
ȚBibhoteca
Regionala

Proletari 'din toate țările, uniți-vă!

Inererulul
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Anul XV, seria Il-a nr. 3331 4 PAGINI — 20 BANI Sîmbătă 30 ianuarie 1960

------------------------------------------------------------------------------- ---- ------------------- j

Cititi pag. 2-a :

Viața culturală a tineretului

La cercurile

de cultura generala

Succes deplin întâlnirii tineretului 
si studenților din țările 

regiunii Balcanilor si Mării Adriatice!
"Unul dintre fruntașii noii turnatorii de oțel de la Mociur-Reșița 
ieste tov. Nicolae Dabu, șeful oalei de turnare. El se strâduie 
sâ dea un oțel de calitate prin asigurarea gradului de puritate, 
filiminînd totodată și pierderile de oțel datorita atenției cu care 

lucrează la turnarea lingourilor.
’ _ , Foto: AGERPRES

Bilanț rodnic — 
imbold 

spre noi realizări
Cu un sentiment justificat de 

mîndrie a primit poporul nostru 
muncitor, tineretul muncitor al 
patriei noastre Comunicatul Di
recției Centrale de Statistică, dat 
ieri’ publicității, cu privire la re
zultatele îndeplinirii planului de 
stat al A.P.R. pe anul 1959. In 
realizările însemnate dobîndite în 
dezvoltarea economiei naționale 
— realizări oglindite în comuni
cat — fiecare om al muncii vede 
o expresie a înțelepciunii politicii 
partidului, care ne conduce me
reu spre noi victorii, învățin- 
du-ne să dezvoltăm neîntrerupt 
economia noastră socialistă, să 
descoperim și să folosim mereu 
noi șj noi rezerve pentru a pro
duce mai mult, mai bun, mai ief
tin. In aceste realizări fiecare 
om al muncii vede totodată roa
dele propriilor lui eforturi pentru 
înfăptuirea politicii partidului, 
găsește un stimulent pentru, no! 
înfăptuiri, pentru noi succese in 
muncă.

Deosebit de îmbucurător este 
bilanțul cu care s-a prezentat la 
finele anului trecut industria 
noastră socialistă. Succesele do- 
bîndite în industrie se exprimă, 
sintetic, prin realizarea planului 
producțjei globale pe ansamblul 
industriei socialiste în proporție 
de 102,3 la sută, iar a celui de 
producție marfă în proporție de
102.6 la sută. Noile progrese 
realizate de industria noastră, 
creșterea producției globale in
dustriale cu peste 11 la sută față 
de 1958, arată forța și vitalitatea 
economiei noastre socialiste în 
plină dezvoltare.

Industria mijloacelor de pro
ducție a cunoscut în anul 1959 o 
creștere a producției globale de
14.6 la sută față de 1958. Acea
sta ilustrează politica justă — 
de dezvoltare cu precădere a in
dustriei grele — pe care o duce 
partidul nostru. Partidul șî gu
vernul au acordat și acordă o 
atenție deosebită dezvoltării cu 
precădere a industriei grele și în 
primul rînd a industriei construc
toare de mașini — aceasta fiind 
o condiție esențială pentru pro
gresul tuturor ramurilor econo
miei, pentru creșterea nivelului 
de trai al celor ce muncesc. Față 
de anul 1958 industria noastră 
grea, întărită cu noi însemnate 
capacități de producție a dat în 
1959 cu 52 la sută mai mult oțel, 
cu 25 la sută mai multe motoare 
electrice, cu 57 la sută mai multe 
tractoare, cu 88 la sută mai mul-

Jte țevi ds oțel.
Semnificativ este faptul că în 

urma introducerii tehnicii noi în-

tr-o serie de întreprinderi, a or
ganizării mai bune a producției, 
a folosirii mai bune a capacități
lor de producție, a ridicării cali
ficării muncitorilor și extinderii 
metodelor înaintate de lucru, 
productivitatea muncii in indu
strie a crescut cu 7 la sută față 
de anul 195S. Despre însemnăta
tea acestui succes vorbește faptul 
că aproape 70 la sută din crește
rea producției globale industriale 
ps 1959 s-a obținut pe seama 
creșterii productivității muncii.

Și în domeniul agriculturii, oa
menii muncii conduși de partid 
au încheiat anul 1959 cu un bo
gat bilanț de înfăptuiri. Sectorul 
socialist al agriculturii a conți- 
uuat să se dezvolte; la sfirsitul 
anului 1959 el cuprindea 73,5 la 
sută din numărul familiilor țără
nești și reprezenta 73 la sută din 
suprafața arabilă a țării. Carac
teristic pentru dezvoltarea și în
tărirea sectorului socialist al 
agriculturii este faptul că acest 
sector a dat circa 70 la sută din 
producția totală de cereale, peste 
75 la sută din producția de floa- 
rea-soarelui, peste 85 la sută din 
producția de sfeclă de zahăr. 
Baza tehnico-materială a agri
culturii s-a întărit prin dotarea 
acesteia cu încă 7.100 tractoare 
fizice. 4.380 cultivatoare mecani
ce, 6.440 semănători mecanice, 
etc. Creșterea gradului de meca- 
nizare a muncilor agricole, apli
carea pe scară mai largă a meto
delor agrotehnicii au dus la ob
ținerea unor producții sporite la 
majoritatea culturilor. Trebuie 
subliniat că măsurile preconizate 
de Plenara C.C. al P.M.R. din 
noiembrie 1958 cu privire la pro
ducția de sfeclă de zahăr și 
floarea-soarelui au fost încunu
nate de succes: producția de sfe
clă de zahăr șj floarea-soarelui 
obținută în 1959 permite acoperi
rea necesarului n°stru de ulei 
comestibil și zahăr din resurse 
interne.

Pe baza realizărilor obținute în 
dezvoltarea economică a țării, 
partidul și guvernul au putut lua 
în anul care a trecut noi măsuri 
menite să contribuie la creșterea 
nivelului de trai al celor ce mun
cesc. în anul 1959 venitul na
țional a crescut cu 13 la sută 
față de 1958. Incepînd din au
gust 1959 salariul mediu al mun
citorilor și personalului tehnic și 
administrativ a crescut cu 11 la 
sută. Au crescut veniturile țără
nimii muncitoare și, în primul 
rînd ale colectiviștilor. Au crescut

(Continuare în pag. 3-a)

Astăzi începe m Capitala scumpei noastre pa
trii Intilnirea tineretului și studenților din țările 
regiunii Balcanilor și Mării Adriatice. Această 
Intilnire este un eveniment deosebit in viața ti
nerei generații ce trăiește in această parte a 
Europei și care aspiră sincer la întărirea păci 
in regiunea balcano-adriatică și in lumea în
treagă. Tineretul romin Împreună cu întregul 
nostru popor salută cu căldură prezența la Bucu
rești a solilor tinerei generații din țările balca
nice și adriatice și consideră această prezență ca 
o expresie a dorinței de pace și prietenie a tine
retului și studenților din aceste țări.

Intilnirea de la București are loc ca urmare 
a inițiativei Uniunii Tineretului Muncitor și 
Uniunii Asociațiilor Studenților din R .P. Romînă. 
Tineretul romin a propus organizarea acestei 
manifestări inspirat fiind d: dorința de a-șl 
aduce contribuția la cauza destinderii interna
ționale. de a întări colaborarea cu tinerii din ță
rile balcanice și adriatice care împreună cu 
popoarele lor luptă pentru a tace din această re. 
giune o zonă a păcii. Țelurile de pace și priete
nie ale Intilnirii corespund celor mai arzătoare 
deziderate ale tinerei generații dm toate țările 
balcano-adriatice. Orice tinăr care se gindește cu 
seriozitate la viitorul său și care iubește cu sin
ceritate pacea, aprobă cu căldură idetie sub 
semnul cărora a fost organizată Intilnirea. T'mira 
generație este vital interesată in menținerea șl 
consolidarea păcii, este interesată in statornicirea 
unui climat de bană înțelegere. Tinerii doresc 
să construiască fabrici și școli, stadioane și tea
tre. Ei doresc să-și dedice toate forțele lor mun
cii pașnice. Tocmai de aceea organizarea Intil- 
nirii, scopurile ei, au sîirnit un ecou deosebit in

țările balcanice și adriatice. Încă de la începutul 
organizării acestei lntîlniri, numeroase organi
zații de tineret de diferite orientări politice și- u 
dat adeziunea. In țările balcanice și adriatice 
s-au constituit comitete pregătitoare ce au ini
țiat acțiuni de răsunet in intimpmarea Intilnirii. 
Numero se personalități de vază ale opiniei pu
blice din țările balcanice și adriatice au salutat 
Intilnirea și și-au afirmat sprijinul lor pentru 
această manifestare. Să amintim că în Italia — 
deputatul catolic Ugo Bartesaghi, senatorul so
cial-democrat Ettore De Giovanni, parlamentarii 
socialiști Adelio Albarello, Franco Concas, Luigi 
Paisoni. in Grecia — generalul in rezervă Leo- 
n:das Snais, deputății Nicolas Intzes din partidul 
liberal. Ilias Skilakos din partidul Noua Mișcare 
Agrară, S. Mercuris și A. Zakkas și alții, au 
aprobat eforturile depuse pentru a lărgi coope
rarea tineretului din regiunea balcano-adriatică 
In lupta pentru transformarea acestei regiuni In
tr-o zonă a păcii.

Ecoul Intilnirii dovedește că scopurile el de 
pace și prietenie răspund în cel mai înalt grad 
năzuințelor fierbinți și intereselor celor mai vi
tale ale generației tinere din țările balcano adria
tice. Se intilnesc la București tineri catolici și 
radicali, comuniști și socialiști, precum și tineri 
ce nu tac parte din nici un partid politic. Indife
rent de convingerile politice ale participanților 
la Intilnire, ei sint uniți prin năzuința comună 
d* a lupta alături de popoarele lor pentru ca 
abrul Balcanilor și Adriaticei să nu fie amenințat

„Scînteia tineretului*
(Continuare în pag. 4-a)

Cintec de drum
de Dan Dețliu

Ca un copac e lumea plinâ 
de-o adiere de lumina : 
cu mugurii sticlind ușor 
sub stele mici, de mărțișor, 
și rădăcini tremurătoare 
de pasul primelor izvoare, 
ca de-o bătaie de copite 
pe-ntinderile amorțite, 
ca de-o cădere de locate, 
cind iarba fragedă străbate...

Parcă visează o fecioară 
indrăgostitâ prima oară.» 
Parcă un paradis de strune 
așteaptă clipa să răsune... 
O pasăre vrăjită, parcă 
acum aripiie-și încearcă...

Și toate ni-s la îndemînă, 
din slavi — la firul de țarină I 
Numai o vargâ să întinzi 
peste albastrele oglinzi, 
peste păduri și văi și peste 
de-apururi mohorîte creste, 
și-atunci - pustiile eterne 
cu flori din basme s-or așterne, 
și-n largul stepelor de gheață 
secara va sclipi, semeață, 
și-n cupa vastului ocean, 
metropolele de mărgean

vor sta ca soarele și luna 
pe cer de nopți o mie una... 
Și-n zborul către care stea 
vreun vers de azi va răsuna, 
șoptit de buze arzătoare, 
cam intre Sirius și Soare ?

Nu trebuie decit să-ntinzi 
peste albastrele oglinzi, 
peste păduri șî văi și peste 
etern posomorite creste, 
o punte intre cei ce sint 
copii aceluiași pămint : 
de dragoste, de vis — o punte 
peste furtunile mărunte...

Nu gurile de fier și foc 
pindind năprasnicul soroc, 
nu ropotul deșartei tobe 
sâ-ngine vechiul cint de cobe I 
Un cint - din inimile noastre, 
din țâmâ dincolo de astre I

Mai sint atitea de făcut 
aici, pe bulgărul de lut... 
Poeme, piine, trandafiri, 
cuvinte noi și noi iubiri...
Și trebuie sâ fie cine 
sâ meargâ-n stelele vecine I

Sosirea delegațiilor din R. P. Bulgaria, 
Cipru, Grecia, Italia și R. P. F. Iugoslavia

Vineri au continuat să so
sească în Capitală delegați la 
Intilnirea tineretului și studen
ților din tarile regiunii Balca
nilor și Mării Adriatice.

Dimineață, în Gara de Nord, 
un mare număr de tineri bucu- 
reșteni au venit să întîmpine de
legațiile din Cipru, Grecia, Ita
lia și R.P.F. Iugoslavia.

Delegația din Cipru, care par
ticipă la intilnire în calitate de 
observator, este condusă de 
Mihalis Olimbios, secretar al U-

niuniî Tineretului Democrat Unit 
din Cipru. Din delegație fac 
parte 4 tineri membri ai acestei 
organizații.

Din Grecia a sosit o delega
ție alcătuită din 25 de membri 
Din delegație fac parte II de- 
putați, reprezentanți ai partide
lor E.D.A., Liberal, Democrat 
Liberal, Uniunea Democratică și 
Noua Mișcare Agrară, membri 
ai unor organizații de tineret, 
precum și tineri oameni de artă, 
ziariști, sportivi.

Din partea tineretului italian 
participă la Intilnire o delega
ție alcătuită din 32 de mem
bri printre care tineri mun
citori, studenți, țărani, inte
lectuali, reprezentînd Mișcarea 
Tineretului Socialist, Federația 
Tineretului Comunist, Tineretul 
Radical, Confederația Generală 
a Muncii, Uniunea Sportului

(Continuare în pag. 4-a)

WTMEAIIWTWI SI STUDENȚILOR DIN I
RECIUNEA BALCANICA SI A MARII ADRIATICE

BINE AȚI VENIT 
ÎN ȚARA NOASTRĂ !

