheorghiu Programul a cuprins 
bucăți de Schubert, Chopin și 
Liszt.

RIGA. — Dirijorul Leon Reiter, 
fiul cunoscutului muzician din Le
tonia, Teodor Reiter, s-a intors cu 
soția in patrie din străinătate. Gă- 
sindu-se in străinătate el a deve
nit dirijor, ca și tatăl său. Acest 
muzician 'înzestrat a dirijat or
chestre simfonice din Suedia, Ger. 
mania occidentală fi alte țări.

tea
mai trainic.

Militind pentru întărirea încre
derii și a prieteniei între popoare, 
guvernul țării noastre aduce prin 
aceasta o contribuție de seamă la 
crearea climatului de înțelegere 
reciprocă pe plan internațional. 
Poporul nostru dorește și în vii
tor să lărgească și să adîncească 
relațiile culturale cu toate țările. 
El este de acord să împărtășească, 
pe baza reciprocității, bogățiile, 
sale spirituale, fără să impună însă 
cuiva ideologia și felul său '~ 
viață.

Convocarea unei conferințe 
un înalt nivel al șefilor de guverne 
din Est și Vest, care să rezolve 
problemele ce frămintă în cel mai 
înalt grad omenirea, corespunde 
întrutotul și năzuințelor poporu
lui romîn. Pe linia dorinței coope
rării internaționale, se înscrie in 
prezent, alături de numeroase alte 
dovezi, și dezvoltarea pe care au 
luat-o în ultimii ani relațiile 
noastre culturale. Este semnifica
tivă în acest sens creșterea numă
rului de țări cu care întreținem 
schimburi de valori culturale: de 
la 9 țări în anul 1949 numărul 
acestora a crescut la 65 la începu
tul acestui an. Schimburile de oa
meni de știință, artă și cultură, 
participarea la diferite consfătuiri 
și congrese internaționale, sau na
ționale cu participare internațio
nală. organizarea unor turnee ar
tistice pentru prezentarea în 
străinătate a artei interpreta
tive, organizarea reciprocă de ex
poziții, conferințe, gale de filme, 
aniversarea și comemorarea unor 
personalități din știința și cultura 
universală și atitea altele, au adus 
un aport prețios la cunoaște: ea 
reciprocă și la aprecierea poporu
lui nostru de celelalte popoare, hi 
ultimii ani relațiile culturale cu 
15 țări au atins un stadiu de dez
voltare mai avansat fiind organi
zate pe bază de acorduri, convenții 
sau înțelegeri culturale bilaterale. 
Printre acestea se numără ~ ~
Albania, R. P. Chineză, 
Franța, R. D. Germană, 
Siria, U.R.S.S.

Reluarea schimburilor culturale 
cu Grecia și organizarea unor vi
zite turistice de mare amploare fi

artistice 
dovedit

I ipai ul ; Combinatul l’ollgialic Casa S'tuteli „1. V. Stalin“,

de

la

R. P. 
Egipt, 
India,

a turneelor unor formații 
în Grecia și Turcia, au 
încă odată avantajele reciproce pe 
care le aduc relațiile culturale în
temeiate pe cunoașterea și întări
rea prieteniei între popoarele bal
canice și din sud-estul Europei, re
lații care pot înflori pe baza unor 
afinități născute din apropierea 
geografică și unele tradiții istorice 
comune. Linia ascendentă de dez
voltare a schimburilor culturale 
poate fi demonstrată de asemenea 
de creșterea schimburilor artistice 
cu străinătatea, care au fost în 
cursul anului trecut de 3,5 ori mai 
mari decit în cinci ani precedenți.

