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Construcții ale tineretului
Proletari 'din toate țările, unițl-vă!

Noi brigăzi utemiste de muncă patriotică 
se alătură inițiativei tinerilor de la Onești

La Suceava
Suceava, bătrîna cetate de 

scaun a Moldovei întinerește cu 
fiecare nouă zi. Pe baza hotă- 
rîrii partidului și guvernului, se 
construiește aici un mare corn, 
binat pentru industrializarea 
complexă a masei lemnoase, ora
șul se va moderniza pe b-iza 
unui plan general de sistemati
zare.

Orașul e un șantier nu numai 
al muncitorilor constructori ci și 
al tuturor tinerilor. La loc de 
cinste, în planurile de muncă ale 
organizațiilor U.T.M. din orașul 
Suceava figurează acum acțiu
nile menite să mobilizeze tinere
tul la munca pentru realizarea 
marilor obiective in construcție. 
De curind, intr-o consfătuire la 
comitetul orășenesc U.T.M., co
mandanții brigăzilor de muncă 
patriotică, (peste 100 de bri
găzi cu circa 3.000 de tineri), 
șefii șantierelor și secretarii or
ganizațiilor U.T.M. și-au stabi
lit obiectivele de muncă, pentru 
anul 1960. Cea mai mare contri. 
buție și-o vor aduce anul acesta 
tinerii suceveni pe uriașul șan
tier de construcție al combina
tului de la Burdujeni. în timpul 
verii, pe toată perioada vacanței 
250 de tineri vor lucra aci in 
fiecare zi voluntar cite 4 ore. 
In cursul acestui an vor b pres
tate aici ore de muncă vo
luntară care vor aduce o 
economie de 200.000 lei.

Tinerii proiectanți de la Insti
tutul regional de proiectări, mo
bilizați de organizația U.T.M. 
s-au angajat și au trecut prac

tic la intocmirea In mod volun
tar a proiectului în vederea con
struim in orașul Suceava a unei 
noi școli medii. Urmindu le exem
plu, și alte organizații U.T.M. 
din oraș s au angajat să parti
cipe la această construcție prin 
muncă patriotică. In mod deo
sebit aci vor lucra elevii școli, 
lor de meserii, tinerii din comerț, 
din cooperație și de la sfatul 
popular. Se prevede ca in I960 
tinerii să presteze aci 150.000 
ore muncă voluntară și să aducă 
o economie de 300.600 lei.

De comun acord cu conduce
rile șantierelor la Banca de In
vestiții a fost deschis un cont 
pentru economiile realizate de 
tineret Conform angajamentelor 
luate, a obiectivelor inscrise in 
planurile de muncă ale brigăzi
lor de muncă patriotică, tinerii 
suceveni vor presta in anul a- 
cesta 900-000 ore muncă volun
tară, totalizind o economie de 
i.500.000 lei. In consfătuirea 
care a avut loc de curind la 
comitetul orășenesc U.T-M.. se
cretarii organizațiilor U.T.M. 
și comandanții brigăzilor de 
muncă patriotici, exprimind ho- 
tărire* tuturor tinerilor dm ora
șul Suceava, au propus ca din 
economiile realizate de ei In a- 
nul acesta pe șantierele de con
strucții să fie construit un bloc 
cu 15 apartamente, căruia să i 
se dea numele de -Blocul tine, 
retului". La construirea acestui 
bloc brigăzile utemiste de muncă 
patriotică vor efectua in între
gime lucrările care nu necesită 
muncă calificată.

I. S. CONSTANJEANU

La Săvinești
In dorința de a contribui prin 

muncă patriotică la traducerea 
in viață a sarcinilor trasate de 
partid privind realizarea de cit 
mai multe economii, comitetul 
U.T.M. al complexului de șan
tiere Săvinești. comandamentul 
brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică. împreună cu tinerii 
au studiat posibilitățile și au a- 
juns ia concluzia că tinerii de 
pe șantierele de la Săvinești pot 
efectua pînă la sfirșitul anului 
140.000 ore muncă patriotică. 
Acestea vor fi efeciuate la plan
tarea de pomi și flori, amenaja
rea de spații verzi, acoperirea de 
canale intre corpurile de clădiri 
unde nu poate pătrunde excava
torul și buldozerul, scoaterea cu
ielor din cofraje și refolosirea 
lor pentru a doua și a trei» 
oară, sortarea materialelor de 
construcții etc. Se vor face 
economii in valoare de 175.000 
Iei. Acesta a fost angajamentul 
inițial al tinerilor de la Săvi
nești.

Dar iată ci ntemiștri, tinerii 
de la Onești au pornit o preți
oasă inițiativă. Ei au botă rit ca 
sumele realizase drept economii 
in urmi muncii efectuate pe di
ferite șantiere de către brigăzile 
utemiste de nvncă patriotică să 
fie investite pentru construirea 
unui bloc de locuințe cu 24 apar
tamente. La construirea acestui 
Hoc. muncile necalrfkate să fie 
de asemenea efectuate de către 
brigăzile utemiste de muncă pa
triotică.

Inițiativa aceasta n-a putut 
să-i lase indiferenți pe utemiștii 
de la Săvinești. Ei au hotă rit să 
se alăture inițiativei tinerilor de 
la Onești. In acest scop, comi
tetul U.T.M. și comandamentul 
brigăzilor utemiste de muncă pa
triotică au studiat din nou po
sibilitățile existence cu mai 
multă atenție.

— Putem — au stabilit ute- 
niștii — să efectuăm mun
că voluntară la diferite lu
crări pe șantier care cer 
muncă necalificată, realizind 
astfel în plus economii de cel 
puțin 70.000 lei din care se vor 
construi două apartamente. îm
preună cu conducerea șantierului 
s-a stabilit concret ce lucrări vor 
executa brigăzile utemiste de 
muncă patriotică : o platformă 
pentru mașini și atelierul de în
treținere a acestor mașini. Spe
cialiștii au arătat că este o lu
crare pe care brigăzile utemiste 
de muncă patriotică o pot efec
tua fărâ dificultăți. Banii obți
nuți prin realizarea acestei lu
crări vor fi livrați sfatului popu- 
iar în contul celor două aparta
mente. La blocul din care vor

face parte cele două apartamente, 
tinerii dm brigăzile utemiste de 
muncă patriotică au stabilit că 
vor efectua pnn muncă voluntară 
torte lucrările necalificate.

— Acesta este un angajament 
momentan. Noi îl vom spori — 
ne-a spus secretarul comitetului 
U.T.M. pe complex, tov. Atidri- 
țoiu Petre — deoarece foarte cu- | 
rind se vor începe noi construcții i 
in cadrul planului de sistemati- j 
zare a orașului Piatra Neamț.

