
TOATE FORȚELE 
pentru terminarea 
muncilor 
agricole de
toamnă!
In ultima săptămină s-au obți

nut noi succese în majoritatea re
giunilor țării în campania pentru 
executarea arăturilor adinei. Sînt 
regiuni ca Pitești și Hunedoara 
în care această importantă lucra
re agricolă a fost efectuată pe 
toate suprafețele prevăzute, iar în 
regiunile Stalin, Oradea, Craiova, 
și Regiunea Autonomă Maghiară, 
sînt pe cale de a fi terminate. Pe 
întreaga țară, au fost executate 
arături pe o suprafață care între
ce cu 1 500.000 hectare pe cea 
realizată in perioada corespunză
toare a anului trecut.

Rezultatele bune obținute în a- 
ceastă toamnă se datoresc muncii 
politico-organizatorice desfășurată 
temeinic de către organele de 
partid șl de stat, precum și de că
tre organizațiile U.T.M. pentru 
folosirea cit mai complectă a par
cului de mașini și tractoare și a 
atelajelor. Tinerii mecanizatori, 
mobilizați și îndrumați de orga
nizațiile U.T.M. și-au adus și ei 
5 contribuție serioasă la executa- 
-ea de arături adinei pe suprafe
țe cit mai mari.

Cu toate aceste succese, mai 
sînt unele regiuni ca lași, Galați, 
’loești, Suceava 
înde posibilitățile 
rondițiile bune de 
olosite Îndeajuns 
auză arăturile sînt mult rămase 
n urmă. Această lucrare este în- 
îrziată și in gospodăriile agrico- 
e de stat din regiunile lași, Su- 
eava, Bacău șl Baia Mare. In 
rezent continuă de asemenea 
fentificarea și desțelenirea pășu- 
ilor neproductive și slab pro- 
uctive. în cea mai mare parte a 
eglunilor insă această acțiune se 
esfășoară nesatisfăcător. In a- 
eastă privință, organele și orga- 
Izațiile U.T.M. trebuie să mo- 
ilizeze tineretul de la sate 
entru a sprijini prin toate forjele 
ale această Importantă acțiune, 
rebuie de asemenea continuată 
lunca politică in rindul tinerilor 
lecanizatori pentru a mobiliza la 
irminarea in citeva zile a arătu- 
lor de toamnă și desțelenirilor 
8 toate suprafețele prevăzute.

și București 
existente și 

lucru n-au fost 
șl din această

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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PE ÎNTREG cuprinsul patriei
Tinerii participa cn entuziasm 
LA MUNCA VOLUNTARĂ

*
Sprijină 

electrificarea
satelor

Cu greu poți întîlni azi, în pa
tria noastră, chiar șî un cătun, 
oricît de îndepărtat, a cărui locui
tori să nu se gîndească la posibi
litățile de electrificare a satului 
lor. Un mare aport aduc in acțiu
nea de electrificare a satelor și ti
nerii din regiunea Bacău. Prin 
munca voluntară, în satele Neagra, 
Cucuieți, Tașca, Sipote, Solonț și 
încă în altele, organizațiile U.T.M. 
au sprijinit sfaturile populare co
munale la transportarea din pădu
re a materialului lemnos, au con
struit stilpii și i-au fixat în gropi, 
pentru a termina lucrările de elec. 
trificare în cinstea zilei de 30 De
cembrie. Și în aceste sate, in cu- 
rîhd se va aprinde lampa lui llici.

După acest exemplu, încă 25 de 
organizații de bază U.T.M. din sa
tele regiunii Bacău și-au luat an
gajamentul de a contribui prin 
munca voluntară a tinerelului la 
urgentarea lucrărilor de electrifi
care a satelor.

P. LUNGU
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Cadrele didactice tinere participă alături 
de studenți la munca patriotică

didactice 
Institutul 
„Nicolae 

mobilizate

Tineretul din pa
tria noastră partici
pă cu elan la acțiuni
le patriotice de mun
că voluntară.

Cadrele 
tinere din 
agronomic 
Bălcescu",
de organizația U.TM., 
au răspuns și ele la 
aceste acțiuni patrio
tice participînd ală
turi de studenți la 
munca voluntară or
ganizată in institut, 
în G.A.S. și pe șan
tiere. Pină în prezent 
ei au efectuat un nu
măr de aproape 250 
ore muncă patriotică. 
Utemiști ca Șchiopu 
Dan, Cuncer Eugen, 
Curelaru Niculina, 
Marin Margareta, 
Urtilă Stelian, Sailer 
Hela, Bagureanu A- 
drian, s-au evidențiat 
in mod deosebit.

Organizația U.T.M. 
a cadrelor didactice 
din institutul nostru 
a hotărît să-și inten
sifice eforturile mobi-

lizînd tinerele cadre 
didactice să efectue
ze în cinstea lui 30 
decembrie, un număr 
cit mai mare de ore- 
muncă patriotică. In 
acest sens, tinerele 
cadre didactice ute
miste au hotărit să 
lanseze o chemare 
către toate cadrele 
didactice tinere din 
institutele de invăță- 
mint superior.

„Noi cadrele di
dactice tinere, mem
bre ale organizației 
U.T.M. din Institutul 
agronomic „N. Băl- 
cescu" din București 
— se spune în che
mare — pătrunse de 
dragostea fierbinte 
față de statul nos
tru de democrație 
populară și însuflețite 
de importanța acțiu
nilor patriotice la 
care participă întreg 
tineretul, am hotărît, 
în adunarea genera
lă a U.T.M. ca în fie
care săptămînă, după

amiaza zilei 
marți să fie zi 
muncă patriotică, 
această zi vom lua 
parte efectiv, alături 
de studenții grupelor 
noastre, la lucrările 
de interes obștesc în 
cadrul institutului, 
sau oriunde va fi ne
voie".

In cinstea celei de 
a Xl-a aniversări a 
Republicii Populare 
Romine, chemăm toa
te cadrele didactice 
tinere din centrele u- 
niversitare să parti
cipe la această 
țiune pentru ca 
realizeze cit 
multe economii,
cîndu-și astfel și pe 
această cale o contri
buție însemnată la 
construirea socialis
mului în patria noas
tră.
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Tovarășa Irimescu Maria lucrează de puțină vreme în secția de croit a fabricii de încălțăminte 
„Flacăra Roșie" din Capitală. Ea are astfel nevoie de un mai mare ajutor din partea tovarăși’.or 
din secție.

Iată în fotografie pe tînărul Cercel Petre explicîndu-i tainele acestei meserii.
Foto: N. STELORIAN j

Cu prilejul sărbătoririi celei de-a 14-a aniversări 
a eliberării Albaniei și a 46-a aniversare 

a proclamării independenței Albaniei

Recepția oferită de 
ambasadorul R. P. Albania

80 brlgâzi 
de muncă patriotică 

în regiunea lași
In regiunea lași, în întreprinderi, 

instituții și școli de învățămînt 
mediu și superior, la sate au luat 
ființă 80 brigăzi utemiste de mun
că patriotică. Membrii acestor bri
găzi lucrători pe șantierele de con
strucții vor contribui la redarea 
de noi terenuri agriculturii, vor 
participa la plantarea de pomi 
fructiferi și ornamentali pe margi
nea șoselelor naționale,» vor lucra 
în gospodării de stat și gospodării 
colective, vor lua parte la acțiunea 
de refacere și protecție a pădurilor 
etc.-

Din cele aproape 12.000 metri 
cubi săpături, cît s-au executat 
pînă acum pe șantierul de îmbu
nătățiri funciare de la Lețcani, 
peste 9.000 metri cubi au fost să- 
pați de către tineri încadrați în 
brigăzi utemiste de muncă patrio
tică. Zilele acestea, numeroși stu
denți și studente de l’a Universita
tea „Al. I. Cuza" și de la Institu
tul Politehnic din Iași au plantat 
peste 600 pomi pe șoseaua Iași-Po- 
dul lloaiei, iar alte brigăzi au des
făcut mari cantități, de porumb la 
gospodăria de stat Miroslava.

Și în orașul Vaslui a luat ființă 
șase brigăzi de muncă voluntară. 
Ele sînt alcătuite din elevi ai șco
lilor medii și profesionale, care de 
două ori pe săptămînă, în orele li
bere, lucrează la amenajarea sta
dionului sportiv. Pînă în prezent 
aceste brigăzi au prestat circa 
8.500 ore de muncă voluntară/

la Buc urești

805 m. c. pâmînt săpat

ST. NEKANIȚKI

(Agerpres)

constituit 
triotică, 
membri) 
maceutic. 
constituit

12 brigăzi de muncă pa- 
dintre care 6 (cu 352 
la Institutul medico-far. 
Pe întreaga regiune s-au 
25 asemenea brigăzi.

SITUAT» «RAIUQIIOQ AOiNCi

După ziarul .flacăra lașului*
11 ~ .... ....

In prima acțiune.

(Agerpres)

metal au colectat tinerii din orașul 
Cluj și raioanele Turda, Aiud, Za
lău și Sărmaș.

Tineretul 
colectat în 
kg. de fier vechi și 15.100 kg. me
tale neferoase. Mari cantități de

din regiunea Cluj a 
ultimele luni 528.700

Duminică, 23 noiembrie, 350 ti
neri din Tg. Mureș — constiluiți 
in 12 brigăzi utemiste de muncă 
patriotică—au lucrat la amenajarea 
cursului Nirajului la Crăciunești, 
Acăfari, Gh. Doja și în alte sate. 
Aceasta a fost prima lor acțiune. 
Utemiștii au săpat într-o zi 805 
m.c. de pământ.

Amenajarea cursului Nirajului, 
acțiune prin care vor fi ferite de 
inundație sute de hectare, este 
unul din obiectivele principale ale 
brigăzilor utemiste de muncă pa
triotică din Tg. Mureș. In viitor, 
utemiștii din brigăzile de muncă 
patriotică vor lucra la construcțiile 
de locuințe, la înfrumusețarea ora
șului și la alte acțiuni patriotice.

Pînă acum in Tg. Mureș

Schimbul tineretului 
a elaborat a 500-a șarjă rapida 

din acest an
Schimbul tineretului de la oțe- 

lăria Siemens Martin a Combina
tului siderurgic Hunedoara a ela
borat simbătă cea de-a 500-a șarjă 
rapidă din acest an. Datorită scur
tării timpului de elaborare a șar
jelor, brigăzile de tineret din ca
drul acestei oțelării au produs de

la începutul anului și pină acum, 
peste sarcinile de plan, 8500 tone 
de oțel. Brigăzile de tineret de la 
oțelăria electrică și cele de la cup
torul nr. 1 al noii oțelării Martin 
au elaborat anul acesta cu aproa
pe <3000 tone mai mult oțel decît 
prevedea planul.

Cu prilejul sărbătoririi celei de-a 
14-a aniversări a eliberării Alba
niei și a 46-a aniversare a pro
clamării independenței Albaniei, 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al R. P. Albania la 
București, Hasan Alimerko, a ofe
rit sîmbătă seara o recepție în sa
loanele Casei Centrale a Armatei.

La recepție au luat parte tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chi- 
vu Stoica, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae

Toastul ambasadorului 
R. P. Albania 

Hasan Alimerko

Ceaușescu, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Dumitru Co- 
liu, Leonte Răutu, general colonel 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, 
Ion Gheorghe Maurer, Avram Bu- 
naciu, membri ai C.C. al P.M.R., 
membri ai guvernului și ai Prezi
diului Marii Adunări Naționale, 
conducători ai instituțiilor centrale 
și organizațiilor obștești, oameni 
de artă și cultură, ziariști.

A luat parte Kico Ngjela, mini- 
struL Comerțului al R. P. Albania 
care se află în țara noastră.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

In timpul recepției ambasadorul 
Hasan Alimerko și tovarășul Chi- 
vu Stoica, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne aii 
rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

Toastul tovarășului 
Chiou Stoica

Tovarășe ambasador,

l/initățile de grai și obiceiuri 
port și fel de a trăi dintre ol
tul mehedințean și locuitorul 
dincolo de Porțile de fier încep 
ie estompeze abia după ce treci 
Slatina Timișului. Trenul te 
rtă într-un peisaj prin nimic 
rențiat celui de dincoace și
2 intuiției, uneori înșelătoare, 
i s-ar adăuga cunoștințe adu- 

e din cărți sau din contactul
direct cu realitățile decît o 

ire aruncată prin ochiul de 
n al unui vagon în goană, n-ai 
i de seamă că ai depășit o de- 
tare care pină cu patru dece- 
in urmă era nu numai de 
n geografic.
'râie repezi, case cu acoperiș 
ial de șindrilă, omul cu cioa- 
albi de dimie sau femeia cu 

nțe invirstate discret cu roșu 
lb pe fondul negru al țesăturii 
e de lină, dealurile acoperite 
>ădurile de pruni și meri, fetele 
eșe și tăcute care te întîmpi- 
n gări (la Domașnea or Ar- 
iș, la fel ca la Balota și Și- 
t) cu produsele pădurilor de 

și pruni — toate acestea iți 
ează orizontul făcîndu-te să 
rezj încă în perimetrul unuia 
eluiași cadru
totuși te afli într-o lume cu

' cularități distincte.
afli în Banat

rii deschise, altruismului exu
lt. meridional al omului de 
mce de Virciorova îi ia locul 
Iul, înclinarea preponderent
3 mică dar și o anume infa-

atit de plastic întruchipată 
zeu deș întîlnită expresie:

„Tăt Banatu-i frunced" pe care o 
auzi de la poalele Godeanului 
pină-n Valea Mureșului. Că hăr
nicia este o trăsătură distinctivă a 
bănățeanului este un fapt ce nu 
poate fi tăgăduit.

Privită prin perspectiva istoriei, 
provincia ce se sprijină cu o latu
ră pe apa Mureșului, cu alta pe 
munți și Dunăre este în bună par
te produsul hărniciei omului. O 
Olandă de proporții mai modeste, 
Banatul s-a zămislit din lupta o- 
mului cu mlaștina și ceea ce are 
mai fecund astăzi ca domeniu a- 
grar este cîștigat cu truda a nu
meroase generații de coloniști ve- 
niți din interior, din Oltenia chiar 
și de mai departe, din Pusta ma
ghiară or de pe Bin. O călătorie 
cu vaporul pe apele Begheiului 
este mai mult decît edificatoare 
asupra a ceea ce exprimă maxi
ma : „omul sfințește locul".

Din acea încrincenare cu natura 
s-a născut omul dîrz. iute, la fire, 
care, fie el romin, german or un
gur poate fi caracterizat printr-un 
singur cuvint — bănățeanul.

