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Proletari din toate țările, uniți-vă!

In cercul literar

Pentru a veni fn ajutorul 
tinerilor începători fn 
ah scrisului, la cercul 

literar „Ion Slavici" din De
va a fost programată ținerea 
unor expuneri pe diferite te
me privind munca de crea
ție. Cu prilejul uneia din a- 
ceste expuneri profesorul Du
mitru Susan a vorbit despre 
scopul creației literare. Pe 
marginea expunerii au fost 
purtate discuții.

Dupâ expunere, tinerii Ga- 
nea Tudor și Lazăr Nicolae 
au citit din poeziHe tor.

ERNEST USKAR 
profesor
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Fier vechi
Unul dîn numeroșii fruntași ci Uzinelor din Ploești :
lăcătușul Dumitru Ștefânescu di n sectorul montaj. Fotoreporterul 
l-a surprins lucrînd la ajustarea carcasei ambreiajului de Ic tro- 

liul T. F. 21.

„Nici un leu risipit, fiecare leu fructificat11

care nu se mai
Recent, la sediul comitetului 

J.T.M. din schela Berea s-au 
dunat comuniști și utemiști, 
ineri petroliști fruntași in 
iroducție, responsabili de brigăzi 
i posturi utemiste de control, 
ngineri și tehnicieni, pentru 
t an liza pe baza studiului fai- 
reprins de un colectiv, pe baza 
experienței dobîndite în anii care 
u trecut posibilitățile tinerilor 
e a realiza noi economii, de a-și 
pori contribuția la îndeplinirea 
arcinilor ce reies din Planul de 
>tat pe acest an.

Chemarea tinerilor din Uzina 
,1 Mai" Ploești a făcut ca tinerii 
>etroliști să privească intr-un 
pirit mai autocritic munca lor 
lentru a descoperi rezervele in- 
uficient fructificate înainte.

Obiectivul principal în jurul 
:ăruia s-au purt t discuții vii l-a 
ipnstituit problema reducerii 
Continue a pierderilor de țiței, 
tei prezenți ‘ 
onstatat că 
:are folosite 
conomisirea 
le țiței.

— In 
irăta de 
itemistul 
a parcul 
licațiile laboratorului, au

la consfătuire au 
există încă rezerve 
ar putea duce la 
unei mari cantități

eco- 
litri 
m.c

in

pentru oțelării
atenției 

orășe- 
Caran- 
perioa-

tineri și tine-în centrul 
Comitetului 
nesc U.T.M. 
sebeș, stă în
da actuală și strin- 
gerea unei cantități 
cît mai mari de fier 
vechi. Recent comi
tetul orășenesc a 
luat inițiativa de a 
organiza brigăzi de 
tineret pentru stin
gerea fierului vechi. 
Pînă la data actua
lă, brigăzile au și 
întreprins diferite ac
țiuni care s-au termi
nat cu colectarea u- 
nei cantități de 6.609 
kilograme fier vechi. 
Intr-una din dumini
cile trecute, peste

------e------

100 de
re, organizați în 7 
brigăzi, au adunat o 
cantitate de 4.300 
kilograme fier vechi. 
Intr-o altă zi, trei 
brigăzi de tineret, 
au adunat cantitatea 
de 2.300 kilograme 
fier vechi.

In desfășurarea a- 
cestei acțiuni patrio
tice, s-au evidențiat 
numeroși tineri și ti
nere din orașul Ca
ransebeș. Printre ei 
se află în primul 
rînd brigada de ti
neret de la Școala 
medie nr. 1 Caran
sebeș. De la această 
școală s-au eviden-

au adunat 
mari can- 
ma te riale

fiat tineri ca : Adela 
Terme, E. Stuiber și 
alții.

In desfășurarea 
acțiunilor de pînă a- 
cum, tinerii din aces
te brigăzi 
cele mai 
tități de 
feroase.

Exprimînd hotărî- 
rea tinerilor din Ca
ransebeș, comitetul 
orășenesc U.T.M. s-a 
angajat ca pînă la 
finele acestei luni să 
adune cantitatea de 
15.000 kg. fier vec.hi 
care să fie trimisă 
oțelăriilor.

NICOLAE PIRVU
funcționar

ECONOMII 
PRIN INOVAȚII

O nouă Inovație e pe cale să se „nască*1. Este vorba de o matrița complexa pentru ștan- 
țarea unei șaibe de ambreiaj la strungul „losif Rangheț", Deocamdată inovatorii Nicolae Crețu, 
Ion Davidoju și Nicolae Popa de la întreprinderea „Klement Gottwald“ din Capitală se sfă
tuiesc cu tovarășul Emil Bălănescu șeful cabinetului tehnic, în legătură cu realizarea inovației.

Foto : N. STELORIAN

A început
Festivalul amatorilor

Tn întreaga țară a început să 
se desfășoare prima fază a celui 
de al doilea Festival bienal 
„ I. L. Caragiale" al formațiilor 
amatoare de teatru, teatru de 
păpuși, recitatorilor și cititorilor 
artistici.

In această largă acțiune de 
masă, mii de formații de amatori 
se întrec pe scenele 
căminelor c-Ii— 
lor de 
în fața oamenilor 
creații dramatice și 
care oglindesc aspectele 
noi din țara noastră, munca po
porului nostru pentru construi
rea socialismului.

Este îmbucurător faptul că 
față de primul Fesitval „I. L. 
Caragiale" care s-a desfășurat 
în 1953, numărul formațiilor de 
teatru participante la actualul 
Festiva! a crescut considerabil. 
Astfel în satele regiunii Ploești, 
numărul echipelor de teatru în

I. Nistor
director al Casei Centrale 

a Creației Populare

culturale 
cultură,

cluburilor, 
și case- 

prezentînd 
muncii 

literare 
vieții

scrise în concurs este de 
față de 392 cît au participat la 
primul Festival. In regiunea 
București, numărul echipelor par- 
ticipante a crescut de la 496 în 
1958 la 625. In regiunea Bacău, 
numărul formațiilor de teatru în
scrie este de 781, adică aproape 
egal cu numărul căminelor cul
turale existente în această re
giune. Dacă în întreaga țară la 

participat

603

primul Festival au participat 
circa 5.500 echipe de teatru ale 
căminelor culturale și ca se’.or de 
cultură, acum, la cel de al doi
lea Festival participă — numai 
în sistemul așezămintelor cultu
rale — peste 9.000 echipe.

Succese s-au obținut și în în. 
noirea repertoriului. Casa Cen
trală a Creației Populare a pus 
la dispoziția artiștilor amatori

Din viața 
și munca 
tineretului

urmă cu cîtva timp, 
pildă în cuvîntul său 
T. Coleașă, pompagiu 
de sonde nr. 6, la »n- 

fost 
ntrodnși aburi în rezervoarele 
ju țiței în scopul menținerii lui 
a temperatura normală în timp 
le iarnă. Datorită slabei supra
vegheri din partea celui c.;re a 
tfectuat operația, într-unul din 
ezervoare a fost introdusă o 
cantitate mai mare de aburi. 
\ce sta a făcut să se ridice tem- 
>eratura țițeiului pînă la punctul 
le evaporare. O mare parte din 
compușii ușori și bogați ai țițe- 
ului s-au pierdut astfel sub for- 
nă de vapori.

Florea Vasile, secretarul orga- 
îizației U.T.M. de la secția l-a 
iroducție și utemistul Alexandru 
)inu, inginer în această secție, 
bu concretizat pe bază de c. 1- 
:ule principalele posibilități care 
rolosite vor duce la înlăturarea 
risipei de țiței. Pe baza studiu- 
ui făcut, ei au propus înființa
rea a două brigăzi utemiste de 
intervenție, dot. te cu cele nece
sare, instruite și supravegheate 
de personalul ingineresc. Res
pecți nd prescript ile tehnologice, 
tinerii din aceste brigăzi vor 
reuși ca în acest an să facă o 
'conomie de 365 tone țiței. A- 
ceastă cantitate de țiței, spune u 
ei, poate fi salvați de I > pier
deri de către cele două brigăzi, 
prin extinderea adaptării supa
pelor de fund pentru menținerea 
tubingului plin în timpul extra
gerii la toate sondele de extrac
ție care funcționează cu pompă 
tip „Insert".

O rezervă importantă, folosită 
Insuficient, eu arătat tinerii în 
consfătuire, o constituie recupe
rarea țițeiului din batale, 
țuri și beciurile sondelor.

— In batale, spunea 
dintre vorbitori, zace o adevă
rată comoară. Fiecare știam a- 
cest lucru, dar fiecare n>am 
mulțumit doar să constatăm 
pînă acum.

Făcîndu-ss un calcul, s-a ară
tat că din această sursă se pot 
recupera anul acesta 300 tone de 
țiței. , .

Participanții la consfătuire, 
hotăriți să lupte pentru a nu ri
sipi nici un leu și-au luat anga
jamente concrete.

— Ufemișfii dîn secția noas
tră, tratare și pompare țiței, 
spunea inginera Marița Guțu, 
șefa secției, se angajează să re
ducă pierderile de țiței cu 800 de 
tone. Să vă dau numai q, sursă 
de economii care pînă acum n-o 
foloseam în întregime. Adunînd 
țițeiul care servește zilnic pen
tru probe de laborator anual, se 
poate economisi mai bine de 10 
tone de țiței. Pînă acum acest 
țiței se pierdea.

Cei 350 de utemișu din Schela 
Berea s au angajat în consfă
tuire să dea anul acesta prin re
ducerea pierderilor peste angaja
mentul schelei, 2.000 tone de 
țiței.

Utemiștii din secția gaze s-au 
alăturat și ei chemării „Nici un 
leu risipit, fiecare leu fructificat*. 
Angajamentul lor este de a 
nomisi în acest an 20.000 
gazolină și peste 200.000 
gaze.

Chemarea a găsit ecou
inima fiecărui tînăr dornic de a 
realiza cît mai multe economii. 
Sondorii de la sectorul foraj al 
schelei și-au stabilit angajamen
tul la 200.000 lei, pe care îl vor 
realiza prin reducerea consumu
lui de chimicale, sape de foraj, 
prin scurtarea timpului de să
pare a sondelor.

Consfătuirea a analizat prin
tre altele și problema sporirii 
economiilor prin intensificarea 
muncii patriotice. In acest an. 
cele 9 brigăzi utemiste de muncă 
patriotică din această schelă 
s-au angajat să economisească 
125.600 lei.

Analizîndu-și activitatea în lu
mina sarcinilor reeșite din hotă- 
rirea C.C. al P.M.R. din decem
brie 1959, cercetînd cu simț de 
răspundere fiecare loc de muncă 
tinerii petroliști, ingineri și teh
nicieni din schela Berea s-au 
angajat ca răspunzînd chemării 
tinerilor muncitori de la Uzinele 
„1 Mai" ploești să economiseas
că anul acesta 766.600 lei.

Comitetul U.T.M. de la Fabri
ca de mașini de cusut din Cu- 
gir raionul Orăștie, sub condu
cerea comitetului de partid, a 
luat o serie de măsuri pentru 
descoperirea și punerea în va
loare a rezervelor interne de 
02re dispune întreprinderea, pen
tru realizarea de cit mai multe 
economii.

In cadrul acestei măsuri a fost 
intensificată mișcarea de inovații 
organizindu-se consfătuiri cu ti
nerii inovatori, inițiindu-se con
cursuri cu premii și consultații 
pe lingă cabinetul tehnic. Ca re
zultat numărul de inovatori a 
crescut simțitor. Pînă la 15 
februarie la cabinetul tehnic au 
fost înregistrate un număr de 53 
inovații. Dintre cele înregistrate 
în luna ianuarie, 14 inovații au 
și fost acceptate, aducînd econo
mii antecalculate de aproximativ 
300.000 lei.

O altă măsură întreprinsă de 
comitetulf U.T.M.. pe întreprin
dere, în scopul valorificării re
zervelor interne o constituie des
chiderea cursurilor de minim teh
nic. încă de la începutul acestui 

fost organizate astfel de 
în toate sectoarele pro- 
ale întreprinderii.

an, au 
cursuri 
ductive

LAL ROMULUS 
corespondent voluntar

N. PU1U

Aspect de la o orâ de medi
tație cu clasa a XI-a a Șco
lii medii nr. 5 „Unirea" din 

Orașul Stalin.

In camera de povești a Pala tului pionierilor din București.
Foto : S. NICULESCU

un număr de 45 piese de teatru 
noi, dintre care 23 originale, 
care oglindesc lupta oamenilor 
muncii din patria noastră, con
duși de partid, pentru construi
rea socialismului. Dramaturgii 
noștri au pregătit pentru cel de 
al doilea Festival mai multe 
piese cu subiecte inspirate din 
viața nouă socialista a satului. 
Astfel, echipele de teatru din co. 
munele și satele colectivizate au 
la dispoziție piese ca : „O să fie 
nuntă mare“ de Lucia Deme
trius, „Paznicul stelelor" de Ti- 
beriu Vornic, „Șoimul" de M. 
Davidoglu, „Sprîncene arcuite" 
de Suto Andras, „Cel din urmă" 
de Gh. Tențulescu, piese a căror 
tematică oglindește lupta pentru 
întărirea economico-organizato- 
rică a unităților socialiste din 
agricultură, pentru lichidarea de
prinderilor individualiste și for
marea conștiinței socialiste în 
rîndurile țărănimii colectiviste. 
In repertoriul multor formații de 
teatru ale sindicatelor, caselor 
de cultură și căminelor câilturale 
participante la Festival se întîl- 
nesc piese ca: „Și pe strada 
noastră" de Hor ia Lovinescu, 
„Gara mică" de Dan Tărchilă, 
„Citește și dă-1 mai departe" de 
Dymenyi Istvan și altele, care 
oglindesc aspecte din lupta po
porului muncitor,’sub conuucerea 
partidului, pentru scuturarea ju
gului fascist și a exploatării bur- 
ghezo-moșierești. Alături de pie
sele originale, echipele de tea
tru se prezintă la Festival cu 
noi piese valoroase, traduse din 
dramaturgia sovietică și a țărilor 
de democrație populară. Piese 
sovietice ca „înaintea zorilor" 
de Lucovski, „Moartea lui Alma. 
zov" de Oșaninski, „In Octom
brie" de Ulianinski, piese a că
ror acțiune evocă zilele glorioase 
ale Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, sau piese ca „întîl- 
nire în cîinp“ de Uspenski, 
„Taiga" de Ialțev, „Caietul 
verde" de Saveliev, „Fetișcana 
de pe strada •noastră" de Her- 
sonski și Potiomkina inspirate 
din munca avîntată a oamenilor 
sovietici pentru triumful comunis
mului, aduc pe scenele noastre 
chipul omului sovietic, model în- 
siiflețitor pentru constructorii so
cialismului din țara noastră.