Luindu-se legătură cu Intre- I 
prinderea de construcții nr. 4 Pia
tra Neamț, s-a ajuns ia concluzia 1 
că brigăzile de muncă patriotică 
pot efectua în cadrul șantierului 
— în momentul cînd se vor începe 
noile construcții — o serie de 
lucrări la săpături pentru fun
dații, turnări de beton, pot ajuta 
la transportul cărămizilor șl 
balastului etc.
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Plecarea unei delegații guvernamentale
a R. P. Romine la 

de primăvară
Vineri a părăsit Capitala dele

gația guvernamentală a R. P. 
Romine, condusă de tovarășul 
Popa Gherasim, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, care oa 
participa la deschiderea festivă a 
T’rgului internațional de primă, 
vară d* la Leipzig.

La piecare, oe aeroportul Bă. 
neasa, membrii delegației au 
fost conduși de tovarășii Ștefan 
Voitec, vicepreședinte al Consi. 
liului dt Miniștri, Mihail Fio-

Tirgul internațional 
de la Leipzig
rescu, ministrul Industriei Petro, 
lului și Chimiei. Carol Loncear, 
ministrul Industriei Grele. Edu
ard Mezincescu, adjunct al mi. 
nistrului Afacerilor Externe, pre
cum și de reprezentanți ai con. 
ducerii unor minister^ și orga
nizații economice.

Au fost de față Henry Bring- 
mann, însărcinat cu afaceri ad
ulter im al R. D Germane la 
București precum și membri ai 
Ambasadei R. D. Germane.
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In regiunea lași

3.000 de tineri 
la învdțâmîntul 

seral și fărâ 
frecvența

In regiunea lași, aproape 
3000 tineri muncitori din în
treprinderi industriale, din gos
podarii de stat, din stațiuni de 
mașini și tractoare, de pe șan
tierele de construcții sînt înscriși 
in acest an în învățămîntul se
ral și fâră frecvență de cultură 
generala.

Primul trimestru s-a încheiat 
cu rezultate bune.

Numeroși alțl muncitori, do
rind sâ-și însușească cunoștin
țele necesare dobîndiril unei ca
lificări mai înalte, ou solicitat 
să urmeze în anul viitor cursu
rile serale și fârâ frecvența ale 
școlilor medî’. Peste 700 tineri 
muncitori și-au exprimat dorința 
sâ urmeze clasa a Vlll-a.

Pregâtindu-se în vederea exa
menului de admitere, 350 mun
citori urmează în prezent cursu
rile de 6 luni organizate pentru 
cei care nu au terminat vreo 
școală profesională. Asemenea 
cursuri se țin la lași, Birlad, 
Pașcani și în alte centre din re
giune.

(Agerpres)

Nemaipomenitele 
„vitejii" 

ale unui general 
american

Filatoarea Lucia Gârbânescu de la fabrica „Proletarul- din 
Bacău este elevă în clasa Vlll-a, a școlii serale fiind și una din 

fruntașele întreprinderii, sti mată de întregul colectiv.

Două lucruri
care se exclud: egoismul 
și întrecerea socialistăa

Echipa de oțelari condu

să de prim topitorul Fran- 

cisc Borti de-la Combina

tul Metalurgic Reșița este 

una din echipele fruntașe 

pe combinat.

La primul bilanț: 
500.000 kg.

DESPRE CALIFICAREA
ÎN PRODUCȚIE

A ELEVILOR

...Intr-una din zile strungarul 
Ion Alexandru aflat >n întrece
re cu Ion Vlădilă, tovarășul său 
din. schimbul următor, a dere
glat pe furiș, înainte de a pleca 
acasă, dispozitivul mașinii la 
care urma să lucreze în conti
nuare Vlădilă.

Vlădilă stătea lîngă mașină 
și nu-i venea să creadă. Regla
rea dispozitivului cerea o mun
că în plus de aproape 2 ore. 
„De ce a făcut Alexandru una 
ca asta ?"

- Mi-a fost teamă că o să 
rr.ă întreacă, a recunoscut el în 
fața secretarului organizației de 
bază U.T.M.

Această întîmplare 
nuită a pus pe gin
duri întregul colec
tiv de tineri din sec
torul C al Uzinelor 
„I. C. Frimu“-Sinaia. 
lată că și printre ei 
se afla „egoistul", o- 
mul preocupat numai 
de propriile sale in
terese și care, im; 
pins de acestea, e 
gata să săvîrșească 
fapte urîte.

Alexandru e un tînăr harnic șl 
de multe ori s-a numărat printre 
strungarii fruntași ai sectorului. 
Abia acum însă tovarășii săi de 
muncă au început să reflecteze 
mai profund asupra caracterului 
său. Niciodată tînărul acesta 
n-a ajutat și pe alții să se ri
dice alături de el. Ba chiar, așa 
cum s-a văzut, îl și supărau 
succesele celor din jur.

Urmărind discuția ce se poa'- 
tă în ziarul „Scînteia tineretu
lui" în legătură cu unele mani
festări de egoism în rindul tine
retului, mi-am adus aminte de 
cuvintele unui personaj dintr-o 
piesă de Kazakov : „Forța oa
menilor stă în colectiv, forța co
lectivului in prietenie. Ajută-I 
pe tovarășul tău și miine o să 
te ajute și el pe tine. Dacă i-ai 
întrecut pe tovarășii tăi, cinste 
și onoare ție. Dacă tu contribui 
însă ca și tovarășii tăi să te a- 
Jungă din urmă, să lucreze tot 
ctît de bine ca și tine, de două 
ori cinste și onoare ție I Gin- 
jieste-t* ca tot ce faci să fie 
r- •

neobiș-

binele societății socialiste", 
întrecerea în producție

Să discutăm 
despre tinerețe, 

educație, 
răspunderi

spre 
In 
Alexandru s-a văzut însă numai 
pe el, numai cîștigul său per
sonal și nu și interesele colecti
vului, ale uzinei.

întrecerea socialistă oglindeș
te caracterul noilor relații de 
producție din întreprinderile pa
triei noastre, relații socialiste, 
care au la bază sprijinul reci
proc, într-ajutorarea, preocupa
rea colectivă pentru ridicarea 
producției.

Conștient sau nu, Alexandru a 
introdus în cadrul acestor prin
cipii nobile ceva din principiile 
concurenței, proprii lumii bur
gheze, unde insul nu se dă in 

lături să obțină sa
tisfacții personale în 
pofida intereselor al
tora. Colectivul da 
tineri, organizația 
U.T.M. din care face 
parte, a observat tîr- 
ziu acest adevăr du
reros. L-au apreciat 
pe Alexandru, l-au 
lăudat pentru hărni
cia sa (firește pe bu

nă dreptate); au observat uneori 
la el și unele tendințe de în- 
gîmfare, de izolare de colectiv 
și i-au atras atenția. Dar nu 
și-au făcut probleme, pentru că 
niciodată n-au analizat cu răs
pundere aceste atitudini, și mai 
ales nu și-au pus în mod ho- 
tărît sarcina să-l ajute, să-și în
sușească trăsături înaintate, ca
racteristice tineretului 
nou.