Tineri și studenți, din R.P. Al
bania, din R.P. Bulgaria, din 
Grecia, din Italia, din R.P.F. 
Iugoslavia, din Cipru, prieteni 
și vecini : după datina poporu
lui nostru : - „Bine ați venit în 
țara noastră !“.

Traduceți aceste vorbe în lim
bile voastre materne și veți 
simți toată căldura, toată bucu
ria, toată ospitalitatea acestor 
cuvinte simple, salut de primire 
al gazdelor.

De pe țărmul dantelat al Mă
rii Egee, de pe litoralul pitoresc 
al Adriaticei, de la poale
le Balcanilor și Rodopilor, 
ați adus aci, la București, 
solia Păcii, insemnind pe harta 
Balcanilor drumurile pe uscat și 
pe mări care unesc țările noa
stre.

Salut frățesc, dragi oaspeți

Demostene Botez 
președintele Comitetului romîn 
pentru pregătirea tineretului din 
R.P.R. în vederea participării la 
Intilnirea tineretului și studenți
lor din regiunea Balcanilor și a 

Mării Adriatice

din Balcani și de pe țărmul 
Adriaticei. E salutul unui po
por care, aci, in Carpați, 
creează și muncește fără pre
get, pentru a-și făuri o via
ță nouă, în libertate și pace, 
lată, vă primește cu inimă caldă 
și brațele deschise pentru îm
brățișarea bărbătească a unei 
prietenii.

Faceți parte din marea, mon
diala oștire a luptei pentru 
Pace. Ați venit în țara noastră 
la o chemare. A sunat buciumul 
Păcii, cunoscut popoarelor voa
stre.

Veți afirma, în zilele ce ur
mează, dorința de pace a mi
lioanelor de tineri din Balcani 
și regiunea Adriaticei

Poporul nostru, iubitor de 
pace, vă dorește „spor la 
muncă".

Spor la muncă pentru strî î- 
gerea unei prietenii trainice in
tre popoarele noastre, pentru o 
colaborare rodnică, pentru cea 
mai umană și mai luminoasă 
cauză a epocii noastre.

Aspect de la sosire-a în Gara de Nord a delegațiilor din Cipru, Grecia, Italia și R.P.F. Iugoslavia Pe aeroportul Băneasa, la sosirea delegației R. P. Bulgaria. <
Foto: AGERPRES

Salut
tinerilor oaspeți

Prof. univ. Mihail Ghelmaqeanu
Președinte al Comitetului romin pentru colaborare și înțelegere 

reciprocă între popoarele din Balcani

între 30 ianuarie și 4 februarie 
Bucureștiul va găzdui Intîl- 
nirea tineretului din regiunea 
Balcanilor și a Mării Adriatice.

Sint prea vii încă in memoria 
noastră consecințele dezastru
oase ale politicii din trecut, de 
învrăjbire și de ațițare a state
lor din această parte a Europei 
unele împotriva altora, pentru a 
nu înțelege necesitatea stabilirii 
și promovării unor relații de 
bună vecinătate, care corespu id 
intereselor reale ale tuturor țări
lor din această regiune.

Intilnirea de la București re
prezintă o manifestare vie a 
cooperării rodnice a tinerilor din 
regiunea Balcanilor și a Mării 
Adriatice. a năzuinței lor de a 
se cunoaște mai bine, de a sta

bili legături solide de prietenie 
baza'e pe respect și prețuirea 
reciprocă.

Interesul tinerei generații din 
țările participante față de fe
brile Iniilnirn de ia Buctire d 
demonstrează că ideea co'abo-ă- 
rii și înțelegerii prietenești intre 
popoarele din aceș‘e țări, iși faci 
d>n ce in ce mai mult loc in 
viață. Așa se intîmplă in'otdeau- 
na cu ideile care corespund as
pirațiilor de pace și bună înțe
legere ale popoarelor.

Și iată că acum, la început de 
an, în București tinerii constru
iesc punți ale bunei înțelegeri și 
colaborării.

Urez succes depflin lucrărilor 
Intilnirii tineretului și studenți
lor din regiunea Balcanilor și a 
Mării Adriatice.



La cercurile de cultură generală
„Prietenii teatrului" 

sprijină artiștii amatori
— Cum vi s-a părut Oleg ?
— Oleg ? Minunat. Mi se pă

țea că însuși eroul s-ar fi des
prins din filele cărții lui Fadeev, 
așa cum este el. dîrz si 
rat...

— Și rolul Ulianel a
* . După

înflăcă-

fost în- 
părereaterpretat bine.

Biea însă...
La clubul uzinei, adunați în 

Jirul unei mese, cîțiva tineri dis
cutau despre eroii piesei „Tînăra 
Gardă", vizionată de ei cu o 
seară în urmă la Teatrul Națio
nal din oraș. Erau, cu toții, 
membri ai cercului „Prietenii 
teatrului", creat în uzjnă anul 
trecut, spre șfîrșitul verii, din ini
țiativa comitetului U.T.M. și a 
comitetului de întreprindere.

Obiceiul de a se discuta pe 
ihiarginea unor spectacole s-a în
cetățenit de mai multă vreme 
printre tinerii muncitori din uzina 
noastră.

Cercul „Prietenii teatrului" dă 
discuțiilor un caracter organizat. 
Dar scopul acestui cerc e cu 
mult mai larg. Noi am invitat 
deseori în mijlocul nostru actori 
de la Teatrul Național și oameni 
de specialitate care le-au vorbit 
membrilor cercului despre „Rolul 
teatrului socialist în viața so
cială", despre „Măiestria acto
rului-, „Teatrul lui Stanislav
ski", „Istoria teatrului romî- 
nesc“ etc., teme care au contri
buit la lărgirea orizontului cul
tural al tinerilor, la dezvolta
rea gustului pentru teatru. Și, 
pe măsură ce activitatea în cerc 
devenea mai bogată, pe măsură 
ce tinerii se apropiau de înțe- 
legerea mai profundă a pro
blemelor pe care le ridică arta 
teatrală, cercul a început să-și 
lărgească activitatea sprijinind 
în mod direct munca artiștilor 
amatori din uzină.

La început, lucrurile s-au pe
trecut așa : strungarul Sivei Pă- 
tuleanu membru al cercului, a 
observat, asistind ia o repetiție a 
echipei de teatru din uzină, că 
unii artiști amatori, deși talen- 
tați, interpretau totuși roiurile 
forțat, neconvingător. Cauza era 
aceea că înainte de a se ln:eț»e 
repetițiile, ei nu discutaseră con. 
ținutul de idei al piese 
reflectaseră adine asupra fiecă
rui personij. împreună cu in
structorul de teatru membru
cercului au hotărît să îndrume 
activitatea artiștilor amatori spr«

o aprofundare temeinică, de con
ținut, a fiecărei piese de teatru 
puse în repetiție. Totodată, la 
activitatea cercului au fost a- 
trași toți artiștii amatori din 
uzină. De atunci am vizionat 
împreună spectacolele Teatrului 
Național și tot împreună am or* 
ganizat discuții pe marginea lbr. 
Multi dintre membrii cercului 
„Prietenii teatrului" au devenit 
acum ei înșiși artiști amatori și 
îndrumarea activității artistica 
din uzină se inpietește cu parti
ciparea directă ‘ a membrilor 
cercului la munca artistică.

Cercul „Prietenii teatrului" din 
urina noastră și-a adus cwitrk 
buția și la îmbunătățirea activi- 
tății brigăzii artistice de gitație. 
Intr-un timp, brigada" artistică | 
de agitație înclina să dea activi- ■ 
tății sale un caracter formal : | 
cîteva cîntece de muzică u- ; 
șoară, legate intre ele printr-un 
text de satiră „în general", și 
gata programul! Dezbătînd în- 
tr-o ședință problemele pe care 
le ridică repertoriul unei aseme
nea brigăzi, membrii cercului au 
hotărît să ajute brigada atît în 
întocmirea unui reportoriu mili
tant, cu un bog.-.t conținut educa
tiv, cît și în îmbunătățirea inter
pretării rolurilor de către mem
brii brigăzii. Noi am numit bri
gada artistică de agitație „Ga
zeta vie", urmărind ca întregul 
ei repertoriu să fie axat pe pro
blemele esențiale ale vieții din 
uzină. Asemenea „gazete vii* au 
luat ființă în ultima vreme și in i 
sectoarele mari ale uzinei, astfel 
că pe lingă brigada artistică de 
agitiție a uzinei activează acum 
încă alte trei, sprijinite In «ca
vitatea lor in mod direct de 
cercul nostru. Principalul obiec
tiv al cercului ^Prietenii teatru
lui" din uzina noastră ri-mne si j 
pe mai departe spcijmirea a ca
vității artistice de amatori. !« 
același timp, organ iz iod 
interesante, conferințe și dezba
teri mai hrgi pe ies» ate artei 
teatrale, urmărim U iăte 
tui cerc un caracter iot mai ia^g.
în așa fel ca tot mai maM «i‘n 
muncitor, fobnori aă
U he atrași ia această aam-Aate. 
frumoasa p ttezînă.

Mi-am descop erit 

o nouă aptitudine9

Acum dot am 
in Jfcpa c 
prctoSMBak 

fatrepr isdereo noa 
citise r. sar—

fierea noastră, a tinerilor, hi tai. 
nete nmzicri, se făcea metodic. 
Conferințe -armate de exemplifi
cări muzicale, concerte-lecții, in- 
îiiniri cu compozitori și inter
pret ai artei noastre muzicale 
sînt doar cîteva d’.n acțiunile în- 
Ueprinse in cerc pentru educații 
noastra muzicală. Dar nu des
pre acestea vreau să vorbesc, c‘ 
despre un aspect ev totul nou pe 
care l-a luat activitatea cercului 
3O5VU.

Trecuseră 5-6 hmî de rile de 
cind participam la aceasta acti
vitate noua, interesantă. în cerc 
erau și băieți care știau să cinte 
la diferite instrumente. Puteam 
sa înființam o orchestră de în
cepători. Și in cadrul cercului a 
luat ființă o orchestră.

Eu sîaîeam deoparte. Foile cu 
pțincte negre, cu zeci de semne 
ii 3*<izașc pe care baiețh in- 
teoeau sa te citească mă atră- 
2BM» dar tni dadeau și un sen- 
Lzxn: «e teamă. «Nu. eu nu pot 
— m ziceam. O cane, da. știu 
*-o ciesc. o inteleg. dar aceasta 
e peste pdtinU*. Cind se Ier- 
E.sa șe£n-,a cernUiB. ochii îmi 
răml^eau ba la vioară, ba la 
parrdeea. șa pe cei care le ținu
seră in mină pină atunci ii pri- 
velm cn multa admirație. Odata, 

rd m-a oprit și m-a 
t*r?cai dacă n-aș vrea să ctat 
ș ec la vioară sau îa acordeon. 
M-am «Ut 
Ștam câ pot 
ioc ia o masa 
pari, dar sâ 
»t-mnete viorii
S-a. -rece pe i 
M sa
Iscdt, și ara s-o ta 

fada, cd mir* ta. 
jăramf

Dea:

la mlinfle mele, 
sâ montez un ro- 
a* -Dentara, o ner- 

tin arcușul pe 
sâ l*s degetele 

Tapele accrtkonu- 
_ ra'iukjx?_ Și apoi una 
ț placa muzica cînd o 

tu să se 
dintr-un in-

„încearcă” — mi-a 
structorul întinzîndu-mi 
nul.

Acasă m-am frămîntat cîteva 
zRe. „In fond de ce n-aș putea 
sâ cînt la un instrument ? Eu 
sint mai prejos ca alții ? Nu. 
.Miinile astea care montează a- 
parate de precizie, pot și trebuie 
sa poată sa smulgă acordeonu
lui și sunetele care de atitea ori 
m-au Incîntat**.

Nu mi-a fost ușor, și nu mi-e 
ușor nici acum, după ce au tre
cut atitea l^ni. Mi-a plăcut acor
deonul. Cu sprijinul cercului, al 
instructorului, a încetat să-mi 
mai fie frică de „punctele negre 
cu bastonașe44 și m-am stra^iit 
și mă strădui continuu să citesc 
cu cit mai multă ușurință o par
titură. Am început să studiez 
..Melodie și Ritm**. .„Metod* de 
acordeon*4. Cind a auzit tata, 
care-i muncitor ceferist la ..Gri
vița Roșie44, s a bucurat. Și cind 
tovarășii mei de muncă i-au 
spus că am $â ajung să pot 
cinta, tata, împreuna cu fratele 
meu, strungar la Uzinele „Gh- 
Gheorghiu-Dej44 Tîrgoviște, m-au 
ajutat să-mi cumpăr un acor
deon cu 80 de bași. TI am de au
rind și mă bucur că pot studia 
și acasă.

Datorită activității în cercul 
„Prietenii muzicii44 mi s-au des- 
«jhis noi perspective. Activitatea 
in cerc m-a ajutat să-mi descopăr 
o aptitudine pe care nu o cu
noșteam, și pe care mă ajută în 
continuare să o pun în valoare.

zis _ 
acordeo-

D. STAN
lăcătuș-mecanic, membru-------- al 
cercului „Prietenii muzicii,"-U zi- 

nele „Mao-Țze-dun"

„Gntleim filmului**
tnt își îmbogățesc 
cunoștințele citind, 
rizionind spectacolele 
muzicale și teatrale, 
ceea ce ne ajută în 
înțelegerea mai pro- 

opere 
ecran, 
vedea

Și în orașul Croiovo vizitela-lecții la Muzeul reg:o^cl de artâ c- x-e* T- =-ercc 
multor organizații U.T.M. In fotografie un grup de Fne* de c Bec” că s de a
derea de Panificație ascultind explicațiile date desD'e tableJ de a S"*-Sc-*’ o» N G'-

gorescu.
Foto : N STROR’AN

fundă a unei 
transpuse pe 
înainte de a __
„Soarta unui om" de 
exemplu, noi am citit 
nuvela lui Șolohov și 
după aceea am discu
tat filmul complec- 
tindu-l ou semnifica
ții desprinse din lec
tura cărții.