Organizarea Expoziției Cărții 
romînești la Sorbona și Expoziției 
Cărții franceze la București, săr
bătorirea a 2000 de ani de la naș
terea marelui poet latin Ovidiu, 
organizarea in țara noastră a ex
poziției „Arhitectura în S.U.A.“ 
și perspectiva apropiată a unei 
expoziții de artă populară romî- 
nească in Statele Unite ale Ame
rica, turneele ansamblurilor șl 
formațiilor artistice romînești în 
străinătate și a celor străine în 
țara noastră, precum și alte acți
uni culturale au adus noi contri
buții la cunoașterea reciprocă și 
la micșorarea neîncrederii pe. care 
încearcă să o sădească in Continua
re unele cercuri neinteresate în 
destinderea încordării internațio
nale.

O acțiune care prin amploarea 
și rezultatele obținute servește in
tereselor generale ale păcii și prie
teniei cu popoarele din Asia o 
constituie vizita delegației noastre 
culturale în India, Birmania și 
Ceylon. Pe aceeași linie se înscrie 
crearea Ligii romîne pentru prie
tenia cu popoarele din Asia și 
Africa.

Numeroaselor acțiuni organizate 
pină acum in țară fi peste hotare 

ili se vor adăuga in viitor multe 
altele. Anul acesta, vor avea loc 
in țara noastră Festivalul și Con
cursul „George Enescu“, turneul 
Filarmonicii din Philadelphia, 
Conferința internațională a repor
terilor, Congresul internațional al 
marionetiștilor și Festivalul inter
național al teatrelor de păpuși la 
care și-au anunțat participarea 
pină acum 350 de delegați din 15 
țări. Toate acestea și prezența 
noastră la Festivalul internațional

R. P. R.
Wagner de la Beyreuth — R. F. 
Germană, la Festivalul internațio
nal de folclor de la Nissa — Fran
ța, la Expoziția internațională bie
nală de la Veneția, la Expoziția 
internațională de artă plastică mo
dernă din Egipt, etc. etc. vor con
stitui tot atitea noi prilejuri de 
întărire a relațiilor de prietenie in
tre țara noastră și alte țări.

Noi dorim din toată inima ca 
sfera contactelor dintre poporul 
nostru și popoarele din alte țări 
să se lărgească neîncetat. Acestui 
scop nobil guvernul țării noastre 
îi va consacra și în viitor toate e- 
forturile sale folosind calitatea Re
publicii Populare Romîne de mem
bră a Organizației Națiunilor U- 
nite. a U.N.E .S .C .0 .-ului și a ce
lorlalte aproape 150 de organiza
ții internaționale cu caracter știin
țific și cultural. Este neîndoielnic 
că procesul de cunoaștere recipro
că, prin lărgirea contactelor mul
tilaterale. s-ar desfășura mult mai 
repede dacă conferința la înalt 
nivel propusă de Uniunea Sovieti
că în scopul destinderii încordării 
internaționale se va termina cu 
hotărîri care să pună capăt expe
riențelor cu arma nucleară, să de
termine încheierea unui acord de 
neagresiune între țările din pac
tul de la Varșovia și cele din 
N.A.T.O., să ducă la crearea unei 
zone denuclearizate în Europa 
centrală, să interzică folosirea spa
țiului cosmic în scopuri militare 
și să lichideze bazele militare din 
diferite țări. în calea realizării a- 
cestor obiective care răspund in
tereselor vitale ale întregii ome
niri, cercurile imperialiste ridică 
noi piedici prin propunerile nerea- 
liste pe care le fac asupra ordinei 
de zi. Propovăduitorii „războiului 
rece“ caută și de data aceasta, să 
nege dreptul legitim al popoare
lor de a se cunoaște îndeaproape, 
de a stabili relații de prietenie și 
colaborare multilaterală. Poporul 
nostru, alături de toate popoarele 
iubitoare de pace și progres, nu-și 
va precupeți eforturile pentru a 
contribui la înlăturarea piedicilor 
și la ținerea conferinței în care 
șefii guvernelor vor trebui să do
vedească lumii întregi sinceritate 
și poziție constructivă în rezolva
rea celor mai arzătoare probleme 
de care depinde pacea și viitorul 
popoarelor.
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