Călit, precum fierul fierbinte 
prin scufundare în apă rece, vici
situdinile istoriei l-au făcut mai 
tenace, mai hotărît in a-și apăra 
ființa și drepturile. Aci s-a pus 
piatra de temelie, a unora din pri
mele voevodate rominești. Al lui 
Glod, despre a cărui eroică re
zistență vorbește cronica anonimă 
maghiară scrisă cu mai bine de 
șapte secole in urmă. Al lui Gelu, 
care pe pat de moarte lingă apa 
învolburată a Cernei se vedea 
iarăși luptător peste veacuri t

Și armat voi ieși eu afară 
Și veseli vom trece noi iară 
Prin sulițe și foc înainte, 
Să ție protivnicii minte 
Că-s vii cînd e vorba de țară 
Și morții-n morminte !

înrolați în oștile lui Ioan Cor
vi nul de Hunedoara /bănățenii s-au 
bătut cu turcii sub zidurile Bel
gradului și Nicopolei. Iar la 1848 
glasul lui Eftimie Murgu, prieten 
și sfetnic al lui Bălcescu. i-a ridi
cat împotriva nedreptății feudale. 
Muncitorii reșițeni, minerii de la 
Steierdorf or Anina nu s-au lăsat 
înfrînți de opresiunea stăpînilor ; 
in cartea de aur a luptei munci
torimii din țara noastră ei au în
scris o pagină de eroism.

în zilele noastre, pentru idealul 
libertate demnitate umană și-a 
vărsat sîngele țăranul comunist 
Lazăr Cernescu de la Rusca.

în procesul fecund de zămislire 
a culturii noastre naționale, o 
pleiadă de eminenți gînditori, 
făuritori de cultură și creatori de 
știință bănățeni au adus o însem
nată parte de contribuție. Cu 
cincizeci și doi de ani în urmă, pe 
cîmpul de la Montersson, lingă Pa
ris, se înălța pentru prima oară o 
mașină de zbor mai grea decît 
aerul, înzestrată cu mijloace pro
prii de bord. Era avionul, primul 
din lume, conceput și construit de 
genialul bănățean Traian Vuia. în 
literatură, cam in aceeași epocă, 
Vlad de la Marina aducea o origi
nală notă de prospețime. în muzi
că Ion Vidu ridica pe o nouă

N. POPESCU-BOGDANEȘTI

(Continuare în pag. 3-a)

La secția filme a atelierului de șab’onare pentru imprimat de la 
întreprinderea „Mătasea Populară" din Capitală lucrează și tînăra 
fruntașă în muncă Spînu Victoria, lat-o lucrînd la un nou șa
blon pentru imprimeuri.

Foto: S. NICULESCU

Dragi tovarăși și prieteni,

Astăzi, poporul albanez sărbătorește cu bucurie 
și cu mindrie a 14-a aniversare a eliberării sale de 
sub ocupația fascistă și a 46-a aniversare a procla
mării independenței Albaniei.

29 noiembrie simbolizează pentru poporul nostru 
lupta și strădaniile seculare, pentru libertate și in
dependență.

După ce a vorbit despre lupta seculară a poporu
lui albanez pentru ciștigarea independenței sale, 
vorbitorul a subliniat: Lupta de eliberare naționa
lă, dusă de poporul albanez sub conducerea strălu
cită și clar văzătoare a Partidului Comunist din 
Albania, astăzi Partidul Muncii din Albania, îm
potriva ocupanților fasciști italo-germani și a cola
boratorilor lor — trădătorii țări, a înscris cea mai 
glorioasă pagină din istoria Albaniei. Aceasta a 
fost pentru poporul nostru o luptă aspră, care a 
unit toate forțele poporului și le-a determinat să 
săvirșească acte de eroism, de cel mai înalt pa
triotism, dovedind hotărîrea sa neclintită de a asi
gura o dată pentru totdeauna, libertatea și indepen
dența sa.

Lupta de eliberare națională a fost încununată de 
succes prin victoria cea mai mane a poporului no
stru — instaurarea puterii populare.

Sărbătorind cea de a 14-a aniversare a eliberării, 
poporul albanez își îndreaptă cu dragoste și adîn- 
că recunoștință privirea spre scumpul nostru prie
ten, eliberatorul, fratele nostru mai mare, glorioasa 
Uniune Sovietică și forțele sale armate. Fără lupta 
eroică a Uniunii Sovietice, n-ar fi fost posibilă eli
berarea de sub sclavia fascismului — nu numai a 
micului nostru popor, dar și a multor altor popoare 
mai mari din Europa.

In continuare ambasadorul Hasan Alimerko a 
vorbit despre succesele obținute de poporul albanez 
pe drumul construirii socialismului.

Poporul albanez — a spus vorbitorul — se min-

Dragi tovarăși și prieteni,

Participăm astăzi la marea sărbătoare a poporu
lui albanez, cea de-a 14-a aniversare a eliberării 
sale de sub jugul fascist. Acest eveniment este un 
prilej de bucurie și pentru oamenii muncii din țara 
noastră, uniți prin strlnse legături cu oamenii 
muncii din R.P. Albania.

Prietenia de nezdruncinat care leagă popoarele 
noastre este veche, avind puternice rădăcini în tre
cut. In anii puterii populare, prietenia dintre cele 
două popoare s-a adîncit și mai mult, căpătind un 
conținut nou, avind ]a bază principiile internațio
nalismului proletar, colaborarea și intr-ajutorarea 
reciprocă in făurirea societății noi, socialiste.

Spre acest țel luminos popoarele romin și alba
nez merg cot la cot cu popoarele celorlalte țări so
cialiste, strîns unite în puternicul și invincibilul 
lagăr al socialismului în frunte cu marea noastră 
prietenă comună Uniunea Sovietică.

In continuare tovarășul Chivu Stoica a spus :
Privind cu deplină încredere în viitor, popoarele 

noastre nu pot să nu-și sporească in același timp 
vigilența față de uneltirile împotriva păcii ale 
cercurilor imperialiste care resping ideile întrecerii 
și coexistenței pașnice dintre sisteme sociale dife
rite. Popoarele noastre urmăresc cu atenție evolu
ția primejdioasă a situației din Germania occiden
tală ca urmare a politicii cercurilor imperialiste în 
frunte cu cele din S.U.A. și consideră că 
reînvierea militarismului vestgerman revanșard și 
Înarmarea atomică a Bundeswehrului reprezintă o 
gravă primejdie pentru cauza păcii in Europa și In 
lumea întreagă.

Guvernul R. P. Romine salută cu căldură și 
întrutotul propunerile constructive și de o impor
tanță excepțională ale Uniunii Sovietice din 
27 noiembrie a.c. privitoare la acordarea 
unui statut de oraș liber și demilitarizat Berlinului 
occidental. Aceste propuneri menite să lichideze si-

(Continimre în pag. 3-a) (Continuare în pag. 3-a)

Corul casei raiona'e 
de cultură din Sînnicolaul 

Mare distins 
cu Ordinul Muncii cl. Il-a

Cu prilejul sărbătoririi a 100 de 
ani de la înființarea Corului Casei 
raionale de cultură din Sînnicolaul 
Mare; regiunea Timișoara, Prezi
diul Marii Adunări Naționale a 
conferit acestei formații artistice 
Ordinul Muncii cl, Il-a, pentru 
activitate îndelungată și merite 
deosebite în domeniul culturii de 
masă. De asemenea a mai fost 
conferită Medalia Muncii unor 
membri ai acestui cor.

(Agerpres)

Se pregătesc 2 milioane de jucării
Se apropie sărbătorile d& iarnă. 

Pentru cei mici, în fabrici și în 
secțiile de jucării ale cooperative
lor meșteșugărești se pregătesc a- 
proape 2 milioane de jucării — 
cu citeva sute de mii mai mult 
decît în anul trecut

O deosebită bucurie vor produce 
copiilor noile sortimente, printre 
care trenul electric, barca mecani
zată, pionierul motociclist, trom
pete, mingi din mase plastice.

Pentru împodobirea pomului de 
iarnă cooperativele meșteșugărești 
produc milioane de globuri, vir- 
furi de pom, figuri multicolore, 
artificii, luminări și alte orna

mente.

Și în fabricile de produse zaha
roase se fac pregătiri intense. Se 
vor fabrica, printre altele, 550 to
ne de bomboane învelite in sta
niol, 130 tone de diferite sorti
mente de ciocolată, figurine de 
zahăr, jeleuri etc.

în Capitală ca și în întreaga ța
ră desfacerea acestor produse se 
va face atit prin unitățile comer
țului de stat existente, cit și prin 
noi bazare și puncte de vînzare 
special amenajate, în numeroase 
magazine se vor organiza expozi
ții de cadouri cu vînzare.

( Agerpres)
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Utemiștii de Ia întreprinderea de construcții 215 din Capitală 
au luat o frumoasă inițiativă. Dorind să cunoască istoria 
partidului și a U.T.C.-ul-ui, să aprofundeze mai bine cu

noștințele primite la cursul seral U.T.M. pe care-1 frecventează 
tinerii de la această întreprindere au organizat vizite-Iecțil la 
Muzeul de Istorie a Partidului. Vizitele tor vor avea loc odată 
pe lună și vor fi legate de materialele studiate în acest timp.

Cu prilejul primei vizite făcută la muzeu, am discutat cu tov. 
Hăloiu, secretarul organizației de bază U.T.M., precum și cu alți 
tineri fruntași în producție și în m unea organizației ca : C. Rizescu, 
V. Gram a, FI. Mărtescu și alții. Cu toții ne-au împărtășit cît de 
folositoare le sînt astfel de vizite. Datorită explicațiilor date de 
lectorii muzeului este posibilă sudura trainică între cunoștințele 
teoretice pe care le dobîndesc la cursuri și materialele documen
tare pe care le văd la muzeu. Ne-au rugat să împărtășim din 
experiența lor și altor organizații de tineret, spre a le urma exem
plul. Recomandarea lor este bine venită și ca atare invităm or
ganizațiile U.T.M. din Capitală să le urmeze exemplul.

fn fotogtafie : Gru-pul de tineri muncitori asistînd la prima lecție- 
tiiiilă, organizată la Muzeul de Istorie a Partidului.

GH. CHIDUMai multă atenție concursului
„Iubiți

In raionul Lenin din București 
numărul purtătorilor insignei de 
prieteni ai cărții este prea mic, 
circa zece lă sută din numărul to
tal al utemiștilor. In organizațiile 
de bază U.T.M. proporția celor 
care au luat insigna diferă, ceea 
ce dovedește că tinerii doresc, să 
participe la concurs dar nu există 
peste tot destulă preocupare pen
tru înscrierea lor și prezentarea In 
fața comisiilor la discuțiile pentru 
Obținerea insignei. La uzinele 
„Aiao Țze-dun“ de pildă, aproape 
o treime din numărul utemiștilor 
au participat la concurs. Aici 
există însă condiții ca să participe 
mult mai mulți utemiști și tineri 
și de aceiea au făcut bine organi
zațiile de secție U.T.M. de la seu- 
lăfie și mecanic șef treeîndu-și în 
plan ca pînă la 15 februarie toți 
utemiștii să posede insigna. Dar 
două organizații de secție față de 
nouăsprezece este prea puțin și la 
aceasta ar trebui să se gîndească 
comitetul U.T.M. al uzinei, avînd 
în vedere în același timp că nu 
numai utemiștii ci toți tinerii tre
buie antrenați în concurs.

Mult mai gravă este situația în 
alte organizații care, nefiind în
deajuns trase la răspundere de 
către comitetul raional U.T.M., 
neglijează într-un mod nepermis 
această problemă. La fabrica „Gri
gore Preoteasa" de pildă, au in
signe doar un sfert din tineri dar 
și aceștia le au din anul trecut; 
anul acesta nici un tînăr nu a

cartea “
pentru discuția de verificare și în 
felul acesta, se primejduiește în
deplinirea proiectului de a mări 
încă anul acesta numărul purtă
torilor de insignă.

La Școala medie nr. 22 „Gheor- 
ghe Lazăr" lucrurile merg și mai 
prost. Nici un sfert din utemiști 
nu au insigna. Cei mai mulți 
citesc mai ales literatura cla
sică — lucru ce nu trebuie de
sigur neglijat — dar sa adre
sează puțin sau de loc literaturii 
de actualitate, literaturii ce vor
bește despre viața nouă a po
porului muncitor din țara noastră. 
Or îndrumarea de a-și echilibra 
bine lectura le-ar da-o tocmai par. 
ticiparea lâ concurs a cărui listă 
de cărți a fost întocmită în vede
rea educării multilaterale a tine
rilor.

Trebuie spus de asemenea că 
mulți tineri după obținerea insig
nei, nu aU fost antrenați mai de
parte în cititul literaturii. Acest 
lucru, ca în general slaba mobili
zare a tinerilor la concurs, se da
torește și faptului că Comitetul ra
ional U. T. M. „Leriln" a cam 
uitat de această întrecere, lată 
de ce noi le aducem aminte pe 
această cale și de întrecere și, 
în general, de concurs, cerîndu-le 
să-i dea cea mai mare atenție ca 
unui mijloc important de educare 
a tineretului nostru.

B. DUMITRESCU)

Acțiuni interesante 
în cadrul

„Joii tineretului"
La ultima adunare generală , 

U.T.M. a tinerilor din organi
zația de bază a comunei Pri-" 
boieni, raionul Topoloveni, una ' j 
din problemele dezbătute a fost 
și aceea a folosirii în mod plă-, 
cut a timpului liber al tinerilor. • 

Curînd după această aduna-' 
re, la căminul cultural un afiș'’ 
mare anunța organizarea unei" 
„Joi a tineretului" cu surprize.,, 

Programul a început cu un 
concurs de dans. Tatiana Soare 
și partenerul său Mircea Vlad 
au dansat cel mai frumos, ob- 
ținlnd premiul I.

Titlul de cel mai bun inter
pret de muzică populară a fost 
dat utemiștilor Oh. Duinea, 
Constantin șl Neta Modrojan.,

A urmat apoi un concurs de 
recitări și altul de muzică in-< 
strumentală.

Tinerii din comuna Priboieni' 
sini hotăriți să mai organizeze j 
asemenea acțiuni instructive și, 
plăcute.

GICA DIACONII j 
învățător

La Casa de cultură a studenților „Grigore Preoteasa" activitatea cercului de teatru este deo
sebit de bogată Fotoreporterul a surprins un aspe ct aii muncii colectivului studențesc de la Institutul 
de petrol, gaze și geologie care; pregătește noul spectacol cu piesa î,Ion Anapoda" de G. M. Zam- 
tirescu.

Organizarea timpului liber

o sarcina fle campanie
în munca activiștilor U.T.M. care 
au înțeles organizarea festivalului 
tineretului ca o sarcină de cam
panie.

In acest oraș, ca și în alte ora
șe din țară, festivalul a prilejuit 
desfășurarea unor bogate activi
tăți cultural-educative, multiple 
și variate, la care au fost antre
nați numeroși tineri. Greșeala con
stă în aceea că datorită concepției 
înguste despre festival, toate a- 
ceste activități au fost înțelese . că 
un scop în sine, iar festivalul ca 
un apogeu al muncii culturale, 
după care trebuie să urmeze o pe
rioadă de relaxare, de odihnă pen
tru cîteva luni, pînă la organiza
rea altui festival.