Cercul nostru 
deja o experiență a- 
cumulată și noi ne 
străduim să ridicăm 
fi mai mult nivelul 
activității lui pen
tru a contribui la 
sporirea cunoștințelor 
politica și culturale 
ale tinerilor noștri.

are

LUCRETIA
DANCEANU 

secretara organizației 
de bază ” 
secția 

brica

U.T.M. — 
repansare, Fa- 

.Proletarul'1 
Bacău

Cum am închegat cercul
Prietenii o perei**

SE SCHIMBĂ
CARACTERE...

Recent, peste 800 de tineri 
adunați în sala de festivități 
a Casei de cultură a tinere
tului din raionul „Grivița Ro
șie**, au aplaudat premiera 
piesei „Gara mică" de Dan 
Tărchiță. Dar ceea ce nu știu 
probabil mulți dintre cei ce au 
fost prezenți la spectacol e că 
aplauzele lor răsplăteau nu 
numai jocul actorilor amatori, 
ci și munca „celor din cull- 
se“, adică a actorului Cornel 
Gîrbea și a maestrului Va
lentin Valentineanu de ia 
Teatrul Tineretului pe care îi 
vedeți în fotografia noastră 
din stînga, sus, dînd un ultim 
„retuș" înainte de spectacol ; 
tîmplarilor de la Teatrul Tine
retului care muncind voluntar 
au executat decorurile ; pic
torilor de Ia cercul de artă 
plastică al Casei de cultură, 
transformați ad-hoc în sceno
grafi ; electricienilor de la 
-„Grivița Roșie** deveniți 
„maeștri de lumini și sunet".

Așa s-a născut spectacolul, 
(foto dreapta sus).

Foto-text: P. POPESCU

Anghelache Tudor, strungar la 
Uzinele „1 Mai“ din Ploești și-a 
descoperit în cercul de „Prieteni 
oi muzicii" o nouă vocație : 
acordeonul. Acum, acasă, o bună 
parte a timpului său liber și-l 

petrece exersînd.

Foto ; S. NICULESCU

/ntr-o seară, se strînseseră 
la biblioteca Rafinăriei 
nr. 1 Ploești obișnuiții 

cercului de lectură. Cîțiva stu
diau fișele bibliografice ale 
noilor apariții, alții discutau 
despre ultima carte citită. Deo
dată un tînăr deschise timid ușa 
și făcu cîțiva pași. Vreo patru 
puști ciufuliți îl urmară, pri
vind curioși peste umărul lui. 
La privirea întrebătoare a bi
bliotecarei, cel din față, trimi- 
țînd un zîmbet complice „prie
tenilor" spuse :

— Vreau și eu o carte. Se 
poate ?

— Cum $ă nu, i-a răspuns bi
bliotecara. Ce fel de carte do
rești ?

— Păi, una așa cu bătăi, cu 
aventuri.

în acest fel și-a făcut intrarea 
pentru prima dală în bibliotecă 
tânărul Gheorghe Teacă.

...Se angajase de puțin timp la 
rafinărie. Tinerii de la instalație, 
unde lucra, nu s-au preocupat de 
el la început. Așa că în scurt 
timp a intrat într-un derc de 
băieți așa-ziși „veseli", și ei 
proaspeți în uzină și care aveau 
multe apucături urîte.

Cel mâi „grozav" dintre ei 
era Stoica Nicolae. Cu un moț 
blond pe frunte, obraznic, se 
purta urît cu fetele, se grozăvea 
cu o îmbrăcăminte care ieșita 
din comun prin stridență. în
tr-un asemenea grup intrase Gh. 
Teacă. Socotea acum și el o 
brapură să răspundă obraznic 
meșterilor, să vorbească urît. 
Primele salarii le împrăștiau 
cheltuindu-le prin restaurante. 
Deși erau de cîteva luni la ra
finărie, nu reușiseră să respecte 
munca altuia, să se comporte 
civilizat.

Despre toate acestea auzise și 
Eugenia Bănică, responsabila cu 
munca culturală în comitetul 
U.T.M. al rafinăriei. A discu
tat cu Gh. Teacă, l-a mustrat 
pentru comportarea sa, dar și-a 
dat seama că numai prin această 
discuție nu l poate schimba,

Gh. Teacă nu-i un băiat rău— 
își zicea ea. Aici celalți doi-trei 
care vor să pară „grozavi**. Nu
mai că trebuie ajutați mai mult 
si se dezbare de asemenea obi
ceiuri. Și însăși viața frumoasă, 
bogată, a colectivului de tineri a 
ajutat-o în schimbarea lui.

Teacă observase că ceilalți ti
neri din jurul său sînt altfel, au 
cu totul altfel de preocupări. 
Zilnic, la pauza de prînz, îi ve
dea îndreptîndu-se spre biblio
tecă de unde se reîntorceau dis- 
cutînd cu pasiune, adesea adu- 
cînd cite o carte sub braț. S-a 
interesat și a aflat că fac parte 
dintr-un cerc de lectură. La cerc 
ei discutau cărțile citite, vor
beau cu pasiune despre viața și 
opera autorilor preferați.

„Ce-o fi atît de interesant în 
cărți, de merg și în pauză la 
bibliotecă ?“ s-a întrebat el. Așa 
că intr-o seară, cu încă vreo 
doi-trei tineri din „grupul ve

sel", a intrat în biblioteci 
cerut o carte „cu aventuri* 
simplă curiozitate...

Bibliotecara i-a dat < 
„Acțiunea „Primăvara în m 

Acțiunea cărții este foari 
trenantă. Un ceferist so 
animat de o dragoste fie 
față de patria sa, descop 
bandă de spioni. „Citește-t 
să-ți placă" — i-a spus ei

Teacă a luat-o și a < 
după o lună. Membrii ce 
de lectură l-au atras atun 
tr-o discuție despre carte 
pasionase mai ales acțiune 
care reținuse însă doar 
aspecte nesemnificative. Șv 
el însuși seama de asta dir 
cum discutau ceilalți.

— Nu-i nimic, așa-i la 
put, i-au spus tovarășii din 
Cu timpul, însă, ai să-ți dt 
ma cu mai multă ușurinț 
frumuseți se ascund în 
unei cărți.

Apoi a luat „Tînăra g 
„Așa s-a călit oțelul". I-ai 
cut. I-au dat de gîndlt. 
cepul să-și dea seama că i 
petrecut cu cei doi-trei , 
veseli" fusese zadarnic 
Parcă începuse să-i fie i 
în cărți erau ce-i drept și 
de eroi. Gunoscîndu-i, în 
adevărata lor lumină, sim 
le dezaprobă purtările. în 
lui erau zeci de tineri bun 
mănători cu eroii pozitivi 
cărțile citite. Oare el nu 
să semene cu aceștia ?

Au urmat alte și alte 
fiecare descoperindu-i no 
musieți ale vieții, fiecare < 
du-l să vadă viața înconjur 
cu alți ochi, să devină 1 
xigent față de el și de c 
jur. Lectura l-a ajutat st 
dească mai mult, să vadă 
dăunătoare ar fi fost peni 
treaga lui dezvoltare drur 
șuratic, superficial pe cart 
case. Orizontul larg pef 
l-a deschis lumina cărții l- 
statat singur. Și înainte i 
la spectacole de film, de 
Dar ca și atunci cînd c 
carte la un an odată, nu 
să rețină decît amănunte 
tul nesemnificative. Acum 
vizionează un film sau un 
tacol de teatru, datorită f( 
că din lectură a acumulat 
cunoștințe, îi este ușor t 
trundă ceea ce a vrut să 
mită autorul, să înțeleagă 
ținutul de idei pentru can 
tează spectacolul viziona 
însuși își dă seama că a o 
alt om, își înțelege mai 
rostul în muncă. Acum s\ 
gătește pentru a intra în t 
la liceul seral...

MAR1LENA GONSTAI

De cîțiva ani, în viața c 
ralâ a tinerilor muncitor 
la Uzinele „Cimentul" 
Capitala a apărut o i 
tradiție : aceea a ștam 
de cărți, organizat rej 
de două ori pe lună. în 
grafie, tineri procurîm 

cărțile dorite.

Foto: P. PAV

La 1 iunie 1958 în Iași a 
avut loc un concurs „Pri
etenii operei4". Au parti

cipat tineri muncitori de la Ate
lierele C.F.R. „Ilie Pintilie“, de 
la Fabrica de penicilină, de la 
Fabrica ,Țesătura", studenți.
Concursul a fost cîștigat de re
prezentanții fabricii noastre :
Camelia Brișan-Nemesticu, Elena 
Leonte. Dorin Șerbu, Vasile Du
mitru și alții. Printre premii, 
câștigătorilor concursului li s-au 
acordat și abonamente gratuite 
la spectacolele operei. Acești ti
neri au fost primii cu 
care am organizat la noi în fa
brică un cerc „Prietenii operei**.

Dar cercul nu-1 puteau totuși- 
forma numai acești cîțiva tineri, 
oarecum inițiați in muzica de 
operă La el trebuiau atrași și 
alți tineri iubitori ai acestui 
gen de spectacol. Discutînd cu 
comitetul de partid, ne-am dat 
seama că acest cerc are meni
rea de a dezvolta gustul pentru 
spectacolul de operă la tot mai 
mulți tineri Și trebuie să recu
noaștem că pe timpul acela in 
întreprindere mai aveam destui 
ți .cri care nu văzuseră ingă ujj

spectacol de oțjeră. Trebuia 
deci să trezim în primul rind 
interesul tinerilor pentru activi
tatea cercului nostru. Și în a- 
ceastă privință, de tin real folos 
ne-au fost chiar abonații la 
operă.

îndrăgostiți de spectacolul de 
operă, ei au dus o muncă sus
ținută de lămurire a tinerilor 
asupra frumuseții acestui gen 
de spectacol. Și nu rareori erau 
văzuți înconjurați de tineri și 
răspunzînd la numeroase între
bări : — Și e chiar așa frumos 
la operă ? Uvertura ce este ? — 
E mai frumos „Rigoletto** decît 
„Carmen ?“.

— Dar despre spectacolul de 
•operă veți putea cunoaște mult 
mai multe lucruri dacă o să ve- 
niți în cercul „Prietenii ope
rei “. 0 să vedem împreună spec
tacole, o să le discutăm... Și 
lista cu cei înscriși se mărea de 
la o zi la alta. Printre cei care 
s-au înscris erau și Paraschiva 
Hoștină și Veronica Răuț, 
ar fi vrut să fie asemenea 
gătorilor concursului, ar fi 
sâ le urmeze exemplul.

r— Trebuie să mergeți

care 
cîști- 
vrut

mult la 
mate ele. 
se cîntâ 
frumoasă 
mult.

— Dar fe o sâ înțelegem noi 
dară nici nu știm despre ce e 
vorba ?

— Veți vedea acolo. Și daca 
vreți, după aceea, o sâ stăm de 
vorbă.

Și împreună cu ele fetele au 
luat*o și pe uteinista Maria 
Proțec. Au plecai la spectacol, 
în ziua următoare Hoștină și 
Răuț au mulțumit frumos pen 
tril îndemn Proțec in schimb 
a venit la noi și ne-a spus des 
chis dezamăgirea.

— Sâ știți că m-am cam plic 
tisit. Au fost decoruri frumoa
se, dar... numai pentru atît cred 
că nu trebuie mers la operă. 
Eu nu am înțeles prea mare 
lucru...

Discuția cu Proțec ne-a pus 
pe gînduri. Fata avea dreptate. 
Nu-i suficient numai să-i 
pe o listă și să-i trimiți 
cînd în cînd la spectacol 
trebuie să-i ajuți pe tineri

treci 
din 
Mai 

să fi

înțeleasă ceea ce văd și aud. 
Toate acestea le-am discutat pe 
larz la comitetal 
Acolo s-a hotă rit 
biletele de teatru 
care se procurau în permanență, 
să se procure și un număr mai 
mare de bilete pentru operă. 
Tot de acolo ne-am întors cu un 
plan concret privind munca 
noastră de viitor. Potrivit aces
tui plan, înaintea fiecărui spec
tacol, invităm in fabrică artiști 
de la operă. In fața membrilor 
cercului, mereu mai numeros, 
artiștii explică conținutul de 
idei al operei, cu referiri la 
epoca și împrejurările în care 
a fost creată, povestesc pe scurt 
viața și activitatea autorului 
respectiv, explică modul de ex
primare artistică al acestui gen 
de artă și anumite particulari
tăți ale operei în discuție, după 
care apoi se audiază la magne
tofon. interpretate de artiștii 
înșiși, unele arii ale operei res
pective.

tneori lucrul acesta se petrece 
chiar la operă. Atunci participă 
și alți tineri îeșenț. Astfel, pen
tru spectacolul ce urmează să-l

de partid, 
ca pe lingă 
și concerte

vizioneze ..Prietenii operei* din 
fabrică sînt pregătiți, știu despre 
ce va fi vorba și, de la un spec
tacol la altul, înțeleg tot mai 
mult acest gen de artă, îl în
drăgesc. Un exemplu în această 
direcție ni-1 oferă însăși Maria 
Proțec. De unde de la ,,Tosca“ 
venise atunci plictisită la spec
tacolul cu opera „Carmen*4 a 
fost pînă acum de 6 ori și de 
fiecare dată a descoperit ceva 
nou, deosebit, ceva care a îneîn- 
tat-o tot mai mult. Așa am ajuns 
ca în prezent cercul nostru să 
cuprindă un număr mare de ti
neri. Aceștia sînt cu toții însă 
din tura B.