Această sarcină și-au 
abia acum cînd egoismul 
izbucnit in mod violent. Nu-i nici 
acum tirziu. Sprijiniți de organi
zația da partid, utemiștii și 
tinerii din sector vor reuși cu 
s;guranță in acțiunea lor. Pen
tru că nu se poate ca un co
lectiv să nu învingă în acțiunea 
de educare. Am relatat însă a- 
cest caz fiind că mi se pare 
plin de învățăminte și pentru 
alte colective de muncă.

CLUJ (prin telefon 
de la corespondentul 
nostru).

Ca urmare a efor
tului depus de brigă
zile utemiste de mun
că patriotică. anul 
trecut în regiunea 
Cluj s-a colectat o 
cantitate de peste 
7.400 tone fier vechi 
care a fost expediată 
oțelârilor.

Anul acesta comi
tetele raionale și o- 
rășenești U.T.M. au 
organf.i t largi acți
uni pentru colectarea

fierului vechi, 
nile de colectare 
fierului vechi se bu
cură de un sprijin tot 
mai însuflețit 
partea tinerilor din 
regîune. S-au și cen
tralizat primele rea
lizări : de la începu
tul anului pînă in 
prezent, de exemplu, 
numai tinerii munci
tori, elevi și studenți 
din orașul Cluj au 
colectat peste 53.000 
kg. fier vechi, iar în 
orașul Turda tinerii 
muncitori și elevi au

Primele brigăzi
In mai multe gospodării a- 

gricole de stat din țară au luat 
ființă recent primele brigăzi de 
culturi irigate. Aceste brigăzi, 
în componența cărora intră 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
specializați în lucrările agroteh
nice pe terenurile irigate, sint 
dotate cu tractoare, mașini agri
cole instalații de pompare și

nostru

pus-o 
său a

CONSTANTIN NEAGU 
secretar al comitetului de partid 
la Uzinele „I. C. Frimu" Sinaia

Acțiu-
a

din

colectat 35.000 kg. în 
întrecerea organizată 
între raioine. pe pri
mul loc se situează, 
tinerii din raionul A- 
iud, care de la înce
putul anului pînă în 
prezent au colectat o 
cantitate de 242.951 
kg. fier vechi. In le
tal, pe regiune, de 
la începutul anului 
pînă în prezent cu 
prilejul primului bi- 
linț s-a constatat că 
tinerii au colectat o 
cantitate de aproape 
500.000 kg. fier vechi.

de culturi irigate
pentru producerea ploii artifi
ciale, precum și cu alte utilaje. 
Noile brigăzi sînt menite să con
tribuie la îmbunătățirea utiliză
rii sistemelor de irigații, pe în
treaga suprafață amenajată, în 
vederea asigurării unor impor
tante sporuri de producție, pre
cum și reducerea prețului de 
cost- (Agerpres)

Citind articolul „Forme acce
sibile și eficace de legare a șco- 
l:i de practică" — pe marginea 
consfătuirii organizate la Școala 
medie nr. 1 din Bacău — care 
a apărut recent în „Scînteia ti
neretului". conducerea Școlii me
dii nr. 1 din București și organi
zația U.T.M., sub conducerea or
ganizației de. partid, au 
zat o consfătuire cu 
tema : „Participarea e- 
feclivă a elevilor la 
munca practică în pro
ducție".

Au participat la con
sfătuire — muncitori, 
tehnicieni și ingineri 
de la Uzinele „Semă
nătoarea** din C pitală, 
unde elevii acestei școli <șî des
fășoară practica în producție, 
profesori, diriginți, profesori-
maiștri, părinți ai elevilor și e- 
levi.

Discuțiile in consfătuire au 
pornit de la problema ridicată 
în consfătuirea ținută la Școala 
medie din Bacău unde unii 
vorbitori și-au exprimat părerea 
că nu există posibilități ca ele
vii să desfășoare practica direct 
în producție.

Participanții la consfătuire au 
arătat că în Școala medie nr. 1

organi-

au fost create condiții ca ele
vii să lucreze direct în pro- 

I zinele „Semănătoa- 
și I.S.B. i-au primit pe

ducție.
rea" ț . _ r______
elevi cu bucurie să lucreze ală
turi și sub îndrumarea munci
torilor. Astfel s-a căzut de acord 
ca elevii școlii, sub îndrumarea 
unui colectiv de muncitori, in
gineri și tehnicieni din

, in- 
aceste

Puncte de vedere 
procedeelor ce se 

în legarea școlii de

asupra 
folosesc
practică

întreprinderi, să lucreze săptă- 
mînal, cîte patru ore, în secțiile 
uzinei.

— Iată — a spus inginerul 
Savu Ion, de Ia Uzinele „Semă
nătoarea" — eu conduc practica 
elevilor din clasele a 
primii elevi ai acestei 
vor deveni, peste trei 
cu absolvirea anilor 
muncitori calificați. ____
fost repartizați în grupe la toate 
mașinile secției : strunguri, ra- 
boteze, mașini de găurit etc. 
A învăța să pornești strungul nu 
înseamnă însă a stăpîni meseria. 
Noi prevedem însușirea meseriei 
de către elevi treptat, pornind 
de la lucrurile mai simple spre 
aspectele complexe ale proce
sului de producție. La început 
i-am deprins pe elevi să facă 
schițe după piesele pe care le 
execută muncitorii, însoțite și 
de fișe tehnologice pe care 
le-au verificat după acelea ale 
muncitorilor. înainte de a fi 
lăsați efectiv să lucreze la ma
șină le am ținut cîteva lecții 
teoretice în care au fost des
crise în amănunțime piesele, 
mașinile, funcționarea lor. Am 
făcut chiar și un istoric al 
fiecărei mașini în parte. (Ase
menea lecții vom ține și în vii
tor). După ce elevii au trecut 
pe la toate mașinile noastre 
(secția prelucrări mecanice) au

săptă-

spus inginerul

IX a. Sînt 
școli care 
ani, odată 
de școală, 
Elevii au

fost îndrumați să lucreze, după 
aptitudinile pe care le-au dove- 
oit, direct la mașină. Consider 
— a spus în continuare ing. 
Savu — că cele patru ore pe 
saptămînă în care elevii muncesc 
în uzină, dacă sînt la maximum 
folosite sînt suficiente pentru ca 
la sfirșitul anilor de școală ele
vii să obțină o calificare într-o 

meserie. Piesele pe 
care de-pe acum le e- 
xecută elevii la strung, 
la raboteză, calitatea 
muncii desfășurate sînt 
o dovadă. Și elevii a« 
bucuria de a realiza 
încă de pe băncile șco
lii ceva util, nu bat 
fără rost cu ciocanul, 

cî îndeplinesc cu ajutorul 
muncitorilor, sarcini de produc
ție. Cei care au susținut în 
cadrul consfătuirii de la Bacău 
că elevii îi încurcă pe munci
tori, îi stînjenesc în muncă, n-au 
dreptate. Muncitorii le împărtă
șesc cu bucurie tainele meseriei, 
îi învață știind ce importanță 
prezintă aceasta pentru școala 
noastră nGuă.