La actualul Festival participă 
și echipele de teatru de păpuși,

Dig construit 
prin muncă patriotică

în satul Unlești, raionul 
Bujoru, regiunea Galați, pe 
„Valea Joasei" este croită 
albia unui pîrîu. De fiecare 
dată cînd ploua mai mult, 
apele acestui pîrîu se revăr
sau peste lanurile gospodă
riei agricole colective, produ- 
cînd stricăciuni culturilor ce
realiere. Pentru a înlătura a- 
ceste stricăciuni, conducerea 
gospodăriei a luat inițiativa 
îndiguirii acestui pîrîu prin 
muncă patriotică.

Printre cei care au pornit 
cu tot elanul la înfăptuirea 
acestei acțiuni au fost și u- 
temiștii. Desfășurînd o mun
că susținută ei au reușit ca 
numai în cinci zile să facă 
un dig de doi metri pe o 
lungime de 2 kilometri.

Un aport deosebit la con
struirea acestui dig l-au adus 
tinerii Grigore Matei, Razu 
Pavilina, Constin Bunga și 
mulți alții.

CORNELIU STOICA 
învățător

Gospodarii școlii
Soneria a sunat de mult. 

Elevii clasei a IX-a C de la 
Școala medie nr. 5 din ora- 
ș 'l Sibiu au rămas în clasă. 
Băncile au fost strînse în 
mijlocul clasei iar elevii, ca 
niște buni gospodari fac cu
rățenie. Unii freacă parche
tul, alții repară ușa, cîțiva 
șterg geamurile. Se ride, se 
citita și se muncește cu mult 
elan. Iar aceasta nu e ceva

Foto : S. VIOREL
și educația

(Continuare în pag. 3-a)

întîmplător. In fiecare sîm- 
bătă, în fiecare clasă a Sco
lii medii nr. 5, elevii mobili
zați de organizația U.T.M. 
fac curățenie generală.

Astfel, aplicînd metoda au- 
todeservirii, ei au reușit să 
obțină însemnate economii 
prin reducerea cheltuielilor 
de întreținere a școlii și au 
reușit să-și formeze deprin
deri de buni gospodari.

' TEODARA NEGUȚ1U 
elevă

Concurs 
„Drumeții veseli**

Zilele trecute, Sfatul popu
lar al regiunii Pitești, sec
țiunea agricolă regională și 
întreprinderea cinematogra
fică regională Pitești au or
ganizat un interesant concurs 
„Drumeții veseli1* pe tema 
„Podgoriile patriei oglindite 
în filmul documentar". Acest 
concurs a avut loc în sala 
Casei de cultură Drăgășani în 
cadrul „Festivalului filmului 
pentru sate". La concurs au 
participat tineri din G.A.S. 
Sîmburești și G.A.S. Drăgă
șani,, care s-au prezentat bine 
pregătiți, ceea ce a suscitat 
interesul celor peste 600 de 
spectatori. Tema interesantă, 
a dat posibilitatea celor pre
zenți să cunoască mai bine re
giunea și bogățiile ei.

La sfîrșitul concursului, vic
toria a revenit echipei G.A.S. 
Sîmburești, la numai 10 
puncte diferență de G.A.S. 
Drăgășani.

STANESCU I. GIGERONE 
elev

Articolul „Egoismul* publicat 
recent în ziarul „Scînteia tinere
tului" ridică probleme deosebit de 
însemnate pentru educația tine
retului nostru. Desigur, in arti
col, e vorba de un caz izolat 
dar care, după părerea mea, in
teresează toți pedagogii.

Am discutat articolul cu mai 
multi pedagogi și majoritatea 
s-au oprit asupra cauzelor ce 
au determinat egoismul Ortansei. 
Firește, o vină o are familia, 
mama ei, care a înțeles în mod 
greșit calea pe care trebuie să 
se formeze tînăra sa fiică. „Să 
răzbiți singuri în viață..." este 
un îndemn care nu mai concor
dă cu condițiile de viață și etica 
societății noastre socialiste.

Nu este însă cazul să insistăm 
asupra vinei ce o are mama 
Ortansei; credem că ea și-a dat 
seama de calea greșită pe care 
și-a îndemnat fiica. Răspunză
tori de caracterul tinerei eleve 
sînt și alți factori. Doar Or
tansa, fa ă de 16—17 ani, n-a 
trăit singură, numai cu mama 
ei, întocmai ca o fanrl e de Ro- 
binsoni! încă de la vîrsta de 
7 ani, cînd a trecut pragul șco
li, ea a intrat în relații strînse 
cu societatea. Ne ar fi greu să 
concluzionăm că pedagogii pe 
care i-a avut au lăsat la voia

Intim plării 
din cadrul 
modul
« Cî 
exisă
văr.
noastre pedagogi care iau drept 
singur criteriu pentru creșterea 
elevilor doar rezultatele obținute 
de ei la învățătură.

In rîndurile pedagogilor e 
bine cunoscută ideea că factorii 
care influențează în mod prepon
derent asupra educației copilu-

activitatea 
clasei și 
cresc și se

copiilor 
al școlii, 
formează 
Și totuși

cum
viitori cetățeni. 
a;ci și un dram de ade- 
Mai sînt încă în școlile

tar. Dar tot de atunci ea a în
vățat bine și acest fapt i-a li
niștit, se vede, pe pedagogii ei. 
Altfel s-ar fi simțit datori să ia 
legătura cu mama elevei, să cer
ceteze în ce constau cauzele e- 
goismului ei. Ar fi ajutat-o in 
acest chip și pe mama Ortansei 
să-și vadă la timp greșelile, pu- 
nindu-se de acord munca de e- 
ducație in familie a acestei eleve 
cu educația din școală.

De obicei, unii pedagogi iau 
legătura doar cu părinții

lui diferă de la o etapă la alta 
de dezvoltare. Inîljența familiei 
a putut fi hotărîloare piuă la o 
anumită vîrstă. Intrind în școală 
însă copilul intră in grija unui 
întreg colectiv și a unui peda
gog cu o pregătire specială 
care, în cazul nostru, avea da
toria să îndrepte ce au stricat 
alții, să-l ajute pe tinăr să se 
integreze prin concepții noi de 
viață și prin comportarea sa in 
colectivul mare, socialist, al oa
menilor muncii.

Ortansa s a manifestat ca e- 
g oi stă Încă din cursul elemea-

eievi-

pu.lor slabi la învățătură, 
ține cazuri se constată 
ci părinții elevilor fruntași, ur
mărirea aten’.ă a modului cum 
se dezvoltă caracterul lor. Se 
întimplă chiar ca atunci cînd un 
elev fruntaș își scoate la iveală, 
prin comportare, apucături străi
ne moralei comuniste, pedagogul 
să „ier.e” totul numai pentru 
faptul că respectivul „obține 
note mari". In felul acesta pe
dagogul nu face altceva decît 
să aiim?nteze el însuși apucă
turile elevului său.

Educația este nedespărțită de

procesul instructiv, dar acest 
proces nu se poate nicidecum li
mita numai la cadrul îngust al 
modului cum se predau și se 
însușesc cunoștințele de către 
elevi. Dimpotrivă,’ el tinde la 
formarea multilaterală a elevu
lui, a constructorului de mîine. 
In societatea noastră socialistă 
interesele generale ale colectivi
tății corespund cel mai bine in
tereselor și năzuințelor fiecărui 
individ în parte ; oamenii mun
cii sînt legați între ei, prin in
terese și idealuri comune. Prin 
munca sa pedagogul trebuie să 
ajute la formarea unor astfel de 
oameni, unor astfel de caractere 
care să se integreze, în mod or
ganic în viața colectivității; 
unor oameni care să lupte în 
mod conștient pentru interesele 
generale ale colectivului convinși 
fiind că numai în acest chip se 
pot realiza și ei, pe deplin ca 
indivizi. „Dacă într un colectiv 
— spunea A. S. Makarenko — 
se simte un oarecare antagonism

MARIN VIȘAN
cercetător științific principal 

Institutul de științe pedagogice 
București

(Conlinuart tn pag. 3-a)

Printre fruntașele in muncă 
de la laboratorul de analiză 
a Fabricii de zahăr „Popa 
Șapcă" din Giurgiu se nu
mără și tînăra Vlad Elena 
pe care o vedem In foto- 
grafie lucrînd la o probă.



A sosit primăvara
prea devreme?

Numai munca de mîntuială
e ușoară

Au mai rămas puține zile 
pînâ la începerea campaniei de 
primăvară. De felul :n care vor 
decurge lucrările agricole din 
această campanie vor depinde 
în cea mai mare măsură pro 
ducțiile la hectar din anul aces
ta. Tn timpul scu-rt care a mai 
rămas pînă la deschiderea cam
paniei. tinerii au datoria să par
ticipe cu toate forțele lor la lu
crările de pregătire, să-și aducă 
din plirt Contribuția la pregăti, 
rea uneltelor, a semințelor nece
sare însămînțărilor de primăva
ră, precum și la transportul în
grășămintelor naturale pe cîmp.

Zilele trecute ne-am deplasat 
în comuna Zlătărei, raionul bră- 
gășani, pentru a vedea cum se 
pregătesc tinerii de aici pentru 
campania de primăvară. Iâtă 
cele constatate.

Sâmința trebuie 
asigurată din timp

In comuna Zlătă
rei din raionut 
Dră%ă$ani pregă
tirile pentru cam
pania de primă

vară sint 
in intir2iere

Calculele arată că pentru cele 
762 de hectare care se vor în- 
sămînta cu porurtib în primăva
ra aceasta îtl comuna Zlătărei 
Va fi nevoie de cel puțin 20.000 
kilograme de porumb-boabe 
pentru sămihță.

Pentru a putea tnsămînta 
însă, trebuie mai intli să ai la 
îndemină cantitatea 
de sămîntă necesa
ră. pe care, cu mul
tă v-eme înainte de 
sosirea campaniei, 
s-o selecționezi, s-0 
păstrezi, la loc us
cat să-i încerci pu
terea de germinație. 
Cum se prezintă 
lucrurile m comuna 
Zlătărei tn această 
privință ? Se pare că nu tocmai 
bine sau, în orice caz. nu ața 
cum ar fi trebuit să se prez -:e 
la ora actuală. Astfel, deș a 
gospodăria agricolă cotat vă 
cantitatea de sâmîntă necesară 
este asigurată, probele din cele 
trei soiuri de porumb : 
nesc de Studina". „Varvc-, 
„hibrid generația a II-a*. pe c*re 
gospodăria colectivi le-a exper- 
mentat anul trecut, n-au test t-> 

mise laboratorului din P=les‘. 
pentru încercarea pute- Ce 
germinație, decit abia in , iau 
parte a lunii februarie Se șt e 
de asemenea că stringerea ca». 
titătii de semințe necesare 
întovărășirile agricole se fioe 
imediat după recoltare, șec- 
tru a rămine timp sjfxxot 
în veoerea efectuării scirmbo . 
cu alte soiuri mai produc: c 
Or, la intovărâșireă agrievU *> 

Zlătărei nici rină la aceasta 
dată sămînta n-a fost itr-ii 
de la membrii întovărăș - .

Situația aceasta arată ri 'jo- 
varășii din conducerea gr--cC3- 
riei agricole colecttre. rt s ol 
din conducerea întovărăși-', co 
au dat atenția cuvenita as g--i- 
rii din timp a sem-.:e.re 
necesare pentru tnslr- 
de primăvară. De aseme
nea, din vele de mai sus reie
se că nici birourile organ za' x 
de bază U.T.M. din gospodăria 
colectivă și din întovărăș -ea *■ 
grieolă n-au fost preocupate să 
sprijine pregătirile acestea, să 
ajute la stringerea și seiecțicra; 
rea semințelor de care vor awa 
nevoie peste puțină vreme la tn- 
sămîiițările de primăvară.

Atît tinerii din G.A.C. eît și 
cei din întovărășirea agricolă ar 
fi putut face ei înșiși, sub îndru
marea tehnlciănei agronom dirt 
comună, proba de germinație; 
iar cei din întovărășirea agrico
lă și-ar fi pulul asigura, răspiin. 
derea strîngcrii cantităților ne 
semințe necesare Insămlriță'ilor. 
Ei ar fi pufni propune sclii.n. 
barca soiului local de porumb 
folosii în întovărășire, cu alte 
soiuri care au dat deja rezultate 
bune pe loturile gospodăriei co
lective.

Pe marginea unei 
zicale

Omul harnic iși face vara sa
nie și iarna car. spune o bine
cunoscută zicală populară Iar 

■- Cum, numai atît ? Și 
restul ?
- Nu te mira, o să aveți 

și fnai puțin pe viitor dacă 
duceți toate îngrășămintele 
naturale la vie, iar pentru 
porumbul-siloz nimic !...

Desen : M. CARANFIL

dacă le are făcute ? Dacă le are 
făcute se îngrijește să fie re
parate din vreme pentru ca în
dată ce se face timpul bun de 
lucru să se poată folosi de ele. 
Pe semne că tinerii din Zlătă
rei n-au auzit încă această zi
cală pină acuma, fiindcă, deși 
ne apropiem de sfîrșitul iernii, 
la gospodăria agricolă colecti
vă „Viată Nouă" se reparaseră 
pînă acum cîteva zile numai 25 
o'e pluguri din cele aproape 40 
pe care le are gospodăria, so
cotind și atelajele noilor înscriși 
în gospodărie. Din numărul to
tal al carelor se reparaseră nu
mai jumătate. Ce er fi putut să 
facă tinerii în această privință ? 
Destul de mult. S-ar fi putut 
crea spre exemplu echipe de ti
neri care să efectueze atît la 
pluguri, cît și la atelajele mari, 
reparațiile cele mai ușoare, care 
nu cer neapărat intervenția fie
rarului calificat sau a lemnaru
lui.

O concepție înapoiată
— Si cum. Ia gospodăria *- 1 

gricolă colectivă din Zlătărei * 1 
nu se cară gunoiul de grajd pe 
ciinp, pe locurile care se vor ; 
cultiva cu porumb pentru insi- 
lozare?

Lo S.M.T. Traian-Sat, raionu 
Brăila, munca se desfășoar- 
intr-un ritm viu încă de l< 
începutul acestui an. Mecci 
nizatorii revizuiesc și repari 
mașinile agricole și tractoa 
rele necesare lucrului ir 
campania de primăvară, li
fotografie : în sala de mon 
taj, mecanicul Manolachf 
Ion lucrînd la montarea mo 
torului unui tractor K.D. 35

Foto : AGERPRES

Tovarășa Eeerora Nîtoîu. 
tehniciană agronom I 
din comuna, stă un j 
pic pe ginduri, ră
sucește în miioi o | 
foaie de hirtie. apoi I 
răspunde scurt și 
cuprinzător:

— Na!
— î
— Să vedeți, se 

simte linsa datoa
re eu o explicație 

!n plus, la noi e o situație spe
cială, noi punem mai mult ac
cent pe... vița de vie.