Este total greșită această con
cepție asupra organizării festivalu
lui tineretului și chiar dăunătoare 
pentru organizarea vieții culturale 
a tinerilor. Festivalul are rolul de 
a îmbogăți de fiecare dată Viața 
culturală a tinerilor cu noi forme, 
care să mărească volumul de ac
țiuni culturale și să ducă la creș
terea numărului tinerilor antrenați 
în această activitate.

Dar toate acesta realizări tre
buie apoi permanentizate, păstrate 
și dezvoltate ca un bun cîștigat, 
în întreaga activitate culturală 
care se duce permanent zi de zi 
în rîndul tineretului.

lată la ce a dus înțelegerea în
gustă a scopului organizării festi
valului.

Sînt organizații U. T. M. _ ca 
cele de la „Munca colectivă" 
de pildă, care îtl două luni au 
organizat doar o singură „Joie 
a tinerelului". Brigăzile artis
tice de la P.T.T.R., O.C.L.,
Uzina electrică, „Munca colectivă" 
etc. săptămînă de săptămînă fac 
doar repetiții sau se reorganizea
ză. Volumul de acțiuni educative 
a scăzut mult în ultima vreme 
în mai toate organizațiile U.T.M. 
din oraș, tinerii irosindu-și timpul 
liber. Comitetul orășenesc U.T.M. 
— secretar tov. VIad — cunoaște 
acest lucru destul de bine, știe că 
munca culturală se duce în ulti
ma vreme de organizațiile U.T.M. 
în salturi, iar în unele, ca de pil
dă la cele din cartiere, nu se 
duce de loc. Dar, inexplicabil, nu

Orașul Cîmpulung Muscel cu
noaște în anii noștri o de
osebită dezvoltare cultural- 

artistică. Aproape că nu există în
treprindere sau instituție în care 
să nu găsești o activitate cul
turală și la care bineînțeles să 
nu fie prezent tineretul. Conduse 
și îndrumate de partid, organiza
țiile U.T.M. s-au preocupat de an
trenarea tineretului la viața cul
turală, organizîndli-i în mod plă
cut și educativ orele de odihnă.

Festivalul orășenesc al tinere
tului a prilejuit intensificarea 
muncii culturale, obținîndu-șe 
frumoase rezultate pe această li
nie, formațiile artistice bucurîn- 
du-se Încă de la începutul anului 
de aprecierea unanimă a localni
cilor. Brigăzi artistice de agita
ție, ca cele ale organizațiilor 
U.T.M. de la P.T.T.R., O.G.L, 
„Munca colectivă" și altele, au 
dat numeroase spectacole în în- , 
treprinderile respective, în oraș și 
multe s-au deplasat în raion. Este 
demn de remarcat rolul deosebit 
de educativ al programelor aces
tor formații artistice.

Mulți tineri sînt antrenați de 
asemenea în activitatea formați
ilor de dans sau corale. Organi
zațiile U.T.M. s-au ocupat de or
ganizarea în timpul liber a joilor 
sau duminicilor tineretului In ca
drul acestora un loc important 
l-a avut munca de îndrumare a 
tinerilor spre lectură și îndeo
sebi înțelegerea cărții citite. S-au 
organizat concursuri gen u „Dru
meții veseli" avînd ca temă viața 
și opera unor scriitori indicați în 
bibliografia concursului „Iubiți 
cartea". Recenziile, serile lite
rare, reuniunile tematice organi
zate în mai toate organizațiile 
U.T.M. contribuie de asemenea la 
petrecerea cu folos a timpului li
ber.

Dar dacă pînă la desfășurarea 
festivalului orășenesc — care; a 
avut loc la sfîrșitul lunii august 
— organizațiile U.T.M. s-au preo
cupat în mod deosebit de dezvol
tarea activității culturale, de a- 
tunci munca ior în această direc
ție a slăbit.

Este vorba de o practică greșită 

întreprinde nimic pentru a schim
ba această Stare de lucruri.

In oraș există o casă de cul
tură cu un program de activitate 
variat. Sînt cercuri de teatru, de 
artă plastică, foto-cinematogr»fie, 
brigăzi artistice etc. la care ar 
putea fi antrenați zeci de tineri 
din toate organizațiile de bază 
U.T.M. Numărul tinerilor antre
nați în activitatea casei de cul
tură nu trece însă de cîteva zeci. 
De luni de zile sîpt aceiași ti
neri care activează șl în cercul 
plastic și la cel dramatic și în 
brigăzile artistice. Deși există un 
plan de activitate culturală co
mună, munca de colaborare între 
comitetul orășenesc U.T.M. și 
casa de cultură se desfășoară 
Încă formal. De pildă, la cercul 
de artă plastică sînt înscriși 12 
tineri. Mulți dintre ei în lucrări 
dovedesc talent; îndrumările teh
nice de specialitate ipe care le pri
mesc îi ajută să se dezvolte. Dar 
în cerc se organizează foarte pu
ține acțiuni care să-i înarmeze pe 
acești tineri cu cunoștințe despre 
realismul socialist în plastică, 
să-i înarmeze cu cunoștințe poli
tice absolut necesare în orienta
rea lor spre o tematică realist so
cialistă. In cercul de foto-cinema- 
tografie—înzestrat cu mijloacele ne
cesare—sînt înscriși doar 6 tineri. 
Programul acestui cerc este de
osebit de educativ. Se lucrează a- 
cum la un film — „Frumusețile 
raionului Cîmpulung-Muscel" — 
al cărui scenariu cuprinde atît 
trecutul istoric, folclorul șl obi
ceiurile populare de aici, cît și re
alizările din anii de democrație 
populară petrecute în raion. Atît 
comitetul orășănesc U.T.M. cît și 
activul casei de cultură au fă
cut prea puțin pentru atragerea 
spre această formă educativă a 
unui număr din ce în ce mai ma
re de tineri.

De curînd s-a deschis Univer
sitatea populară, care funcționea
ză peJîngă casa de cultură. Nu
mărul tinerilor înscriși nu trece 
de 50 iar la cele 4 secții (socia- 
lism-științific, științele naturii, 
medicină, literatură.) abia parti
cipă 15—20 de tineri.

Numărul mic de tineri antre
nați în activitatea culturală se 
datorește și formelor reduse de 
activitate. Doar în organizațiile 
U.T.M. din școli există cercuri de 
prieteni ai filmului. In nici una 
din celelalte organizații U. T. M. 
nu există nici un cerc prieten al 
filmului sau „Iubiți muzica" — 
deși tinerii merg la filme, discută; 
învață cîntece revoluționare. Or
ganizațiile U.T.M. nu s-au ocupat 
de organizarea unor astfel de cer
curi în care tinerii să fie ajutați 
să înțeleagă mesajul social-poli
tic al filmului vizionat, să învețe 
în mod organizat cîntece revolu
ționare de masă, a căror cunoaș
tere contribuie nemijlocit la edu
carea lor revoluționară.

Nu este suficient că aceste lucruri 
sînt cunoscute atît de comitetul 
orășenesc cît și de comitetul ra
ional U. T. M. Ele trebuie să ac
ționeze de îndată la schimbarea 
acestei stări de lîncezeală. Or
ganizarea timpului liber al tine
rilor, în mod plăcut și educativ 
în același timp, este o sarcină 
permanentă care trebuie să stea 
în atenția tuturor organizațiilor 
de bază U.T.M., cît și a comi
tetelor orășenesc și raional 
U.T.M. Muscel, care trebuie să 
desfășoare O muncă intensă de în
drumare și control în această di
recție.

EL. DANCIU

în procesul muncii de educație 
a tineretului un rol deosebit de 
important îl are activitatea cul
tural-sportivă de masă. în centrul 
atenției organizației U.T.M. din 
comuna noastră a stat din tot
deauna organizarea acestei acti
vități în așa fel incit ea să răs
pundă preocupărilor tinerilor, se
tei lor de cunoștințe.

Un timp destul de îndelungat 
insă nu numai noi, organizația 
U.T.M., treceam în p'anul nostru 
de activitate acțiuni culturale. 
Ace'ași lucru îl făceau și cei 
de la colțul roșu al gospodă
riei colective și de la cămi
nul cultural. Din această pri
cină de multe ori tinerii erau de
rutați, nu știau în care formație 
artistică să participe — a cămi
nului cultura! sau la colțul roșu 
al gospodăriei — pentru că acțiu
nile se suprapuneau. Și practic 
nici noi, nici activiștii culturali 
ai sfatului popular, nu puteam 
mobiliza dec-ît o mică parte din 
tineri și foarte puține fete la ac
țiunile culturale inițiate.

Tuturor acestor neajunsuri noi 
le-am ptis capăt la începutul anu
lui cînd am întocmit planul co
mun de activitate culturală. Sub 
conducerea organizației de par
tid, acest plan a unit în munca 
culturală forțele căminului cultu
ral, gospodăriei colective, condu
cerii școlii și ale organizației 
noastre de tineret. Planul comun 
avea să coordoneze acum întrea
ga activitate cultural-sportivă din 
comuna noastră. In primul rind 
trebuia să antrenăm în munca 
cultural-sportivă un număr mai 
mare de tineri și în special fete. 
Pe de altă parte trebuia să ridi
căm calitatea muncii cuWural- 
sportive pe care noi o desfășu
ram

Colaborarea pe care am reali- 
zat-o pe baza planului comun a 
dus tocmai la îndeplinirea aces
tor obiective. In primul rînd, pe 
baza planului încă din primele 
luni ale anului am desfășurat o 
muncă susținută de recrutare și 
îndrumare a tinerilor spre forma
țiile artistice organizate în cadrul 
căminului cultural. Astfel am 
reușit să creăm o formație ar
tistică puternică, la care parti
cipă peste 60 de tineri și care 
prezintă astăzi programe intere
sante și educative.

Programul de activitate ca șî 
repertoriul formației artistice a 
fost de fiecare dată pus în discu
ția reprezentanților semnatari ai 
planului comun. Astfel că munca 
desfășurată de formația artistică 
de Ia căminul cultural a venit tot 
timpul în sprijinul muncii care 
se desfășura în gospodăria colec
tivă pentru întărirea și dezvolta

Rapsodia romîna
Lui Enescu

Atita calm, atita nostalgie 
Iți picură-n auz cintul viorii t 
Și fără voie -te cuprind fiorii, 
Cînd îi asculți sublima melodie.

Ce miinte-nflăcărată i-a dat viață!
Ce suflet frămîntat de pasiune!
Ce patos și ce caldă viziune
A tălmăcit vibr-ația-i măreață 1

In ea doinesc ciobanii cu mioare 
Și cîntă frunza cîn-tec haiducesc. 
In ea se-aude susur de izvoare

Ce fapte minunate povestesc 
Și cintul ciocîrtiei către soare. 
Enescu și poporu-n ea doinesc.

BALAȘOIU MIHAI
elev cl. a Xl-a A Școala medie nr. II

București

rea ei. In felul acesta agitația fă
cută de formația artistică a aju
tat mult lămuririi tineretului asu
pra sarcinii de a folosi din plin, 
timpul prielnic de lucru. De pil
dă, în timpul campaniei pentru 
terminarea recoltei cerealelor, bri
gada artistică de agitație de la 
căminul cultural s-a deplasat 
deseori la ariile de treier prezen- 
tind scurte programe în care, cu 
ajutorul versului satiric eîau ară
tate lipsurile unor tineri ce nu-și 
vedeau de treabă; în același timp 
celor vrednici H se aduceau cu
vinte de laudă.

Tot datorită muncii unite, coor
donate de un plan comun, am pui 
baza unui cerc al tinerilor natu' 
raliști pe lingă căminul cultura 
pe cafe nu reușisem să-l creăn 
pînă atunci și care desfășoari 
acum o activitate rodnică.

De asemenea ne-am dat seam< 
de roadele colaborării și în orga 
nizarea festivaiuluiui comunal. Ti 
neretul a participat într-un numă 
mare la activitatea formațiilor ar
tistice și sportive. Pe6te 200 de ti 
neri au participat la Spartachiad 
de vară. Noi arn reușit ca pri 
această colaborare să organizăr 
temeinic timpul liber al tineretului 
Astfel „Joile tineretului" s-au ți 
nut cu regularitate la căminul cti 
furai. Și nu s-a mai întîmplat c 
sfatul popular să ne interzică a 
cest lucru sau la căminul culture 
să se programeze o altă activitat 
în ziua de joi. In timpul verii î 
special noi arii reușit, să organ 
zăm duminici ale tineretului, k 
seara, după orele de producție, it 
vățătoril ne-au dat ajutor să orgf 
tlizăm distracții pentru tineri.

Noi, comitetul U.T.M., am avi 
îhsă grijă să urmărim tot timpi 
îndeplinirea planului și convocîr 
periodic ședințe comune de ana' 
ză în legătură cu sarcinile pe ca
le avem de îndeplinit, ne preoc, 
păm îndeaproape ca acțiunile îL 
treprinse să răspundă preocupat 
lor tinerilor, dorinții lor de a c 
păta mereu noi și temeinice cuno 
tințe. Acum,. în perioada de iar; 
avem posibilitatea să organiză 
un volum mai mare de acțiuni ct 
turale care să servească sarci# 
de educație comunistă a tineret 
lui. Continuind pe aceeași linie 
unirii eforturilor tuturor factorii 
de răspundere, sub conducerea c 
ganizației de\partid, noi vom p 
tea organiza o bogată activita 
cu un profund conținut educaț
ia care toți tinerii să participe, f 
treeîndu-și astfel cu folos timp 
liber.

ION SAVU 
secretatul comitetului U.T.. 
din comuna Vlădeni, raior

Fetești

primit insigna. Tovarășii din co
mitetul U.T.M. consideră că mai 
este timp pînă la sfîrșitul anului 
pentru ca un număr de tineri să 
absolve concursul. Timp — deși 
puțin — mai este într-adevăr, dar 
un control mai atent ar arăta co
mitetului CJ.T.M. că mulți dintre 
cei care contează ca înscriși la 
concurs nu se pregătesc temeinic

f Cercul tinerilor
\iubitori de literatură
j- Deși de curînd înființat, 
f oercul tinerilor iubitori de lite- 
(ratură din orașul Slobozia 

veche desfășoară o activitate
( intensă.
î In ultima ședință, s-a discu- 
I tat despre ; subiectul, ideea și 
t tema unoi opere literare. Tineri 
ț ca G. Vță, G. Breteanu și 
f mulți alții au participat activ 
ț la discuții.
( De asemenea la cercul de artă 
l plastică, la conferințele pe te- 
( me politice, la brigada artistică 
(de agitație de curînd infiin- 
l țață, participă un număr mare 
} de tineri.