După cum au relatat și cei
lalți vorbitori, activitatea prac
tică în producție a elevilor cla
selor a Xl-a, care se pregătesc 
în domeniul electrotehnicii tot 
la Uzinele „Semănătoarea" cît și 
a acelora din clasele a X-a care

Generalul american Tho
mas Power, pînă nu de mult 
destul de tăcut și anonim, 
deși om plin de ambiții per
sonale, s-a înfuriat deodată. 
Pînă cînd o să mai zacă in 
anonimat, necunoscut de către 
generația contemporană ?! De 
ce oare să na și poată arăta 
și el vitejia ? Este doar un 
general strașnic și pe deasu
pra comandantul aviației stra
tegice a S.U.A. ! Ceea ce îl 
împiedică este pacea asta ne
suferită care îi încurcă planu. 
rile. Ce s-ar putea face pen
tru ca să-și dezvăluie marile 
sale capacități ? Ș-apoi faima 
și banii sint strîns legate în
tre ele. Aceste ginduri l-au 
frâmintat îndelung.

Și în capul său și-a făcut 
loc un plan. Cu puncte, sub- 
puncte etc. Prima mișcare : 
printr-un torent de cuvinlări 
și declarații a început să 
umple preia americană cu tot 
felul de povești abracada
brante. Prin previziuni iste
rice despre o prelinsă agresi
une a început să sperie lu
mea. Deși chiar el este au~ 
torul acestor afirmații, tot el 
este cel ce se lamentează, 
și vezi, — vigilent — atra
ge atenția Americii, pe care

FLORIAN BORZ

(Continuare în pag. 3-a)

Studenții Ploscaru Ion, Ursu 
Ion și Li-Du Sep (student co
reean) de la Institutul de 
mine „Gh. Gheorghiu-Dej" 
din Petroșani la o oră de 

consultație.

/S * Foto : AGERPRES In aceste zile la laboratorul ra
ional central pentru controlul 
semințelor din Roman se desfă- 

șoară o vie activitate.

o învață ce trebuie să 
facă pentru a supraviețui. 
Aici s-ar încheia primul 
tur al teribilei cărți ju
cate de Power. Deci: Power, 
ochiul perspicace al Americii, 
vede tot.

în pasul următor, jocul lui 
Power crește în amploare. 
Pornind de la un pretins pe
ricol pe care el însuși l-a 
plăsmuit și care ar putea fi 
pus foarte ușor și în contul... 
marțienilor, Power vede tot, 
se transformă în Poiver știe 
tot. Chestiunea este astfel 
pusă : cine poate scăpa
Statele Unite de la pieire ? 
Și iată unicul răspuns po
sibil : aviația strategică, în 
frunte cu grozavul său con
ducător, generalul Power. 
„Salvatorul" Americii are 
doar grijă. Din cabinetul 
său de lucru pleacă în 
coloanele presei schițe și 
planuri, declarații și articole. 
— toate în vederea organiză
rii unui „larg ?cut aerian". 
„Experimentele"" lui Power 
au răscolit America. Bombar
diere americane avînd pe 
bord bombe atomice și cu 
hidrogen efectuează zboruri 
intr-un du-te vino neîntrerupt, 
turnai că toată această zarvă 
inutilă s-a terminat în 6 rin- 
duri pînă acum cu accidente 
serioase. Pe pămînt american 
au căzut bombe atomice ame
ricane. Dar Power nu s-a po
tolit. Nu există zi în care el 
să nu istorisească reporterilor- 
pistol americani cum și-a or
ganizat aviația strategică. Sute 
de avioane stau gata de deco
lare, pe piste. Membrii echi
pajelor au voie să umble 
doar cîte doi, pînă la o distan
ță de 5 minute de aerodrom,

CAROL ROMAN

(Continuare în pag. 4-a)



tineretului"
După scurtă vreme de la în

cetarea schimbului de dimineață, 
sediul organizației U.T.M. de la 
Industria bumbacului A cunoa
ște o deosebită animație.

— Putem deci începe ? Totul 
e în ordine ? — mai întreabă o 
dată — spre deplină convingere 
— Valeria Moise, secretara co
mitetului UTM.

— Oaspeții au și început să 
vină — anunță o tînără cu un 
glas prin care răzbatea emoția-

Cauza acestor pregătiri febri
le ? Organizația U T.M. din 
această întreprindere a hotărît 
ca la „Joia tineretului" să invite 
și alți tineri din alte întreprin
deri

Să-i urmărim.
Iată-ne la colțul roșu despre 

U T.C. Aproape patruzeci de ti
neri populează încăperea. Toți 
urmăresc cuvintele secretarei co
mitetului UT-M. pe întreprin
dere, tov. Valeria Moise, care le 
prezintă cîtova pagini din viața 
eroică a u-tfciștilor. La sfîrșit, se 
hotărăște: să învățăm cintecul 
„Sirena lui Roaită".

Intr-altă încăpere tinerii texti- 
liști o ascuită pe Stoiana Ghe- 
orghe, muncitoare fruntașă, care 
le împărtășește din noile me
tode utilizate de filatorii sovie
tici Expunerea este însoțită de 
o demonstrație practică : lega
rea firului cu o singură mină.

Comisia locală a concursului 
„Iubiți cartea" a organizat o 
discuție finală pentru cîțiva 
dintre cei înscriși. Din răspun
surile privind „Sarcinile uniuni
lor tineretului", din caracteriza
rea eroilor Andrei Vlasov, Pavel 
Corceaghiți sau Andrei Sabin, 
învață toți participant ii la con
cursul . Iubiți cartea". Pentru 
iubitorii de literatură are loc și 
o surpriză: festivitatea de pre
miere.- ! Pe scena sălii de fe
stivități sînt chemați rînd pe 
rînd cîțiva tineri urzitori, fila
tori, finisori. Sînt cei care cu 
cîtva timp in urma au dovedit 
în fața comisiei concursului 
„Iubiți cartea" cunoașterea ma
terialului bibliografic. Tov. 
Alexandra Găinușe, secretară a 
Comitetului raional U.T.M ..Ni
colae Bălcescu", le inminează in
signele de ..Prieteni al cărții' 
însoțite de felicitări

La un moment dat în sala de 
festivități izbucnește un ropot 
de aplauze : pe scenă își fac 
apariția artiștii Vasilica Tasta- 
man și Septimiu Sever, laureat 
al Premiului de Stat. Mulți din
tre cei de față au văzut piesa 
de teatru „Dacă vei fi întrebat" 
de Dorel Dorian. Apariția Rodi- 
căi și a comunistului Răuț în 
mijlocul lor îi bucură pe tineri. 
Tinerii artiști sînt asaltați de 
zeci de întrebări. înainte de a 
mulțumi pentru vizita lor, par- 
ticipanții la „Joia tineretului" 
îi roagă să vină mai des în 
mijlocul lor, iar gazdele le fac 
cunoscută cu timiditate dorința 
de a primi ajutor în pregătirea 
spectacolelor echipei de teatru-

In ritmul antrenant al muzicii 
începe dansul — ultimul punct 
al programului „Joii tineretului". 
Alții participă la jocurile di
stractive introduse în cadrul 
programului, lată înfr-un colț: 
cîțiva își probează precizia 
în ochirea țintei- Alături, unde
va, se încearcă pescuitul. Masa 
de ping-pong a atras de aseme
nea cîțiva concnrenți.