Noi mai avem încă și în alte 
ture tineri și tinere care îndră
gesc sau manifestă interes pen
tru operă. Trebuie să recunoaș
tem însă că de ei nu ne-am ocu
pat suficient. Rămine o sarcină 
a noastră ca hotărîrea pe care 
am luat-o Tecent de a crea cîte 
un cerc al 
în turele A 
mai curînd

„Prietenilor operei*' 
și C să fie dusă cit 
la îndeplinire.

Ml HAI
secretarul
de la fabrica țesătura"-Iași

TEODORESCU 
comitetului U.T.M.

Viata culturală 
a tineretului



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Muncă politică 
mobilizatoare

Zilele acestea a avut loc con
ferința organizației raionale 

| U.T.M. „Grivița Roșie” din Ca
pitală. in timpul dezbaterilor, 
delegații și invitații la conferin
ță au analizat multilateral acti
vitatea organizațiilor U.T.M. din 
raion, stilul de muncă al comi
tetului raional, au făcut nume
roase propuneri pentru îmbună
tățirea muncii în viitor și au 
adoptat hotărîri menite să ducă 
la mobilizarea și mai activă a 
tineretului pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid.

La conferință a participat 
tovarășul Virgil Trofin. prim se
cretar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Muncitor.

Fiind un raion cu specific in
dustrial, pe bună dreptate con
ferința a rezervat o mare parte 
din lucrările sale analizării 
muncii tineretului în producție 
pentru îndeplinirea obiectivelor 
economice puse de partid. Atît 
darea de seamă cît și delegații 
în cuvîntul lor au arătat că, sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, urmînd exemplul comu
niștilor, utemiștii și tinerii din 
raion au muncit cu multă însu
flețire și și-au adus ___
o contribuție impor
tantă la realizarea 
planului pe anul 
1959 în 11 luni, la pnj
descoperirea și valo- *
rificarea rezervelor iac=
interne care s-au 
6oldat cu economii peste plan în 
valoare de peste 65 milioane lei 
dintre care peste 17 milioane 
realizate de tineret.

Raportarea succeselor frumoa
se obținute de tinerii din raion 
nu i-a împiedicat pe delegați 
sa analizeze cu exigență munca 
și să privească mereu înainte, 
spre noile obiective care tre
buie atinse, spre realizarea 
sarcinilor trasate de Plenara 
C.C. al P.M.R. din decembrie 
1959 pentru îndeplinirea planu
lui de stat pe anul acesta. In 
acest sens un mare număr de 
delegați «u arătat în cuvîntul 
lor angajamentele sporite ale ti
nerilor pentru anul 1960, anga
jamente ce dovedesc entuzias
mul cu care și-au început activi
tatea in acest an tinerii munci
tori din raion. Delegații utemiș- 
tilor de la Atelierele C. F. R. 
„Grivița Roșie", întreprinderea 
P.T.T. Clăbucet, Uzina metalur
gică ,,Grivița", Filatura și țesă- 
teria ..Dacia", Atelierele C.F.R. 
„Constantin David" precum și 
din celelalte organizații de bază 
au vorbit despre angajamentele 
tinerilor de a căuta neobosiți cai 
noi de valorificare a rezervelor 
interne existente, pentru mări
rea producției și productivității 
muncii, reducerea prețului de 
cest, folosirea judicioasă a fon
durilor materiale și bănești ale 
statului. De asemenea au fost 
arătate angajamentele tinerilor 
de a colecta sute de tone fier 
vechi, de a efectua un mare nu
măr de ore muncă voluntară 
pentru înfrumusețarea întreprin
derilor în care muncesc, precum 
și pe șantierele din raion, pen
tru obținerea unor însemnate e- 
conomii.

Conferința a apreciat că atît 
rezultatele obținute pînă in pre
zent de utemiști și tineri precum 
și hotărîrea lor de a-și folosi 
mai bine în viitor energia și e- 
lanul creator sînt dovezi ale 
creșterii conștiinței politice a 
tineretului, rezultat al muncii de» 
educare desfășurată de organi
zațiile U.T.M. sub conducerea 
organizațiilor de partid în ace
lași timp conferința a ridicat cî
teva probleme esențiale pentru 
îmbunătățirea activității organi
zațiilor U.T.M. în vederea mă
ririi aportului tineretului la în
deplinirea sarcinilor politice șl 
profesionale care îi stau în 
față.

Una din aceste probleme ridi
cată în conferință a fost aceea 
a legării mai strinse a întregii 
munci educative a organizițiiior 
U.T.M. de sarcinile principale 
care stau în fața tineretului. 
Scoțînd în evidență aspectele 
pozitive ale muncii desfășurate 
de organizațiile U.T.M. pentru 
educarea tineretului în spiritul 
atitudinii socialiste față de mun
că, pentru cultivarea și formarea 
trăsăturilor morale și de carac
ter înaintate, conferința a a- 
tras atenția asupra faptului’ că 
există încă o concepție îngustă 
.în ceea ce privește rolul și o- 
prectivele care trebuie urmă
rite în munca educativă, a ară
tat că este greșit să reduci mun
ca educativă doar la cercurile 
politice, conferințele și cele câ
teva manifestări culturale 
au loc. Chiar și în conferință a 
fost prezentat 
punct de vedere greșit prin cu
vîntul tovarășului Nicolae Istră- 
tescir, secretar al comitetului 
raional U.T.M. care răspunde 
de munca de propagandă. în loc 
să analizeze în cuvîntul lui con
ținutul muncii educative desfă
șurate, felul în care a răspuns 
aceasta sarcinii de a mobiliza și 
mai activ tineretul la îndeplini-

desfășurate

care

un asemenea

Patria, București : Secretul ci- 
fiului; Republica. I. C. Frimu. 
Gheorghe Doja : Singe alb ; Ma- 
gheru. Lurrima : Jucătoarea de 
baschet; V. Alecsandri, Elena 
Pavel. V. Roaită. Miorița: Lili; 
8 Martie, Libertății : Revolta 
p eonilor ; Central: Ceasul s.a 
oprit la miezul nopții : Victoria. 
Olga B-ancic: Avalanșa; 13 Sep- 
tembrie : Cintărețul mexican; 
Maxim Gorki, Flacăra : Ștren. 
garib; Timpuri Noi: Program ele 
filme documentare și de desene 
animate^ Tineretului; Marinajad 

rea obiectivelor economice tra
sate de partid și să indice — 
pe baza experienței înaintate a- 
cumulate pînă in prezent — di- 
recțiiie in care va trebui iodreo- 
tată munca în viitor, el s-a li
mitat la inșirarea numărului de 
cercuri politice existente, la ci
tarea propagandiștilor bawi pre
cum și a celor care mai au lip
suri in activitatea lor — lucruri 
de altfel cunoscute partkipanți- 
lor Ia conferință din prezenta
rea dării de seamă.

In conferință s-a arătat că, 
organizația noastră iși desfă
șoară munca de educare comu
nistă a tineretului prin toate 
formele sale iar rezultatele tre
buie să se reflecte in atitudinea 
tineretului față de muncă și 
viață.

Oare activitatea formală a u- 
nor brigăzi și posturi utemiste 
de control (brigada „Ztia Kos
modemianskaia" de la Dacia", 
brigada condusă de Nicolae Po
pescu de la „Trafag", brigăzi e 
de producție de la „Electrobobi- 
naj", postul utemist de control 
de |a I.E.S.M. și altele) nu a 
avut urmări negative asupra ac

tivității tineretului? Fără îndo
ială că da. Datorită activității 
lor formale ele n-au reușit să 
cultive răspunderea unor tineri 
față de îndeplinirea sarcini
lor lor profesionale, să dezvolte 
spiritul lor gospodăresc. Mai 
sint organizații de baza care nu 
urmăresc felul în care iși înde
plinesc tinerii angajamentele 
luate în producție precum și or
ganizații („Tableta-, Depoul 
C.F.R. București-Triaj, Atelierele 
C.F.R. „Constantin David") care 
au stat pasive atunci cînd in în
treprinderile lor nu s-a realizat 
ritmic planul de producție.

Acest lucru dovedește că nu 
toate organizațiile de bază ur
măresc să dezvolte la tineri răs
punderea personală fața de 5ar 
cinile de producție, respectul 
față de cuvîntul dat, față de an
gajamentul luat, trăsătură ca
racteristică muncitorului înain
tat. In acest sens trebuie pri
vită munca educativă și nu cum 
au privit-o unii delegați din a- 
ceste organizații. Așa de pildă 
tov. Ion Gheorghieș, delegat al 
utemiștilor din organizația țje 
bază „Tableta" . (organizaJ e
citată în darea de seamă pen [t u 
lipsurile manifestate în ceea ce 
privește formarea atitudini» so
cialiste față de muncă a tiu.io
tului) a vorbit cu seninătate des
pre efectele binefăcătoare a’e 
gimnasticii in producție — ac 
tivitate nu lipsită de importan
ță — dar care nu era principala 
problemă care stă în lata orga
nizației lor, iar tov. Briceag 
Ion. secretarul organizației 
U.T.M.. de la Atelierele C.F.R. 
..Constantin David" — organiza
ție de asemenea criticată peniru 
pasivit te față de îndeplinirea 
ritmică a pianului — s-a lăudat 
cu cei 90 tineri purtători ai in
signei „Prieten al cărții" fără 
să arate ce s-a schimbat in 
conștiința tinerilor care s-au 
apropiat de literatură și cum se 
manifestă aceste schimbări în 
munca lor de fiecare zi pentru 
îndeplinirea sarcinilor care le 
revin. Din păcate mai sîiit des
tule locuri în care :<a t d de rupt 
de problemele principale care 
stau în fața tineretului este pri
vit și învățămîntui politic, pro
paganda prin conferințe, activi
tatea cultural-artistică .

Conferința a cerut noului co
mitet raional să îndrume orga
nizațiile U.T.M. În direcția îm
bunătățirii muncii educative, a 
legării acesteia de sarcinile 
principale care stau în fața co
lectivului respectiv de tineri, să 
nu se mulțumească numai cu 
faptul că cercurile politice ori 
brigăzile de producție există, ci 
să urmărească ca toate formele 
de muncă ale organizațiilor 
U.T.M. să-și exercite puternic 
rolul lor educativ.

O altă idee prețioasă, reieșită 
din lucrările conferinței a fost 
necesitatea de a se munci dife
rențiat cu organizațiile de bază, 
cu diversele categorii de tmeret, 
în raport cu sarcinile care stau 
în fața lor, cu preocupările pe 
care le au. Așa de pildă, în 
conferință s-a vorbit mult des
pre necesitatea de a fi ajutat ti
neretul să țină pasul in pregăti
rea sa profesională cu cele mai 
noi cuceriri ale tehnicii. Avîntul 
construirii socialismului in pa
tria noastră duce la moderniza
rea continuă a uzinelor și fabri
cilor. la perfecționarea utilaju
lui și a tehnologiei producției. 
Evident că tineretul are în pri
mul rînd sarcina de a se per
fecționa permanent din punct 
de vedere profesional. Darea 
seamă aprecia că cercurile 
minim tehnic create pentru

de 
de 
ti-

îndrăgostit; Arta. Donca Simo, 
Aurel Vlaicu : Părinți și copii; 
înfrățirea între popoare. Drumul 
Serii: Sabie Și ; Alex. Po
pov: S.O.S. in Cosmos; Gri. 
vița : Teodora; Cultura!, Unirea, 
Alex. Sahia : Un meci neobfș. 
null; C. David. G.. Bacovia : 
Soarta unui om ; Munca, 30 De
cembrie, B. Delavrancea • Dai. 
ducii din Rio-Frio; T. Vhdinii, 
rescu : Mumu : 23 August : Fata 
căpitanului (cinemascop) ; 16 Fe. 
bruarie : Trapez; llie Pintijîe; 
Andreika ; 

neret in întreprinderi, pe Hngă 
faptul că sint iasuficiente ca 
număr și caprind puțini tineri, 
dau intr-adevăr un volum „mi
nim" de cunoștințe tinerilor, cu 
totul nesaț îs făcătoare față de 
cerințele progresului tehnic. In 
întreprinderile din raion lucrea
ză proaspeți absolvenți ai șco
lilor profesionale după cum lu
crează și tineri cu un stadiu de 
S—10 ani In producție. Skit co
respunzătoare formele existente 
acum pentru ajutarea acestor 
categorii diferite de tineri în e- 
f ort urile lor de a se perfecționa 
continuu ? Conferința a dat un 
răspuns negativ în această di
recție șl a cerut noului comitet 
raional să studieze posibilitatea 
de a organiza cursurile de ridi
carea calificării tineretului in 
raport cu necesitățile reale ale 
acestuia.

Dar nevoia de a munci dife
rențiat cu tinerii nu se ridică 
numai în legătură cu califica
rea tineretului. In cadrul raio
nului sute de tineri muncitori îșj 
complectează studiile medii și 
superioare în învătămîntul seral 
și fără 'frecvență și trebuie sus

ținuți in eforturile 
pe care le depun. 
De asemenea sint 
atît tineri muncitori 
cit și ele*{ tineri 
intelectuiii si func
ționari cart deși 
sint uniți prin ace- 

au sfere de preocupări

fie- 
în

de
i-a

lași ideal______ __ r_____  _
diferite. Toți aceștia trebuie aju
tați să capete trăsăturile morale 
și de caracter comuniste, să-și 
îndeplinească mereu mai bine 
sarcinile profesionale și politice 
care |e revin, iar acest lucru nu 
se poate realiza decît folosind 
metodele cele mai potrivite. în 
raport cu ceea Ce e specific 
cărei categorii de tineri 
parte.