— Adică ?
— Adică anul acesta gospo

dăria va cultiva cîteva hectare 
cu vită de vie și o să eârăm 
gunoi de grajd pe aceste tere
nuri. Avem 25 de hectare pbni- 
'sate pentru e fi cuISvate cd 
pccz-rb iest—.»T iasileaăriă. dar 
ftiodcă poraTtm! su- efear așa 
de xeSevtoa. no-1 dâr» ta-
grășăa Se saturate • -<-*$*- 
K-eeie ie ferere j re.

EvAeX e W* ea eetecSrnșM 
> aț-. es, de den ri'jrec ad- 
fars vă. de re. lata ioM că 
sedarata aootdrvc aa ■ se acer. 
M *esța cUiduiU. Conducerea 
josjodărre are in pian să spo
rească Txaar~al racita eu lapte, 
dar ares-jes o1* ** trebui să le 
as gye cantitatea de furaje eo- 
rescenaătoare ? De aceea, e de 
neînțeles de a culturii porumbu- 
ha siloz i se asigură aici un te
ren dintre cele mat slab pro. 
duciive. căruia su i se adminis
trează n*ci Îngrășăminte natu
rale.

Și ma nstit miri făptui câ I 
Insăr tehniciană egronom «e 
postextâ pe o «semenei poziție 
înaptritâ. rnd ir fi treta:t ca ' 
ea în pri^n! rind si-i fi sfătuit | 
pe aotertrșt: si acorde a- j 
tentie deosebiți s&sn*â in’.’na- , 
Hor prOprietMe cbșîeasci, a so- 
prefe’eic.* enttiTale cu porumb- ; 
siloz, să-i îndemne să care gn- i 
noiuî 5e t* cîmp. o ie- i
thine pe ore ir putea-o tn- ' 
Ireprinde io >ces*e zile ti- j 
nerii din gospodărie în eeeasti ■ 
privință ar fi eăratwl Horiși- I 
minte'or naturile ee cele 2S ț 
hectare care <e tot semărta ru , 
porumb destinai ins ?ozsri« in I 
acest an. in vederea asițwirri 
unor procucții d! mai mar- de ’ 
furaje pentru sectorul zootehnic 
al gospodăriei

Comitetul U.1-M. comunal I 
din Zlătărei trebuie să tresei | 
dc îndată la mobilizarea intre- | 
gului tinerei din comună pen
tru pregătirea semințelor $t pen
tru repararea uneltelor, treburile 
acestea gospodărești de primă 
importanță în perioada aceasta 
fiind și o sarcină a lor

Primăvara iși va cere în cu- 
rînd drepturile ei. fără să-i aș
tepte pe cei delăsători.

PETRE GHELMEZ

Tractor:stuf Stâncuteț llie de 
ta S M.T. Ciorogirta este 
fruntaș în munca depășind 
cu murt planul anual de pro
ducție. Pentru meritele sale 
ei a fost des șef»1 brigăzii 
o VM-c de tractoriști care 
lucrează k> G.A.G Cioro- 

giria.

Au început 
însămînțările

Odată cu încălzirea vre
mi», oamenii muncii din a- 
griculturo cu început lucră
rile in cîmp. Ei fac arături 
pe-.tru insă-n întări, grâpea- 
ză ogoare se toarnă, a- 
xexjeczâ nc pen-
fcm ^ga-ec «fturitor. s*e- 
gâlesc « pentru
S c-tă- e de par- și vâL

Corta « cce icvo- 
flab îe d n vrerae c j
penvus începerea insâmmțo- 
nlor la cultura din prima e- 
pocâ în majoritatea raioane
lor din regiunea Constanța. 
Colectiv'știi din comuna Sei
menii Mari» raionul Medgi
dia. au insămințat cu orz în
treaga suprafață de 70 ha. 
prevăzută pentru acest an. 
De csemenea insămînțerea 
orzului și a ovăzului a fost 
te—' notă și de colectiviștii 
din satul Stupina.

In numai riteva zile în re- 
g unea Constanța au fost >n- 
$â*nințate aproape 2.500 ha. 
cu orz, ovăz, mazăre, bor- 
cecg. Concomitent, în regiu
ne se continuă arăturile de 
Insânințare, precum șl gră- 
pc*ea ogoc'elor de toamnă.

Trmpu' prielnic a fost folo
si și de numeroase gospo- 
dâriî cgricole colective din 
•e-g unea Oradea. care au 
început lucrările agricole in 
cîmp. Colectiviștii din Salon- 
ta. Batâr, Mădăraș, Bicaciu, 
O'-ari și altele au și terminat 
insomînțarea orzului de pri
măvară. Ei lucrează intens 
acum la pregătirea terenului 
pentru insămînțarea florii- 
soarelui și a altor culturi din 
epoca intna.

Ir.somințările au început și 
in regiunile Galați, Craiova, 
Tim:șoc-a și București.

(Agerpres)

La Slobozia Mîndra era an o- 
bicei vechi : femeile să-ți ar- 

ț meze orbețte bărbații. Bine, rin, 
i sa-i urmeze, să le fie supase lor.

La Slobozia Mindra — desigur 
| ți prin alte locuri în țară — e 

acum și an alt obicei. Lnul nou 
' de tot. Dar si td povestesc.

La colectiva avea loc adunarea 
generală pentru darea de seamă 
pe 1959 fi întocmirea planului 
de muncă pe 1960. înainte de a 
trece la ordinea de zi, trebuiau 
discutate 19 cereri de intrare in 
gospodărie. Prima cerere — 
Getă Șt. Florea.

— De ce nu intră eu tată-săx 
odată ? — isUreabă unuL

— dfo-i, zice altul. Ar fi bine 
ai rină impressni.

— I« irâft. arai. pete,
sare aliuL Sez^sta l-a adus. E 
fiică de celerîitisi. Ce creți s&i 
despărțim ? Omu-ți urmează ne
vasta — ți gala !

L temistul Dragoman Stancu — 
din Brincoveanca. sat revin — 
vine după nevastă, in colectivă, 
la Slobozia Mîndra. Ea e fiică de 
colectivist vechi. Putea să iasă 
ea din colectivă pentru că el e in
dividual ? Nici în ruptul capului. 
El însă a fost cel ce a urmat-o, 
a venit în colectivă cu ea. A 
văzut că e mai bine așa.

Utemișlii Florea Ion, din co
muna Salcia fi Chirică Florea, 
din comuna Cîrligați, însurați 
cu fete de aici, vin și ei în gos
podărie la Slobozia Mîndra.

— devasta m-a îndemnat, și eu 
am urmat-o, spunea Florea Ion. 
Am văzut că e bine așa.

O judecată înțeleaptă.
Chirică Florea și-a dus ne

vasta întîi în satul lui, la CîFli- 
gali. Dar pe ei îi trăgea inimă 
spre colectivă, ar fi vrut să 
muncească laolaltă cu ceilalți. 
Și-au venit atunci la Slobozia 
Mîndra în gospodărie. Ziceau co
lectiviștii acolo, în adunare : 
,.Si vină ! Dacă sînt băieți cin
stiți, muncitori, îi primim cu 
brațele deschise11.

Unul a rîs :
— Ba uni fi flăcăi frumoși ! 

Ia ridicați-vă, măi, să vă cu
noască oamenii, că sînteți acum 
colectiviști de-ai noștrj/!

De fapt, importani e nu nu
mai asta, că bărbatul ajunge să-și 
urmeze femeia. Desigur, de mul
te ori se întîmplă invers. Obi
ceiul ăsta are însă o altă semni
ficație. Cei care au înțeles pri
mii că drumul colectivei e cel 
adevărat sînt urmați fi de cei
lalți.

Tinerii caută noul. Dacă părin
ții se lasă mai greu, vin ei pri
mii. Vechile obiceiuri nu mai 
încătușează, nu mai pot ține via
ța pe loc. Colectiva — centrul 
de atracție pentru viața întregu
lui sat — determină schimbările. 
Oamenii privesc cu ochii lor și 
merg acolo unde e mai bine, se 
descotorosesc de ceea ce e înve
chit și-i ține pe loc. Nu te mai 
leagă nici pămîntul de moșteni
re, nici casa. Pămînt e peste tot 
— brațe tari să fie, și tragere de 
inimă, dorința de a cîftiga îm
preună fericirea, bunăstarea. Cît

Dumitru Toader, se. 
cretarul organizației 
de partid din Gospo
dăria agricolă colec
tivă „Olga Bancic" 
din Palazu-Mare, re
giunea Constanța, 
deși îl cunoștea pe 
Florea Nicola încă 
de multă vreme ca 
pe un băiat harnic 
și priceput s-a sim
țit dator să-i spună :
- Să știi că mese

ria de îngrijitor de 
animale nu-i floare 
la ureche. Trebuie să 
te ții serios de 
treabă, trebuie să în
veți. Noi sîntem de 
acord să lucrezi în 
sectorul zootehnic, 
așa cum ne ceri tu, 
dar nu uita că asta 
înseamnă o răspun
dere mai mare. Să 
nu ne faci cumva de 
rușine...

I se păreau cam 
aspre vorbele secre
tarului. Dar e mai 
bine ca lucrurile 
să fie lămurite de la 
început Utemistul 
Florea Nicola și-a 
mai adunat încă o 
dată gînduriie, a 
cumpănit în minte 
vorbele secretarului 
de partid și apoi a 
răspuns hotărît:

— Mie îmi place 
munca serioasă și 
știu câ gospodăria 
are nevoie de cres-

cători buni de ani
male,

Și iată că înce- 
pînd chiar de a 
doua zi Florea Ni
cola a devenit îngri
jitor, dîndu-i-se în 
răspundere o grupa 
de 10 vaci, și un 
plan de 26.000 litri 
lapte de realizat.
- Cu planul asta o 

s-o scot ușor la cap, 
și-a spus la început 
Nicola. Două mii 
șase sute litri de 
lapte pe cap de va
ca furajatâ se poa
te...

lata însâ câ nu
mai după cîteva zile 
de lucru în noua iui 
meserie Florea Ni
cola și-a dat seama 
câ lucrurile nu sînt 
chiar așa de simple. 
Deduse vacilor de 
mîncare așa cum 
știuse el, de adăpat 
le adăpase la timp, 
se străduise să le 
mulgă cît mai bine, 
și totuși producția 
de lapte, în loc să 
urce, scădea. „Mi
sterul" i se părea de 
nedeslegat A încer
cat el cîteva zile să 
îndrepte situația, dar 
degeaba. Vacile ce
lorlalți mulgători dă
deau o producție 
mult mai bună decît 
ale lui. A răbdat 
Nicola cît a răbdat,

Obiceiuri noi 
în sat

despre casa, ce să mai aș
tepți să-ți rămină casa bătrî- 
nilor, cînd mai toți își con
struiesc case noi. Un sat de 
case noi spoite în culori vesele, 
cu ferestre mari, deschise soa
relui, case de cărămidă, cu nu
mele stăpînului scris clar și 
anul construirii — 1954,
~ 1957, ...1959 — a apărut in 
Slobozia Mîndra.

Case noi, obiceiuri noi...
Mai era un obicei înainte : Ti

nerii să-i urmeze întotdeauna 
pe batrini. Era un respect pentru 
cei mai înțelepți, pentru cei care 
trecuseră mai adine prin viață- 
Dar uite că s-a irit fi altul : ea 
ți cei băîrini să-i urmeze pe cei 
tineri, fă le asculte îndemnul. U- 
temiftii de aici se mindresc cn 
Ionică Fosile, Dnchin Marin, 
Drighici Marin și alții care și-au 
lămurii părinții să intre în co
lectivă. E firesc ea mulți tineri 
să se fi apropiat mai repede de
cit unii dintre cei bătrîni de 
noul cel puternic care do
mină azi satul — socialismul. Și 
e firesc ca ei să-i ajute pe a- 
ceșlia să înțeleagă, să-i îndrume 
pe noul drum.

Sînt obiceiuri noi, potrivite 
vremii. Oamenii le fac atunci 
cînd în obiceiurile vechi nu mai 
încape viața.

FLORENȚA ALBU

Propagandistul
inițiator de acțiuni tinerești

La adunarea generală de date 
de seamă și alegeri a organiza
ției comunale U.T.M. din Iarica- 
sat, raionul Filimon Sîrbu, una 
dintre problemele pe larg 
dezbătute a fost aceea a învăță- 
mîntului politic. Utemiștîi aii ce
rut noului comitet să îndrepte 
lipsurile care au existat anul tre
cut în ceea ce privește conținu
tul învățămîntului politic.

Noul comitet ales a acordat de 
la început o grijă sporită îmbu- 

învățămînttilui politic, 
comitetului comunal 

Sub îndrumarea și cu 
Otganizațifei de partid, 
ca încă de la desehide-

nătățirii 
Membrii 
TI.T.M., 
sprijinul 
au făcut 
rea anului de învățămînt politic, 
cele trei cercuri în care sînt cu
prinși aproape 100 de tineri, să 
aibă o activitate bună. La cercul 
„Să ne cunoaștem patria" din 
G.A.C., condus de Ion Pîrlog, 
de pildă, s-au predat și semina
rizat cinci lecții. Atît lecțiile cît 
și seminariile s-au desfășurat la 
un nivel ridicat, au participat la 
ele toți cursanții. Propagandistul 
Ion Pîrlog s-a prezentat în fața 
cursanților totdeauna bine pregă
tit, căutînd să dea lecțiilor și 
discuțiilor un caracter cît mai 
viu, mai legat de practica. Bu
năoară. la cercul pe care-1 con
duce el, sînt și tineri cursanți 
care lucrează în sectorul zooteh
nic. Tocmai cînd erau la lecția 
a doua, a apărut în ziarul ,,Scîn- 
teia tineretului" inițiativa ti
nerilor din G.A.C. „Scînteia", 
satul Berlescu. Propagandistul 
a citit articolul apoi le-a vor
bit cursanților despre faptul 
că organizația de partid așteaptă 
din partea tinerilor să răspundă 
și ei acestei inițiative menită sa 
ducă la dezvoltarea continuă a 
sectorului zootehnic.

Discuțiile purtate după aceea 
de către cursanți au subliniat 
faptul că sectorului zootehnic al 
gospodăriei care dispune de 
1.400 ovine, 230 bovine, din
tre care 164 vaci cu lapte, stupi, 
păsări și altele, tinerii nu i-au 
acordat atenția cuvenită. Apli- 
cînd și la ei inițiativa tinerilor 
din G.A.C. Berlescu i-az putea 

dar într-o zi n-a mai 
putut. S-a dus la co
munistul Epaminon- 
da Culețu, mulgător 
cu multă experiență, 
și l-a întrebat :
- Nene Epaminon- 

da, uite, eu le dau 
vacilor hrană de a- 
juns, le mulg și eu 
tot de trei ori pe zî ca 
și dumneata și totuși 
obțin lapte mai pu
țin. Ce faci dumnea
ta de scoți lapte 
mai mult ?

Epaminonda Cu
lețu l-a privit cu 
blîndețe pe Florea 
Nicola, apoi l-a bă
tut pe umăr, zîm- 
bind :

- Cum împărți tu 
furajele la vaci ?
- Foarte simplu, a 

răspuns Nicola re
pede. Le dau la fie
care rații egale.