— A fost o după-amiazâ mi
nunată ! — exclamă la plecare 
un grup de tineri de la între
prinderea „Kirov".

— Va trebui să organizăm și noi 
asemenea acțiuni interesante — 
trage concluzia un altul de la 
„Pavel Tcacenco", mulțumind 
gazdelor.

...Da, inițiativa comitetului 
U.T.M. de la Industria bumba

cului A este deosebit de bună. Și 
în celelalte organizații U T-M- 
ale raionului Nicolae Bălcescu 
se pot organiza asemenea „Joi 
ale tineretului".

Numeroși ucenici de la Grupul Șco’-c' o'o*e<;onal „Steagul Roșu" din Orașul Stalin își petrec 
t mp J toer in sala de lectură.
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Cercul, litera’ a’ 
Uzina „Semă-.ătoc 
rești a împlinit trei a-* de c« 

vîtate. In acești tre- on', s-o-j st’’ n$ 
jurul cercului un număr de towards 
dragoste de literaturo, căra se st c< 
iese să îmbunătățească neo 
munca cercului, să contribire 
dicarea nivelului cultural al "v 
lor uzinei.

In ultimul bmp, sfera preocu 
cercului literar a crescut ș mc 
Membrii cercului se interesează s de 
probleme de muzică șt artă past cc 
au luat parte »a o excursie ic oc-- e 
legete de viața marelu nostru p ctoc 
Nicolaie Grigorescu, vizionează F 
și spectacole in comun, au portic pat 
la concertul pe care l-a dat in uzină 
Filarmonice de Stat „George Enescu". 
Ultima ședință a cercului a fost P e* 
cedata de o audiție pe benzi de mag
netofon a lucrărilor lui Er.escu și de o 
prezentare a vieții și operei 
nostru compozitor.

Se poate spune că in genera 
țiile membrik 
gete de prol
viața nouă c oc 
zeiași timp trebu 
tec genurilor in care se

cercului LI 
de oc 

ior H

La Festivalul 
„l. L. Caragiale"

Spectacol la mineri
In una din serile trecute nu

meroși mineri de |a centrul car
bonifer Pescăreasa, bazinul Go
lești se îndreptau împreună cu 
membrii de familie către club. 
In sala de festivități a clubului, 
ansamblul de estradă al Teatru
lui de Stat „Al. Davilla“ din 
Pitești prezenta spectacolul 
„Cunoștințe cu cîntec-. Regiza

tă de artistul Constantin Zăr- 
nescu, piesa s-a bucurat de mult 
succes. La sfîrșitul spectacolului 
minerii au mulțumit călduros 
artiștilor, invitîndu-i să vină cît 
mai des în mijlocul lor.

MIRGEA LAZEA 
tehnician miner

„Simpozion Chopin*
în școala

NEAGJj UDROIU 
membru în comisia culturala 

a Comitetului Orășenesc 
U.T.M. București 

ANA GALL 
responsabila comisiei cultu

rale a Comitetului raional 
U.T.M. „N. Bălcescu^ — 

București

Nu de mult, sala căminului 
cultural din satul Oteșani, raio- 
nul Horezu, a cunoscut o deose
bită animație. La ora fixată bă
taia gongului a răsunat prelung 
vestind celor peste 300 de spec
tatori desfășurarea . fazei inter- 
comunale a Festivalului de tea
tru „I. L. Caragiale". Timp de 
mai multe ore pe scena cămi
nului cultural au evoluat echi
pele de teatru ale căminelor 
culturale din satele Cirstănești 
(cu piesa ,.A furat-o pădurea", 
de M. Leonard), Modulari (cu 
piesa „O să fie nuntă mare" 
de Lucia Demetrius), Madoia 
(cu comedia „Ursul" de A. P. 
Cehov), Armdșețti (cu piesa 
,.Arvinte și Pepelea" de V. 
Alecsandri) și Oteșani (cu 
piesa „Răfuiala- de Tiberiu 
Vornic). Majoritatea spectacole
lor prezentate au cules in re
petate rînduri aplauzele ce
lor prezenți în sală. De 
mult succes s-a bucurat pie
sa, ..Răfuiala", prezentată de 
tinerii artiști-amatori din sa
tul Oteșani. Tinerii Ion Elisa- 
vescu. în rolul lui Avram. Floa
rea Bildea, în rolul Măriei, și 
alții au interpretat cu multă 
măiestrie aceste roluri.

La sfîrșitul programului juriul 
a stabilit ca pentru faza raională 
a concursului să fie promovată 
echipa de teatru din comuna O- 
teșani.

MIRON NICOLAE 
țăran întovărășit

într-una din zilele 
trecute, treceam pe 
culoarele liceului 
„I. L. Caragiale" din 
București, cînd privi
rile mi-au fost atrase 
de ua afiș deosebit: 
pe clapele unui pian, 
era scris „Simpozion 
Chopin". Am privit 
interesată și cu ad
mirație afișul și-n a- 
ceeași seară mi-am 
ocupat un loc în sala 
de spectacole a școlii. 
Seara închinată co
memorării a 150 de 
ani de la nașterea

lui Ohopin, de clasa 
a Xl-a D a liceului 
„I. L. Caragiale" a 
fost emoționantă.

Liniștea a cuprins 
sala cînd glasul cald 
și înflăcărat al ele
vei Magdalena Ștefă- 
nescu a făcut prezen
tarea programului și 
cînd a recitat „Can
tata" compusă in 
cinstea lui Chopin. 
Au citit apoi elevele 
Eugenia VlădesQi 
despre viața și opera 
lui Chopin, iar Irina 
Mazilu a citit capi
tolul „Polonezele"

din cartea „Liszt 
despre Chopin". A- 
poi au interpretat la 
pian elevii Can- 
tiș Raluca. Ivanov 
Savin, Medelene Lă- 
zeanu: mazurci, val
suri, balade.

.Așa au sărbătorit 
elevii clasei a Xl-a 
D îndrumați de or
ganizația de bază 
U.T.M. și tov. diri
ginte Victoria Denia 
pe marele compozi
tor.

MARIA ILIESCU 
funcționară

Scenă din piesa „Ecaterina Teodoroiu" în interpretarea colecti
vului de artiști amatori al Casei de cultură a tineretului din 

raionul N. Bălcescu
Foto : P. POPESCU

MULTI TINERI MUNCITORI 
IN CERCUL LITERAR

La Hîrlâu
se poate organiza 

un muzeu
clișt i ; poezia, schița, nuvela, povesti- 
•ec, teot'ul, reportajul etc. Cele mai 
bune lucrări ale lor $»nt publicate în 
zic ral uzinei și cu apărut de asemenea 
s. unele ziare centra e ș: reviste de 
specialitate Ictâ-i de pildă pe tovarășul 

ho nani. In sch ța „Liniște", 
ei surpe --ce un eo.sod dra- 

i nostru pentru 
țu1 fascist din 
»ă“ ei redă o 
cctvtatec de 

■je un muncitor 
riâto- al unor 

moravuri, in 
«re lupta din

c mc scris ș i 
a pertrj kriă-

oezrob *ec de sus 
anul 1944. în _N< 
$ce~ă •?rte>"escntâ i 
educa "e pe core o

1944.

destul de apropiate de realitățile în
conjurătoare, nu scot destul de 
bine in evidență chipul tinerilor înain
tați ai zilelor noastre, preocupările lor 
legate de lupta concretă, de zi cu zi 
pentru construirea socialismului.