Conferința, amlizînd stilul 
muncă al comitetului raional 
indicat acestuia ce lipsuri tre
buie să lichideze din activitatea 
sa pentru a putea conduce cu 
competență fiecare organizație 
de bază U.T.M. în raport cu 
specificul ei. Astfel, delegații la 
conferință, au cerut noului co
mitet raional, aparatului aces
tuia, să mearga mai des in or
ganizațiile de baza, să partici
pe mai mult la viața tineretu
lui, să studieze mai atent pro
blemele care-l preocupă, să ge
neralizeze experiența înaintată. 
Numai astfel comitetul raional 
va putea să conducă cu succes 
activitaț-a fiecărei organizații de 
bază U.T.M. în parte.

★
Pornind de la problemele 

principale dezbătute, copferința 
organizației raionale U. T. M. 
„Grivița Roșie" a adoptat o 
serie de hotărîri care anlicate în 
viață vor duce la mobilizarea și 
mai activă a tineretului, la în
deplinirea marilor obiective eco
nomice puse de partid, la educa
rea multilaterală a tin retului.

Conferința a ales noul comi
tet raional U.T.M. care la rin- 
dul său a reales 
prim-secretar pe 
mitru Crlstea.

M.

in funcția de 
tovarășul Du-

VIDRAȘCU

Noi comedii chinezești pe ecrane
Spectatorii au vizionat cu plă

cere in ultimul timp două filme 
chinezești de real succes : „Trei 
fete la timonă* și .Jucatoarea de 
baschet*. Apropiate prin mesa
jul pe care-l transmit, aceste fil
me au avut comun stilul de tra
tare. fiind comedii reușite, mult 
gustate de public.

Cele doua filme aduc aspecte 
noi și interesante din lumea so
cietății chineze contemporane : 
viața nouă a femeii chineze în 
regimul democrat-popular. în a- 
cest fel. deși sînt filme vesele, 
ele nu pot să nu ducă la conclu
zii foarte serioase, emoționant* 
chiar. Căci nu e puțin iucru să 
vezi cum într-o țară scăldată 
pînă acum un deceniu în beznă, 
în orînduirile nedrepte burghe- 
zo feudale, astăzi femeia trăiește 
zile de lumină, aducindu-și ală
turi de ceilalți oameni ai muncii, 
vîrsinici și tineri, aportul entu
ziast la construirea socialismului 
sub conducerea Partidului Comu
nist.

Pe această linie atrage atenția 
mai ales .Jucătoarea de baschet* 
care pune față în față episoade 
concludente din viața de ieri și 
de azi a femeii chineze. Sun Lin 
este o bună jucătoare de baschet 
și. fiind repartizată la un canto- 
nam&nt. nimerește sub conduce
rea unui antrenor care o recu
noaște ca fiind fiica femeii pe 
care a iubit-o el cu ani in urmă. 
Dar această dragoste nu s-a pu
tut împlini deoarece total acelei 
femei era un dușman al sportu
lui, văzind în sportivi doar o 
marfă a traficului său, iar pe 
fata lui a îndepărtat-o de antre
nor. obligind-o să se căsătorească 
cu Hn ticălos. Antrenorul și-a 
stăpînit durerea pricinuită de a- 
ceastă dezamăgire și s-a avintat 
cu toată puterea în lupta pentru 
propășirea sportului chinezesc, 
fără prea multe rezultate insă, 
deoarece guvernanții de atunci, 
vînduți imperialiștilor străini, 
cosmopoliți, nu numai că nu l 
sprijineau, dar îl sabotau pe 
toate, căile. Se înțelege că astăzi, 
cînd ștatul socialist a dat un 
mare a v tint mișcării de cultură 
fizică și sport, el se încadrează 
cu lot entuziasmul în această no
bilă acțiune. Tocmai de aceea el

La bazinul ocoperit al asociației sportive „Olimpia" din Reșița*

Manifestări consacrate 
Centenarului Cehoo

In întreaga tară continuă să 
se desfășoare manifestări cultu- 
ral-artistice consacrate marelui 
clasic a! literaturii ruse, A. P. 
Cehov, de la a cărui naștere se 
împlinesc 100 de ani.

Academia R. P. Romine a ți
nut vineri o ședință comemora
tivă. in cadrul căreia scriitorul 
AL Philtpfioe. membru cores
pondent al Academiei. R. P. Ro
mine, a făcut o comunicare des
pre viața și opera lui Cehov.

Sub auspiciile Comisiei națio
nale a R. P. Romine pentru 
U.N,E.S.C.O. și a secției de tra
duceri a Uniunii scriitorilor a a- 
vut loc un simpozion consacrat 
centenarului Cehov. Au luat cu
vîntul acad- Tudor Vianu, se
cretar generai al Comisiei ' na
ționale a R.P. Rcmlne pentru 
U.N.E.S.C.O., lectorul universi
tar Tatiana Nicojeseu și scrii
torul Mihnea Gheorghiu. Artiștii 
Teatrului Național „1. L. Cara- 
giale“ — Radu Beiigan, Eva Pă- 
trășcanu și Mircea Constantine- 
scu au făcut lecturi din opera 
marelui scriitor.

La Casa de cultură a tinere
tului din raionul „23 August", 
artista Dîtva Cocea a vorbit des
pre teatrul cehovlsn. iar la Ca
sa cult’>ră geriflanâ ..Frie
drich Schille-" scriitorul O. \V. 
Cirek a evocat personalitatea lui 
Cehov.

Teatrul National ,.I. L. Cara- 
gia'e" și Teatrul Municipal din 
Capitală au prezentat joi și vi
neri spectacole cu piese'e „Pes
cărușul" și „Livada cu vișini" de 
A. P Cehov.

Numeroase manifestări închi
nate aniversării lui Cehov au a- 
vut loc și în restul țării. La Su

este exigent cu Sun Lin, deși ea 
este fiica fostei lui iubite, si 
combate tendințele vedetiste ale 
acesteia. Ajutat de colectivul de 
jucătoare, folosind metode pro
fund educative, el reușește s-o 
schimbe pe Sun Lin. insuflîndu-i 
principiile noii etice sportive.

CRONICA FILMULUI
Pînă la urmă, fata se va realiza 
pe deplin în sportul ei preferat 
iar antrenorul și cu mama ei își 
vor vindeca rănile pe care trecu
tul le-a lăsat în suflete. Povesti
rea acestor întîmplări este însă, 
bineînțeles, presărată cu nu
meroase momente de haz, cu un 
umor de calitate.

Asemenea momente se află din 

Imagine din filmul „Jucătoarea ds baschet*

ceava, in sala „Ciprlan Porum- 
bescu“ a conferențiat scriitorul 
Eusebîu Camilar, membru cores, 
pondent al Academiei R. P. Ro
mine. A urmat un festival Cehov 
prezentat de actori aț Teatrului 
de Stat ,,Mihail Eminescu" din 
Botoșani. La clubul muncitoresc 
din Frasin, le căminele cultura
le din Solea, Cacica, Mihăileni 
și altele din regiunea Suceava, 
au fost organizate seri literare 
Cehov, iar la librăriile și biblio
tecile raionale din Cîmpulung, 
Rădăuți, Suceava. Botoșani, au 
fost organizate vitrine, standuri 
și expoziții cu opere de Cehov.

fn regiunea Oradea au avut 
loc seri literare la Casa priete
niei romîno-sovietice din Ora
dea. la casele raionale de cul
tură din SalOnta, Beiuș, Șimleu. 
Actorii secției maghiare a Tea
trului de Stat din Oradea au 
prezentat piesele „Ursul", „Ju
bileul" și „Cintecul lebedei" de 
Cehov.

★

Vineri la amiază a avut loc 
la Muzeul romino-rus din Ca
pitală deschiderea, unei expozi
ții consacrate centenarului naș
terii scriitorului rus A. P. Ce
hov.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Scarlat Calimachi, di
rectorul Muzeului romino-rus. 
Asistenta a vizitat apoi expozi
ția care cuprinde documente, re
produceri de fotografii din 
viata și opera |ui Cehov și ima
gini fotografice din piesele ma
relui dramaturg interpretate de 
actori ai teatrelor noastre.

(Agerpres)

belșug și în filmul ..Trei fete la 
timonă”. Aici este vorba intr-a- 
devăr de trei fete care, absolvind 
o școală de marina. pleacă si 
facă practică pe un mare vas flu
vial. Umorul se naște aici nu 
numai din niște peripeții ineren
te uceniciei, ci și din contrastul 

intre rivna cu care se pregătesc 
fetele să devină adevărați „lupi 
de mare* și atitudinea neîncreză
toare în posibilitățile sexului 
opus ale unor matrozi în frunte 
cu căpitanul Ciao. Dar fetele se 
dovedesc a fi foarte vrednice și 
prejudecățile sînt înfrînte prin 
dovezi incontestabile de destoini
cie. Scenaristul Sun lu și regizo

N. S. Hrușciov 
l-a primit 

pe M. Llejean
MOSCOVA 29 (Ăgerpfes). — 

! TASS: La 29 ianuarie N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., l-a 
primi» pe Maurice Dejean, imba- 
sadoruf Franței, la cererea aces
tuia. Intre N. S. Hrușciov și M. 
Dejean a avut loc a convorbire 
in problema apropiatei vuita in 

| Franța a șefului guvernului so- 
I vie.tic.

La convorbire a asistat An
drei Gromlko. ministrul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S.

Eșuarea tratativelor 
de la Londra 

cu privire la Cipru
LONDRA 29 (.Agerpres). -« 

Tratativele cu privire Ia bazele 
engleze din Cipru duse la Lon. 
dra timp de două săptămini de 
Lloyd, ministrul Afacerilor Ex
terne al Angliei, arhiepiscopul 
Makarios și Kuciuk, conducto
rul minorității turce din Giprn, 
au eșuat definitiv.

Makarios, reprezentantul popiu 
lației grecești de pe insula și 
președintele viitoarei republici 

. cipriote, a refuzat cu hotărîre să 
satisfacă cererile Angliei de a-i 
acorda un teritoriu vast pentru 
Daze militare și pe care Anglia 
ar avea drepturi suverane.

Anglia n-a putut realiza nimic 
nici amenințind că va amina din 
nou data acordării independenței 
Ciprului, nici promițînd un îtna 
prumut special Ciprului in va, 
loare de aproximativ 8 milioane 
lire sterline. La 28 ianuarie, tra
tativele au fO3t întrerupte.
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TURUL CICLIST 
AL EGIPTULUI

Un» pluton de peste 20 aler
gători « angajat sprintul final 
în cea de-a 4*a etapă a Turului 
ciclist al Egiptului disputată vi
neri între orașele Minia și Ben-i 
Suef (125 km). Pentru a patra 
oară consecutiv un ciclist din 
R.D. Germană a trecut primul 
linia de sosire de data aceasta. 
Horst Oldenburg, cronometrat 
în 3 h 53’48”. fn clasamentul 
general nu s-au orodus schim
bări imDortante. Tricoul galben 
continuă să fie purtat de Klaus 
Ampler (R.D. Germană), urmat 
de Muller (R.D. Germană) la 
2’24”, Revay (R. Cehoslovaca) 
le 5’46”.

(Agerpres)

rul Son Ciun-ciap au folosit re
surse comice inedite și pline de 
savoare. Nu e necesar decît $ă 
amintim cîteva momente printre 
care acela cînd comandantul Ciao, 
care fusese anunțat că va primi 
niște cadre de nădejde pentru 
vas. se pomenește la bordul na
vei cu fetele, sau sc*na învățătu
rii pentru examen a lui Lian Iu. 
Ingenioasă, Lian Iu, pentru a nu 
adormi în nopțile de învățătură 
și-a legat cozile de tavanul cabi
nei- De cite ori ațipește și capul 
e pe cale să-i cadă pe cărți, se 
trezește în mod automat. Astfel 
biruie ea dificultățile însușirii 
grelei meserii de marinar și, ca 
și colegele ei, obține mult rîv 
nitul brevet de pilot.

lată două comedii amuzante și 
pline de tîlc.

B. DUMITRESG®

O câ/duroasâ manifestare 
a prieteniei sovieto-romîne

MOSCOVA 29. *■ Corespon
dentul Agerpres transmite : Aso
ciația de prietenie sOvieto-romî- 
nâ a organizat o întîlnire a ar
tiștilor Teatrului „"Mossoviet" cu 
reprezentanții opiniei publice 
din Moscova, intikiirea a fost 
consacrată turneului întreprins 
de teatru în R.P. Roraină toam
na tie cută. Sala mare de ki 
Casa prieteniei popoarelor a 
fost plină pînă la refuz.

Iuri Zavadski, artist al poporu
lui al U.R.S.S., regizorul princi
pal al teatrului, a vorbit de im
presiile sale din cea de-a doua 
vizită pe care a făcut-o în țara 
noastră.

A. Șaps, artist emerit, a vor
bit despre impresiile puternice 
pe care i -le-a produs operands 
Industrializare socialistă a țării.