PUȘA PĂUN 
funcționară

Teatrul Armatei sa adresează 
prin repertoriul său în mare mă
sură tineretului. De aceea am 
considerat o datorie importantă a 
noastră ca, în afara spectacolelor 
pe care le prezentăm în sălile tea
trului, să sprijinim activitatea ar
tistică a tineretului din întreprin
deri, școli și facultăți, din unități 
militare, să acționăm în mod deo
sebit pe linia sprijinirii muncii de 
educație comunistă și patriotică a 
tineretului. In același timp am ur
mărit să atragem tineretul spre 
teatru, să-i formăm deprinderea 
de a socoti spectacolul de teatru 
ca un mijloc de educație, de pre
gătire a unui tînăr dornic de a-și 
însuși cît mai mult din comorile 
științei și culturii.

Noi am căutat astfel să contri
buim la educația tineretului, apro- 
piindu-1 de teatru, dezvoltîndu-i 
gustul pentru teatru, îmbogățin- 
du-i cunoștințele despre dramatur
gie. Astfel — în colaborare cu co
mitetul orășenesc U.T.M. și Casa 
Centrală a Armatei — am organizat 
un ciclu de seri literare din „Isto
ria teatrului romînesc". Cidlul s-a 
deschis de curînd prin conferința 
artistului poporului George Vra- 
ca despre primele începuturi ale 
teatrului romînesc. Ciclul va 
continua cu prelegeri despre ope
ra lui Vasile Alecsandri, C. Ne- 
gruzzi, M. Eminescu, B. P. Haș- 
deu, B. Delavrancea, Ion Luca 
Caragiale, despre dramaturgia în
tre cele două războaie șl drama
turgia romînească contemporană.

Pentru ofițerii elevi ai Academiei 
militare organizăm un ciclu spe
cial de seri literare din „Istoria 
teatrului romînesc". Adeseori ac
torii tineri ai teatrului nostru sînt 
solicitați să dea ajutor echipelor 
artistice de amatori ale caselor o- 
fițerilor. Pentru a putea cunoaș
te mai bine cerințele militarilor 
organizăm periodic consfătuiri cu 
șefii de cluburi și responsabilii 
culturali din unități și instituțiile 
militare.

De un frumos succes se bucură 
recitalurile de poezie pe care noi 
le organizăm, fie la C.C.A., fie în 
întreprinderi, școli și unități mili
tare. Fiecare asemenea recital de 
poezie este axat pe o anumită te
mă. Recent la C.C.A. a avut loc 
un recital de poezie pe tema „E- 
rOismul și dragostea de patrie a 
ostașului romîn în luptele duse 
împotriva cotropitorilor". Sînt 
în pregătire recitaluri de poe
zie și seri de teatru pe teme 
ca „Bărbăția și curajul osta
șului romîn oglindite în lite
ratură", „Lupta dintre nou și 
vechi reflectată în dramaturgie", 
„Dragostea față de partid a po
porului nostru oglindită în dra
maturgia contemporană", „Tinere, 
tul în dramaturgia contempora- 
hă“, „Lupta partidului pentru 
transformarea socialistă a agricul
turii oglindită în dramaturgie" și 
alte teme interesante.

Este firesc ca teatrul nostru să 
acorde o atenție deosebită spriji
nirii activității artistice din unită

țile militare, desfășurării unei 
intense munci de educație comu
nistă și patriotică a militarilor.

Adeseori ne deplasăm în între
prinderi și unitățile militare cu 
spectacole ca, de pildă, „Ecate- 
rina Teodoroiu", „O zi de odih
nă" sau piese și vodeviluri într-un 
act ale clasicilor literaturii ro-

Teatrul
în sprijinul tinerilor 

actori amatori 
locot. colonel Marius Ândone

------

mine —• „Harță răzeșul", „Doi 
țărani și cinci cîrlani", „Trei crai 
de lă Răsărit", „O repetiție mol
dovenească" și altele.

Teatrul a luat sub patronajul său 
multe unități militare, numeroși 
actori ai teatrului pregătesc echi
pele artistice ostășești, pentru ti
nerii militari organizăm manifes
tări dintre cele mai variate. Ince- 

pînd de la 1 decembrie deschidem 
o stagiune specială de spectacole 
pentru militari în sala Uranus.

Căutînd să contribuim mai pu
ternic la răspîndirea dragostei față 
de teatru, noi am luat sub pa
tronaj și școala medie „Dimitrie 
Cantemir" din Capitală. Pînă a- 
cum am organizat împreună cu

Armatei

.... ■ ■ ■

școala cîteva manifestări artistice. 
Printre cele mai recente se înscriu 
o seară de poezie sovietică la care 
și-au dat concursul actorii noștri 
și poetul Nicolae Tăutu. De cu
rînd am stabilit împreună cu con
ducerea școlii organizarea unor 
manifestări comune cu prilejul 
zilelor de 30 Decembrie și 24 
ianuarie.

De multe . ori organizațiile 
utemiste din întreprinderi și școli 
ne solicită ajutor în organizarea 
activității artistice. Numeroși ac
tori ai teatrului au fost repartizați 
ca instructori pe lîngă întreprin
deri și îndeosebi pe lîngă insti
tuțiile superioare de învățămînt.

Astfel, actorii și regizorii noștri 
merg pe teren, în fabrici, școli, in
stituții și-i ajută pe actorii ama
tori la însușirea măiestriei actori
cești, îi ajută la punerea în sce
nă a diferitelor piese. De pildă, 
tovarășii Constantin Guriță, Ion 
Punea și Geo Marin au sprijinit 
pe actorii amatori de la Institu
tul medico-farmaceutic și de 
la Ministerul Sănătății și Preve
derilor Sociale, iar regizorii Eca- 
terina Schean și Vladimir Nad- 
veschi au ajutat la punerea în 
scenă a unor spectacole la 
IPROCHIM și Casa de cultură 
maghiară din Capitală.

A devenit — ca să spun așa — 
tradițională colaborarea noastră 
cu cercul de artă dramatică a ca
sei de cultură a studenților „Gri- 
gore Preoteasa".

Desigur că nu este ușor să or
ganizezi atît de multe și variate 
activități obștești, în acest scop 
pe lîngă direcția teatrului func
ționează o comisie formată din 
regizori și actori care coordonea
ză și organizează toată activitatea 
obștească a teatrului. Săptămînal, 
odată cu programul de spectacole 
al teatrului se stabilește și pro
gramul acestor manifestări.

In planul nostru de viitor, in
tenționăm, printre altele, luarea 
sub patronajul artistic al teatru
lui a unei gospodării agricole co
lective din împrejurimile Capita
lei, montarea unor piese special 
pentru deplasări în unități mili
tare și la sate și imprimarea pe 
bandă de magnetofon a unor pie
se într-un act cu specific militar 
— pentru stațiile de radio-ampli
ficare a unităților militare din 
provincie. Ne-am gîndit de ase
menea să stabilim o colaborare 
mai strînsă cu casele de cultură 
ale tineretului din Capitală — să 
le sprijinim în organizarea mani
festărilor lor artistice, să organi
zăm spectacole sau chiar scurte 
stagiuni de cîteva spectacole.

Pentru colectivul teatrului nos
tru — sprijinirea activității artis 
tice a tineretului — fie că este 
vorba de organizațiile utemiste 
din întreprinderi, școli sau uni
tăți militare — constituie după 
cum se vede o preocupare per
manentă căreia îi acordăm toată 
grija. Noi căutăm astfel să dezvol
tăm și să îmbogățim frumoasa 
tradiție a teatrului nostru care și-a 
format primul său nucleu cu 15 
ani în urmă, pe teritoriul sovietic, 
în cadrul activității amatorilor di
viziei de voluntari „Tudor Vla- 
dimirescu" ; mulți dintre actorii 
noștri au jucat în echipele artisti
ce militare de front în războiul 
împotriva fascismului.

In sala de lectură a Club 
lui C.F.R. „Grivița Roșie" d 
Capitală numeroși tineri mu 
citori vin zilnic să citească, ] 
studieze. Obiectivul fotogra! 
a surprins, adtnciți în lectun 
pe cîțiva dintre ei.



Cercul de muzică al Palatului Pionierilor din Capitală atrage tot mai mulți copii, tn fotografie: 
cîțiva copii la ora de pian.

După ce te-ai 
căsătorit poți uita 
sacrificiul părinților ?

Telegr a me
Excelenței Sale Domnului 

FUAD ȘEHAB, 
Președintele Republicii 

Liban
Beirut

De ziua sărbătorii naționale a 
Republicii Liban — ziua indepen
denței — vă rog să primiți Exce
lență, din partea Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Populare Roniine și a mea perso
nal cele mai bune urări de fericire 
pentru dv‘, precum și de înflorire 
ți succese pentru poporul libanez.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 

Populare RomineDiscuția ce se poartă în coloa
nele ziaruiui nostru despre viața 
de familie în strinsa ei legătură 
cu viața socială e urmărită cu un 
deosebit interes de tinerii din în
treprinderea noastră. In rindurile 
de mai jos aș vrea însă să ridic 
o altă problemă, aceea a rela
țiilor dintre tinerii căsătoriți și 
părinții lor.

Sîntem doi frați, tatăl nostru e 
de meserie rotar și-mi amintesc 
că pe cînd eram copil muncea 
din greu prin curțile bogzțilcr zi 
și noapte, să ne pcată asigura o 
bucată de pline. Ocupind țara 
fasciștii i-au interzis însă cu de- 
săVîrșire și acest „drept", argățlâ 
la chiaburi, pe motivul eă în co
mună erau prea mulți rotari. In 
schimb i-au eliberat o adeverin
ță că poate cerși „liber". Așa am 
pornit întreaga familie să colin
dăm prin țară ca „vandraci" 
(cum se spunea în Ardeal la va
gabonzi) pină în anul 1945 cind, 
intoreîndu-ne !n satul natal, am 
fost împroprietăriți de regimul de
mocrat-popular cu 3,07 ha. Datorită 
grijii partidului viața noastră s-a 
schimbat radical. In 1948, eu și fra
tele meu am plecat să muncim vo
luntar pe șantierele tineretului de 
la Bumibești-Livezeni și Salva 
Vișeu. Astăzi și eu și fratele meu 
ne-am găsit un rost bun în viață, 
eu mut-cind ca mecanic la Timi
șoara, iar el ca funcționar la o 
instituție din raionul Beclean. De 
ce a trebuit să povestesc toate a- 
cestea ? Pentru că uneori omui 
uită greutățile prin care a trecut 
în viață, uită de truda părinților 
care deseori, în viața neagră din 
trecut au renunțat să mănînce 
pentru ca să poată rămîne copii
lor o bucată mai mare de pline. 
Și trebuie să mărturisesc cu ini
ma strînsă că un asemenea om e 
fratele meu Fierea D„ care, căsă- 
torindu-se cu Paulina D„ a rupt 
dintr-o dată orice relații cu pă
rinții noștri.

Părinții noștri sînt, intr-adevăr, 
bătrini șl au nevoie de ajutorul 
nostru material, dar el n-au ce
rut niciodată aceasta de la noi. 
Cerința lor e să nu ne rupem cu 
totul viața noastră de viața lor. 
să trăim șl să ne bucurăm îm
preună, să ne aducem unii alto
ra la cunoștință frămîntărilc și 
gîndurile noastre. Fratele meu. 
insă, deși locuiește numai la 2 
km. depărtare de satul părinților, 
nu numai că nu-i vizitează nicio
dată, dar chiar și atunci cind are 
prilejul să-i intilnească ii oco
lește. Care este motivul ? Atitu
dinea nedemnă manifestată de 
fratele meu in relațiile sale cu 
părinții iși are rădăcinile Intr-o 
concepție străină moralei noastre, 
și care i-a imbicsit conștiința. A- 
tit lui cit și soției sale care, fiind, 
rogu-mă, soție de funcționar, 
„doamnă", le e rușine cu niște pă
rinți și socri care, pe vremuri au 
fost cerșetori. Acest dispreț bur
ghez față de niște oameni simpli, 
muncitori din tată-n fiu, nu poate 
să nu ne copleșească de tninie. Mă 
intreb cum a putut Florea, fratele 
meu cu care am trecut împreună 
prin aceleași greutăți, să cadă sub 
influența unei concepții atît de 
stranii și odioase ?

în familia de tip socialist nu 
este loc pentru dușmănie intre 
părinți și copii, lucru atit de

frecvent în familia burgheză unde 
Intre copii se duc lupte murdare 
pentru moștenirea avuției părinți
lor. Cu atît mai condamnabilă a- 
pare, astfel, atitudinea familiei 
fratelui meu față de părinți. Ce 
fel de tînăr constructor al unei 
vieți noi poate fi frate.e meu dacă 
a -ajuns să-și disprețuiască părin- 
ții, să-i fie rușine cu ei pentru că 
in trecut, lipsiți de orice drepturi 
umane, au fost umiliți atlt de în
jositor ?

Nu înseamnă oare că însăși 
comportarea fratelui rr.zu e astfel 
înjositoare și Condamnabilă ?

SILVIU DANILA 
mecanic

Excelenței Sale Domnului 
ION GHEORGHE MAURER, 

Președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare 
Romtne

București
Mulțumesc călduros Excelenței 

Voastre pentru urările de fericire 
pe care ați binevoit să mi le adre
sați cu ocazia sărbătorii naționa
le a Libanului. Vă rog să primiți 
urările ce le adresez pentru feri
cirea personală a Excelenței Voa
stre și pentru prosperitatea po
porului romin.

FUAD ȘEHAB

La 28 noiembrie a încetat din 
viață în urma unei boli necruță
toare tovarășa Moraru Marta, de
putata în Marea Adunare Națio
nală, veche activistă a mișcării 
muncitorești, membră în Prezidiul 
Consiliului ^Central al Sindicate
lor și președintă a Comitetului 
.Central al Sindicatului Muncitori
lor din Industria Bunurilor de 
Coqsum.

Tovarășa Maria Moraru s-a 
născut la 29 august 1911, în co
muna Puțuri, regiunea Craiova. 
A cunoscut mișcarea muncito
rească încă de tînără și a deve
nit membră a Partidului Comu
nist din Romînia în anul 1939, 
activînd pe linia Ajutorului Roșu 
și înîruntînd cu curaj greutățile 
muncii ilegale.

După eliberarea țării, particîpă 
la organizarea în sindicat a mun
citorilor textiliști din București, 
în anul 1947 a fost aleasă preșe
dintă 
rești. 
1952

cadrul Confederației Generale a 
Muncii. în anul 1952 a fost alea
să președintă a Comitetului Cen
tral ăl Sindicatului Muncitorilor 
din Industria Bunurilor de Con
sum, iar în 1953 membră în Pre
zidiul Consiliului Central al Sin
dicatelor. In anul 1957-1958 a 
fost președintă a Uniunii Inter
naționale Sindicale a Muncitori
lor din Industria Textilă și Blă
nuri.