— Asta nu-i bine. 
Altfel se face. Fieca
re vacă trebuie să 
primească hrană du
pă producția de lap
te pe care o dă. 
Trebuie să pui mi
na pe carte și să 
citești, să vezi cum 
trebuie hrănite ani
malele, dacă vrei să 
devii un adevărat 
îngrijitor. Vino la 
cursurile zootehnice, 
ai să afli multe a- 
colo.

Florea Nicola n-a

de în-
i îm-

obține rezultate mai bune. Dobre 
Orzan, Tudor Nedelea, Neculae 
Vasile, Spiru Ciucașu și alți 
cursanți, care lucrează în secto
rul zootehnic, au arătat că în- 
tr-adevăr e necesar ca organiza
ția U.T.M. șă îndrume către sec
torul zootehnic un număr mai 
mare de tiiieri. Ca secretar al 
organizației U.T.M. din 
comunistul Pîrlog și-a 
propunerile tinerilor și astfel, 
chiar în cadrul cercului (' 
vățămînt s-a născut ideea 
brățișării inițiativei de la Ber
lescu. La cîteva zile în urma a- 
cestel discuții a fost organizată 
o adunare generală deschisă a 
organizației U.T.M. Printre sar- 
binile pe care și le-au asumat 
tinerii din G.A.C. Ianca-sat în 
fața organizației de partid au 
fost și acestea:

în afară de cei șase tineri 
care lucrează în sectorul zooteh
nic să mai fie trimiși pentru 
calificare în G.A.S. încă zece 
tineri care să devină crescători 
de animale.

Să însilozeze prin muncă vo
luntară 150 tone de porumb fu
rajer și să formeze două echipe 
de tineret care să lucreze la în
treținerea porumbului pentru si- 
lo±. De asemenea, dintr-o ruină 
a unui fost conac boieresc, tine
rii au demolat peste 10.000 de 
cărămizi și un vagon de piatră 
cu care s-a construit un grajd. 
Aceste frumoase inițiative ale or
ganizației U.T.M. au fost apre
ciate de organizația de partid. 
Inițiatorul acestor acțiuni a fost 
propagandistul Ion Pîrlog.

Modul cum se desfășoară în 
acest cerc învățămîntul politic, 
răspunde practic la sarcinile pe 
care oganizația de partid din 
gospodărie le încredințează tine
retului.

Rezultate bune s-au obținut și 
în cercul de studierea Statutului 
U.T.M. al cărui propagandist este 
uternista Tudorița Baciru. în 
acest cerc au fost atrași un nu
măr mare de tineri colectiviști. 
Cursanților li i-a vorbit despre 

G.A.C., 
însușit

mai așteptat să 1 se 
spună lucrurile a- 
cestea și a doua 
oară. A început să 
citească cărți și bro
șuri despre îngrijirea 
animalelor, s-a în
scris la cursurile zoo
tehnice, discuta cu 
mulgătorii mai expe
rimentați și, iată, 
că producția de 
lapte a început să 
crească. Dar acuma 
Florea Nicola nu 
mai dădea celor 10 
vaci hrana în rații 
egale, ci, așa cum 
prevăd regulile de 
hrănire a anima
lelor, făcea fiecare 
rație în raport cu 
producția de lapte a 
vacii respective. Ast
fel, cînd primea 
concentratele, pen
tru vaca „Aurora", 
care dădea 27 litri 
lapte pe zi, repartiza 
și el 3,200 Kg. con
centrate, iar pentru 
„Evdochița" care 
dădea numai 12 li
tri lapte pe zi re
partiza 1,600 Kg. 
concentrate.

„Ăsta este secre
tul" și-a spus Florea 
Nicola : „totul du
pă știință"! Și a 
început cu și mai 
multă pasiune să în
vețe, să muncească 
atent, să urmărească 
cu grijă producția

de lapte a fiecărei 
vaci. Și, în scurt 
timp, i-a ajuns din 
urmă cu producția 
de lapte chiar și pe 
cei mai buni mulgă
tori ai gospodăriei.

Dar Florea Nicola 
nu s-a oprit aici. 
„Dacă am putut sâ-î 
ajung pe cei mai 
buni mulgători de ce 
n-aș putea să-i și 
întrec ? Doar tot 
gospodăria, tot riOî 
avem de cîștigat de 
pe urma acestei în
treceri", își spunea 
el, Și a început 
lupta. Șî-a dat sea
ma că se mai pot 
face încă multe 
lucruri: economie de 
furaje la transportul 
lor, mai multă cu
rățenie, mai multă 
strictețe în aplicarea 
programului de grajd. 
A început să ceară 
și mai mult sfatul 
celor din jur, a fost 
nelipsit la vizitele pe 
care le-au făcut 
mulgătorii din gospo
dărie la G.A.S. „O- 
vidiu" unde există o 
experiență bună în 
sectorul zootehnic, la 
gospodăriile agricole 
colective din împreju
rimi. Aici asculta, no
ta totul atent, com
para cu ceea ce fă
cea el, alegea me
toda cea mai bună.

au o im- 
economică 
clarificate

condițiile și calitățile pe care 
trebuie să le îndeplinească un tî- 
năr pentru a deveni utemist, 
despre eroii uteciști, despre fap
tele lor eroice. Lecțiile ah fost 
interesante și cu un conținut 
ideologic corespunzător. în ulti
mul timp, din rîndul cursanților 
au fost primiți în organizația 
U.T.M. 20 de tineri. Printre 
ei se numără Tudora Măhăilă, 
Maria Scarlat, Stan Mănăilă și 
alții.

Rezultatele bune obținute la 
învățămîntul politic sînt rodul 
grijii comitetului comunal U.T.M. 
(secretar Ion Aurel), al întregii 
organizații U.T.M. acordată pre
gătirii propagandiștilor și a 
cursanților, îmbogățirii conținu
tului lecțiilor și seminariilor. 
Faptul că membrii comitetului 
participă cu regularitate la lec
ții și seminarii și că invită la 
unele dintre ele tovarășii din 
organizațiile de partid a făcut 
ca unele probleme ce 
portantă politică și 
deosebită să fie bine 
cursanților.

Totuși comitetul 
U.T.M. Ianca-sat mai 
unele deficiențe în această 
vință. Controlul asupra pregătirii 
individuale a cursanților pentru 
seminarii nu a fost întotdeauna 
făcut la timp, s-a trecut cu vede
rea faptul câ unii cursanți cum 
ar fi utemistcle Maria Bălâceanu, 
Elena Trandafir și alții nu-și fac 
conspecte pentru seminarii. Co
mitetul U.T.M. și-a propus un 
schimb de experiență între pro 
pagandiști — care ar fi fost de 
sigur deosebit de folositor pen
tru aceștia 
înfăptuit. 
U.TM nu 
mească cu 
pîriă acum, 
pe viitor atenția 
tățirea continuă 
învățămîntului politic U.T M.

comunal 
are încă 

pri-

— dar care n-a fost 
Comitetul comunal 
trebuie sâ se mulțu 
ceea

ci
ce s-a realizat 

sași sporească 
pentru îmbuna 

a conținutului

l

DUMITRU ARDELEANU

Și producția de laț 
te creștea continui 
Astfel că, la sfîrșiti 
anului trecut, ut< 
mistui Florea Nicol 
a putut raporta c 
mîndrie organizați 
de partid și condi 
cerii gospodăriei c 
și-a depășit plan 
de producție cu pe 
te 4.000 litri lapt 
obținînd de la fi 
care vacă furaja 
3012 I. lapte.

Anul acesta el 
cerut să i se m 
rească planul < 
producție la 30.01 
litri lapte și a pc 
nit cu aceeași p 
siune lupta peni 
realizarea Iul. Nic 
la ore planuri nj< 
de viitor. E| face 
devorate „stud 
pentru obținerea 
recorduri la unc 
vaci cu lapte. ,,A 
rora" a dat de exei 
piu anul trec 
7.000 de litri. E ce 
vins însă că poc 
da și mai mult.
- Iți place m 

meseria asta ? l-< 
întrebat la sfîrși 
discuției.
- Dacă-ml plcc< 

Peste zece, pe: 
douăzeci de a 
mi-a spus el zîmbi 
- tot meseria a: 
o s-o am.

G. PETRE

Pentru ca recolta anului 
acesta să întreacă pe 
cele din anii trecuți tine
rii colectiviști din comuna 
Vârărești, raidriul Tîrgo- 
viște, regiunea Ploești, 
transportă și împrăștie pe 
cîmp gunoi de grajd. 150 
de tone au transportat 
pînâ acum și mai au 
încă de lucru, lată-î în- 
cărcînd în căruțe gunoiul 

strîns în platforme.

Foto : C. MIHA1



Procesul instructiv
și educația

l-a)

ca acel

orizont cultural 
moral 
să-și

tot

frumos, 
puni în 

ceea ce a

pedagogi

(Urmare din pag.

între scopurile comdrte și cele 
individuale înseamnă 
colectiv este greșit organizat".

Un pedagog bun are totdeauna 
in față această întrebare -. Ce 
datl eu societății î Un om tobă 
de carte dar cu suflet mărunt 
sau un om întreg, bine pregă
tit, eu un larg 
și cj un profil 
iii stare oricînd 
folosul societății 
acumulat ?

Am întilnit insă 
care iși fac cel mai mare merit 
din faptul că au in clasă elevi 
„excepționali" la învățătură, ne- 
interesindu-i in schimb și trăsă
turile lor morale. De dragul „no
telor mari" asemenea pedagogi 
sînt gata să sacrifice toate ce
lelalte laturi ale scopului. Eleva 
Ortansa Stănescu a căzut vic
tima unor astfel de prejudecăți. 
Nici mama, nici pedagogii ei, 
sprijinindu-se pe calitățile reale 
de care a dat dovadă această 
elevă, nu au reflectat profund 
asupra caracterului ei. De aceea 
nici n-au Încercat, în această 
privință, vreo amărăciune. Se 
simțeau bine că se pot lăuda in 
fața opiniei publice: „Fata mea 
Învață bine", „Eleva mea învață 
bine11.

Pedagogia Socialistă consideri 
Să formarea personalității ele
vului se poate face prin inter»

mediul colectivului. 6u cit co
lectivul acționează rtiai direct 
asupra educației membrilor săi 
cu atit fiecare dintre ei va fi 
mai legat de colectiv. Educația 
elevilor în colectiv și cu ajuto
rul colectivului nu trebuie în
țeleasă însă unilateral, în sensul 
că pedagogul renunță la o serie 
de metode de muncă individuale 
cu elevii. Dimpotrivă, rezultatele 
cele mai bune în munca educa
tivă cu elevii, în cadrul colecti
vului, se datoresc modului în 
care pedagogul a reușit să cu
noască particularitățile psiho- 
individuale ale fiecăruia. Sînt 
însă cazuri cînd sub apanajul 
strădaniei de a stimula cit mai 
mult dezvoltarea unor calități 
reale ale elevului, unii pedagogi 
cad în greșeala de a face ace
stuia o educație individualistă, 
ceea ce s-a și petrecut în ca
zul discutat. In loc ca, prin 
munca sa, pedagogul să-i schim
be în bine caracterul, elevul de
vine răsfățat, capricios, egoist.

în țara noastră s-au creat toa
te condițiile pentru eliminarea 
oricărui neajuns în educația ti
neretului. Trebuie însă ca toți 
factorii educativi, organizația 
U.T.M., pedagogii, familia, să 
acționeze cît mai direct și pro
fund asupra fiecărui tînâr în 
parte, să cultive cu grijă în ca
racterul său trăsături luminoase, 
caracteristice moralei societății 
jioasfre socialiste.

Marți, 23 februarie a.c., mi
nistrul Afacerilor Externe al 
R; P. Romîne, Avram Bunaciu, 
a primit în audiență pe ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al R.P.F. Iugoslavia la 
București, Arso Milatovic, în 
legătură cu apropiata prezentare 
a scrisorilor de acreditare.

----- •------

Vizitele delegației 
scriitorilor sovietici
Delegația de sctiitori sovietici 

în frunte cu G. M. Markov, se
cretar al Uniunii scriitorilor din 
U.R.S.S., care se află în țara 
noastră la invitația Uniunii scri
itorilor din R.P. Romînă, a vi
zitat luni ți marți orașul ți re
giunea Cluj. Scriitorii sovietici 
au fost oaspeții colectiviștilor din 
comuna Mihai Viteazul, raionul 
Turda, ai muncitorilor de la U- 
zinele „lanoț Herbak" ți ai stu
denților ți cadrelor didactice de 
la Universitatea „Babeț-Bolyai**.

(Agerpres)

Anul acesta Școala populara de artă din Oradea îșl sărbătorește 
un deceniu de existența. Corpul didactic format din 33 de pro
fesori îndruma activitatea unui număr de peste 450 de elevi m 
marea lor majoritate muncitori și țărani colectiviști. In fotogra
fie : un aspect de la o ora de curs a clasei de țesut condusă 

de prof. Marla Olteanu.

Jocurile Olimpice de iarna

Sovietice

Pe urmele materialelor
nepublicate

Cu cîteva luni în urmă, la 
ziar a sosit o scrisoare, 

semnată de tînărul Di
nea Roman, fost ajutor de mai
stru la întreprinderea de a- 
gregate și prefabricate „Bra
gadiru" din Capitală, întreprin
dere ce aparține Direcției Ge
nerale de Construcții și Montaj. 
El comunica ziarului că a obți
nut recomandările necesare 
pentru a se înscrie în învăță- 
mîntul superior, la cursurile de 
zi. în continuare, tînărul se- 
zisa că sfatul popular nu-i a- 
cordă bursa ce i se cuvine de 
drept, ca ajutor de maistru, ei 
bursa care se acordă studenți
lor proveniți din absolvenții șco
lilor medii.

Sezisarea tînănului Dinea 
Roman a fost trimisă Sfatului 
popular al Capitalei, secția ca
dre, care, cercetînd-o cu grijă, 
ne-a confirmat prin adresa nr. 
13.521 justețea celor semnalate.

In adresă se menționa că 
conducerea întreprinderii de 
prefabricate și agregate, cînd 
l-a recomandat pentru a can
dida la examenele de bursă 
pentru învățămîntul superior, 
din cauza unei greșite inter
pretări, n-a ținut seama că atît 
Dineâ Roman cît și alți tineri 
din întreprindere provin din

sectorul productiv 
bucură de dreptul 
cordat acestei <
studenți. In urma discuțiilor 
purtate cu conducerea între
prinderii de prefabricate și a- 
gregâte ..Bragadiru" pentru 
soluționarea acestei probleme, 
sfatul popular ne comunică mă. 
șurile luate printre care și „în
cheierea contractului de școla
rizare cu tovarășul Dinea Ro
man, prevăzînd obligația
cestuia de a funcționa în __ 
drul întreprinderii după absol- 

superioare și 
către întreprin- 
drepturilor ce i 

H. C. M. nr.

și deci 
de bursă 

categorii

se
a- 
de

a.
ca-

vi rea studiilor 
acordarea de 
dere a tuturor 
se cuvin prin 
1.003/1957“.