La ultima ședință a cercului literar, 
a fost discutat un ciclu de poezii al 
tînărului cencc st Florian Saioc (care 
nu este la începuturile creației sale, el 
a $i publicat o seamă de lucrări). 
Acest ciclu, care vădește progresele fă
cute de autorul or, are meritul de a 
fi stnns ancorat in problemele de ac- 
tualitote, in fromintările de zi cu zi 
ole tineretului nostru. Membrii cercu
lui literar au apreciat cu exigență 
poez e - Fioricn Scioc. Scoțind ast- 
fe în ev defaptul că poeziile sale 
au un cont -ut legat de preocupările 
oct-c e c e oc-e- or muncii de la 
-< că d,n ee râzbate un sentiment 
cad de dragoste și devotament față 
de viața no-ă a poporului muncitor, 
tata de pari du( co'e ne conduce pe 
dnmi sodafaawhii. membrii cena- 
d. - cu socctt în general lucrările 
prazeetate de Florian Sc oc ca fiind 

a ir ace as t»ro, tocmai fiindcă 
os b . »ăț Jc'gi.

31 cea
sw 3oe* a
e -e- cerat cc e sâ lucreze

mai mare atenție __ „ _ . ........ .......
ridieîndu-și măiestria.

Poeziile lui Saioc au fost discutate 
cu exigență dar aceeași exigență tre
buie dovedită și în discutarea lucrări
lor altor tovarăși, în îndrumarea lor 
în a scrie lucrări legate de problemele 
cele mai importante ale vieții și mun
cii lucrătorilor din uzină. Cercul literar 
trebuie să se apropie și mai mult de 
tinerii muncitori, deoarece in prezent 
încă destul de puțini îl frecventează. 
Trebuie atrași cît mai mulți utemiști 
și tineri muncitori la activitatea cer
cului și trebuie să se dea cea mai 
mare atenție în primul rînd ridicării 
nivelului lor ideologic prin participa
rea la învățămîntul politic U.T.M., prin 
studiu consecvent.

Conducerea cenaclului n-a făcut 
destul pentru a atrage cît mai mulți 
utemiști și tineri. Fără îndoială că 
dacă va stringe legăturile cu masa de 
tineri din uzină, cenaclul va primi 
forțe proaspete care pot contribui și 
mc mull la succesul octhr'tâțu sale.

asupra cuvîntulul,

B. DUMITRESCU

Echipa de dansuri a tinerilor 
țărani din comuna Chiroiu, 
raionul Brânești, in timpul 
unui spectacol dat in cadrul 
„joii tineretului* la căminul 

cultural.
Foto : S. NORU

Fotoreporterul i-o surprins pe' 

tinerii din brigada artistică 
de agitație de la Fabrica de 
confecții „Gh. Gheorghiu- 
Dej“ in timp ce repetau un 

nou program

In viața artistică a satului —
în primul rînd tinerii țărani muncitori

------•------

CONCURS
De curind biroul comitetului 

de luptă pentru pdee Pitești, în 
colaborare cu consiliul regional 
A.R.L.U.S., a organizat un con
curs pe tema: „IJ.R.S.S. în frun
tea luptei pentru pace". Cerin
țele acestui concurs sînt de a 
răspunde exact la minimum pa
truzeci de puncte de pe buleti
nul tip concurs, iar talonul de 
participare cu răspunsurile se 
înaintează comisiei de organizare 
pînă la 15 martie a.c. Concursul 
este dotat cu numeroase premii 
în obiecte, precum și 7 excursii 
în Uniunea Sovietică pe ruta 
Kiev-Moscova

Din dorința de a populariza 
politica externă de pace a Uniu
nii Sovietice, organizația U.T.M, 
din comuna Albești, raionul Ve
dea, organizează de două ori pe 
săptămînă seri de întrebări și 
răspunsuri pe tema acestui con
curs la care participă pînă în 
prezent peste 240 de tineri co
lectiviști și întovărășiți, țărani 
muncitori și elevi din comună.

TEODiOR STANESGU

Nu se poate spune că în co
muna Perieți. raionul Slatina, 
nu s-a desfășurat pînă acum 
o activitate cultural-artistică.

La căminul cultural, alături 
de echipele artistice mai vechi, 
ca cea a călușarilor, care a 
luat premiul doi pe regiune, 
sau formala corală, au activat 
și activează și acum unele 
formații cu o vîrstă mai frage
dă, ca brigada artistică de agi
tație sau echipa de teatru. Bi
blioteca comunală a căminului 
cultural are foarte mulți citi
tori pe care aproape că nu-i 
mai poate satisface, deși are un 
fond de cărți destul de bogat. 
Pe lingă această bibliotecă 
mai funcționează 14 cercuri de 
citit în care se fac recenzii sau 
discuții pe marginea unor cărți 
sau fragmente din lucrări bele
tristice cunoscute de toți mem
brii cercului. Animatorul ior 
este colectivistul Lucănescu 
Dumitru — cel mai pasionat 
cititor din< comună.

Trebuie spus însă că centrul 
acestei activități a fost școala, 
iar susținătorii ei numai învățăto
rii și profesorii din sat. Echipa de 
teatru, de pildă, care de curînd a 
dat primul spectacol ou piesa 
„Fata tatii cea frumoasă", este 
formată numai din profesori; 
articolele la gazeta de perete 
sînt sorise în cea mai mare 
parte de profesori. Profesorii 
și învățătorii cîntă și la cor, 
alții joacă și în echipa-de dan
suri.

Participarea tinerilor din 
comună la această activi
tate este Insă slabă. Tinerii vin 
într-adevăr cu foarte mult inte
res la conferințe, la sp? ta col ele 

| echipei de teatru sau brigăzii 
■ artistice de agitație.