Din anul 1952 a fost deputat 
în Marea Adunare Națională, în- 
deplinindu-și cu conștiinciozitate 
mandatul încredințat de alegă
tori.

Pentru meritele sale in mun
că. pentru contribuția adusă la 
construirea socialismului, tova
rășa Maria Moraru a fost dis
tinsă cu ordine și medalii ale 
Republicii Populare Romine.

Moartea sa prematură consti
tuie o pierdere pentru poporul 
muncitor și mișcarea sindicală 
din țara noastră.

ADUNARE NAȚIONALA

ii
ai ...... ........

IN PREAJMA CELUI DE-Al lll-lea 
CONGRES AL COOPERAȚIEI

Importante succese ale cooperației de consum

In întreaga țara

Cooperația de consuni din țara 
rtoastră, organizația de masă care 
numără peste 5.200.000 de membri, 
va face peste citeva zile, cu pri
lejul celui de-al lll-lea Congres al 
său, bilanțul realizărilor obținute 
in anii puterii populare.

Datorită grijii continue a parti
dului și guvernului pentru satisfa
cerea cerințelor mereu crescinde 
ale oamenilor muncii de la sate, 
unitățile cooperației de consum 
desfac un volum mereu sporit de 
mărfuri industriale. Așa, de exem
plu, valoarea mărfurilor desfăcute 
in anul acesta a crescut cu 50 la 
sută față de 1954, cind a avut loc 
al 11-lea Congres.

Pentru a contribui la creșterea 
producției agricole, unitățile coo
perației de consum au asigurat ță-

rănimii muncitoare o aproviziona
re din ce în ce mai bună cu rtta- 
șini-unelte agricole, piese de 
schimb, îngrășăminte chimice, fun
gicide etc.

Importante realizări au fost ob
ținute de cooperația de consum și 
în valorificarea produselor gospo
dăriei țărănești. Totodafa s-a îm
bunătățit activitatea de contracta
re a produselor agricole.

Ca urmare a îmbunătăți
rii indicilor financiari, fondurile 
proprii ale cooperației de consum 
au crescut in ultimii patru ani cu 
peste 530 milioane de lei. Peste 
1000 de cooperative de consum 
și-au asigurat fonduri proprii, fără 
a mai folosi credite de la stat.

(Agerpres)

Maistrul Constantin Răducanu de la Fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ împreună cu tînăra Lia Brebenariu probează un 

model din colecția anului 1959.

Oamenii muncii discută tezele raportului 
pe care tovarășul N. S. Hrușciov il va prezenta 

la cel de-al XXl-lea Congres al P. C. II. S.
In întreaga țară oamenii muncii discută cu deosebit interes te

zele raportului pe care tovarășul N. S. Hrușciov il va prezenta 
la cel de-al XXI-tea Congres al P.C.U.S. Muncitorii, țăranii, inte
lectualii au subliniat cu acest prilej că cifrele grandioasei dez
voltări a Uniunii Sovietice pe drumul comunismului arată încă o 
dată marea superioritate a socialismului asupra capitalismului și 
ilustrează politica consecventă de menținere și consolidare a păcii 
promovată de statui sovietic. Oamenii muncii văd în uriașele suc
cese ale Uniunii Sovietice o garanție a dezvoltării țării noastre 
pe drumul luminos al socialismului, a continuei intăriri a întregu
lui lagăr socialist. Discutind cu entuziasm despre mărețele pers
pective pe care planul U.R.S.S. pe următorii șapte ani le deschide 
în fața intregului lagăr socialist, oamenii muncii iși exprimă hotă- 
ritea de a lupta cu forțe sporite pentru triumful cauzei socialis
mului și păcii.

CLUJ
In marile Întreprinderi industria

le din Cluj, Turda, Cîmpia Turzii, 
Ocna Mureș și alte localități din 
regiune, în instituțiile de știință, 
artă și cultură, la sate, Oamenii 
muncii continuă să discute cu în
suflețire tezele raportului tovarășu
lui N. S Hrușciov.

Numai în cîteva zile peste 10.500 
de oameni ai muncii clujeni âu 
participat la cele 393 convorbiri 
organizate de agitatori în între
prinderi, instituții și institute de 
invățămînt superior.

„Punînd în valoare uriașele sale 
rezerve naturale,, a spus minerul 
Ion Gavriș de la Ocna Mureș, U- 
niunea Sovietică va avea peste 
șapte arii o producție cu 80 la sută 
mai mare decît cea pe care o are 
acum. Sînt ferm convins că oa-5 
menii sovietici vor transforma în 
realitate acest țel cu adevărat ului
tor. Mă mîndresc că sînt marto
rul acestei uriașe munci care 
transformă comunismul dintr-un 
Vis îndepărtat într-o realitate

Succesele Uniunii Sovietice sînt 
succeke pentru toate țările socia
liste. Pășind înainte pe drumul 
construirii comunismului, Uniunea 
Sovietică va putea ajuta și mai 
mult dezvoltarea acestor țări. Mă
rețul plan al dezvoltării economiei 
U.R.S.S. ne însuflețește în muncă 
de construire a socialismului în 
patria noastră, în lupta noastră 
pentru o viață fericită, pentru 
pace în lumea întreagă".

„Cifrele conținute în tezele ra
portului tovarășului N. S. Hruș-

ciov, a subliniat într-o convorbire 
ceferistul Ion Bătrîn din Dej, ara
tă lumii întregi că singurul scop 
ăl producției socialiste este omul 
și nevoile sale. Oamenii sovietici 
vor avea într-un timp relativ scurt 
cel mai ridicat nivel de trai. Este 
o mare fericire să muncești pentru 
un asemenea țel nobil. Poporul no
stru merge și el înainte pe drumul 
vieții noi, îmbelșugate, sub condu
cerea Partidului .Muncitoresc Ro
mîn, contribuind la întărirea pu
ternicului lagăr' socialist în frunte 
cu Uniunea Sovietică".

ORAȘUL STALIN
In cele 630 de convorbiri care 

au avut loc pînă acum în regiu
nea Stalin au luat cuvîntul peste 
9000 de muncitori, țărani munci
tori și intelectuali.

La adunarea oțelarilor de la u- 
zinele de tractoare „Ernst Thăl- 
mann", muncitorul Nicolae Todea 
a spus :

Admirăm hotărîrea fermă a po
porului Sovietic de a se situa în-

tr-un viitor apropiat în fruntea tu
turor popoarelor din punct de vede
re ăl nivelului de trai. Marea expe
riență de luptă și viață a poporu
lui frate constituie pentru întreaga 
lume o garanție că toate prevede
rile planului vor fi îndeplinite și 
chiar depășite. Realizarea planului 
pe șapte ani va influența notărîfor 
asupra progresului omenirii. Este 
clar pentru oricine că în condiții
le cind o asemenea mare țară se 
dezvoltă într-un ritm atît de ra
pid, economia celorlalte țări socia
liste se va dezvolta în condiții 
mult mai favorabile.

Constructorii de autocamioane, a 
spus muncitorul C. Criveanu de la 
uzinele „Steagul Roșu", au primit 
cu nespusă bucurie tezele raportu
lui pe care tovarășul N. S. Hruș- 
ciov îl va prezenta la cel de-al 
XXl-lea Congres al P.C.U.S. Ne 
bucurăm din inimă că prin înfăp
tuirea acestor prevederi îndrăznețe 
producția lagărului nostru socialist 
va fi peste șapte ani mai mare 
decît cea a lagărului capitalist. 
Fiecare înțelege că o asemenea u- 
riașă sarcină se poate realiza nu
mai în condiții de pace, în con
dițiile promovării unei politici con
secvente de înțelegere și colabora
re între toate popoarele lumii, po
litică pe care marea noastră prie
tenă Uniunea Sovietică, a promo
vat-o din prima zi a existenței sale.

Discutarea tezelor raportului to
varășului Hrușciov prilejuiește un 
puternic avînt politic și în muncă, 
întărește încrederea oamenilor 
muncii în triumful măreței cauze 
a socialismului și comunismului.

(Agerpres)

a Sindicatului Textil-Bucu- 
în perioada anilor 1949 — 
a muncit ca activistă în

MAREA 
A REPUBLICh POPULARE ROM INE 

CONSILIUL CENTRAL AL SINDICATELOR 
DIN REPUBLICA POPULARA ROMtNA

Din partea Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romtne 

fi a Consiliului Central al Sindicatelor din R.P.R.
Marea Adunare Națională a 

Republicii Populare Romîne și 
Consiliul Central al Sindicatelor 
din R.P.R. anunță cu adînca du
rere încetarea din viață a tovară
șei Maria Moraru, deputată în 
Marea Adunare Națională, mem
bră în Prezidiul Consiliului Cen
tral al Sindicatelor și președintă 
a Comitetului Central al Sindica
telor Muncitorilor din Industria 
Bunurilor de Consum.

Sicriul cu corpUI neînsuflețit al

defunctei a fost depus în sala 
Casei de Cultură a Sindicatelor 
din B-dul 6 martie nr. 2$.

Oamenii muncii îți pot lua ră
mas bun de la tovarășa Maria 
Moraru azi, 30 noiembrie între 
orele 8 și 11.

Cortegiul funebru va porni de 
la Casa de Cultură a Sindicate
lor la ora 11.

Ceremonia funebră șl Incinera
rea vor avea loc la Crematoriul 
„Ceniișa".

Cuvîntarea televizată 
a ambasadorului R. P. Albania 

la București
Cu prilejul celei de-a 14-a ani

versări a eliberării Albaniei de sub 
jugul fascist și a 46-a aniversare 
a proclamării independentei Alba
niei, sîmbătă seara, ambasadorul 
extraordinar ți ministru plenipo
tențiar al R. P. Albania la Bucu
rești, Hasan Alimerko a ținut o 
cuvîntare la postul de televiziune 
București.

Ambasadorul Hasan AlitnerkO a

trecut ta revistă importantele în
făptuiri obținute dă poporul alba
nez, sub conducerea Partidului 
Muncii din Albania pe drumul 
construirii socialismului. Vorbito
rul a subliniat marea importanță a 
colaborării frățești între» toate ță
rile socialiste, pentru continua în
tărire a lagărului socialist și con
solidarea păcii în întreagă lume.

Adunare consacrată celei de-a 14-a aniversări 
a eliberării Albaniei

Sînlbătă seara a avut loc la 
Casa Centrală a Armatei din Ca
pitală 0 adunare consacrată celei 
dea 14-a aniversări a eliberării 
Albaniei de sub jugul fascist.

Cu acest prilej, colonel Ștefan ’reprezentanți 
Polanszky a vorbit despre lupta Albania la B 
eroică dusă de poporul albanez 
*nb conducerea Partidului Comu-

nist pentru eliberarea țării și 
despre Succesele obținute pe dru
mul construirii socialismului îfi 
cei 14 ani de viață liberă.

La adunare au fost de față și 
prezefltanți ai Ambasadei R. P. 

București.

(Agefpres)

Mîndru e Banatul nostru 
(Urmare din pag. 1-â) 

treaptă valorificarea folclorului. 
Constantin Diaconovici Loga seri-

Toastul ambasadorului R. P. Albania Hasan Alimerko

Cronica liternră prancjx MuntCdnU: „țCITll
Romancierul Francisc Muntea

nu lucrează de mai bine de cinci 
ani, cum a mărturisit de curînd, 
la romanul „Născut în Europa", 
roman a cărui acțiune se desfă
șoară între anii 1932 și 1952, in
tenționând să fie o amplă frescă 
a societății noastre pe această 
perioadă de 20 de ani, plină de 
frămintări și evenimente zgu
duitoare pe coordonatele cărora 
evoluează destinul unui tînăr. 
Pentru realizarea acestui roman, 
Francisc Munteanu a adunat un 
imens material extras din pro
pria sa experiență de viață, a 
făcut mii de fișe și însemnări, a 
redactat sute de pagini. Ca orice 
creator adevărat, exigent față de 
propria sa producție, bun cunos
cător al legilor artei și al arhi
tecturii armonioase a genului 
preferat, romanul lui Francisc 
Munteanu nu a aglomerat tot 
materialul adunat în paginile 
prelucrate epic pentru romanul 
,Născut în Europa", ci a făcut 
o riguroasă selecție, reținînd e- 
sențialul și necesarul. Materialul 
prisosit, deși nu și-a aflat loc în 
economia romanului, reprezintă 
totuși o Valoare certă, este inte
resant, insumînd în el o experien
ță bogată de viață, imagini sem
nificative din realitățile a două, 
zeci de ani. Substanța acestui 
material a fost transpusă epic în 
volumul de povestiri „Hotel 
Tristețe", apărut anterior, și în 
volumul de schițe și povestiri 
„Cerul începe la etajul 3“ apă
rut recent în Editura tineretului.

Schițele și povestirile din acest 
nou volum al lui Francisc Mun
teanu, în mare măsură autobio
grafice, evocă scene sau episoa
de mai ample, atît din copilăria 
și adolescența scriitorului cît și 
din anii tinereții și ai maturită
ții. Scenele și episoadele zugră
vite nu prezintă un interes limi
tat. izolat la persoana scriitoru
lui, ci capătă o valoare genera
lizatoare. Persoana scriitorului

începe la etajul 3“

(Urmare din pag. l-a)

drește pe drept cuvînt cu realizările sale. El luptă 
și muncește în pace. Și în lupta sa el nu este sin
gur el are prieteni de viață — cum spune poporul 
nostru — care-I ajută și îl apără de dușmani.

Albania se mindrește că este membra activă și 
face parte din marea familie a lagărului socialist in 
frunte cu Uniunea Sovietică.

In zadar imperialiștii și diverșii lor valeți, revi
zioniștii și mai ales revizioniștii iugoslavi, se stră
duiesc și încearcă să împiedice construirea socia
lismului în Albania, să slăbească prietenia profundă 
ce nutrește poporul nostru pentru marea Uniunea 
Sovietică, să destrame unitatea țărilor lagărului 
socialismului. Ei vor eșua rușinos și in viitor așa 
cum au eșuat și pînă acum.

Poporul albanez urmărește cu atenție și cu mare

citoresc, și salută
Prietenia dintre poporul albanez și popoi 

mîn a spus în încheiere ambasadorul R. P.

din toată inima aceste succese, 
►rul ro- 

... _____________ Alba
nia, datează de mult și această prietenie, in cursul 
existenței puterii populare în ambele țări, a luat 
un caracter nou — cel al ajutorului frățesc, fiindcă 
ambele popoare merg pe același drum și urmăresc 
același ideal — construirea socialismului.