Totodată, Direcția Generală 
de Construcții și Montaj de 
care depinde întreprinderea de 
prefabricate și agregate „Bra- 
gadiru" va instrui unitățile sale 

. aplicarea regu- 
acordare a bur-

cu privire la 
lamentului de 
se lor

SQUAW VALLEY 23 
(Agerpres). —

Turneul final la ho
chei pe gheață din ca
drul Jocurilor Olimpice 
de iarnă s-a deschis 
luni seara la Squaw 
Valley cu meciul din
tre echipele reprezen
tative ale U.R.S.S. și 
R. Cehoslovace. A- 
proape 8.000 de spec
tatori au asistai la a- 
ceastă partidă de 
mare atracție în care 
s-a practicat de am
bele părți un joc exce
lent, purtat în limitele 
unei adevărate sporti
vități. Hocheiștii sovie
tici s-au impus prin- 
tr-un patinaj mâi rapid 
și prin pasele lor pre
cise, obținînd victoria 
cu scorul de 8-5 (3-2; 
2-1 : 3-2).

Au Intrat apoi ne 
gheată echipele S.U.A. 
și Suediei. Lipsită de 
doi din jucătorii de 
bază, portarul Lunauist 
și înaintașul Biorn. 
care au fost acciden
tați în meciul cu Ca
nada, echipa Suediei 
n-u a putut da o re
plică normală și a 
pierdut cu 3-6 (0-4;
2-1: 1-1) .

In ultimul joc al 
serii Cânâda a învins

cu 12-0 (6-0; 1-0; 
6-0) echipa Germaniei, 
care «te alcătuită 
mai din jucători
R. F. Germană.

de 
fost

nu- 
din

6-aMarți, tn ziua a 
a Jocurilor Olimpice de 
iarnă, patinatoarea so
vietică Lidia Skobli
kova a cucerit cea de-a 
doua medalie de aur, 
repurtind victoria și in 
proba de 3.000 m. Tî- 
năra recordmană mon
dială, care a impresio
nat zilele trecute pe 
specialiștii patinajului 
mondial prezenți la 
Squaw Valley cînd a 
doborit recordul lumii 
In proba de 1.500 m, 
a confirmat marea for. 
mă în care se află ciș- 
tigtnd proba de 3:000 
m de o manieră cate
gorică. Ea a înregis
trat timpul de 5’14”3/10. 
Pe locul doi s.a clasat 
compatrioata sa Valen
tina Stenina cu timpul 
de 5T6”9/10, urmată 
de Eevi Huttunen (Fin
landa) — 5’21”.

In proba de 15 km 
schi fond disputată pe 
pîrtia de la Mc. Kin
ney Creek, medalia de 
aur â revenit norve. 
gianului Hakon Brus- 
veen.

Proba feminină 
slalom uriaș a 
dștigată de schioara 
Yvonne Ruegg (Elve
ția) în l’39”9/10.

în urma desfășurării 
a 11 probe, în clasa

merrtdl neoficial pe 
țări conduce U.R.S.S. 
cu 86,05 puncte, 
mată de Germania 
48 puncte, Suedia 
puncte, S.U.A. 
puncte etc.

Pe scurt
• Boxerii noțtri se

lecționați în lotul olim
pic vor evolua simbătă 
în sala Floreasca in 
cadrul unei reuniuni 
cu caracter de verifi
care în vederea me
ciului cu echipa Sco
ției, programat la 10 
martie în Capitală.

• Intre 26 ți 28 fe- 
fruarie se va desfasu- 
ra la Russe (R.P. Bul
garia) un turneu inter
național feminin de te
nis de masă. La această 
competiție vor parti
cipa echipe de tineret 
din R.P. Ungară, R. 
Cehoslovacă, R.P. Ro
mînă, R.P. Polonă ți 
R.P. Bulgaria. Echipa 
țării noastre va cu
prinde pe Mariana Ba- 
rasch, Catrinel Fdlea ți 
Maria Jendrescu.
• Echipa de fotbal a 

clubului polonez IFisla

ur
ca
*
16

Kracovia îfi continuă 
tarneul in țara noastră 
întilnind joi, de la ora 
15, pe stadionul ,J)i- 
namo“ din Capitală 
echipa C.C.A.

C înfr-un meci inter
național de hochei cu 
mingea (banchy) dis
cutat la Turku, echipa 
sovietică T.S.K. MO a 
terminat la egalitate : 
3-3 cu echipa secundă 
a Finlandei.

® Cu prilejul unui 
concurs de ciclism dc 
velodrom acoperit, des
fășurat la Essen, Die
ter Giesler (R. F. Ger
mană) a stabilit un 
nou record mondial în 
proba de 1 km cu start 
de pe loc, cu timpul de 
l’09”3/10. Vechiul re
cord aparținea compa
triotului său Rudy Al- 
tig cu l’09”6/ld.

(Agerpres)

Marți după-amiază a avut loc 
Ia Teatrul G.G.S. din Capitală 
aduilarea festivă organizată de 
Ministerul Forțelor Armate ale 
R.P. Romîne și Consiliul General 
A.R.L.U.S. cu prilejul celei de-> 
42-<a aniversări a Armatei So
vietice.

Au luat parte: general de ar
mată Emil Bodnăraș, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
general de armată Leontin Sălă- 
jan, ministrul Forjelor Armate, 
Aurel Mălnășan, adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe, Ma
rin Florea lonesou, vicepre
ședinte al Consiliului General 
A.R.L.U.S., conducători de mi
nistere, instituții centrale și or
ganizații obștești, generali și ofi
țeri superiori ai forțelor noastre 
armate, generali în rezervă, foști 
comandanți ai unor mari unități 
care au luptat alături de arma
tele sovietice în războiul anti
hitlerist, reprezentanți ai oameni-

A ÎNCEPUT
L

AMATORILOR
STI L

lor muncii din Capitală, oameni 
de cultură.

Au participat A. A. Epișev. 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, general maior 1. P. 
Juravliov, atașatul militar, naval 
și al aerului al Uniunii Sovie
tice, și alți atașați militari ai 
unor misiuni diplomatice la 
București.

Adunarea festivă a fost des
chisă de iov. Florian Dănălache, 
membru al C.G, al P.M.R., prim- 
secretar al Comitetului orășe
nesc București al P.M.R.

Despre cea de-a 42-a aniver-’ 
sare a Armatei Sovietipe a vor
bit general colonel Floca Arltip, 
adjunct al ministrului Forțelor 
Armate.

Participant» la adunare au 
ovaționat îndelung perittu glori
oasa Armată Sovietică, făurită 
și condusă de marele Partid Cb- 
munist al Uniunii Sovietice, pen- 
tru prietenia și frăția de arme 
romîno-sovietică, pentru unita
tea de nezdruncinat a țărilor 
gărului socialist, în frunte 
U.R.S.S.

După adunare a avut Ioc 
program artistic prezentat 
Ansamblul de cîntece și dansuri 
al Forțelor Armate ale R.P. Ro
mîne.

Ia
cii

un 
de

A apărut revista 
.Cercetări filozofice* 

nr. 6/1959
Sumarul revistei cuprinde 

următoarele studii și comuni
cări :

„Progresul tehnic în socia
lism și conseciirțede lui eco
nomice și sociale" de Gh. P. 
Apostol ;

„Despre trecerea țârilor so
cialiste mai mult sau mai pu
țin în acelăși timp la comu
nism" de M. Horovitz ;

„Critica idealismului con
structivist cu privire la ge
neza cunoașterii raționale", 
de Olara Dan;

„Dezvoltarea filozofiei mar- 
xisi-leniniște în R. P. Bulga
ria în anii puterii populare" 
de Radi Vassiliev (R. P. Bul
garia) ;

„Despre veridicitate ca e- 
lement fundamentali în arta 
autentică", de Gr. Smeu;

„Considerațiuhi asupra no
țiunii „defect de masă" și 
implicațiile sale filozofice" de 
I. Gottlieb;

„Din istoria ideilor înain
tate la maghiarii din Transil
vania" (Sec. XV-XVIII) de 
Jozsef Hajos (Cluj) ;

Cu prilejul împlinirii a 100 
de ani de la apariția „Origi
nii Speciilor" de On. Darwin 
revista publică materialele :

„Răspîndirea și influența 
darwinismului în Rorhîrtia" 
de S. Gliiță.

^Concepțiile despre evolu
ție ale naturalistului sibian 
dr. Carl Friedrich Jickeli" 
(1850—1925) de Victor Preda 
și Văleriii Bologa și

„Din istoria fiziologiei e- 
voluționiste în pătria noastră", 
de I. Spielmann.

La rubrica „Discuții", se 
publică articolul . „Concluzii 
la discuția -supra periodiză
rii istoriei filozofiei din Ro- 
ttiînia" de acad C. I. Gulian.

Revista publică de aseme
nea numeroase materiale la 
rubricile „Critică și Biblio
grafie". „Pe scurt despre 
cărți", „Răsfoind revistele", 
„Viața științifică" „Din viața 
catedrelor", „Mișcarea filozo
fică de peste hotare" și „Note 
de lectură".

Tînărul Popa Ion student în 
anul II la Facultatea 
de mașini și utilaj petroli

fer de la Institutul de petrol, ga
ze și geologie din Capitală care 
a fost trimis ca bursier la studii 

■ de către întreprinderea Baza 
III Constanța, ne-a sezisat că 
conducerea întreprinderii a 
considerat ca în timpul practi
cii în producție să nu-i acorde 
bursa, deși este un lucru cu
noscut că practica face parte 
integrantă din munca de învăță
tură.

Această sezisare a fost tri
misă de ziarul nostru Ministe
rului Industriei Petrolului și 
Chimiei, care, îtl urma verifi
cării ei ne a comunicat că ne- 
achitarea bursei se datorește 
serviciului Personal și învăță- 
mtnl al Bazei a Ill-a Constanța 
care nu a studiat cu suficient 
Sirit de răspundere prevederile

C.M. 882/1957. In adresă ni 
se mai coniunică că Baza IlI-a 
Constanța a plătit drepturile 
bănești ce i se cuveneau stu
dentului Popa Ion.

Aspect de la manifestația oamenilor muncii din Capitală împotriva guvernului Rădescu.

24 februarie 1945
Se împlinesc 15 dnl 

ziua cirid s-a tras 
maselor populare care ma
nifestau pe Calea Victoriei 
și în piața Palatului din 
Capitală împotriva guvernu
lui Rădescu, pentru aduce
rea la cîrma țării a unui 
guvern al Frontului Națio
nal Democratic, singurul în 
stare să treacă la democra
tizarea reală a țării, la în
făptuirea reformei agrare și 
mobilizarea tuturor resurselor 
materiale ale Rominiei în 
vederea sprijinirii războiului 
anti-hitlerist.

...Insurecția armată victo
rioasă de la 23 August 1944, 
inițiată, organizată și con
dusă de Partidul Comunist a 
constituit începutul revoluției 
populare, a dat un puternic 
avînt luptei maselor popu
lare, care-și afirmau cu fer
mitate hotârîrea de a păși 
pe un drum nou - drumul 
făuririi ariei vieți libere și 
fericite, drumul progresului 
economic și social, drumul 
socialismului.

Reacțiunea, grupată în ju
rul monarhiei, sprijinită de 
cercurile imperialiste de 
peste hotare - temîndu-se 
că valul luptei revoluționare 
a maselor largi va mătura 
din cale vechile rînduielî

drn 
asupra

burghezo-moșierești — încer
ca prin toate mijloacele, de 
la înfometare și sabotaj pinâ 
la sîngerocse provocări fas

ciste, $ă împiedice înfăptui
rea transformărilor demo
cratice cerute de popor.

Demascînd pas cu pas 
manevrele reacțiunii, Parti
dul Comunist a desfășurat o 
muncă politică de mare am
ploare reușind ca în decurs 
de cîteva luni după 23 
August, să făurească un larg 
front democratic, care cu
prindea majoritatea poporu
lui : pe muncitori, țărani, in
telectuali, paturile mijlocii de 
Ic orașe, masele de femei și 
tineret oamenii muncii apar
ținând naționalităților conlo
cuitoare.

Oamenii muncii, manifes
ted u-și in uriașe mitinguri 
și demonstrații voința de a 
cuceri o viață nouă, luau cu 
asalt primăriile și prefectu
rile - înlăturau din conduce
rea acestora elementele 
reacționare, antonesciene, în- 
locuindu-le cu oameni devo
tați intereselor celor ce 
muncesc.

In a doua jumătate a funii 
februarie 1945, raportul de 
forțe se schimba tot mai 
mult în favoarea revoluției. 
Masele puseseră stăipînire pe

stradă, dețineau poziții im- 
portonte în guvern precum și 
în numeroase organe locale 
de puterii de stat, comite
tele țărănești izgoneau pe 
moșieri, reacțiunea pierdea 
poziție după poziție, in a- 
ceste condiții lupta din
tre forțele revoluționare și ta
băra reacțiunii s-a ascuțit Ic 
maximum. Masele populare 
conduse de P.C.R. acționau 
hotă rit pentru rezolvarea 
imediată a problemei puterii 
în favoarea lor, iar reacțiu
nea, recurgînd tot mai mult 
la masuri de represiune, fă
cea ultimele încercări, sortite 
eșecului, de a-și prelungi 
dominația, de a-și păstra 
dominația politică.

Simțind că-i fuge pămîn- 
tul de sub picioare, în ura 
sa furibundă împotriva mase
lor, reocțiunea a încercat să 
înăbușe în sînge revoluția.

La 24 februarie 1945, în 
timp ce peste 600.000 de 
cetățeni ai Capitalei de
monstrau pașnic pe Ca
lea Victoriei sub lozinca 
„Jos Rădescu", „Vrem gu
vern F.N.D." din clădirea 
palatului regal, din Ministe
rul de Interne și din Prefec
tura poliției Capitalei ele
mentele reacțiunii au deschis

foc de 
mulțimii

Forța 
ovînt revoluționar a dat însă 
peste cap planurile reacțiu
nii. Provocările fasciste, de
parte de a intimida și înă
buși avîntul maselor, a unit 
masele și mai strins în jurul 
Partidului Comunist Rădescu 
- pe care monarhia și parti
dele burghezo-moșierești îl 
puseseră în fruntea acțiunilor 
de înăbușire a luptei revolu
ționare a maselor - a fost 
izgonit împreună cu ceilalți 
reprezentanți ai reacțiunii din 
guvern; la 6 martie 1945, po
porul nostru muncitor con
dus de Partidul Comunist a 
instaurat primul guvern de
mocratic din istoria țării 
noastre.