O declarație provocatoare 
a lui Liibke

BERLIN 29 (Agerpres). — 
TASS : Luînd cuvîntul la primă
ria din Schijneberg, președintele 
R.F. Germane, Liibke a declarat 
că intenționează să-și exercite 
funcțiile sale prezidențiale și în 
Berlicut Occidental, adică în afa. 
ra teritoriului R.F.G. El a afir
mat, de asemenea, că instituțiile 
vest-germane se află în Berlinul 
Occidental pe o bază legală,

Pertnițindu-sj o serie de de
clarații calomnioase la adresa

Grevă generală în Belgia
BRUXELLES 29 (Ager, 

preș). — Agenția France Preșse 
relatează ,câ in dimineața zilei 
de 29 ianuarie la chemarea lan
sată de Federația Generală a 
Muncii din Belgia a început In 
întreaga Belgie o grevă gene
rală de 24 ore in sprijinul reven. 
dicărilor oamenilor muncii bel- 
fieni cu privire la majorarea sa- 
ariilor și îmbunătățirea condi

țiilor de muncă.
Agenția France Presse sub

liniază că greva a cuprins in 
orașele Gharleroi, Wallonne și

Bilanț rodnic 
— imbold 

spre noi realizări
(Urmare din pag. l-a) 

desfacerile principalelor mărfuri 
industriale ș» alimentare : la carne 
cu 5 la sută, la zahăr cu 10 îa 
sută, la brinzeturi cu 14 la sută, 
la confecții cu 36 la sută, la ar
ticole electrotehnice cu 24 la 
sută. Anul trecut oamenii muncii 
au primit în folosință circa 
21-000 noi apartamente (cu 20, la 
sută mai mult decît în 1958). 
Peste 500.000 de persoane au 
fost trimise la odihnă sau trata
ment în stațiunile balneo-clima- 
terice. In anul școlar 1959-1960 
au fost cuprinși în învățămîntui 
elementar, mediu și superior pes
te 2.540.000 elevi și studenți, cu 
205.000 mai mulți decît în anul 
școlar 1958-1959. A continuat 
de asemenea să se îmbunătă»- 
țească și să se dezvolte asistența 
medicală. Toate acestea sînt tot 
atitea dovezi ale faptului că ni
velul de trai material și cultural 
al oamenilor muncii e în conti
nuă creștere, că eforturile pa 
care ei le depun în producție se 
întorc în folosul lor înșăși.

Bilanțul rodnic al anului 1959 
care oglindește din plin capaci
tatea clasei noastre muncitoare, 
a statului nostru democrat-popu
lar de a asigura mersul înainte 
al economiei, dezvoltarea ei as
cendentă pe drumul construirii 
socialismului, constituie o bază 
temeinică pentru dobîndirea de 
noi realizări în anul în care am 
pășit.

Oamenii muncii din întreaga 
țară au început noul an de muncă 
avtnd în fața lor programul clar 
și însuflețitor cuprins în expu
nerea făcută de tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej la Plenara 
G.G. al P.M.R. din 3—5 decem
brie 1959. Accentuînd preocu
parea pentru fructificarea maxi
mă a fiecărui leu investit în 
economia națională, întărindu-și 
preocuparea pentru un regim 
sever de economii, pentru desco
perirea și valorificarea tuturor 
rezervelor care să ducă la creș
terea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost, oa
menii muncii desfășoară larg în
trecerea socialistă, scot la iveală 
inițiative importante.

Tineretul muncitor din patria 
noastră, mobilizat de organiza

Simpozion cu tema 
„Pentru coexistență pașnică, 
consolidată prin dezarmare"

Vineri după-amiază a avut loc 
la Casa prieteniei romîno-sovie- 
tice A.R.L.U.S. din Capitală un 
simpozion cu tema „Pentru 
coexistență pașnică, consolidată 
prin dezarmare”, organizat de 
Consiliul General A.R.L.U.S. și 
Comitetul național pentru a- 
pararea păcii din R.P. Romină.

Acad. Geo Bogza, vicepre
ședinte al Comitetului național 
pentru apărarea păcii, acad, 
prof. dr. Ștefan Milcu. secretar 
prim al Academiei R.P. Romi
ne. scriitoarea Maria Banuș și 
general colonel în rezervă llie 
CrețuRescu au relevat deosebita 
însemnătate a propunerilor de 
dezarmare generală și totală fă
cute de Uniunea Sovietică, ca și

Cu nutrită atenție au fost, de 
asemenea, ascultate expunerile 
Iții K. Mlhafldv, artist emferft al 
R.S.F.S.R., V. Marețkaia, artistei 
a poporului a U.R.S.S., și A. Zu-» 
bov. Ei au vorbit despre 'dra
gostea de teatru și eukirră a oa
menilor muncii din R.P.R.,

Cîțiva dintre vorbitori au re
levat frumusețile Bucureștîuloi» 
povestind despre amploarea pa 
care au luat-o construcțiile din 
capitala țării noastre. Artistul. 
N. Parfenov a recitat o inspirata 
poezie despre București, pe care 
a compus-o în timpul țtffngMluiir

Artiștii „Mossoviet“-uhii a-u 
prezentat totodată sepie din 
spectacolele : „Bătălie in marș" 
și „Nevestele vesele 'din Wind- 
sor“, jucate în timpul turneului.

Uniunii Sovietice și R.DG. 
Liibke s-a pronunțat pentru 
menținerea statutului existent al 
Berlinului Occidental. El a cqrut 
ca Berlinul Occidental să fie le
gat și mai strîns de Germania 
occidentală. Aceste declarații ale 
președintelui vest-german nu 
slujesc intereselor întăririi pă
cii și destinderii încordării in
ternaționale, cl sînt făcute în 
scopul agravării „războiului

Liege aproximativ 85 la sută dftt 
personalul de ta tramvaie, poștă, 
de la căils ferate, și din nume
roase uzine alt aoesttr orașe.

Aceeași sursă menționează «ă 
in capitala Belgiei 80 la sută 
din numărul uzinelor au fost cu* 
prinse de grevă. In numeroase 
locuri in fața clădirilor oficiale 
m patrulai pichete de greviști.

La Bruxelles au avut loc cioc
niri intre demonstranți și poliție. 
Cîțiva demonstranți au Lost ares, 
tail.

țiile U.T.M,, sub conducerea or
ganizațiilor de partid — luptă cu 
abnegație împreună cu întregul 
popor pentru realizarea sarcinilor 
trasate de partid, pentru înfăp
tuirea obiectivelor planului de 
stat pe 1960.

Organizațiile U.T.M. din fa- 
trici trebuie să întenșifice mun
ca de antrenare a tineretului în 
întrecerea socialistă pentru înde
plinirea. și depășirea planului la 
toți indicii, în lupta pentru creș
terea producției și productivității 
muncii, pentru utifizarea com
pletă șj economică a utilajului și 
mașinilor^ pentru folosirea tutu
ror rezervelor interne, pentru 
reducerea consumurilor la mate
rii prime, materiale și în mod 
special la metal. Organizațiile 
U.T.M. de pe șantiere trebuie sa 
mobilizeze tineretul la lupta 
pentru terminarea în termenele 
stabilite a construcțiilor respec
tive, pentru darea cit mai rapiș 
dă in folosință a obiectivelor, 
pentru lichidarea risipei, pentru, 
cit mai multe, economii de mate
riale. Lg sate, organizațiile 
U.T.M. trebuie să mobilizeze ti
neretul din sectorul socialist al 
agriculturii la rcreșterea prodiic-

• țiej agricole și în special la dez
voltarea sectorului zootehnic; o 
mar< contribuție Poatt $i tre_ 
buje s-o aducă tineretul satelor 
la creșterea substanțială a pro
ducției de proumbrsiiozf Organi-

* zațiile U.T.M, trebuie să dea un 
avînt și mai puternic acțiunilor 
de muncă patriotică ale tinere
tului. Brigăzile utemiste de 
muncă patriotică trebuie să cu
prindă mereu mai mulți tineri și 
să participe mai activ la con
struirea de clădiri industriale, 
locuințe, școli, drumuri și șosele, 
poduri, la lucrările de îmbună
tățiri funciare; ele trebuie să 
lupte pentru scurtarea termene
lor de execuție și de dare în fo
losință a lucrărilor ce le sînt îtb 
credințate.

Mobilizat de U.T.M., sub con» 
ducerea partidului, tineretul no
stru își va aduce aportul său en
tuziast la îndeplinirea și depă
șirea planului de stat pe anul 
1960. El va întîmpina cu cinste 
prin noi succese în muncă cel 
de-al Ill-lea Congres al partidu
lui nostru iubit.

a ultimei hotărîri adoptate dș 
Sovietul Suprem al U.R.S.S. cu 
privire la noua reducere a efec
tivului forțelor armate ale 
U.R.S.S. După ce au arătat că 
aceste inițiative reprezintă o 
contribuție de seamă a marii 
țări a socialismului la cauza 
păcii, la realizarea coexistenței 
pașnice între toate popoarele 
lumii, vorbitorii au scos in re
lief aprobarea unanimă și căL 
dura cu care întregul nostru 
popor a primit aceste inițiative 
de pacre ale Uniunii Sovietice.

Expunerile au fost urmărite 
cu viu interes de o asistență 
numeroasă.

(Agerpres)



Succes deplin
Intilnirii tineretului și studenților 
din țările regiunii Balcanilor

și Mării Adriatice!
(Urmare din pag. l-a)

de jioriî războiului. Evoluția actuală a situației 
intern Agonale, înmulțirea contactelor între Răsărit 
și Apus>fiovedesc posibilitățile largi ce există pen
tru lărgi. Vă cooperării între tineretul și studenții 
din țările regiunii Balcanilor și Mării Adriatice. 
Tineretul ro ntin c re depune eforturi permanente 
spre a îiitreți.’le relații de prietenie cu toți tinerii 
și cu toate org ’«nizațiile de tineret și studențești, 
consideră că pe platforma comună a lupiei pen
tru pace se poate dezvolta o trainică colaborare, 
pentru aceasta si; V necesare eforturile luturor 
celor ce doresc sincev ca tinăra generație a Bal
canilor și Adi iaticei s'd-și aducă, un aport sporit 
la lupta pentru întărire v păcii.

Tineretul romin care sVr*i*ni fierbinte politica 
statului nostru democrat jiopular de colaborare 
cu toate țările iubitoare de’ pace, de stabilire a 
unei trainice înțelegeri în iSalcani, își exprimă 
convingerea că Intilnirea de la București va 
demonstra dragostea de pac^-.a tineretului dm 
țările balcano-adriatice și va fi' un prilej de în
tărire a legăturilor tinerei generaț’i din această 
parte a lumii. Tineretul nostru a Intimpinat In
tilnirea prin pregătiri intense. In numeroase 
orașe au avut loc conferințe, simpozioane, reu-

niuni tinerești în cadrul cărora au fost popu
larizate ideile de pace și prietenie ale Intilnirii. 
O ștafetă a străbătui toate regiunile țării fiind 
întîmpinată de zeci și zeci de mn de tineri mun
citori, țărani muncitori, elevi și studenți. Cu 
ocazia trecerii ștafetei prin diferite ora?e au avut 
loc entuziaste mitinguri Ansamblul artistic al 
Uniunii Tineretului Muncitor, diferite formații de 
tineri artiști amatori precum și echipe sportive 
s-au pregătit cu asiduitate în vederea manifestă
rilor cultural-sportive ale Intilnirii.

Oaspeții noștri- vor putea să cunoască viața 
nouă a poporului nostru, preocupările pașnice ale 
tinerei noastre generații, realizările mărețe pe 
caFe le-am obținut pe drumul construirii socialis
mului sub conducerea partidului nostru iubit. Cu- 
noscindu-ne mai bine, ne vom înțelege mai ușor, 
vom stringe mai lesne legăturile de prietenie.

Animat de dorința sinceră de pace ș< prietenie, 
tineretul romin salută Intilnirea tineretului și 
studenților din țările regiunii Balcanilor și Mării 
Adriatice și-i urează deplin succes In eforturile 
de a întări legăturile de prietenie ale tinerilor și 
organizațiilor lor, de a spori contribuția lor la 
lupta popoarelor pentru transformarea acestei 
regiuni intr-o zonă a păcii, denucleanzită.

29 (Agerpres). -

în Indiasovietici

de

(Agerpres).

Vizita înaiților oaspeți

TASS : La 28
Koziuv,
Consiliului de Miniștri

BOMBAY 29 (Agerpres). — 
ianuarie, F. R. 

prin.-vicepreședinte al 
al 

U.R.SS. a v.zitat exptoatăr.ie 
petroiitere din împrejuriniile ora
șului Ka.nbay.

Zeci de inii de muncitori din 
Kambay și din localitățile inv.- 
cinaic, care s-au adunai iu piața 
d n fața gării și pe sirăziie ora
șului au salutat cordial p^ o.*- 
petele sovietic. Lingă una din 
sondele in funcțiune niiuisirul de 
stat Malav-.ya și F. R. Kozlov aa 
rostit scurge cuvintâri.

In numele guvernului Indiei 
și al poporului indian Malaviya 
a transm s Uniunii Sovietice și 
specialiștilor sovietici precum și 
Republicii Populare Romine și 
specialiștilor romîni mulțumiri 
cordiale pentru a utorul acordat 
ș, pentru colaborare. Fără acest 
ajutor, a spus ministrul, noi nu 
am fi putut sâ dezvoltăm indu
stria petroliferă in sectorul de 
stat.

Kambay constituie un nou ja
lon in dezvoltarea industriei in
diei, a spus F. R. Kozlov.

Sintem ferm convinși, a decla
rat F. Kozlov că nu este departe 
ziua cind India iși va putea a- 
coperi nevoile de petrol și de pro
duse petrolifere prin resurse pro
prii și prin industria petroliferă 
indigenă.