Marea majoritate a tinerilor

rămîn lotuși numai spectatori. 
Găsești foarte puțini dintre ei 
încadrați în formele activității 
cultural-artistiCe din comună. 
In schimb Chiroi Tudor, om 
trecut de 50 de ani, a venit 
singur să se ofere să cînte la 
căminul cultural din fluier, 
flaut și clarinet. Și poate că, 
împins de dorința sa fierbinte, 
va cînta pe scena căminului 
cultural. Iar tinerii vor sta în 
sală, vor asculta și vor aplau
da, așa cum i-au aplaudat și 
pe profesorii care au prezentat 
o piesă de teatru în fața lor. 
Oare printre ei nu sînt mulți 
care ar putea să cînte, să re
cite sau să joace teatru? Și ‘ 
n-ar putea să-l roage pe moș 
Chiroi să-i învețe și pe ei să 
cînte din fluier? Tînărul colec
tivist Gugiu Nicolae îmi spu
nea. de pildă, că i-ar plăcea să 
joace teatru sau să cînte într-o 
formație artistică. Dar cum să 
se bage el printre învățători — 
așa nechemat? Oare în afară 
de învățători nu există într-un 
sat, în care s-a lichidat anal
fabetismul, tineri care să poată 
scrie un articol frumos la gaze
ta de perete ?

Este un lucru demn de re
marcat că în ultima vreme or
ganizația U.T.M., care se mul
țumise să lase toată munca 
cultural-artistică pe seama in
telectualilor din sat, rezervînd 
masei de tineret rolul de - spec
tator. a discutat cu multă se
riozitate în adunarea de alegeri 
această situație și a pornit, 
sub conducerea și îndrumarea 
organizației de partid, la în
dreptarea lucrurilor.

Există în cadrul gospodăriei 
colective din comună un „colț 
roșu". Existența lui se reducea 
pînă nu de mult la o gazetă

de perete care adesea devenea 
un simplu fotomontaj. In pre
zent însă la colțul roșu, că
ruia i s-a fixat și un respon
sabil bun, se intenționează să 
se desfășoare o activitate mai 
largă. Pentru început aici se 
pregătește o piesă de teatru 
în care vor juca mulți tineri 
colectiviști. Este un început 
bun care trebuie dus mai de
parte. Colțul roșu al gospodă
riei colective trebuie să atragă 
în activitatea cultural-artistică 
un număr mare de oameni din 
sat. Profesorii din comună au 
început și ei să-și îndrepte 
eforturile în această direcție. 
Pînă în luna decembrie a anu
lui trecut corul era format nu
mai din pionieri, elevi ai școlii 
de șapte ani. Acum, comuna 
Pericți are un cor la care par
ticipă 30-40 de tineri din sat... 
Numărul coriștilor e în conti
nuă creștere. încep să se re
marce deja talente din care să 
devină buni soliști ai formații
lor artistice. Printre ei cel mai 
însuflețit este Constantin Un- 
gureanu, care nu numai că știe 
să cînte frumos, dar a învă
țat să conducă corul tot așa 
de bine ca și învățătorul Dumi
tru Anton.

începutul e bun, însă prea ti
mid. Participarea tinerilor^ pe- 
riețeni la munca artistică se 
reduce încă la un număr mic 
de tineri. Ne întîlnim mereu cu 
aceleași nume, cu aceiași oa
meni. Este necesară o muncă 
insistentă șl de conținut care 
să ducă la atragerea în munca 
cultural-artistică de masă în 
primul rînd a tinerilor țărani 
muncitori din comună.

P. RUXANDOIU

în raionul Hîrlău 
tint multe monumen
te ale celor care au 
căzut eroic in lupta 
împotriva fascismului 

Imaginea eroilor 
sovietici și romîni că- 
zuți in lupta pentru 
eliberarea patriei 
noastre a rămas vie 
în conștiința tinere
tului din aceste părți. 
Utemiștii și tinerii 
din raion au îmbrăți
șat cu multă căldură 
inițiativa patriotică a 
tinerilor de la Vladi- 
miri de a lua sub în
grijire monumentele 
istorice. De îndată ce 
s-a pornit această ini
țiativă tinerii din 
Hîrlău, Ceplenița, De- 
leni, Frumușica, Și- 
pote s-au angajat să 
îngrijească cu dragos
te monumentele din 
satele lor, cinstind 
memoria eroilor

Sub conducerea or
ganizațiilor de partid 
utemiștii, pienierii fi 
școlarii din raion au 
semănat și au sădit 
flori la monumentele 
eroilor romîni și so
vietici. Din dorința 
de a afla cît mai 
multe fapte din viața 
eroilor, tinerii au a- 
juns să poarte o strin- 
să corespondență cu 
familiile acestora. 
Una dintre aceste fa
milii este și aceea a 
viteazului căpitan 
Tiurin Mark Ivano- 
vici. în 1957 părinții 
căpitanului erou au 
venit la Ceplenița. 
Mai pe urmă un to
varăș din Ceplenița, 
cu prilejul unei că
lătorii prin Uniunea 
Sovietică, a cunoscut 
întreaga familie a e- 
roului. Aceste prile
juri precum și cores
pondența permanentă 
au creat posibilitatea 
ca organizația U.T.M. 
din Ceplenița să intre 
în posesia unui bogat 
material documentar 
privind viața eroului 
Scrisorile și docu
mentele au fost citite 
în adunări lărgite ale 
U.T.M., elevilor și 
pionierilor care și-au 
exprimat cu căldură 
dragostea și recunoș
tința lor față de 
gloriosul popor sovie
tic eliberator.

Răspunzînd dorin
ței tinerilor, comite

tul raional U.T.M. a 
organizat apoi ex
cursii la monumente
le eroilor unde s-a 
vorbit despre viața și 
lupta acestora. S-au 
organizat excursii cu 
secretarii organizați
ilor de bază U.T.M., 
cu propagandiștii, cu 
tinerii din brigăzile 
utemiste de muncă 
patriotică. Familia 
Tiurin a trimis tine
rilor din Ceplenița 
fotografii ale mem
brilor „Tinerei Gărzi** 
din Krasnodon. Co
mitetul raional 
U.T.M. le-a multipli
cat și a făcut în mai 
multe organizații col
țuri ale „Tinerei 
Gărzi*1. La colțurile 
„Tinerei Gărzi**, au 
avut loc expuneri 
despre lupta eroica 
a Comsomolului, sub 
conducerea partidu
lui, despre viața mi
nunată a tineretului 
sovietic. Toate ace
stea i-au ajutat pe 
tinerii din raionul 
Hîrlău să prețu- 
iască mai mult jert
fele cu care s-a 
obținut victoria îm
potriva hitlerismului, 
lupta care s-a dus 
pentru ca poporul 
nostru, sub conduce
rea partidului și cu 
ajutorul armatelor 
sovietice, să obțină li
bertatea.

Comitetul raional 
U.T.M. și-a dat sea
ma că poate între
prinde și alte acțiuni 
valoroase. In vara 
trecută a fost stabilit 
un plan de acțiune. 
Atunci tov. Vasile 
Pruteanu, instructor 
al Comitetului regio
nal U.T.M. lași pen
tru raionul Hîrlău, a 
și scris într-un arti' 
col: „Pe baza docu
mentelor existente 
comitetul raional 
U.T.M. va organiza 
în Hîrlău un muzeu 
cu documente care să 
vorbească de eroismul 
ostașilor romîni și 
sovietici căzuți pe a- 
ceste meleaguri în 
lupta pentru elibera
rea patriei noastre. 
La acest muzeu toate 
organizațiile de bază 
U.T.M. din raion vor 
organiza vizite, vor 
avea posibilitatea să

audieze interesat 
expuneri**.