In cei 15 ani ce s-au scurs 
de la evenimentele din 24 
februarie 1945 oamenii 
muncii din țara noastră au 
obținut, sub conducerea Par
tidului, mari succese pe dru
mul ales, pe drumul 
vieții noi socialiste, 
și nimic nu va reuși 
dată să-l întoarcă 
acest drum luminos. ...___
și nimic nu-i va putea smul
ge mărețele cuceriri revolu
ționare dobîndite cu prețul 
unor lupte grele.

mitraliere 
neinarmote.

poporului in plin

asupra

făuririi 
Nimeni 

nicio- 
de pe 
Nimeni

(Urmare <fot pag. l-a) 
al căror număr este In continuă 
creștere. Dacă piuă acum aceste 
formații n-au avut la dispoziție 
dectt piese de teatru de păpuși 
cu aspecte din viața animale
lor, prelucrări de basme etc. 
de data aceasta au avut posibi
litatea să-și înnoiască repertoriul 
cu noi piese pentru păpuși, care 
oglindesc teme importante ale 
muncii din industrie și agricul- 
tură, cum sînt „De ce a avut 
macul supărări" de V. Silvestru, 
„Lenevită" de M. Stntimbreanu, 
„Vitrina cu caricaturi" de Andy 
și Crișan, „Vulpoiul croitor" de 
Mioara Cremene.

Teatrul 
astăzi de 
în rlndul____ _ _ _____.___
și țărani muncitori, datorită ca
racterului său educativ, militant, 
mobilizator. Masele de spec
tatori cer tot mai mult specta
cole ale echipelor de teatru de 
amatori. In unele regiuni (Ba
cău, Ploeșdi, București etc.) a 
început să se introducă planul 
de repertoriu pe stagiune la ca
sele de cultură, cluburi și că
mine culturale, fenomen nou in 
mișcarea teatrală de amatori.

In vederea pregătirii de spe. 
oialitate a instructorilor și creș
terii calității artistice a specta
colelor, pentru a răspunde fn- 
tr-o măsură tot mai mare exi
gențelor sporite ale publicului 
spectator, în toate regiunile au 
fost organizate o Serie de ac
țiuni, cum sînt: consfătuiri, 
schimburi de experiență între for- 
maiii, întreceri pe plan local, 
cursuri și seminarii pentru in
structori etc. In unele orașe 
(București, Ptocști, Timișoara) 
au luat ființă studiourile acto
rului amator care constituie un 
centru metodic de indrumdre, de 
transmitere a cunoștințelor ar
tistice și de realizare a schimbu
rilor de experiență. La aceste 
acțiuni au adus o contribuție im. 
portantă teatrele de stat și artiș
tii profesioniști.

Trebuie să amintim aici ini
țiativa utemiștilor și tinerilor ac
tori din Teatrul de Stat Bacău 
care au lansat o chemare către 
toți tinerii actori ai celorlalte 
teatre, în vederea intensificării 
sprijinului dat de artiștii profe
sioniști, artiștilor amatori, ini
țiativă deosebit de valoroasă 
pentru mișcarea teatrală de 
amatori. Dacă actualul Fes
tival a adus o serioasă îm
bunătățire în îmbogățirea reper
toriului de piese de teatru, nu 
aceiași lucru se poate afirma des
pre civeluf artistic al realizării 
spectacolelor de teatru sie ama- 
tarilor. Sprijinul artiștilor pro
fesioniști și al teatrelor de stat 
este cu atit mai important în a- 
ceastă etapă, cu ctt exigențele 
publicului spectator au sporit 
mult față de spectacolele prezen
tate de amatori. In baza indica
țiilor Ministerului Invățăminta- 
lui și Culturii teatrele de stat 
și artiștii profesioniști sînt die- 
mați să contribuie mai intens la 
acțiunea de pregătire de specia
litate a instructorilor echipelor 
de teatru, folosind toate căile 
și mijloacele ce le stau la in- 
detntnă. Prezentarea unor spec
tacole model cu piese Intr-un act, 
în deplasări la sate, invitarea 
instructorilor și artiștilor ama
tori la riziooarea unor repetiții 
model ale teatrului de stat, 
spectacole și repetiții urmate de 
dezbateri, contribuie la Îmbună
tățirea calității artistice a spec
tacolelor amatorilor.

In prezent faza intercomunală 
este în plină desfășurare. Cu 
toate bunele rezultate obținute 
tn majoritatea căminelor, trebuie 
luate măsurile necesare pentru 
înlăturarea unor deficiențe și 
greutăți care mai apar tn mod cu 
totul nejustificat. .Mai stnt direc
tori de cămine culturale care nu 
acordă încă suficientă atenție a- 
legerii repertoriului. Astfel, colec. 
tivul de teatru ai căminului cul
tural din Ciocănești, raionul Ră- 
cari, a pus în scenă piesa „Ches
tiuni familiare" de May Talvest, 
iar căminul cultural din comuna 
Tărtășești, același raion, a ve
nit la Festival cu piesa „Deș. 
teapta pămîntuW' de V. 1. 
Popa, în loc să aducă piese cu 
tematică legată de problemele 
transformării socialiste a agri
culturii. Se mai constată de 
asemenea uneori o insuficientă 
preocupare din parted Unor secții 
de învățămînt și cultură raio
nale șl a unbf activiști culturali 
pentru buna organizare și des
fășurare a fazei intercomunale, 
care trebuie să constituie un 
prilej de prezentare a unor spec-

de amatori se bucură 
o mare popularitate 
maselor de muncitori

tacote cît mai reușita în fața unui 
public cît mai numeros. Astfel, 
în ziua de 31 ianuarie a.c. în 
comuna Cotmeana, raionul Pi
tești, trebuia să aibă loc în
trecerea între echipele din a- 
ceastă comună și din satele înve
cinate. Degeaba au așteptat oa
menii din Cotmeana să le vină 
oaspeții artiști amatori. Aceștia 
nu s-au mai prezentat și ca ur
mare faza Festivalului n-a mai 
avut loc. Același caz s-a petre
cut și la centrul Albești, raionul 
Gricov, regiunea Ploești.

înlăturarea unor asemenea 
deficiențe se poate face numai 
dacă secțiile de învățămînt și 
cultură casele raionale de cul
tură, vor urmări îndeaproape 
și vor îndruma cu mai multă 
competență activitatea echipelor 
de teatru antrenate în Festival.

In munca de pregătire și an
trenare a formațiilor de teatru 
de amatori, alcătuite în majori
tatea lor din tineret, un rol im
portant îl au organizațiile 
U.T.M., care au mobilizat un 
număr mare de tineri ca inter- 
preți tn echipele teatrale. Acti
vitatea cercurilor de „prieteni ai 
teatrului11 inițiate de organiza
țiile U.'Î'.M., aduce o importantă 
contribuție la educația estetică a 
tinerilor artiști amatori,

Acum, cînd se desfășoară pri
ma fază — faza intercomunală 
— a Festivalului, de la care nu 
trebuie să lipsească nici o între
prindere și nici un sat, organi- 
rațiile U.T.M. trebuie să desfă
șoare o și mai intensă muncă 
de educare estetică a tine
rilor artiști amatori, precum 
și de mobilizare a unui număr 
din ce In ce mai mare de tineri 
în formațiile teatrale de ama
tori. Organizațiile U.T.M. ar 
trebui să contribuie la antrena
rea cadrelor competente în ve
derea bunei desfășurări a muncii 
de educare estetică a artiștilor 
amatori. De asemenea, organi
zațiile U.T.M. pot sprijini mai 
mult munca de mobilizare a 
spectatorilor la spectacolele pre
zentate în cadrul Festivalului în 
așa fel îneît fiecare speetacol 
din cadrul Festivalului „l.L. Ca- 
ragiale" să reprezinte un adevă. 
rat eveniment cultural-artistic 
în localitatea respectivă. Este 
demn de urmat exemplul mul
tor organizații U.T.M. care 
conlucrînd îndeaproape cu că
minele culturale au reușit să 
organizeze chiar cite două 
echipe de teatru la același 
cămin (formate în majoritate din 
utemiști), cum sînt organizația 
U.T.M. și căminul cultural din 
comuna Potlogi, care s-au pre
zentat In Festival cu piesele „în
doiala" și „Cei care râmln sin
guri" puse în scenă la un nivel 
satisfăcător.

Canid toate eforturile, vom 
obține ca al doilea Festival bie
nal de teatru de amatori „Ion 
Loca ©aragiate" să însemne o 
largă desfășurare a talentelor 
artistice ale poporului nostru, o 
nouă și importantă contribuție 
la educarea socialistă a mase
lor, la mobilizarea,lor în opera 
de construire a socialismului.

ca

Cocktail cu prilejul 
celei de-a 42-a 

aniversări a 
Armatei Sovietice
Atașatul militar, naval și al 

aerului al Uniunii Sovietice la 
București, general maior I. P. 
Juravliov, a oferit marți seara 

. un cocktail cu prilejul celei de-a 
42-a aniversări a Armatei Sovie
tice.

Au luat parte tovarășii gene
ral de armată Emil Bodnăraș^ 
general de armată Leontin Să- 
lăjan, Dumitru Goliu, Al. Bîrlă- 
deanu, Avram Bunaciu, Gh. 
Stoica, membri ai G.G. al 
P.M.R. și ai guvernului, condu
cători ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, generaii 
și ofițeri superiori ai forțelor 
noastre armate, generali de re
zervă, foști comandanți ai unor 
unități care au luptat alături de 
armatele sovietice pe frontul 
antihitlerist, oameni de artă și 
cultură, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic. 

_ General maior 1. P. Juravliov 
și general de armată Leontin Să- 
lăjân au rostit toasturi.

Socktailul s»a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)
------•------

Primul concurs po țară 
de folclor contemporan 

și cîntece vechi 
muncitorești 

revoluționare
Intre 1 martie șt 23 august 

I960 va avea loc primul concurs 
pe țară de folclor contemporan 
și cîntece vechi muncitorești re
voluționare, organizat de Casa 
centrală a creației populare in 
colaborare cu Institutul de fol
clor.

Concursul se organizează in 
scopul valorificării creației popu
lare noi, al stimulării creatorilor 
și culegătorilor de cîntece popu
lare noi, de folclor poetic contem
poran și a culegătorilor de cîn
tece vechi muncitorești revolu. 
ționare, contribuind prin aceasta 
la imbogățirea repertoriului for
mațiilor artistice de amatori cu 
noi lucrări muzicale și poetice 
din creația populară.

La concurs pot participa oa
meni ai muncii de orice profesie, 
de la orașe și sate cu excepția 
poeților și compozitorilor profe
sioniști. Fiecare participant poate 
trimite piuă la data de 15 iulie 
I960, pe adrbsa Casei centrale a 
creației populare, unul sau mai 
multe materiale care nu au fost 
tipărite în diferite publicații sau 
difuzate prin posturile de radio.

Cele mai bune lucrări vor fi 
prertiiate.

Marți 1 martie

la cinematograful Patria

PREMIERA
noului film romînesc

Gr. Vasiliu-Birlic, Gar
men Stănescu, Jules 
Gazaban, Niki Atana- 
siu, Gostache Antoniu, 
Remus Gomăneanu, Al. 
Giugaru, Ștefan Ciubo. 
tirașu, Neamfu Otto- 

nel, Al. Lungu.

SCENARIUL: Mir. 
cea Ștefănescu, după 
schița „Telegrame" de 
I. L. Garagiale.

REGIA: Gh. Nagj 
ți Aurel Miheles.

IMAGINEA: Ion
Gosma și Jean Pierre 
Lazăr.

MUZICA : 
Ghiriac.

DECORURI : 
Liviu Popa.

Mircea

Arh.

(Agerpres)
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Sosirea ministrului 
Comerțului al R. P. R. 

la Cairo
(Agerpres). — La 

a sosit la Cairo

Vizita lui N. S. Hrușciov în Indonezia

Sute de mii de oameni au participat
SURABAYA 23 (Agerpres) 

r— TASS transmite :
La 22 februarie la Surabaya a 

fost . o zi frumoasă, însorită. De 
dimineață șiruri nesfîrșite de 
oameni s-au îndreptat spre cen
trul orașului. Cîteva sute de mii 
de oameni au sosit acolo pentru 
a-l vedea și a-l asculta pe șeful 
guvernului sovietic. Pretutindeni 
fluturau drapelele de stat ale Re
publicii Indonezia și Uniunii So
vietice, se vedeau panouri cu lo
zincile „Trăiască prietenia so- 
wieto-indoneziană !**, „Trăiască 
IV. S. Hrușciov și Sukarno !**• 
Prin aclamații de salut și ro
pote de aplauze cei prezenți au 
întâmpinat apariția lui N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., și a 
președintelui Sukarno.

Sukarno și N. S. Hrușciov au 
rostit cuvîntări la miting.

Luînd cuvîntul N. S. Hrușciov 
ia transmis, în numele poporului 
•ovietic, întregului popor indo
nezian cel mai sincer și mai 
fierbinte salut. Surabaya, a spus 
el, este cunoscut ca un oraș cu 
glorioase tradiții revoluționare. 
Aici, la 10 noiembrie 1945 s-a 
aprins flacăra luptei armate îm
potriva colonialiștilor, în Indo
nezia, Surabaya este comparat 
cu orașul-erou Stalingrad. Acea
sta datorită faptului că acest oraș 
simbolizează spiritul de dîrzenie 
în lupta pentru libertate. Acest 
spirit sudează prietenia dintre 
popoarele noastre pe care pre
ședintele Sukarno, originar din 
Surabaya, a denumit-o prietenia 
dintre doi luptători. Poporul so
vietic apreciază și respectă lupta 
popoarelor pentru independență, 
căci și el a trebuit să ducă o 
luptă crîncenă împotriva impe
rialiștilor. Iată de ce Uniunea So. 
vietică este gata să acorde și a- 
cordă țărilor Orientului nu nu
mai un sprijin moral sau politic, 
ci și un sprijin material tot mai 
mare.
Sprijin este 
mică prietenească care se 
voltă între Uniunea 
Indonezia.

în ultimul timp, 
N. S. Hrușciov, s-a 
importantă slăbire 
internaționale. Totuși este pre
matur să ne mulțumim cu cele 
realizate. Pentru a zădărnici pla
nurile criminale ale dușmanilor 
păcii este necesară întărirea con
tinuă a frontului unit al țărilor 
si popoarelor iubitoare de pace, 
in timpurile noastre coexistența 
pașnică a statelor a devenit cea 
mai imperioasă cerință a popoa- 
lor lumii.

în continuare N. S. Hrușciov 
b vorbit despre lupta popoare-

la mitingul de la Surabaya
lor Uniunii Sovietice pentru de
zarmare, despre noua reducere a 
forțelor armatei sovietice. Ne 
bucură foarte mult, a spus N. S. 
Hrușciov, că aceste eforturi sînt 
sprijinite de poporul și guver
nul Indoneziei.

Trebuie să ne cunoaștem mai 
bine unul pe altul, a spus N. S. 
Hrușciov. Să întărim relațiile 
noastre frățești, să ne vizităm 
mai des. Toate popoarele, indi
ferent de culoarea pielei, de cre
dințe religioase, de locul în care 
trăiesc, trebuie să se cunoască 
mai bine unul pe altul. Dacă 
eforturile lor se vor uni din ce 
în ce mai mult, omenirea va pu
tea să asigure o pace trainică și 
fericire pe pămînt. Ați făcut o 
primire foarte bună delegației 
noastre, a spus N. S. Hrușciov, 
și puteți fi convinși că orice de
legație a dv. care va veni în 
țara noastră se va bucura de 
cea mai călduroasă și cordială 
primire.