Permiteți-mi dragi tovarăși și prieteni să ridic 
acest pahar,

Pentru prietenia veșnică dintre poporul albanez 
și poporul frate romin ;

Pentru conducătorul său, Partidul Muncitoresc 
Romîn, pentru Comitetul său Centrai în frunte cu 
primul său secretar, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej:

Pentru Guvernul Republicii Populare Romîhe;
- arr tjhi------------ ------------------- Pentru marele lagăr al socialismului in frunte cu

simpatie, marile succese la care a ajun» poporul glorioasa Uniune Sovietică;
'-I. 1——2-------22.2.2 -2_ .‘2—• Pentru pacea infrate romin, sub conducerea Partidului său Mun- lume.

care narează constituie in fond, 
un pretext, servind la evocarea 
și zugrăvirea unor întregi stări 
de lucruri, caracteristice oameni
lor }i realităților dintr-o anume 
perioadă de timp- Francisc Mun. 
teanu nu scrie in scopul limitai 
de a ne informa ce i s-a intim- 
plat lui însuși, ci pentru ca în 
funcție de evenimentele și fapte
le raportate la persoana povesti
torului, să denunțe un trecut în
tunecat. să condamne crimele și 
tilhăriile războiului, și, mai ales, 
că realizeze înalta frumusețe a 
vremurilor noi. a vieții noastre 
de azi.

Schița „Nenea Matei", de pil
dă, nu descrie numai niște sim
ple raporturi de familie, dintre 
un unchiu bogat și nepotul său 
sărac, respectiv scriitorul in anii 
copilăriei, in citeva linii precise, 
clare, schița descrie un reprezen
tant al vechii lumi, tipul bogă
tașului parvenit, nepăsător față 
de durerile și nevoile celor din 
jur, chiar față de cele ale oame
nilor cu care se înrudește scurt 
și amara copilărie a celor săraci, 
a celor apăsați de nedreptatea 
strîmbei orînduiri din trecut. 
Altă schiță „Un păcat de șase 
tone", descrie cu mult humor un 
episod din anii de școală. Risul 
care se degajă este însă un rîs 
demascator, acuzator al unor rea
lități sumbre din trecut. Humo
rul intimplărilor prin care trece 
școlarul are semnificații adinei, 
dezvăluind și acuzind putregaiul 
școlii burgheze, incapacitatea și 
meschinăria reprezentanților ei.

tn povestirile „O felie de pli
ne", „Un bou vagon", „Cerul în
cepe la etajul 3", „Kilometru 
1314", scriitorul evocă tragismul 
anilor de război. Sînt în aceste

povestiri pagini de intens drama
tism, cu largă putere de emo
ționate. Francisc Munteanu evo
că adesea întimplările prin care 
a trecut, într-un ritm trepidant, 
cu sobrietate, retrăind suferințele 
de odinioară, de pe cind era ti
monier de șlep pe Dunăre. El 
descrie cu ură adincă fărădelegi
le comise de hitleriști și de fas
ciștii romîni și maghiari, con
damnă cu hotărîre ororile răz
boiului : urmările lui nefast» 
pentru existența oamenilor din 
popor.

Întunecatelor realități din tre
cut și ororilor războiului, scriito 
rul le opune frumusețea vremu
rilor de azi și superioritatea mo
rală a oamenilor noi, în schițe și 
povestiri ea „Două întîlniri", „La 
pomul lăudat", „Regele Solo- 
mon-sergentul", și altele. Sem
nificația generală a acestor schi
țe și povestiri este aceea că nu- _ 
mă; într-o orinduire socialistă, 
ca a noastră, omul a putut să-și 
cîșlige adevărata sa demnitate, 
puțind să se bucure pe deplin de 
viață, de roadele muncii sale. E- 
logiul omului nou, cu o conștiin
ță nouă, înzestrat cu trăsături 
morale superioare, care constru
iește socialismul cu pasiune, dat 
fără zarvă și infatuare, este făcut 
în povestirile „La pomul lău
dat..." și „Școala reportajului". 
Minerul din prima povestire și 
strungarul din a doua povestire 
sînt oameni simpli, aureolați de 
modestie în fața reporterului de 
gazetă. Ei depun toate eforturile 
pentru o bogată producție nu 
pentru a se lăuda cu înjumura- 
re, ci pentru că așa îi îndeamnă 
conștiința lor de oameni noi, dra. 
gostea lor pentru construirea lu-

mii socialiste. Francisc Mun- 
teanu a zugrăvit profilul moral 
al acestor oameni cu o remarca
bilă finețe, în culori pregnante, 
pe deplin convingătoare

Schițele și povestirile lui Fran- 
cisc Munteanu din acest volum, 
au, în ansamblul lor, un conținut 
de idei interesant, cu largi sem
nificații, transpus epic cu subti
litate și ingeniozitate artistică, in 
nararea scenelor și episoadelor 
scriitorul dispune de o bogată 
claviatură epică, puțind trece cu 
ușurință, conform necesităților 
interioare ale narațiunii, de la 
sobrietate la humorul dezinvolt, 
de la tonul dramatic la ironia 
satirizatoare și pamflet. Din 
vastul material adunat pentru ro
manul „Născut în Europa", 
Francisc Munteanu a redactat 
intr-adevăr ceea ce era intere
sant, cu excepția cîtorva 'sihițe, 
ca „Domnișoara Coca din Bîr- 
lad" sau „Cum am hotărît să mă 
fac poet", lipsite de consistență 
și semnificații majore

Ca și în lucrările sale ante
rioare, în schițele și povestirile 
din acesș volum Francisc Mun
teanu scrie simplu, familiar, co- 
municînd direct cu cititorul, de 
la om la om, stilul său fiind fe
rit de prețiozități și contorsiuni 
de frază. Francisc Munteanu con
struiește schița și povestirea cu 
aceiași indemînare artistică rele
vată de romanele sale. Concisi- 
unea, claritatea, capacitatea de a 
alege amănuntul esențial, semni
ficativ, de a-l doza logic, echili
brat în economia specifică a ge
nului 
re și 
certe

scurt, cu putere de sugera- 
emoționare sînt calități 
ale acestui fecund scriitor.

TEODOR VÎRGOLICI

Toastul tovarășului Chivu Stoica
(Urmare din pag. l-a)

tuația anormală și primejdioasă care s-a creat în 
Berlin în urma acțiunilor arbitrare ale puterilor oc
cidentale corespund pe deplin securității popoare
lor țărilor socialiste, ca și a tuturor celorlalte po
poare.

Dragi tovarăși și prieteni.
Poporul romin urează din toată inima poporului

frate albanez noi și mari succese în dezvoltarea eco
nomiei și înfloririi culturii naționale a patriei sale.

Vă invit să toastăm pentru Partidul Muncii din 
Albania și Comitetul său Central, pentru primul- 
wcretar al Comitetului Central al Partidului Mun
cii din Albania, tovarășul Enver Hodja, pentru gu
vernul Republicii Populare Albania, pentru întărirea 
continuă a prieteniei intre poporul romîn și poporul 
albanez, pentru pace în lumea întreagă.

Tînărul turnător Ion Tălăban de la uzinele ,,Mao Țze-dun" din Capitală vorbind cu tinerii din bri
gada lui despre proba de la ultima șarjă

țese mai înainte una din primele 
gramatici romînești La Ghizilău, 
acum mai bine de un veac, *-* 
născut primul cor al plugarilor, 
iar Oravița are meritul de a fi 
găzduit primul teatru rominese.

Dar cea mai luminoasă pagini 
din istoria provinciei de margine 
se scrie azi. S-ar părea că pre
zența în perimetrul bănățean a co
loșilor industriali din văile Cara
tului și Nerei umbrise, prin pro
porții și tradiție, orice element 
nou s-ar ivi, Departe de t fi așa, 
elementul epocii socialiste um
brește vechiul tocmai în ceea ce el 
avea mai viguros. Reconstruită la 
alte dimensiuni Reșița de astăzi 
nu mai seamănă cu cea de ieri. 
Fostele uzine „Ferdinand". deve
nite „Oțelul Roșu" ca și cele din 
Topleț au o altă înfățișare, după 
cum altfel arată minele de cărbuni 
și fier ale Banalului.

tn 1948, la Lenauheim, lua 
ființă una dintre întîiele unități 
socialiste ale agriculturii noastre. 
Astăzi socialismul, în satele bănă
țene, îți verifică viguros superiori, 
tatea. Gospodăriile agricole colec
tive se numără cu sutele. Bătălia 
pentru ciștigarea de noi terenuri 
de culturi a antrenat mii de lu
crători ai ogoarelor. înfrățiți prin 
muncă, însuflețiți de năzuința unei 
vieți mai bune lucrează alături de 
romtni — germani, unguri, sirbi. 
S-a petrecut un proces de Osmoză 
a conștiințelor și locul vrajbei na
ționale l-a luat conviețuirea ar
monioasă și respectul omenesc.

Pe planul culturii, Banatul a 
marcat un progres pe care numai 
socialismul îl poale aduce. Dacă 
Oravița are meritul de ă fi înscris 
în istoria teatrului 
literă, uzi numai în 
vează trei Colective 
peră, o filarmonică, 
n-ar fi complectă
aminti Reșița, Lugojul, Caransebe
șul cu instituțiile lor aducătoare 
de lumină. Unități superioare de 
învățămînt, o bază de cercetări 
științifice a Academiei, un mere 
muzeu întregesc peisajul cultural 
al orașului reședință și al regiunii.

Clocotește un suflu nou de viață 
în provincia grănicerească și în
dreptățit este a se zice :

nostru prima 
Timișoara acli- 
teatrale, o 0- 
Și enumerarea 

dacă n-am

Mîndră țară e Bănatu’ 
Că la noi cintă tăt natu !.

i



o importanta contribuție • •

focarului primejdios
din Europa

la slăbirea încordării 
internaționale

Puternicul ecou al propunerilor Uniunii Sovietice 
în problema Berlinului —

0 dovadă a unității lagărului socialist
„RUDE PRAVO*!

O contribuție la lichidarea

PRAGA 29 (Agerpres). — Zia
rul „Rude Pravo" a publicat la 
28 noiembrie un articol de fond în 
care comentează propunerea gu
vernului sovietic cu privire la re
zolvarea problemei Berlinului. 
Realizarea acestei propuneri, scrie 
ziarul, ar aduce un aport însem
nat la cauza păcii și securității 
tuturor popoarelor europene. Ea ar 
contribui la lichidarea focarului 
primejdios din centrul Europei, pe 
care îl reprezintă Berlinul occi
dental datorită politicii puterilor 
occidentale, și în primul rind a 
S.U.A. Această politică este de 
fapt doar o reeditare a politicii 
nefaste din perioada Munchenului, 
cînd puterile occidentale au intrat 
în cîrdășie cu Hitler sperînd că 
prin aceasta vor îndrepta militaris
mul german agresiv spre răsărit 
i— împotriva U.R.S.S.

Tn încheiere ziarul „Rude Pra
vo" artă că guvernul cehoslovac 
sprijină cu hotărîre această iniția
tivă pașnică a U.R.S.S. și își ex
primă convingerea că o asemenea 
rezolvare a problemei Berlinului 
ar crea condiții mai favorabile 
pentru desăvîrșirea construcției so
cialiste în Cehoslovacia.

5,AL AH BAR" :
Puterile occidentale în fața

unei alternative
BEIRUT 29 (Agerpres).— La 28 

noiembrie toate ziarele libaneze au 
publicat pe primele pagini o ex
punere a notelor în problema Ber
linului adresate de guvernul so; 
vietic guvernelor S.U.A., Marii 
Britanii și Franței, precum și răs
punsurile date de N. S. Hrușciov 
în cadrul conferinței de presă de 
Ja Kremlin.

„Intenția Uniunii Sovietice de a 
pune capăt ocupației Berlinului, 
scrie ziarul „Al Ahbar", și de a 
preda guvernului R. D. Germane 
împuternicirile referitoare la ad
ministrarea Berlinului răsăritean 
pune puterile occidentale în fața 
alternativei: să urmeze exemplul 
Uniunii Sovietice și să înceteze 
ocupația Berlinului de vest sau să 
continue să persevereze în politica 
lor și prin aceasta să dovedească 
popoarelor din întreaga lume cine 
anume este dușmanul poporului 
german și al cauzei păcii în în
treaga lume".

„TRYBUNA LUDU" :
Berlinul trebuie să devină 

un oraș al colaborării pașnice 
VARȘOVIA 29 (Agerpres). — 

Referindu-se la propunerile sovie-

SOFIA in DOLIU
SOFIA 29. — De la trimisul 

special Agerpres: Sofia, capitala 
Bulgariei vecine și prietene a îm
brăcat haină de doliu. Cernite sînt 
străzile sale, îndurerați sînt toți 
locuitorii săi.

De pe întinsul întregii țări so
sesc la Sofia nenumărate delegații 
ale oamenilor muncii care vin să 
aducă un ultim salut eminentului 
conducător de partid și de stat 
bulgar.

Pe Palatul Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria unde se află depus 
sicriul cu corpul neînsuflețit al lui 
Gheorghi Damianov, 
color îndoliat bulgar 
în bernă. Prin fața 
marelui dispărut se

drapelul tri- 
a fost coborît 

catafalcului 
perindă, pă-

Numeroase delegații oficiale 
la funeraliile lui Gheorghi Damianov

SOFIA 29 — De la trimisul spe. 
tial Agerpres: In cursul zilei de 
29 noiembrie au sosit la Sofia 
numeroase delegații oficiale care 
urmează să participe la funera
liile lui Gheorghi Damianov.

Sîmbătă dimineața a sosit dele- 
’ gația Republicii Populare Romîne 

alcătuită din tovarășii Constantin 
Pîrvulescu, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., președin
tele Marii Adunări Naționale a 
R.P. Romîne, general maior Mihail 
Burcă, membru supleant al C.C. 
al P.M.R., adjunct al ministrului 
Forțelor Armate ale R.P. Romîne 
și Mihail Roșianu, membru supleant 
al C.C. al P.M.R., ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al R.P. 
Romîne la Sofia, in după-amiaza 
de 29 noiembrie, membrii delega
ției R.P. Romîne au depus o co
roană de flori la catafalcul lui 
Gheorghi Damianov. Pe panglicile 
coroanei sînt înscrise în limba ro
mînă cuvintele „Neuitatului tova
răș Gheorghi Damianov. eminent 
conducător al Partidului Comunist 
și al statului democrat-popular 
bulgar. Din partoa delegației C.C. 
a! P.M.R., Prezidiului Marii Adu
nări Naționale și a guvernului Re
publicii Populare Romîne".

Membrii delegației romîne au 
semnat de asemenea în registrul 
funerar aflat în incinta Adunării 
Populare. 

tice în problema Berlinului, ziarul 
„Trybuna Ludu" scrie: Guvernul 
sovietic a ținut seama de faptele 
reale și de situația care s-a creat 
în acest oraș. Nota U.R.S.S. re
prezintă un plan concret de acti
vitate. Pentru ca Berlinul să în
ceteze in sfîrșit, de a mai fi un 
focar de incendiu în Europa cen
trală, sectoarele, sale occidentale 
trebuie să fie neutralizate și demi
litarizate. Berlinul trebuie să de
vină un oraș al colaborării pașnice 
pentru toți locuitorii săi, el trebuie 
să înceteze de a mai fi un centru 
de conflicte. Propunînd tratative 
cu privire la modificarea statutului 
Berlinului, guvernul sovietic a 
creat posibilitatea rezolvării pașni
ce a acestei probleme.