★
BANGALORE ‘29 (Agerpres) 

— TASS: La 29 ianuarie, unul 
din cele mai mari orașe din su
dul Indiei, Bangalore, a intim pL 
nat intr-un cadru f stiv pe solii 
poporului sovietic. K. E. Voroși- 
Iov, președintele Prezidiului So
vietului Suprem ai U.R.S.S., 
F- R. Kozlov. pri;n-vicepreședinte 
ăl Consiliului de Miniștri al 
L.R.S.S., E. A. Furleva, depu
tat al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Plecînd de la aeroport oaspeții 
sovietici au vizitat în drum una 
din noile întreprinderi de stat 
din sudul țării — uzina de a- 
v’oane de la Bangalore, unde au 
f?st intimpinați călduros de mun
citori și funcționari.

MOSCOVA , , ..
TASS : In dimineața zilei de 29 
ianuarie a plecat din Moscova 
spre New York cu un avion 
„TU-114“ o delegație de oameni 
de stat sovietici.

Vizita acestei delegații este 
răspunsul la vizita făcută în 
Uniunea Sovietică în vara anu
lui trecut de un grup de guver
natori din statele S.U.A. Oame
nii de stat sovietici au plecat 
în S U.A. la invitația Comitetu
lui executiv al conferinței guver
natorilor din statele S.U.A.

Delegația este 
Dmitri Poleanski, 
Consiliului
R.S.F.S.R.

condusâ de 
președintele

Miniștri

★
A’Eir YORK 29 _ .

TASS : La 29 ianuarie a sosit 
la New York pe bordul unui 
avion „T.U.-114** delegația oame
nilor de stat sovietici condusă 
de D. S. Poleanski, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R.S.F.S.R.

Desen de GR. OGANOV din „Komsomolskaia Pravda"

INTERVIUL NOSTRU

Un radical italian 
grec despre 
la București

și un liberal 
Intilnirea de

Astăzi în Capitală 
primele întreceri 

în „Cupa Prieteniei"

Comunicatul comun 
chino-birmau

Sărbătorirea 
la Moscova 
a jubileului 

lui A. P. Cehov
Conferința popoarelor Africii

Cu Giuseppe Ramadori am 
făcut cunoștință cîteva minu
te după ce a coborit din 
tren. Privea cu interes în jur. 
Gora de Nord, la acele ore 
ale dimineții, cunoștea o 
neobișnuită animație. Pe pe
roane, o mulțime veselă 
tineri bucureșteni aștepta pt 
oasp'eții străini veniți Ic In 
tîlnire.

- Care este., opinia dv. în 
legătură cu Intilnirea balca- 
no-adriatică de la București ?
- Sînt membru al organi

zației de tineret a Partidului 
radical din Italia. Tineretul 
radical din Italia este pre
zent la Intilnirea de la Bucu
rești spre a afirma dezidera
tele sale de pace, de destin
dere internațională. Aceste 
deziderate corespund cu spe
ranțele de pace ale tinerilor 
din toate țări’e balcano- 
adriatice. Noi considerăm că 
este necesar sâ depunem 
eforturi pentru apârareo pă
cii, pentru a obține o dezar
mare generală și totală H 
condițiile unui control ‘efi
cient si cu garanțiile necesa
re. Dezarmarea generală și 
totală este o necesitate. Con
siderăm că realizarea unei 
asemenea dezarmări ar duci 
la încredere reciprocă și or 
avea o influență pozitivă asu
pra păcii mondiale.

— Care credeți că este 
contribuția pe care tineretul 
din țările noastre o poate 
aduce la destinderea inter
națională ?
- Tineretul poate să-si a- 

ducă intr-o măsură largă 
contribuția la *strâdaniile po* 
poarelor noastre de a obți-

de

In-

pocea. Intilnirea noastră 
la București o consider ca

ne 
de 
o dovadă in privința aceasto. 
Trebuie să înmulțim contac
tele. să întărim colaborarea 
și să sprijinim lupta po
poarelor noastre. Așa vom 
sluji cei mai bine idealul no
bil al păcii.

Giuseppe Ramadori ține să 
ne sublinieze că pentru pri
ma oară in mod oficial re
prezentanți ai tineretului ra
dical participă la o manifes
tare găzduită de țara noa
stră.

— Credem in forța pe care 
o exercită țelurile de pace și 
prietenie intre tinerii din ță
rile balcanice și adriatice și 
din lumea întreagă - încheia 
interlocutorul nostru.

Puține minute mai tirziu 
am stat de vorbo tot pe pe
ronul gării cu dl. N colas 
Intzes, deputat liberei in 
parlamentul grec. Dl. Intzes 
a ținut să ne sublinieze că 
Partidul liberal, condus de 
dl. Venizelos se pronunță in 
mod sincer penbu dezvol
tarea unei largi colaborări 
și înțelegeri balcanice, pen
tru apropierea intre popo-ul 
grec și celelalte popoare din 
Balcani.

- Urăm din tot sufletul 
succes Intilnirii care va avea 
loc la București cu partici
parea tineretului și studenți
lor din țările balcanice și 
cdriatice. Poporul grec care 
a cunoscut din greu conse
cințele distrugătorului război 
vrea să trăiască in pace I 
Incâ odată urăm succes 
Intilnirii.-.

EUGENIC OBREA

Sosirea delegațiilor 
din R. P. Bulgaria, 

Cipru, Grecia, Italia 
și R. P. F. Iugoslavia

(Urmare din po« i

de cultură șipopular, Asociația 
turism, Asociația pionierilor etc. 
In delegație se află de aseme
nea 5 deputați, membri ai grupu
lui parlamentar socialist italian.

Deiegația care a sosit om 
R.P.F. Iugoslavia este alcătuită 
din 51 de membri printre care 
tineri muncitori, țărani, stu- 
denti, intelectuali, un grup cul
tural din care fac parte o or
chestră studențească de muzică 
ușoară, soliști vocali și instru
mentiști, balerini, precum și ti
neri sportivi care vor participa 
la întîlnirile prietenești de tenis 
de masă și șah. Conducătorul 
delegației este Vlado Obrado- 
vici, membru al Prezidiului C.C. 
al Tineretului Popular din Iu
goslavia

Pe peronul Gării de Nord 
oaspeții au fost intimpinati de 
reprezentanți ai U T M. în frun
te cu Virgil Trofin, prim^secrc- 
tar al CC al U.T M.. precum și 
c.e membri ai Comitetului ele 
pregătire a Intilnirii tineretului 
și studenților din firile regiunii 
Balcanilor și Mării Adriatice. Au 
fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R.P.F. Iugoslavia lă 
București.

Nicolae Roman, secretar al 
C C al U.T.M . a urat oaspeți
lor hun sosit în ratria noastră.

Râspu zînd, Albar Ilo Adclio, 
denutat a’ Partidului Socialist 
Italian. Nicolas Exarhos, depu
tat al Partidu’ui Democrat Li
beral din Grecia. Mi’oș Nicolici. 
membru al prezidiului CC. al 
Tineretului Popular din Iugo
slavia și Mihalis Olimbios. se
cretar al Uniunii Tineretului 
Democrat Unit din Cipru, au 
mulțumit pentru primirea căldu
roasă ce li s-a făcut

Tinerii veniți In întimpinare 
au manifestat împreună cu oas
peții pentru prietenie și pace.

♦
Tot în cursul dimineții c’e vi

neri, la aeroportul Bâneasa a 
sosit delegația tineretului din 
R.P. Bulgaria.

Delegația este condusa de 
Ivan Abadjiev. prim-secretar al 
Uniunii Tineretului Comunist 
Dimitrovist. Din delegație fac 
parte 50 de tineri muncitori, ță
rani. studenți. intelectuali, un 
grup cultural-alcătuit din 16 ti
neri artiști, precum și 26 de 
tineri sportivi care vor lua par
te la întîlnirile prietenești 
baschet, tenis de masă și șah.

împreună cu delegația 
sosit acad Petko Stainov. com
pozitor. artist al poporului și 
Margarita Duparinova. artista, 
laureată a premiu’ui Dimitrov, 
deputați, oaspeți de onoare ai 
Intilnirii tineretului și studenți
lor de la București.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa. oaspeții au fost întînipi- 
nați de reprezentanți ai U.T.M., 
de membri ai Comitetului de 
pregătire a Intilnirii tineretului 
și studenților din țările regiunii 
Balcanilor și Mării Adriatice, 
precum și de numeroși tineri 
din Capitală. Au fost de 
reprezentanți ai Ambasadei 
Bulgaria la București.

Ion Iliescu, secretar al 
al U.1 M. președintele Uniunii 
asociațiilor studenților din R.P. 
Pomină, a adresat oaspeților un 
călduros cuvînt de bun sosit. A 
răspuns Ivan Abaajiev.

Tinerii romîni și bulgari au 
manifestat pentru pace și prie
tenie.

Astăzi, amatorii de sport din 
Capitală vor avea prilejul si 
urmărească primele întreceri ele 
„Cupei Prieteniei**. competiție 
sportivă organizată in cinstea 
Intilnirii tineretului fa studen
ților din țările regiunii Belcw 
mior și Mării Adriatice.

Concursul de TENIS DE 
MASA programat in sala spor
turilor Dinamo aduce la startul 
celor 7 probe o serie de jucă
tori cunoscuți ea Mareovici (Iu
goslavia), Covaci. Rethi, Maria 
Alexandru (R.P.R.), Evghenia 
Kolarova, V. Kirin (R-P. Bul
garia) și alții. Astăzi, întreceri
le încep la ora 17. Ele vor con
tinua duminici (de la ora 9 fi 
17) fi luni (de la ore 17). Me
ciurile se vor disputa pe echipe 
fi individual.

Tot astăzi âa aula Institutului 
de petrol țese fi geologie de 
la ora /" are loc prima rwndi 
a tumeulsu de ȘAB in todmi 

jucătorii din R P Bulțana. 
RPF. Iugoslav ia. R. P. Roauni 
fi Grecia. Pe lista participanti- 
lor se află numele unor fehzstâ 
consacrați ca «t<rrle maestru im 
te națio nai Ivkoe (Iugoslavia/

Țankoc. P. Bul
garia), T. Ghițescn. Gh. M.k- 
tdu (RJ* R.) ți alțu. întâlni
rile celor S mult m tor i»- 
cheia marți 3 frământ.

Turneul de BASCHET tu 
reuni, ineepind de dumiuird. in 
incinta silii sporturilor Fio- 
reușea echipele de tineret ale 
R P Albania. R. P. Bulgaria. 
R. P. Romîni ți o selecționntâ 
sZaiestrasci din țara noastră. 
Programul este următorul : ore 
JU«: ILP. Roatâni— R .P. Al- 
banini ore 29: R-P. Bulgarie— 
Felecțiometa studențească din 
RRR. Luni 1 Msmane între
cerile rar caatia — după urmă
torul program .* ore 1830 R-P. 
Bulgaria—RJ*. Albania: ora 20; 
P. PR.—Selecționata studențească 
din RJ* R. Competiția se încheie 
marți 2 februarie cu jocurile : 
ora 1830 R P Albania—Selec
ționata studențească din R.PJL; 
ora 20 R.P.R.—R.P. Bulgaria.

PEKIN 29 (.Age'prcs). — 
După c-im a 003’4 aRe-'ițil Gripa 
Noul, la 2S :a3uar\r I96u a test 
dat pubiiJ’-ătii la Pek □ 
nicatul cccrm al
R. P. OtTexe si g-it.-xJ-; 
Lxuah Bi—2--e.

Iatre 24 și 29 iaanane I960, 
se speae cdru^=<at, prunul 
nrmsînj ai Lahzari Bijaase. Ke 
UTa, s-a aflat u Rep_hGa 
Pcpulara Qeaezi iotr-o vxU de 
pricîenae pe care a âitrepras-o 
la isvtaț a precmenâjz Gscsk- 
iral-x de SUi al P^?*-
lare Chine». Ga Ea-Ui.

Tn rurscî traia*. vekr. are n 
avut ’oc intre Se Wra și r-t- 
nrierul Cu Es-iaL au fost 
cutate prebieme de interes ca.

mun pentru ambele țări și îndeo
sebi probleme legale de întări
rea și dezvoltarea cont nuă a re. 
larilor de prietenie între China 
ș: B:imania. Tratativele s-au 
caracterizat prinlr-o excepțională 
s neer : ta te și deplină înțelegere 
reciprocă. Ele s-au soldat cu 
semnarea „Tratatului de priete- 
r.e și neagresiune între Repu
blica Populară Chineză și Uniu
nea B.rmana* și a „Acordului 
c nîre guvernul Republicii Popu. 
lire Chineze și guvernul Uniunii 
B mane in problema frontierei 
d "*'e cele două țărt“.

La 29 ianuarie, Ne Win, 
■nl ministru al Uniunii 
wane, a plecat din Pekin 
patr-ie.

pri- 
Bir- 
spre

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
TASS: La 29 ianuarie în Tea
trul Mare al U.R.S S. a fost săr
bătorit jubileul lui A. P Cehov.

La adunare au narticiraf to
varășii A. B Aristov, L. 
Brejnev, N. S. Hrușciov. N. 
Ignatov, A. I. Mikoian. N. 
Muhitdinov. N. M. Șvernik 
A. N. Kosîghin.

Adunarea festivă a fost des
chisă de K. Fedin, prim-secretar 
al conducerii Uniunii scriitorilor 
din U.R.S.S.

Scriitorul V. Kataev a vorbit 
despre influențe pe care a exer
citat-o și o exercită creația lui 
Cehov asupra celor mai mari 
scriitori din Rusia și lumea în
treagă.

i. 
G. 
A. 
ți

TUNIS 28 (Agerpres). — In 
cadrul ședinței din dimineața zi
lei de 29 ianuarie, a celei de-a 
doua Conferințe a popoarelor A- 
fricii, au luat .cuvîntut delegații 
statelor Congo, Tanganica. IJ- 
ganda. Kenya .Africa ecuatorială, 
Nyassaland și Rhodesia de Nord.