în continuare N. S. Hrușciov a 
arătat că în Uniunea Sovietică 
trăiesc într-o singură familie fră
țească peste 100 de naționalități 
și populații. Avem de învățat de 
la fiecare din popoarele noastre. 
Ceea ce este cel mai important 
pentru toate popoarele este lupta 
pentru pace. Dorința lor comună 
este de a împiedica războiul, de 
a face totul pentru ca oamenii 
să trăiască din ce în ce mai bine.

Dragi prieteni, a spus în în
cheiere N. S. Hrușciov, îngădui
ți-mi să-mi exprim convingerea 
că legăturile de prietenie care 
unesc popoarele Uniunii Sovietice 
și ale Indoneziei vor deveni pe 
zi ce trece tot mai strînse și mai 
trainice.

Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov 
fost întreruptă in repetate rîn-a ' 

duri de aplauze furtunoase.
Apoi a luat cuvîntul, președin

tele Sukarno. El a mulțumit 
populației orașului Surabaya pen
tru primirea excepțional de căl
duroasă și sinceră făcută oaspe
telui sovietic. Locuitorii din Su
rabaya, a spus președintele Su
karno, au demonstrat astăzi 
într adevăr sînt înflăcărați 
focul luptei pentru libertate.

Sukarno a arătat că primul 
ministru sovietic, Nikita Hruș
ciov, a fost salutat pe tot par
cursul de la aeroport la stadion 
de peste un milion de oameni. 
Premierul Hrușciov, a spus în 
continuare președintele, este con
ducătorul unui stat prieten nouă, 
înaltul nostru oaspete repre
zintă nu numai cele 212 milioa
ne de oameni din țara lui; el 
este și reprezentantul a peste 
un miliard de oameni din lagă
rul socialist.

Referindu-se la problemele po
litice și economice interne pre
ședintele Sukarno a mulțumit 
călduros lui N. S. Hrușciov pen
tru ajutorul acordat Indoneziei 
în rezolvarea acestor probleme. 
L-am invitat pe conducătorul 
guvernului sovietic în Indonezia, 
a spus președintele Sukarno, în 
scopul consolidării legăturilor de 
prietenie între țările noastre. 
L-am invitat pentru ca el să 
poată cunoaște mai îndeaproape 
poporul indonezian, și să se con
vingă de dorința lui fierbinte de 
pace. Premierul Hrușciov este 
unul din participanții la apropia
ta conferință la nivel înalt. Do
rim ca glasul poporului indone
zian, spune președintele, glasul

că 
de

țărilor iubitoare de pace din 
Asia să fie auzit la această con
ferință. Popoarele Asiei și Africii 
luptă împotriva imperialismului 
și colonialismului. Cine dorește 
pacea, spune în încheiere preșe
dintele Sukarno, trebuie să lupte 
pentru nimicirea totală a impe
rialismului și colonialismului.

Ultimele cuvinte ale președin
telui Sukarno au fost salutate de 
un ropot de aplauze care a de
venit și mai puternic atunci cînd 
iV. S. Hrușciov și președintele 
Sukarno au ridicat miinile strîns 
unite, simbolizînd prin acest 
gest prietenia veșnică și de 
nezdruncinat dintre popoarele 
sovietic și indonezian.

Grandiosul miting de la Sura
baya s-a transformat intr-o ma
nifestație grăitoare a prieteniei 
crescînde dintre poporul indone~ 
zian și cel sovietic.

Primirea entuziastă făcută șefului guvernului 
sovietic în insula Bali

Un exemplu al acestui 
colaborarea econo- 

dez- 
Sovietîcă și

a subliniat 
realizat o 

a încordării

...Bali — Insula Paradisului, 
cum este denumită, — a rezervat 
șefului guvernului sovietic o pri
mire entuziastă, veselă, plină de 
pitoresc.

Pe aeroportul din Denpasar 
N. S. Hrușciov a fost salutat de 
guvernatorul insulei Bali, Daud 
Șah, de înalți reprezentanți ai 
autorităților militare și civile ale 
insulei. Un grup de tinere fete 
s-a apropiat de N. S. Hrușciov 
și A. Sukarno și i-au încununat 
— potrivit tradiție loca’.e — cu 
cu ghirlande de flori purpuriu

Drumul de la aeroport spre 
reședința rezervată înaltului oas
pete sovietic era străjuit de ti
nere din Bali care al ' ' 
©rigi

In apropiere de Denpasar vor 
începe convorbirile dintre N. S. 
.Hrușciov și A. Sukarno, care vor. 
Continua apoi la reședința preșe
dintelui Indoneziei de la Bogorf 
fn insula Java.

Ziarele indoneziene au pu
blicat scrisoarea adresată de 
N. S. Hrușciov lui Sardjito, 
rectorul universității „Godjy 
Mada", pe care șeful guvernu
lui sovietic a vizitat-o la 21 
februarie :

„îngăduiți-mi să vă mulțu
mesc cordial pentru primirea 
călduroasă care ne-au făcut-o 
profesorii, asistenții și stu
denții universității dv., se 
spune în scrisoare. Cei 1500 
de studenți care își însușesc 
cunoștințele în lăcașul de 
știință condus de dv. sînt 
viitorii constructori ai noii 
Indonezii

îngăduiți-mi să urez colec
tivului universității mari suc
cese. Sper că contactele crea
toare între profesorii și asi
stenții de la universitatea dv. 
și cei de la instituțiile de în
vățământ superior sovietic, 
precum și schimbul de stu
denți va contribui la îmbogă
țirea reciprocă a culturilot 
popoarelor noastre și la pro
gresul științei. Vă rog să pri
miți în dar, ca simbol al a- 
cestei colaborări, o bibliotecă 
de cărți în limba rusă și în 
alte limbi**.

Cu prilejul celei de-a 42-a aniversări 
a Armatei ți Flotei Maritime Militare Sovietice

iju’.t de 
ilcâtuiau o 

iaiâ zgardă de onoare".

Deschiderea sesiunii 
Comitetului Executiv al U. I. S.

TUNIS 23 (Agerpres). — In 
dimineața zilei de 23 februarie 
s-a deschis la Tunis sesiunea Co
mitetului Executiv ai Uniu
nii Internaționale a Studen
ților — U.I.S.

La sesiune participă 80 
delegați și observatori din 
verse țări.

Din partea studenților din
pînia participă o delegație con-

de
dj-

Ro-

dusi de Cornel Burtică, preșe
dintele. U.A.S.R.

Deschizînd sesiunea, Mongi 
Kooli, președintele Uniunii Gene
rale a studenților tunisieni, a 
salutat pe paritcipanții la se- 
rune.

J. Pelikan. președintele Comi
tetului Executiv al U.I.S., a pre
zentat un raport privitor la sar- 
am e Uniunii Internaționale a 
Studenților.

Pentru pregătirea cadrelor din jările Asiei, 
Africii și Americii Latine

Crearea Universității 
prieteniei popoarelor la Moscova

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite : Guvernul so
vietic, dorind să ajute țările A- 
siei, Africii și Americii Latine in 
pregătirea cadrelor naționale a 
hotărît să creeze la Moscova U- 
niversitatea prieteniei popoare
lor. Universitatea va pregăti in
gineri, specialiști în agricultură, 
profesori, medici, economiști Și 
specialiști în alte domenii ale 
științei. Durata studiilor la a- 
ceastă universitate va fi de patru 
ani, iar la medicină de 5 am. 
In cadrul universității se creează 
o facultate pregătitoare la care 
studiile vor dura de la unul pină 
la trei ani. La această facultate 
ae vor preda noțiuni de cultură 
generală și limba rusă.

Crearea acestei universități a 
fost hotărită ca urmare a cere
rilor repetate ale unor cercuri so
ciale și guvernamentale progre
siste, precum și ale unor cetă
țeni din numeroase țări ale 
Asiei, Africii și Americii Latine 
de a se asigura pregătirea unui 
număr mai mare de cadre din 
țările lor în instituțiile de învă« 
țămînt ale Uniunii Sovietice.

La universitate vor fi admise 
persoane în virstă pînă la 35 de 
ani, indiferent de rasă, naționa
litate sau religie. Invâțătnîntul 
va fi gratuit Tuturor studenților 
li se asigură burse, asistertfă 
medicală și cazare gratuită și li 
se plătesc cheltuielile de trans
port.

Anul acesta vor fi adm-se 5TO 
de persoane, iar în anii următor

numârul studenților va ajunge 
la 3.000—4.000. Universitatea va 
invita pentru a preda la cursuri 
camere de știință de seamă in 
țările Asiei, Africii. Americii La
tine, precum și din alte țări.

Ședin(a festivă
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 22 februa
rie la Teatrul Central al Arma
tei Sovietice a avut loc o ședință 
festivă consacrată celei de-a 42-a 
aniversări a Armatei și Flotei Ma. 
ritime Militare Sovietice. Au fost 
de față mareșali ai Uniunii So
vietice, generali, amirali, ofițeri, 
reprezentanți ai colectivelor în
treprinderilor industriale, oameni 
de știință și cultură.

Deschizînd ședința mareșalul 
Uniunii Sovietice Rodion Mali- 
novski, ministrul Apărării al 
U.R.S.S., a subliniat că princi
palul izvor al forței și invinci
bilității Armatei și Flotei Sovie
tice constă în faptul că organi
zatorul, conducătorul și educato
rul lor este Partidul Comunist.

Ministrul Apărării a arătat că 
cea de-a 42-a aniversare a for
țelor armate se sărbătorește în 
condițiile marilor realizări ale 
Țarii Sovietice, în condițiile con
struirii comunismului și a luptei 
pentru pace. R. I. Malinovski a 
amintit de noua inițiativă de 
pace a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. care a adoptat de cu- 
rînd hotărirea de a reduce în 
mod unilateral efectivul forțelor 
armate cu o treime — cu 
1.200.000 de oameni.

Ședințe festive consacrate ani
versării Armatei și Flotei Mari
time Militare Sovietice au avut

de Ia Moscova
loc la Leningrad, Kiev, Minsk, 
Alma-Ata, Baku, Tașkent, Frun
ze, Stalinabad, Vilnius, Riga, 
Stalingrad și în alte orașe ale 
tării.

CAIRO 23 
22 februarie 
tov. Gogu Rădulescu, ministrul 
Comerțului al R. P. Romine, 
pentru o vizită de zece zile, la 
invitația lui Abdel Moneim Kai- 
suni, ministrul Economiei al 
R.A.U. La aeroport el a fost în- 
timpinat de Kaisuni, șefii unor 
misiuni diplomatice și alțj mem
bri ai corpului diplomatic. Au 
fost de față Constantin Stănescu, 
ambasadorul R. P. Romîne la 
Cairo, și membrii ambasadei.

Ziarul
„New York limes** 

despre ridicarea 
nivelului de trai 

in R. P. R.
NEW YORK 23 (Agerpres). — 

Ziarul „New York Times" din 21 
februarie a publicat o informație 
despre măsurile luate în țara 
noastră pentru ridicarea nivelu
lui de trai. „Cetățenii romîrn, 
scrie ziarul, vor putea cumpăra 
mai multe alimente și bunuri de 
larg consum In I960".

După ce arată că în anii de 
după război sume importante din 
bugetul statului au fost alocate 
pentru industrializarea țării, 
„New York Times" scrie • „In 
1960, sume mari vor fi date pen. 
tru bunurile de larg consum și 
ridicarea nivelului de trai. Va
loarea bunurilor de consum în 
comerț va fi cu 6 miliarde lei 
mai mare ca anul trecut. ’

Un avocat suedez
Hitleral lui newyorkezâ

Ziarul „Aftenposten" 
din anonimat pe un 
Goran Assar Oredsson. 
această respingătoare 
n-am fi aflat poate niciodată, 
dacă un reporter de la „Aften
posten" nu s-ar fi apucat să 
răscolească gunoaiele din unele 
cercuri ale vieții politice 
deze. Prin aceste gunoaie 
degajă miasme otrăvitoare 
găsit pe Oredsson care 
duce o adunătură de șarlatani 
politici și degenerați mintali in
titulată „Partidul Reichului" din 
Suedia.

Reporterul a fost introdus 
în locuința lui Oredsson. Ui
mitor : pereții erau acoperiți cu 
portretele lui Hitler, Quisling și 
ale altor căpetenii naziste. No
tați — faptul se petrece în 1960.

•a întrebat de 
t locuința 

criminali de 
a replicat : 

i fost cei mal

a scos 
anume 
Despre 
fâpturâ

sue- 
ce 
l-a 

con-

Cînd reporterul l-< 
ce și-a împodobit 
portretele marilor 
război, Oredsson 
„Pentru că ei au 
mari oameni ai timpurilor noa
stre. Ei au fă<ut viața demnă 
de a fi trăită".

„Viața demnă de a fi trăită*4... 
Instinctiv îți aduci aminte de 
Auschwitz, de Maidanek, de 
Dachau, de milioanele și milioa
nele de cadavre cu care hitler 
riștii au înpînzit drumurile Eu* 
ropei. Mormane de cadavre, fă-

cu

occidentale de presă au anunțat 
_____ t____  „moartea subită" a principalului 
candidat de opoziție la președenția Coreei de 
Sud, Li Sin Man a rămas singurul candidat 
în viitoarele alegeri prezidențiale. De fapt 
acest caz nu este unicul. în trecutele alegeri 
— de două ori la rînd — contracandidații lui 
Li Sin Man au murit tot atât 
preajma alegerilor.

Agențiile 
că dat fiind

rădelegi fără de număr, 
struozitatea ridicată la rang 
de politică de stat. Crima odi
oasă devenită lege, rațiune de 
a fi. Oredsson își aduce aminte 
cu nostalgie de „ciuma brună" 
și o botează cinic „viață dem
nă". N-are nici pic de reținere 
în fața mormintelor încă proas
pete ale victimelor hitlerismu- 
lui.

I se pomenește de barbaria 
hitleristâ. Fascistul suedez se 
înfurie. „Totul, nu e decît pro
pagandă și minciună - acuzații 
false împotriva lui Hitler". Nu, 
nu erau crime, ci pur și simplu 
„legi ale războiului" - argu
mentează el. Camere de ga-- 
zare, copii uciși la pieptul ma
mei, Lidice și Oradour - „legi 
ale războiului". Și adaugă, în- 
cercînd să dea o notă de can
doare, că nu se sinchisește de 
„factorii 
Oredsson vrea să se răfuiască 
și cu Ana Frank. „Noi vom în
ființa acum o comisie pentru 
examinarea legendei cu Ana 
Frank" - proclamă el într-un 
acces de pură demență. Avo
catul criminalilor fasciști are 
tupeul să pretindă că ar putea 
da certificate de „bună purtare“ 
idolilor săi 
Oredsson se 
asasinului ce se 
judecător și cheamă la răspun
dere pe... victimă. Dar nu-i ori
ginal in tentativa lui. Exem
plul Bonnului l-a inspirat. Și 
Oberlănder a creat o aseme-i 
nea comisie.