„AVANT1" :
Puterile occidentale trebuie 
să elaboreze o politică nouă.

lipsită de prejudecăți
ROMA 29 (Agerpres). — Pro

punerile guvernului sovietic în 
problema Berlinului sînt viu co
mentate de întreaga presă italiană.

Intr-un articol redacțional, zia
rul „Avânți", organ al partidului 
socialist, scrie că noile propuneri 
ale Uniunii Sovietice au fost „cu 
totul neașteptate" pentru puterile 
occidentale. Subliniind nervozitatea 
și divergențele din rîndul puterilor 
occidentale în aprecierea situației, 
ziarul își exprimă dorința să fie 
elaborată „o politică nouă, lipsi
tă de prejudecăți, care să țină sea
ma de faptul existenței Republicii 
Democrate Germane și care să 
traseze începutul unei noi perioa
de în slăbirea încordării în Europa 
și în lumea întreagă".

Febrilă activitate diplomatică
la Bonn

BONN 29 (Agerpres). — Propu
nerile sovietice în problema anu
lării statutului de ocupație al Ber
linului rămîn în centrul atenției 
vieții politice de la Bonn. Ele au 
fost discutate în ședința din 28 
noiembrie a Comitetului de condu
cere al Uniunii creștin-democrate, 
în cadrul căreia a luat cuvîntul 
cancelarul R.F.G., Adenauer. După 
cum reiese din informația agenției 
D.P.A., Adenauer „a cerut liniște 
și prudență". El a subliniat că si
tuația este serioasă și a declarat: 
„Noi avem însă în prezent mai 
mult timp pentru a ne sfătui și 
studia posibilitățile pentru contra- 
măsuri".

După cum reiese din declarați
ile ulterioare ale lui Adenauer, gu
vernul de la Bonn intenționează și 
de aici înainte să lupte pentru 
menținerea regimului de ocupație 

trunși de adîncă dm ere, mii de 
oameni, muncitori, țărani, intelec
tuali, militari, studenți, elevi, acti
viști de partid, de stat și ai orga
nizațiilor obștești. La catafalc fac 
de gardă pe rînd activiști de stat, 
de partid, fruntași ai vieții publice, 
veterani ai mișcării muncitorești 
bulgare, oameni de știință și cul
tură, reprezentanți ai tineretului și 
ai altor organizații de masă. Fac 
de asemenea, de gardă, membri ai 
misiunilor diplomatice din Sofia.

întreaga presă bulgară de sîm
bătă apărută în chenar negrm e- 
vocă personalitatea proeminentă și 
figura luminoasă a lui Gheorghi 
Damianov, conducător de frunte al 
Partidului Comunist și al statului 
democrat-popular bulgar.

---- —- ■ ■

Tot sîmbătă a sosit la Sofia de
legația Uniunii Sovietice formată 
din tovarășii Nikolai Ignatov, 
membru în Prezidiul C.C. al 
P.C.U.S., Ivan Kodița, președinte
le Prezidiului Sovietului Suprem 
al R.S.S. Moldovenești și Iuri Pri- 
hodov, ambasadorul U.R.S.S. la 
Sofia.

Au mai sosit delegații din R.P. 
Albania, în frunte cu Hadji Lleshț, 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare a R.P. Albania, din Re
publica Cehoslovacă în frunte cu 
Karl Bacilek, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din Slova
cia, din R.D. Germană în frunte 
cu Hermann Mattern, membru în 
Biroul Politic al C.C. al P.S.U.G., 
din R.P.F. Iugoslavia în frunte cu 
Rodoljub Ciolakovici, vicepreședin
tele Vecei Executive Federative, 
din R.P. Polonă în frunte cu 
Ignacy Loga Sowinski, 
în Biroul Politic al C.C. 
P.M.U.P.. din R.P. Ungară 
frunte cu Kiss Karoly, secretar al 
C.C. al P.M.S.U.

In același timp numeroși șefi 
stite din întreaga lume au îm
puternicit pe conducătorii misiu
nilor diplomatice respective acre
ditați la Sofia să-i reprezinte la 
funeraliile președintelui Prezidiu
lui Adunării Populare a Renublicii 
Populare Bulgaria, Gheorghi Da
mianov. 

frunte 
membra 

al 
în

de
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al Berlinului occidental de către 
cele trei puteri occidentale.

Propunerile sovietice au făcut o. 
biectul discuțiilor în comisia 
Bundestagului pentru Afacerile Ex
terne. La ședința acestei comisii 
au participat ministrul Afacerilor 
Externe al R.F.G., von Brentano, 
și numeroși experți ai Ministerului 
Afacerilor Externe al R.F.G.

Pentru a examina propunerile 
sovietice a avut loc și o ședință 
a conducerii P.S.D.G. sub preșe
dinția lui Ollenhăuer.
Discuții aprinse în Anglia

LONDRA 29 (Agerpres). — 
Propunerile guvernului sovietic în 
problema Berlinului continuă să 
trezească un uriaș interes în rin- 
dul opiniei publice engleze, vii dis- 
cuții în cercurile politice, diploma
tice și de presă din Anglia. Minis
trul Afacerilor Externe al Angliei, 
S. Lloyd, luînd cuvîntul în fața a 
800 de studenți de la Universita
tea din Liverpool și fiind întrebat 
ce atitudine are guvernul englez 
față de nota sovietică, a refuzat să 
răspundă studenților pretextînd că 
el „nu a citit încă nota".

La conferința de presă din 28 
noiembrie din Ministerul Afaceri
lor Externe, majoritatea întrebări
lor care i-au fost puse lui Peter 
Hope, reprezentantul Ministerului 
Afacerilor Externe, de către zia
riști englezi și străini erau tot în 
legătură cu aceste propuneri. P. 
Hope a încercat să ocolească pro
blemele spinoase declarînd că nota 
sovietică este în curs de exami
nare și că el se va abține deocam
dată de la răspunsuri amănunțite.

Referindu-se însă la poziția gu
vernului englez în ansamblu Hope 
a confirmat declarațiile făcute an
terior de către reprezentanții gu
vernului englez din care rezultă 
că puterile occidentale se vor 
strădui să mențină și pe viitor re
gimul de ocupație în Berlin.

In același spirit sînt redactate și 
majoritatea comentariilor presei 
engleze burgheze care încearcă „să 
fundamenteze" poziția cercurilor 
guvernante ale Occidentului și 
chiar să pregătească terenul pentru 
a refuza propunerile sovietice. 
Totodată însă, unele ziare, ca de 
pildă „New Yorkshire Post", își 
exprimă neliniștea în legătură cu 
faptul că noua inițiativă sovietică 
de pace va produce o mare impre
sie asupra opiniei publice largi.

Ziarul „Birmingham Post" con
sideră de asemenea într-un articol 
redacțional că „în prezent în Ger
mania s-a creat o situație absur
dă... Acordul de la Potsdam pre
vede ca prim scop al ocupației 
Germaniei dezarmarea și demilita
rizarea ei totală, lichidarea sau 
controlul asupra tuturor ramurilor 
industriei germane care ar putea fi 
folosite în scopul producției de 
război. O astfel de prevedere, scrie 
ziarul, apare astăzi absurdă dacă 
ținem seama de direcția evenimen
telor din ultimii 13 ani. Dl. Hruș- 
ciov are dreptate 
măsură întrebînd 
crede cineva că 
Potsdam există".

într-o oarecare 
dacă astăzi mai 

acordul de la

O«N«U« Din nou puterile colonialiste 
au îost demascate

Infervenția reprezentantului R. P. R.
NEW YORK 29 (Agerpres). — 

Corespondentul Agerpres la 
O.N.U. transmite: Comitetul pen
tru problemele sociale, umanitare 
și culturale a încheiat la 27 no
iembrie discuțiile în problema re
comandărilor privind dreptul po
poarelor și națiunilor la autode
terminare. Cu mare majoritate de 
voturi (52 pentru, 15 contra și 
patru abțineri), Comitetul a apro
bat proiectul de rezoluție întocmit 
de comisia pentru drepturile 
omului în care se propune Adu
nării Generale să înființeze o co
misie specială în vederea elabo
rării unui raport și a recomanda- 
țiilor în problema realizării drep
tului inalienabil al popoarelor a- 
supra resurselor și bogățiilor lor 
haturale.

împotriva acestei propuneri 
s-au pronunțat pe față numai re
prezentanții puterilor colonialiste.

Delegația S.U.A. a încercat să 
strecoare in Comitet un proiect 
de rezoluție adoptat din inițiativa 
lor de Consiliul Economic și So
cial, proiect care propunea Adu
nării Generale să reia examina
rea unor noțiuni atit de simple ca 
„autodeterminare", „popor", „na
țiune" etc. constituind în acest 
scop un subcomitet special.

împotriva acestei propuneri au 
votat 48 de țări și numai 16 țări, 
intre care toate puterile colonia
liste și ciankaișistul, au spriji
nit-o.

In expunerile lor reprezentanții 
țărilor socialiste, ai țărilor Asiei 
și Africii, și ai numeroase țări ale 
Americii Laține au dezvăluit ade
văratul sens al propunerii ameri
cane.

Această propunere, a declarat 
de pildă delegatul Ceylonului, nu 
are decît un singur scop — de a

Declarația comuna bulgaro-cehoslovacâ
SOFIA 28 (Agerpres). — După 

cum s-a anunțat, tratativele dintre 
delegațiile de partid și guverna
mentale ale Republicii Populare 
Bulgaria și Republicii Cehoslovace 
s-au încheiat prin semnarea unei 
declarații.

In declarație se arată că cele 
două delegații au discutat un cerc 
larg de probleme privind actuala 
situație internațională, lupta pen
tru pace și pentru dezvoltarea miș
cării muncitorești revoluționare in
ternaționale. Delegațiile au făcut 
schimb de informații asupra acti
vității partidelor lor și asupra si
tuației din țările lor, stabilind mă
suri în vederea adîncirii continue 
a relațiilor de prietenie bulgaro- 
cehoslovace, în vederea colaborării 
și ajutorului reciproc în domeniile 
politic, economic și cultural.

Cele două partide subliniază în 
declarație că Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice este principalul 
făuritor al unității ideologice și de 
luptă a mișcării muncitorești re
voluționare internaționale, centrul 
ei firesc, iar Uniunea Sovietică 
este forța conducătoare a lagăru
lui socialist și principalul factor al 
puterii mereu crescînde și al stfpe- 
riorității socialismului asupra ca
pitalismului.

In declarație se arată că cele 
două delegații salută tezele rapor
tului pe care N. S. Hrușciov îl va 
prezenta la Congresul al XXI-lea 
al P.C.U.S.

Cele două partide își afirmă ata
șamentul față de internaționalismul 
proletar, ele declară că vor conti
nua lupta intransigentă pentru pu
ritatea ideologică a marxism-leni
nismului, împotriva oricăror mani
festări ale revizionismului contem
poran. Ele consideră că programul 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, precum și declarațiile condu
cătorilor iugoslavi sînt un exem
plu tipic de revizionism.

Cele două delegații constată că 
toate încercările revizioniștilor con-

temporani de a produce haos ideo
logic in rîndurile partidelor comu
niste și muncitorești și de a în
călca unitatea mișcării muncito
rești revoluționare internaționale 
au suferit un eșec total, iar în 
lupta împotriva lor s-au adincit și 
mai mult și s-au întărit unitatea 
ideologică și combativitatea miș
cării muncitorești revoluționare in- 
tdfnaționale.

Partidul Comunist Bulgar și 
Partidul Comunist din Cehoslova
cia sînt întrutotul de acord că ex
periența Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, cart aduce un 
aport deosebit de mare și de va
loros la cauza îmbogățirii marx
ism-leninismului, poate fi folosită 
de toate partidele comuniste și 
muncitorești și este de însemnăta
te istorică.

In declarație se subliniază că 
guvernele Bulgariei și Cehoslova
ciei consideră că cea mai impor
tantă sarcină a popoarelor lor este 
lupta pentru menținerea păcii și 
pentru slăbirea încordării interna
ționale prin interzicerea necondi
ționată a armelor atomice și cu hi
drogen, pentru încetarea imediată 
și pentru totdeauna a experiențe
lor cu această armă și pentru re
ducerea generală a armamentelor 
și a forțelor armate.

Cele două părți consideră că în 
condițiile existente în prezent, este 
necesar să sublinieze din nou că 
rămîn credincioase Tratatului de 
la Varșovia și obligațiilor care de
curg din acest tratat.

Republica Cehoslovacă sprijină 
întrutotul politica externă de pace 
a Republicii Populare Bulgaria în
dreptată spre menținerea relațiilor 
de bună vecinătate cu țările bal
canice spre apărarea și întărirea 
păcii în această parte a lumii. Cele 
două țări sînt de părere că con
strucția de baze atomice și pentru 
rachete pe teritoriile unor țări bal
canice membre ale N.A.T.O. și pre
zența trupelor americane înarmate 
cu arma atomică pe teritoriile ace
stor țări amenință pacea în pen
insula Balcanică.

In declarație se subliniază că 
cele două delegații au discutat în 
amănunt probleme privind- colabo
rarea economică între cele două 
țări.

.......—1

Sărbătorirea eliberării Albaniei
Ședința festivă de la Tirana

TIRANA 29 (Agerpres). La 28 
noiembrie, a avut loc la Tirana 
ședința festivă cu prilejul sărbăto
ririi a 14 ani de la eliberarea Al
baniei de sub jugul fascist.

Raportul consacrat împlinirii a 
14 ani de la eliberarea Albaniei de 
sub jugul cotropitorilor fasciști a 
fost prezentat de Adil Cearceani, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.A.

Raportorul a trecut în revistă 
marile succese în domeniile eco
nomic, politic și cultural dobîndita 
de poporul albanez în perioada 
de după eliberare.

Raportorul a relevat marele a- 
jutor frățesc acordat de Uniunea 
Sovietică și de celelalte țări so- 

asigura continua dominație a pu
terilor străine asupra popoarelor 
asuprite.

Luînd cuvîntul în cadrul dezba
terilor, reprezentantul R. P. R., 
Eduard Mezincescu, a arătat 
că în sînul Comitetului s-au a- 
firmat două curente de opinie, 
unul în favoarea și altul împotri
va adoptării unor recomandări 
care să faciliteze exercitarea 
dreptului popoarelor de a-și ho
tărî soarta.