Delegatul IJgandei, Kokonghe 
a declarat că conferin'a trebuie 
să-și concentreze lucrările asu
pra acelor regiuni și țâri care se 
mai află sub dominația colonia
listă. Conferința, a declarat el, 
trebuie să organizeze acordarea 
de ajutor financiar pentru miș
cările naționale din țările afri
cane.

Delegatul Nyassalandului, Ka- 
nyama a cerut delegaților să 
elaboreze măsuri ferme de liinIȘ 
pentru eliberarea 
african.

La 29 ianuarie 
gației Comitetului

c«yititientiilui

membrii dele- 
sovietic de so-

lidaritate cu țările Asiei și Afri 
care asistă la conferința în c; 
tate de observatori, au difu 
d.legaților salutul Comitetu 
sovietic adresat participant! 
la conferința.

Delegatul statului Tangani 
Oskar Kambona, a subliniat 
cuviiitarea sa * 
trebuie să fie 
Însemne nu 
continentului 
străină, dar și eliberarea omu. 
eliberarea popoarelor africane 
foame, boli și ignoranță.

Potrivit programului lucri 
lor conferinței, în dimineața 
lei de 30 ianuarie urmează 
aibă loc ședința plenară la c 
se va da citire hotărîrilor cor 
rinței. Se așteaptă ca in du 
emiaza acestei zile să aibă 
ședința de închidere a confei 
tei.

că lozinca ..Afr 
libera* trebuie 
numai eliberai 
de sub do.ninf

(Agerpni)

eața

< 1A 
a 

*-

la

Senatorul american Jackson despre 
progresul ganeral al Uniunii Soviet.ca

SE»' YORK 29 (A£«-x 
TASS . Laind curiei— a 
din 28 amar* i Lîrij- 
r-oae. seci.x ji 
paflu 
asSarc ca Laeaaea 
țrijf tz arart Șosete L«U

Vortra srsd _ar-Aunax
cat* t* a>Ot-. tootda
mzur*. Jacssoa a *daral c* 
iz, 13 am L—zlr azeaa
o Koerhcctrtaa.-t n 
txmdi

_*s’An aevoie 
ce zzcreifi zrU literari a anu> 
■acres de anion de
OKdari ai PenUfoaalai. pen- 
trz a a-fa cl ialrecem UJtAS. 
i«r-aa J—r.-a oarecare. Inst 
aosle anatfWi oa aiot prea

Jb -iyv; a arătat ei Statele

Ia afară de aceasta, a spus ta 
cmtfluare Jackscti, Statele Unita 
prerd in fața Uniunii Sovietice 
pe Umotul psihologe". In legă
tură cu aceasta ei a spus ci prin 
crearea rachetelor mUrvonUnen- 
tak și a satei *Tor l mune* S»- 
iietică ^a lovii ca sooce* in ceea 
ce cxxn îh-na baza prestigiului 
aswntaa — sopmorrtalea in- 
cwnestataU de pini acum a 
S-U-A. in domeniul industriei 
io general In domeniul tehnicii".

.Alarmat polemic, după cum 
s a exprimat el, de „provocarea" 
Uniunii Sovietice, Jackson nu a 
fost în stare să propună nimic 
a’lceva pentru respingerea aces
tei provocări" decit un singur 
lucru. El a propus acumularea 
securilor tuturor tipurilor de ar- 
mament inclusiv și arma nu
cleară.

Festivalurile mondiale ale tineretului 
nu sint „antiamericane11

NEV YORK 29 (Agerpres).— 
Le 27 • plecai la ITa-
shingtou un mare grup de tineri 
ți tinere din New York care 
reprezintă diferite organizații 
de tineret aewyorkeze. Acest grup 
de tineri a plecat in capitala 
SjL-4. pentru a protesta împo
triva ..procesului" care se pune 
la cale de către Comisia Came
rei reprezentanților pentru cer
cetarea activității antiamericane 
împotriva a cinci tineri ameri
cani care au participat la Festi
valurile mondiale ale tineretului 
fi studenților.

Cu o zi înainte. Comitetul a- 
merican de pregătire a Festiva
lului Mondial al Tineretului și 
Studenților a difuzat o declar

rație. „Atacurile dezlănțuite la 
adresa Comitetului american de 
pregătire a Festivalului Mondial 
al Tineretului ți Studenților, se 
spune în declarație, rvprezintă o 
ofensivi împotriva cauzei păcii. 
Acei dintre noi care au călăto
rit mii de mile pentru a se în
tâlni în interesul lărgirii unui 
asemenea schimb pașnic cu re
prezentanții tineretului din alte 
țări, știu că contactele directe 
constituie unul din mijloacele 
cele mai bune pentru întărirea 
înțelegerii și păcii intre po
poare. De aceea festivalurile 
mondiale ale tineretului nu sint 
„antiamericane**. ci dimpotrivă 
„americane** în sensul cel mai 
bun al acestui cuvinl**.

Evenimentele din Algeria
Cuoîntarea președintelui De Gaulle

PARIS 29 (Agerpres). — In 
Scara zuei de zj îu.iuarie. p.e- 
șeuiuleie De Udullc a rostii a* 
nuuțaia cuviutare ramudi.uzula și 
Uic«izuia cu privire ia e^eujuea. 
tete din Algeria, in care ș.-a 
precizat pozma țața de rebuiu- 
i.ea uilracoiuiiiaiișia. l1 a rea
firmai cu iiotanre politica in 
prouiema aigeriana, așa cum a 

lb septembrie 
culo- 
caută 
la a-

(Agerpres)

Orașul Șanhai este unul din centrele chineze producătoare de aparate șl materiale fotografice. 
In clișeu : una din secțiile Fabricii de materiale foto-sensibile din Șanhai, care va produce în 

serie pelicule de 35 și 120.

prezenlal-o ia 
ijjj. Se știe ca elemeuteie 
mal isle reoele dm Algeria 
sa-i determine sa renunțe 
ceasta politică.

„Iu numele Franței, a 
președintele, am luat următoarea 
nourire : „algerienii ișj vor pu
tea alege iu mod liber destinu/*. 
De Gauile a precizat ca algerie
nii vor putea face aceasta după 
ce se va termina războiul și va 
trece o perioada îndelungata di 
timp.

„Autodeterminarea, a spus De 
Gaulle, este singura politică 
demna de Franța. Aceasta este 
unica soluție posibilă. Aceasta 
este politica definită de președin
tele republicii hotărita de guvern, 
aprobata de parlament și adop
tată de nat'une* franceza".

De Gaulle a declarat din nou 
câ nu dorește sâ ducă tratative 
politice cu conducătorii mișcării 
de eliberare națională d.n Alge
ria, califieind-o drept „organiza
ție reb.Iâ". Potrivit spuselor lui, 
acești conducători nu ar dori au
todeterminare, întrucit ei stăruie 
să se ducă tratative înainte de 
încetarea operațiilor militare.

Pe de altă parte, a spus pre
ședintele îri continuare, anutniți 
francezi cer să renunț la poli
tica de autodeterminare, ceea ce 
nu o voi face.

Incercind să impună națiu- 
statului și mie, pretențiile 

unele persoane din Algeria, 
a spus președintele, s-au răz
vrătit, au deschis focul împotriva 
serviciului de ordine și au ucis 
soldați buni, ridicindu-se cu 
arma in mină’ împotriva autorită
ții Franței". După ce a condam
nat pe rebelii din Algeria, pre
ședintele a recunoscut că ei au 
profitat de nesiguranța îngădui
toare a „anumitor elemente mi
litare".

Președintele a chemat apoi pe 
francezii din Algeria să nu dea 
ascultare „mincinoșilor și com
plotiștilor", care afirmă că acor- 
dînd dreptul de autodetennina’e 
algerienilor „Franța și De Gaulle 
vor să-i abandoneze". El a ce
rut să se restabilească ordinea.

Adres’ndu-se armatei. De 
Gaulle a declarat câ misiunea 
ce-i revine este „fără echivoc 
sau posibilitate de interpretare" 
continuarea operațiunilor m;lifar? 
pînă la lichidarea „forței reb'le", 
adică a armatei de eliberare na
țională a Algeriei

Exorimîndu-st încrederea față 
de generalul Challe, comandan
tul suprem al forțelor armate 
franceze din Algeria, și Delou-

spus

vrier, delegatul general al gu
vernului iraiicez in Alger.a, 
preșul, ntele a cerut armatei să 
nu se alature lie chiar și in m .d 
pasiv complotiștilor fasciști din 
A.ger. „In cele din urmă ordinea 
va trebui sa fie restabilita. Mij
loacele ce trebuie folosite pentru 
a se asigura respectarea legii 
pol fi diverse. Dar este de da
toria dv. sa obțineți aceas.a. 
Am dat acest ordin și îl dau d.n 
nou.

Iu încheiere, De Gaulle a che
mai poporul trancez sa-1 spri
jine „orice s-ar întimpla**.

PARIS 29 (Agerpres). — în 
cursul zilei de vineri încordarea 
care domnește de șase zile în 
Algeria s-a accentuat simțitor. 
La discursul rostit de președin
tele republicii, rebelii d.n Alger 
au reacționat brutal. Pe barica
de s au auzit strigăte jignitoare 
la adresa șelului stalului. După 
cum relatează agenția United 
Press International, rebelii „con
sideră că discursul nu face nici 
cea mai mica concesie" cereri
lor lor. Ortiz, unul din șefii ul- 
tracolonialiștilor, a anunțat că 
s.mbătă vor fi făcute cunoscuta 
„hotar.rile" instigatorilor rebe
liunii.

Cele două centre ocupate de 
re’DeJi in inima orașului Alger 
au luat aspectul unor cazărmi 
militare în jurul cărora se con
solidează baricade, fiind conti
nuu aprovizionate cu alimente 
Și muniții.

In cursul ultimelor zile rebe
li-’ fasciști au încercat sâ atragă 
de partea lor populația musul
mană din Algeria. Joi. grupuri 
îna'mate de rebeli au circulat 
in mai multe rîndun pe străzile 
cartierului musulman din Alger 
incercind să determine în spe
rai pe foștii combatanți din ar
mata frarx'eză să li se alăture 
intr-o demonstrație antiguver
namentală. Toate aceste încer
cări au eșuat.

Opinia publică din Franța con- 
damnă in unanimitate rebeliunea

ultracolonialiștilor din Algeria 
pe un aiemat împotriva legai 
pi republicane.

Numeroase ziare franceze 
trag atenția că acțiunea ultri 
lonialiștilor de la A.ger nu 
mărește numai să determine 
vernul sa renunțe la progra 
cu privire la Algeria preze 
de șeful statului la 16 sept 
brie, ci, după cum arată zi. 
francez „Le Monde", (>reb( 
nea are loc pe un plan mai 
și țintește sa obțină inlocu 
regimului și înlăturarea g< 
ra.ului De Gaulle. Trebuie, s 
ziarul, să ne dăm seama că 
beliunea nu este deloc o miș< 
spontană ci un scenariu a 
tuit în amănunt, ale cărui 
soade se succed unul după t 
pînă ce arena acțiunilor, < 
ele nu vor fi curmate, va fi 
tată în metropolă".

în Franța, la 28 ianuarie, 
meroase partide și grupări 
litice și-au fixat deja în 
clar pozițiile. Rebelii sint i 
jiniți de reacționari înverșu 
ca Georges Bidault, liderul 
mici grupări care s-a desp 
de M.R.P., unii deputați și 
natori, cunoscuți participau] 
ultima rebeliune din Algeri 
Biaggi, Arrighi și alți cîțiva 
putați din partea Algeriei, 
prezentanți ai ultracolonial 
lor. Din marile formațiuni | 
tice iau apărarea rebelilor 
mai un grup de „independe

Partidul radicalilor a conc 
nat rebeliunea din Algeria 
a declarat „că este nece 
respectarea legislației repub 
ne“. Conducerea Partidului 
cîalist a dat publicității la 
ianuarie un comunicat în 
se cere să se organizeze în 
un referendum cu privire I. 
probarea politicii pe care o i 
guvernul în problema algeri

Apelul lansat ieri de P; 
dul comunist a trezit un 
ecou in masele cele mai I 
ale poporului francez care 
stringe rîndurile în Înota în 
triva pericolului fascist.

• • * . ■■; Ttg

SANTIAGO La festivalul filme, 
'or documentare științifice ce a 
avut loc in cursul lumi ianuarie 
la Santiago (Chite), Ulmul' r(jtn:. 
nesc in culori „Capul izo ai** 
rea izaf de Studioul Cinematogra. 
fie „Al Sahiau a 
•ritul I al filmului 
științific.

MANILA. Agenția 
referindu.sr la o informație din 
Manila, relatează că ministrul 
filipinez a' Afacerilor Externe. 
Serrano 'a cerut nou ui ambasa
dor american în Filipim» înceta, 
rea activității grupului mixt de 
consilieri militari americani din 
Filipine.

■ob ținut Pre. 
documentar

China Nouă

SOFIA La 29 |<a n-iha rî? zia 
au publicat șliiefl că în u 
tratatlveloi oare an ;<v it loc 
tre de egațiile guvern-nnen 
comerciale ale Republicii Pc 
late Bulgaria și Greciei la 
fia a fost sem-nat protocolul 
privire la schimbul de măt 
dintre cele două țări pe 
I960.

Grecia va livra Bulgariei 
line. biirnlMK, piei brute, 
turi fire de mătase, fructe

r 
t
P 

și altele. Bulgaria v^ livra i
ciei utilaj electric, oțel. îngr 
rrinte azotoase. sodă calcin
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