Oredsson este „un simplu ne
bun" ? — se întreabă în titlu 
ziarul „St. Gal Ier Tagblatt“. 
Ceea ce pare nebunie este doar 
aroganță hitleristâ. Dacă Ober
lănder este ministru la Bonn, 
colegul lui din Stockholm de ce 
n-ar proclama fățiș tezele mon« 
struoase ale lui Hitler ? Ciu
date nu sînt doar spusele Iul 
Oredsson, ci cu deosebire faptul 
că nimeni nu-l stingherește în 
treburile lui murdare I

EUGENIU OBREA 1

neclari ai trecutului".

întiu bestialitate, 
află în postura 

transformă în

ccndideze ? 
de NELL COBAR

Mai dorește cineva să 
Desen

DIN TOATE COLȚURILE LUMII
O NOUĂ AGRESIUNE 

AERIANA BARBARA ÎMPOTRIVA 
CUBEI

HAVANA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite : împotriva Cu
bei au fost înfăptuite noi incursi
uni aeriene barbare. In dimi
neața zilei de 21 februarie un 
avion bimotor a aruncat cîteva 
bombe în regiunile Cojima și 
Regla în estul Havanei. La Co
jima, bombele au explodat în a- 
propierea casei lui Fidel Castro 
și In apropierea unui internat în 
care se aflau 200 de copii. In 
regiunea Regla, una din bombe 
a explodat în apropierea unei 
rafinării de petrol.

Noua agresiune sâvîrșită îm
potriva Republicii Cuba a stîr- 
nit protestul mînios al întregu
lui popor cuban.

Ziarul „Revolucion" scrie la 
22 februarie în articolul său de

fond: Pare de neconceput ca 
după atacul de joi impotriva 
unei fabrici de zahăr și după 
masurile și declarațiile care i-au 
urmat, să fie înfăptuită o nouă 
incursiune de pe teritoriul Sta
telor Unite... Personalitățile ofi
ciale din S.U.A. au declarat la 
început că nu știu nimic despre 
aceste acțiuni, iar apoi, cînd a- 
ceste fapte au fost pe deplin 
dovedite, și-au exprimat 
fățarnice.

In prezent, cu muniții aduse 
din Florida sînt omoriți munci
tori de la rafinăria de petrol din 
Regla și locuitori pașnici 
Cojima...

REACTOR ATOMIC 
DE BUZUNAR

și crimele comise de fasciști îm
potriva omenirii, civilizației și 
democrației, împotriva libertății 
individului".

deplin 
regrete

din

au

TATIANA SAMOILOVA 
IN NOUL FILM 

SOVIETO-FRANCEZ 
„CE ESTE NOU IN RĂSĂRIT"

Unul d’n numeroosele obiective '..-idustriole construite in ultimul timp în R. P. Chineză este și 
furnalul de 255 metri cubi aparținind cțelăriiior „1 August" din regiunea autonomă Sîntzian- 

Uigurâ.
Foto : CHINA NOUA-PEKIN

Oamenii de știință sovietici 
realizat un nou tip de reactor 
atomic, care servește ca sursă 
de curent de înaltă tensiune. El 
are dimensiuni atit de mici incit 
poate fi purtat în buzunar și ser
vește la alimentarea cu energie 
a diferitelor aparate și dispozitive 
electronice portative. Reactorul 
are înfățișarea unui balon, for
mat prin sudarea a doi cilindri 
de sticlă de o parte și de alta 
a unui inel metalic. In interiorul 
inelului se află un colector de 
particule beta. Ca sursă de par
ticule servește un tub de nichel, 
acoperit in interior cu un strat 
subțire de preparat activ, sufi
cient pentru a genera curent cu 
o tensiune de 24 kV.

Artista de cinema Tatiana Sa
moilova care și-a cîștigat o 
mare popularitate după apariția 
pe ecran a filmului „Zboară co
corii" turnează în prezent în fil
mul sovieto-francez „Ce este nou 
în Răsărit".

Am început să lucrez cu multă 
plăcere la noul film, a declarat 
unui corespondent TASS, Tatia
na Samoilova. Mi s-a dat rolul 
principal feminin, rolul unei ar
tiste sovietice. Este adevărat că 
acesta îmi este un rol foarte a- 
propiat și voi încerca să creez 
pe ecran chipul contemporanei 
mele, al femeii sovietice ale că
rei interese nu se limitează nu
mai la cadrul profesiei sale.

Filmul „Ce este nou în Ră
sărit" vorbește despre vizita a 
trei francezi în U.R.S.S , despre 
Intîlnirile lor cu oamenii sovie
tici. Intenția regizorului francez 
Marcello Pagliero, a scenariști
lor Michel Cournot (Franța) șt 
Leonid Zorin (U.RS.S.), care 
turnează acest film, este să pre
zinte spectatorilor Uniunea So
vietică așa cum au văzut-o fran
cezii".

EXPOZIȚIA
l DE LA BRUXELLES
8 DESPRE ATROCITĂȚILE

FASCISTE

din 
ex. 
la-

In clădirea gării centrale 
Bruxelles s-a deschis o mare 
poziție despre atrocitățile din 
gărele de concentrare fasciste.

Expoziția a tost organizată de 
Uniunea foștilor deținuți din la
gărele de concentrare și de Con
federația națională a foștilor de
ținuți politici dm Belgia. Patro
najul de onoare ai expoziției îl 
are Elisabeta. regina Belgiei.

Luînd cuvîntul la descinderea 
expoziției, vicepreședintele Con
federației naționale a foștilor de
ținuți politia a declarat. „Vrem 
să amintim tuturor celor care 
le-au uitat și să le arătăm ce
lor care nu le-au cunoscut gro
zăviile prin care au trecut deți
nuți! din lagărele de concentrare

_y_ apartamentului, deși 
izbită cu piciorul nu cedă. 
Lovituri seci, tot mai vio-
.... “ i nop
ții. Casa domnului D. Schwei
tzer, învăluită în mantia nop- 
fi 
teatrul unor 
gice. în cele 
cedă. Trei 
au pătruns 
Schweitzer 
biroul său. 
noscuți — 
ful mascaților,' după ce s-a 
amuzat să-i privească ținuta 
de noapte a purces la un 
scurt interogatoriu jignitor. 
In cele din urmă șeful bandei 
a decis :

— Strigă de trei ori „Heil 
Hitler !**

— Imposibil I
Unul dintre mascați a 

tras din încărcător un glonte 
pe țeavă.

— Dacă nu strigi „Heil 
Hitler !** vei fi împușcat 
imediat... Unu... doi...

Și astfel — după cum re
latează agenția Associated 
Press—Dl. D. Schweitzer, re
prezentantul Republicii Chile 
La O.N.U. a fost obligat de 
bandiți americani să strige de 
trei ori „Heil Hitler** in mie
zul nopții.

Și o remarcă : cei trei ban
diți mascați, rasiști sadea, nu 
au părăsit locuința diploma
tului chilian înainte de a-i fi 
jefuit dolarii pe care-i avea 
asupra sa. De unde se vede 
că rasistul este de aceeași tea
pă cu cel din urmă borfaș de 
speluncă.

Adepții lui Hitler de peste 
ocean se zvîrcolesc. Ei se 
simt încurajați în manifestă
rile lor huliganice. Dar ame
ricanii simpli au memorie 
bună: ei știu ce au reprezen
tat atât 
mul cu 
sismul.

Lovituri seci, tot mai 
lente, spărgeau tăcerea

newyorkeze devenise 
întâmplări tra- 
din urmă așa 

indivizi mascați. 
în locuință. Dl. 

a fost „poftit** în 
între el și necu- 

trei revolvere. Șe-

Rasism

Hitler, cit și fascis- 
corolarul lui — ra-

CAROL ROMAN

made in Bonn"
Orașul vest-german Bad Go- 

desberg a fost recent un martor 
semnificativ a ceea ce se în* 
timplă astăzi in Germania Oc
cidentală. Aici s-a desfășurat 
timp de 2 zile o conferință ne
obișnuită. Participanții erau 
studenți din Ghana, Nigeria, 
Sierra Leone, Iran, Maroc, Tu
nisia, care studiază in 
blica Federală Germană, 
toritățile vest-germane au fost 
puse evident intr-o mare 
curcătură cind au aflat de 
pul convocării acestei 
rințe. Despre ce anume 
vorba reiese ‘ 1 
dență a ziarului
„Die Welt“ în care se arată că 
scopul conferinței este de a a- 
naliza plîngerile studenților de 
culoare în legătură cu atitudi
nea de discriminare ce există 
față de ei. Atitudinea jigni
toare, de dispreț, pe care o simt 
din plin acești studenți în Ger
mania Occidentală, r a 
limpede în cuvîntul lor 
ferinfă. Iată ce au spus 
tre ei:

UN STUDENT DIN 
RIA: „Sînt întrebat 
dacă la noi mai există 
și i dacă mai trăim în 
Cunosc studenți din țara mea

Repu- 
Au-

in- 
sco 

confe- 
este 

dintr-o corespon- 
vest-german

ș reieșit
■ la con- 

doi din-

N1GE- 
mereu 

canibali 
copaci.

întorcîndu-se în patrie. „M.aucare, 
după . 
declarat că anii de studii (in 
Germania Occidentală — '
au fost cei mai îngrozitori din 
viața lor. Numeroși student! 
preferă să studieze în Republica 
Democrată Germană".

UN STUDENT DIN SIERRA 
LEONE: ..Sînt medicinist 
în această calitate întîmpin 
numărate greutăți practice, 
meroși pacienți albi refuză 
se lase tratați de mine, 
voi întoarce acasă ca 
fără nici un fel de 
medicală".

Iar un student din 
marca cu amărăciune 
privit în Germania Occidentală 
„ca un timbru exotic rar" șl 
cu aceasta se „termină orice 
relații" dintre ei mulți colegi ai 
săi vest-germani. Cele spuse la 
conferința de la Bad Godesberg 
n-au prea măgulit urechile o« 
noraților reprezentanți ai au- 
toritâților vest-germane. Ceea 
ce se intimplă cu studenții de 
culoare, în Germania Occiden
tală, se integrează în lanțul de 
manifestări fasciste și rasiste 
care slnt patronate de către 
guvernanții de la Bonn.

R. LUCIAN

terminarea studiilor.

n.r)

și 
ne- 
Nu- 

să 
Mă 

medic 
practică

Ghana re- 
că el este

Tinerețe pervertită
In revistele occidentale de 

scandal apar tot mai des chi
puri da femei cochete care
n-au mai mult de 14-15 ani,
la ca-re vîrsta de aur a purită
ții, nevinovăției 
farduri groase, 
profesionalizat, 
dine cinică, provocatoare, 
roi na perversă a romanului a- 
merican „Lolita" de VI. Na
bokov are 12 ani. Eroinele scan
dalului parizian intitulat „Ba
letele roz“ aveau tot 12-15 ani. 
Bandele de tineri criminali care 
terorizează cartiere întregi ale 
New-Yorkului sînt pline de bă; 
ieți de 12-16 ani, ae două ori 
mai mulți decît în 1958.

Și cele două tinere italience 
de care ne vom ocupa și despre 
care a scris ziarul „Unita", n-au 
scăpat de influența nefastă pe 
care o exercită asupra adolescen
ților filmele, cărțile și televiziu-

SAN-JUAN. - In drum spre 
America de Sud președintele 
Eisenhower s-a oprit în colonia 
americană Porto.Rîco pentru a 
vizita baza militară Ramey A- 
genția France Presse relatează 
că în timp ce președintele avea 
convorbiri cu guvernatorul insu
lei. în clădirea aeroportului de 
la San-Juan „în fața aeroportu
lui s-au desfășurat manifestații 
ale reprezentanților diferitelor 
partide politice care cereau in
dependența insulei".

Președintele Statelor Unite. 
Dwight Eisenhower, a sosit la 23 
februarie în Brazilia.

DELH1. — Răspunzind invita
ției Ministerului Alimentației și 
Agriculturii al Indiei, la 23 fe-
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se îneacă în 
într-un surîs 
într-o atitu- 

E-

bruarie V. Mațkevicl, ministru 
al Agriculturii al U.R.S.S., a 
sosit la Delhi pentru a lua cu. 
noștință de activitatea expoziției 
agricole internaționale.

BONN. - La 22 februarie a 
sosit La Munchen primul lot de 
autoturisme sovietice „Mosk- 
vici“, livrate Germaniei Occi
dentale potrivit acordului comer
cial dintre U.R S.S. și R. F. Ger
mană.

Ziarul „Suddeutsche Zeitung" 
relatează că toate autoturisme e 
,,Moskvici“ care >au sosit La 
Mflnchen au și fost vîndute.

DELHI. — La Delhi s-a anun. 
țat oficial că președintele Nasscr 
va face la sfîrșitul Iun i martie 
o vizită în India și Pakistan.

STAS 3452 52.

nea în care vulgaritatea, be
ția și crima sînt prezentate drept 
idealuri de viață.

Franca A. și vecina ei Gerar- 
dina S., amîndouă locuind în 
suburbia Alessandrina din 
Roma, săriră în sus de bucurie 
cînd într-un anunț de ziar li se 
prezenta o ofertă amețitoare. O 
casă producătoare de „funne- 
tti“ (comics-uri autohtone) că
uta spre angajare tineri de am
bele sexe, frumoși, care să fie 
eroii de frunte ale acestor ro
mane ilustrate pline de crime, 
violuri și cocainomani.

S-au prezentat deci la adresa 
indicată. Fură primite cu 
curtuoazie. Li se făcură chiar 
niște probe fotografice, iar un 
contract surîzător urma să fie 
semnat peste cîteva zile. Dai 
ziua aceea nu mai sosea. In 
schimb, li s-a făcut discret pro
punerea de a se lăsa fotogra
fiate în anume feluri. Orice
debutantă trebuia să accepte a-
numite compromisuri dacă vrea 
să ajungă „cineva", le spunea 
un individ cu aerul cel mai se
rios din lume. Mirajul a fost 
prea mare pentru ca fetele să 
nu accepte. Numai că recom
pensa aceea, la care visau de 
atîta timp amîndouă, nu se a- 
rata sub nici o formă. în 
schimb, cele două minore deve- 
niră difuzoare de fotografii por
nografice cu propriile lor chi
puri la domiciliul unor clienți 
din „lumea bună".

Visul amăgitor al celor două 
tinere a sfîrșit rușinos la po
liția de moravuri.

Cine e vinovat de pustiul, de 
cenușa care se stratifică în su
fletele lor fragede? Putreda 
orînduire capitalistă care este 
profund ostilă tinereții, care 
pervertește tînăra generație.

S. VOINESCU