Referindu-se la cele două pro
iecte de rezoluție redactate de 
Comisia drepturilor omului la ce
rerea Adunării Generale, Eduard 
'Mezincescu a arătat că cel care 
tratează dreptul de suveranitate 
permanentă asupra bogățiilor și 
resurselor naturale întimpină cea 

mai serioasă opoziție din partea 
anumitor țări occidentale. Expe
riența țării mele, a spus el, a do
vedit că atîta timp cît o națiu
ne nu poate să se bucure și să 
dispună în mod liber de toate re
sursele și bogățiile sale naturale, 
ea nu poate să asigure progresul 
țării și să consolideze indepen
dența sa națională. Romînia a 
fost întotdeauna o țară bogată în 
resurse naturale. Totuși pînă la 
sfîrșitul celui de-al doilea război 
mondial ea era cunoscută ca o 
țară „eminamente agricolă", lip
sită aproape în întregime de o 
industrie proprie. Dependența 
economică față de alte țari euro
pene și neeuropene a împiedicat 
poporul romîn să ducă o politică 
proprie, conformă cu aspirațiile 
și interesele sale naționale. Fap
tul că după ultimul război mon
dial poporul romîn a 
deplină suveranitate 
inclusiv suveranitatea 
gățiilor și resurselor 

ajuns la o 
națională, 

asupra bo- 
naturale, a

cialiste în construcția economică 
și culturală a Albaniei.

Arătînd că imperialiștii și toți 
dușmanii păcii, democrației și so
cialismului încearcă să slăbească 
lagărul socialismului și să-l dez
bine, A. Cearceani a declarat că 
Partidul Muncii din Albania va 
lupta și pe viitor cu hotărîre pen
tru întărirea forțelor păcii și so
cialismului, împotriva revizionis
mului contemporan, pentru apă
rarea marxism-leninismului și vic
toria sa.

în încheiere participanții la șe
dința festivă au adoptat cu o deo
sebită însuflețire textul unei scri
sori de salut adresate Comitetului 
Central al P.C.U.S. și guvernului 
sovietic.

a spus 
acordă 
de re-

schimbat în mod radical 
tării mele.

Delegația romînă -* 
Eduard Mezincescu — 
sprijinul său proiectului 
zoluție în chestiunea redactată de 
către Comisia drepturilor omului, 
fiind convinsă că un studiu apro
fundat asupra situației acestui 
element fundamental al dreptului 
popoarelor de a dispune de ele 
însele și anume dreptul la suve
ranitate asupra bogățiilor natu- 
turale, tot așa ca și recomandă
rile menite să le facă a fi res
pectate vor permite să se gă
sească mijloacele cele mai potri
vite pentru a grăbi dezvoltarea 
țărilor slab dezvoltate.

.................. . ....................O—................................ ..  

Guvernul englez se opune 
rezolvării problemei cipriote
NEW YORK 29 (Agerpres). — 

TASS transmite: In cadrul ședin
ței din după-amiaza zilei de 28 
noiembrie a Comitetului Politic, la 
discuția generală în problema Ci
prului a luat cuvîntul delegatul 
Noii Zeelande care s-a limitat în 
a sprijini poziția Angliei.

Reprezentantul Uniunii Sovietice 
A. A. Sobolev, luînd cuvîntul, a 
subliniat că revendicările juste ale 
ciprioților întîmpină refuzul încă
pățînat al autorităților engleze de 
a renunța la dominația stabilită 
cu forța armelor asupra Ciprului.

Problema Ciprului este discutată 
de Adunarea Generală în fiecare 
an. Crește numărul membrilor 
O.N.U. care cer să se acorde cît 
mai grabnic populației Ciprului po-

Poetul Dan Deșliu recită o poezie cu prilejul solemnității dezvelirii monumentului ia Debrețin.

Convocarea 
Conferinței tineretului 

din țările Asiei și Africii
CAIRO 29 (Agerpres). — 

Intre 24 și 27 noiembrie a avut 
loc la Cairo o ședință a Comi
tetului internațional de pregă
tire in vederea convocării Con
ferinței tineretului din țările 
Asiei și Africii.

La ședința Comitetului de 
pregătire au participat repre
zentanți ai tineretului din 37 
de țări și teritorii din Asia și 
Africa.

Comitetul de pregătire a ho- 
tărît ca între 2 și 8 februarie 
1959 gă se organizeze la Cairo 
Conferința tineretului din țări, 
le Asiei și Africii. Au fost in
vitați pentru a participa la 
conferință reprezentanți din 
toate țările și teritoriile depen
dente din Asia și Africa, pre
cum și reprezentanți ai tuturor 
organizațiilor internaționale de 
tineret.

In hotăririle Comitetului de 
pregătire se arată că problema 
principală a ordinei de zi a 
conferinței tinerilor din țările 
Asiei și Africii va fi rolul ti
neretului din Asia și Africa in 
întărirea solidarității dintre 
popoarele celor două continente 
în lupta pentru întărirea păcii 
generale, pentru interzicerea 
armei nucleare și a experimen
tării ei, pentru dezarmare.

Comitetele Conferinței vor 
discuta probleme cu privire la 
rolul tineretului in lupta împo
triva imperialismului, a discri
minării rasiale, precum și pro
bleme cu caracter social, cultu
ral și sportiv.

Experiențele cu arma nucleară
% trebuie sa înceteze pretutindeni 

șî pentru totdeauna 
0 scrisoare de răspuns a lui N.S. Hrușciov apărută 

în „Mejdunarodnaia Jizn“
MOSCOVA 29 (Agerpres). — T ASS transmite : Revista „Mejduna- 

rodnaia Jizn“ a publicat în numărul său din decembrie scrisoarea 
trimisă lui N. S. Hrușciov Ia 3 noiembrie, a.c. de filiala din car
tierul Walthamstow (orașul Lond ra) a organizației „Mișcarea pentru 
dezarmarea nucleară" și răspunsul adresat de N. S. Hrușciov lui 
Ronald Waters, președintele filialei din Walthamstow a acestei or
ganizații.

Propunerea guvernelor S.U.A. și 
Marii Britanii cu privire la sus
pendarea pe un an a experiențe
lor nucleare, se spune în scrisoa
rea lui N. S. Hrușciov, nu rezolvă 
cîtuși de puțin problema încetării 
experiențelor cu arma nucleară. 
Doar se știe prea bine că terme
nul de un an reprezintă aproxima
tiv termenul necesar pregătirii 
unor noi experiențe. A anunța, 
prin urmare, suspendarea pe un 
an a experiențelor, după efectua
rea unei serii de experiențe inten
se, este ca și cum ai anunța după 
un dejun substanțial greva foamei 
pînă la prînz. In scrisoare se ara
tă în continuare că după 31 mar
tie, adică după data încetării în 
mod unilateral de către Uniunea 
Sovietică a experiențelor cu arma 
nucleară, S.U.A. și Marea Brita- 
nie au efectuat încă cîteva serii 
de explozii cu arma nucleară de o 
intensitate fără precedent. A de
venit limpede, arată N. S. Hruș
ciov, că guvernele acestor țări au 
vrut să profite de încetarea expe
riențelor în U.R.S.S. pentru a ob
ține avantaje unilaterale cu carac
ter militar. Guvernul Uniunii So-

sibilitatea exercitării dreptului le
gitim la autodeterminare. In ciuda 
hotărîrilor Adunării Generale, re
vendicările populației Ciprului nu 
sînt satisfăcute.

Autoritățile engleze, a spus în 
continuare A A. Sobolev, urmă
resc prin represiunile lor poliție
nești în Cipru doar un singur scop 
— să păstreze, folosind orice me
tode și mijloace, bazele militare 
de pe Cipru destinate a fi un cap 
de pod pentru un atac împotriva 
altor țări. Evident, a declarat în 
continuare delegatul U.R.S.S., că 
problema Ciprului nu poate fi re
zolvată pe baza ..planului Mac
millan", deoarece el pornește de pe. 
poziții contrare aspirațiilor națio
nale și năzuințelor populației Ci
prului-.
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Un simbol al prieteniei 
romîno-maghiare

deRemus Luca

♦

♦
♦

I.

Vizitînd în cursul lunii oc
tombrie Republica Populară 
Ungară împreună cu mai mulți 
scriitori, am fost impresionat 
printre altele de mulțimea mo
numentelor ; ji multe din ele 
sînt vechi de două și trei și 
chiar patru sute de ani: La 
Budapesta, la Seghedin, la De
brețin, la Kecskemăt, pe stră
zi, în parcuri, în nișele unor 
■clădiri mai vechi, am văzut 
multe, chiar foarte multe sta
tui, înfățișând momentele im
portante din istoria mai veche 
sau mai recentă a poporului 
după epocile în care au fost 
ridicate. O coloană la Kecske
met amintește izgonirea turci
lor de pe pămîntul unguresc, 
un grup statuar la Buda
pesta amintește revoluția din 
1848, scriitorii mari ai po
porului maghiar își au statuile 
lor. Cine nu cunoaște frumoasa 
statuie de pe dealul Gellert din 
Budapesta, simboliz'nd elibera
rea poporului maghiar de sub 
jugul fascismului ?...

Pot spune însă că m-a im
presionat mai mult decît orice, 
mbnumentul închinat eroilor 
romîni căzuți pentru eliberarea 
orașului Debrețin; am asistat 
la dezvelirea statuii, am ascul
tat cuvintele sobre ale delega- 
ților, am stat de vorbă cu ce
tățeni maghiari din asistență. 
Am înțeles că dincolo de fru- 

vietice, firește, nu a putut să ră- 
mînă indiferent la aceste acțiuni 
ale guvernelor S.U.A. și Marii Bri
tanii și a fost nevoit, în grija sa 
față de interesele securității țării 
sale, să reia experiențele cu arma 
nucleară.

Popoarele cer nu o suspendare 
temporară a experiențelor pericu
loase cu arma nucleară, scrie în

Tovarășului AVRAM BUN AC IU, 
Ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Romîne

București
Vă mulțumesc sincer, stimate tovarășe ministru, pentru călduroa

sele felicitări și urările prietenești pe care mi le-ați adresat cu pri
lejul celei de-a 41-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

Sînt convins că relațiile prietenești care există între țările noa
stre se vor dezvolta cu pieces și vor contribui Ia întărirea continuă 
a puternicului lagăr al păcii și al socialismului.

A. GR0M1K0
Ministrul Afacerilor Externe

al U.R.S.S.

SOFIA. — După cum anunță 
ATB. la 29 noiembrie a fost pu
blicai Decretul Prezidiului Adună, 
rii Populare a Republicii Populare 
Bulgaria cu privire )a convocarea 
pentru 30 noiembrie a sesiunii 
extraordinare a Adunării Populare 
a R. P. Bulgaria.

HANOI. — La 29 noiembrie au 
început la Hanoi tratativele între 
delegația guvernamentală a R.P.D. 
Coreene și delegația guvernamen
tală a R. D. Vietnam.

PEKIN. — La 29 noiembrie două 
avioane de vtnă’oare americane de 
tip „F—104“ au pătruns In trei 
rtnduri în spațiul aerian al R. P. 
Chineze deasupra apelor teritoriale* 
în regiunile Matsushan și Pîndan. 
provincia Fuțzian Purtătorul de 
cuvînt al Ministerului Afacerilor 
Ex'erne al R. P Chineze a fost 
autorizat să dea cel de-al 43-lea 
avertisment serios împotriva conți, 
nuării provocărilor militare ameri
cane.

MOSCOVA. - In noaptea de 28 
spre 29 noiembrie, Jaromir Vosah- 
lik, ambasadorul Republicii Ceho. 
slovace în U R.S.S., a încetat su
bit din viață. 

musețea marmurei cioplite, a 
chipului duios al romîncei (ma
mă ? soră ? soție ?) care zâm
bește îndurerată, acolo într-o 
piață din Debrețin, dincolo de 
solemnitatea clipei, mai pot 
descifra o semnificație nouă, 
proprie epocii noastre. Statuia 
aceasta e nu numai semn de 
recunoștință față de cei ce 
și-au vărsat sîngele pentru li
bertatea și independența po- 
porului muncitor maghiar ci și 
un semn al prieteniei sincere, 
frățești pe care poporul ma
ghiar o nutrește față de po
porul nostru, după veacuri lun
gi de învrăjbire națională, în
treținută artificial de regimu
rile feudale și burgheze, îm
potriva intereselor ambelor po
poare, în contrazicere flagrantă 
cu destinul lor istoric comun. 
Ambele popoare, cu ajutorul 
armatei sovietice și-au cucerit 
libertatea și independența na
țională. Azi, în numele popoa
relor noastre, vorbesc popoa
rele înseși: sîntem prieteni și 
vom fi în veci și împreună, 
cot la cot, construim socialis
mul și vom construi comunis
mul. Pot spune : monumentul 
eroilor romîni de la Debrețin 
nu-i numai un simplu monu
ment, o amintire scumpă, ci un 
simbol profund al prezentului 
nostru socialist.

♦
4 
t
4

continuare N. S. Hrușciov, ci în
cetarea lor pretutindeni și pentru 
totdeauna. Guvernul sovietic a fă
cut și va face tot ce depinde de 
el pentru a obține acest țel dorit; 
acesta este criteriul după care se 
vor călăuzi reprezentanții sovietici 
la conferința de la Geneva.

In scrisoarea adresată d-lui Ro
nald Waters, N. S. Hrușciov își 
exprimă speranța că eforturile o- 
piniei publice engleze, inclusiv ale 
organizației „Mișcarea pentru dez
armarea nucleară", vor fi îndrep
tate spre realizarea cît mai grab
nică a unui acord cu privire la 
încetarea pretutindeni și pentru 
totdeauna a experiențelor nucleare.

BERLIN. - La 28 noiembrie- 
M. G. Pervuhin, ambasadorul 
U.R.S.S. în R. D. Germană, și A 
Abusch, ministrul Culturii ad-inte- _ 
rim al R D. Germane, au semna' 
la Dresda actul referitor la preda.' 
rea unui nou lot de valori cultu
rale Republicii Democrate Germa- 
ne de către Uniunea Sovietică. Din 
lot fac parte valorile culturale sal
vate în timpul războiului de tru- 
pele sovietice și care se aflau în 
păstrare în U.R S.S. După cum s-s 
mai anunțat, primul lot a fosi 
predat de acum la Berlin autori; 
tăților R. D Germane.

MOSCOVA. — Grupul de zia
riști ca'e au întreprins o călătorii 
tn Arctica, zbu'înd deasupra Po
lului Nord, au t'imis lui N. S 
Hrușciov o telegramă in care îi ex‘ 
primă mulțumiri pentru posibilital 
tea ce le-a fost oferită de a faci 
această mare călătorie tn Arctici 
și de a vizita stațiunea în deriva 
pentru cercetări științifice ..Polul 
Nord-7" Din acest g'Up fac cârti- 
ziariști rep'ezentînd organe di 
presă din Bulgaria. Cehoslovacia 
China. R. D. Germană. Franța 
Italia, Iugoslavia. Polonia, Roma 
nia. Suedia. Ungaria, U.R.S.S,