Asta se întimpla 
1959. Iată insă că 
trecut aproape 
luni de atunci și 
Hîrlău încă nu 
alcătuit muzeul.

Acum, număi 
scrisorilor și doi 
mentelor de la Cep 
nița a sporit și n 
mult, organizația 
bază U.T.M. a int 
în posesia mai mul 
fotografii, albume t 
Există posibilitatea 
organizațiile U.T. 
din raion, sub ci 
ducerea organizații 
de partid, să intre 
posesia unor do\ 
mente privind vi 
și fapte ale unor e 
romîni căzuți 
lupta pentru eli 
rarea patriei noasi 
Cu materialul do‘ 
mentor existent 
poate organiza 
muzeu deosebit 
bogat. Acest mu 
poate și trebuie 
fie cît mai cur 
creat. Ziua de vizit 
a muzeului poate 
fie de pildă mar^ 
zi de tîrg, cînd 
din Hîrlău sau 
împrejurimi pot f 
de gardă la cartea 
onoare. In aceeași 
organizațiile U.T 
din raion, sub con 
cerea organizații 
de partid, și cu sj 
jinul comitetului 
tonal U.T.M. pot 
ganiza vizitarea 
colectiv a muzeu 
Pentru aceasta i 
este nevoie de o ț 
ocupare permane 
din partea comiți 
lui și a biroului 
mitetului raic 
U.T.M. De aseme 
este nevoie ca la 
zolvarea acestei sil 
ții să-și aducă con 
buția necesară și . 
ția de propagande 
agitație a comiteti 
regional U.T.M., c 
în ultima vreme a 
glijat aplicarea 
organizațiile U.l 
din regiune a ini 
tivei patriotice a 
nerilor de la Vii 
miri.

G. SLAVIC 
corespondentul „Si 
teii tineretului** ț 

tru regiunea Ia

Echipa de teatru 
a școlii

Elevii școlii tehnice pentru 
industria alimentară din comu
na Armășești, raionul Urziceni, 
îndrumați de organizația de 
bază U.T.M., organizează nume
roase acțiuni frumoase și inte
resante pentru a-și petrece în 
mod plăcut și instructiv timpul 
liber.

Printre alte acțiuni, aici a 
fost înființată o echipă de tea
tru în care activează un grup 
de tineri entuziaști. In scurt 
timp, printr-o muncă perseve
rentă, artiștii amatori au pre
gătit și au dat primul lor spec
tacol cu piesa „Nota zero la 
purtare" pe scena căminului 
cultural din comuna Jilavele. 
Spectacolul s-a bucurat de un 
frumos succes. Interpreted ro
lurile cu multă naturalețe și 
vioiciune, elevii, artiști amatori, 
au reușit să trezească interesul 
spectatorilor. Ropotele de aplau
ze. de la sfîrșitul spectacolului, 
au constituit cea mai mare răs
plată pentru strădania interpre- 
tilor

După spectacol, echipa de tea
tru a școlii a fost invitată să 
prezinte spectacole și în alte 
comune.

FELICIA STANESCU
eleva

Echipa artistică a comunei E 

de Fier prezențind un soec*x 

pe scena căminului cuitM



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Stilul de munca
al organizației raionale

a U.T.M

Sărbătorirea academicianului 
Cărnii Ressu

Darea de seamă și cei 37 de 
vorbitori care au urcat la tribuna 
conferinței raionale U.T.M. _ 
ghet au relevat succesele ob
ținute în muncă de tineretul din

Si-

conducerea 
partid. Cei 
tineri

acest raion, sub 
ganizațiilor de 
proape 3.000 de ____ _____ ,
maghiari, ucraineni din între
prinderile raionului, urmînd 
exemplul comuniștilor, sub con
ducerea organizațiilor de par
tid au muncit cu însufle
țire pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor economi
ce. Semnificativ în această 
privință este faptul că în anul 
1959 nici o brigadă de tineret nu 
a rămas în nici o lună, în nici 
o săptămînă sub sarcina de plan. 
Tinerii au adus o prețioasă con
tribuție la îndeplinirea în anul 
1959 de către toate întreprinde
rile raionului a planului de stat, 
la realizarea celor 6.000.000 lei 
economii.

O contribuție importantă a 
adus tineretul mobilizat de or
ganizațiile U.T.M. în opera de 
transformare socialistă a agri
culturii. Sub conducerea orga
nizațiilor de partid, utemiștii au 
fost agitatori entuziaști pentru 
convingerea țăranilor muncitori 
de a păși în număr tot mai mare 
pe calea muncii în comun. Nu
mai în anul 1959 peste 800 de 
utemiști convingîndu-și familiile 
au intrat în întovărășirile agri
cole, zoopomicole și gospodăriile 
agricole colective din raion.

Incepînd cu luna decembrie a 
anului 1958 cînd la fabrica „Par
tizanul" din Sighet a fost înfiin
țată prima brigadă de muncă 
patriotică din regiunea Baia 
Mare, organizațiile U.T.M. din 
raion au mobilizat un mare nu
măr de tineri la realizarea unor 
importante obiective economice 
prin muncă voluntară. Cei peste 
3.000 de tineri, membri ai celor 
92 brigăzi utemiste de muncă 
patriotică mobilizați de comitetul 
raional U.T.M. au participat în 
1959 la curățirea a 1.600 hectare 
pășune, au prestat peste 25.000 
ore muncă la construirea de că
mine culturale, unități sanitare, 
școli, au transportat și împrăștiat 
pe cimp 70.000 tone îngrășăminte 
naturale, au însilozat 1.300 tone 
furaje iar în acțiunile de reface
rea patriomoniului silvic au îm
pădurit peste 100 hectare, pe 
alte zeci de hectare efec- 
tuînd lucrări de îngrijiri de ir- 
borete, pregătiri pentru împădu*. 
riri etc. In total în această pe
rioadă membrii brigăzilor ute
miste de muncă patriotică din 
raionul Sighet au efectuat 330.000 
ore muncă voluntară realizind 
economii de peste 1.000.000 lei.

însemnatele succese obținute 
dovedesc că în raionul Sighet 
sînt tineri harnici, entuziaști, 
care muncesc cu multă tragere

or- 
a- 

romîni,

INFORMAȚII

P. Bul- 
Atanas 

ambasa- 
asupra 

stat
1959

al
Și 

de

Vineri dimineața la Ambasada 
R. P. Bulgaria din București a 
avut loc o conferință de presă in 
cadrul careia însărcinatul cu a- 
faceri ad-inieriir. al R. 
garia, Ivan Spasov, și 
Gbeorghiev, secretar al 
dei, au făcut expuneri 
realizării planului de 
R.P. Bulgaria pe anul 
asupra obiectivelor planului 
atat pe 1960.

S-a răspuns apoi la întrebă
rile ziariștilor prezenți.

Au participat reprezentanți ai 
presei centrale ți radioteleviziu- 
nii, precum și corespondenți ai 
presei străine la București.

„Pîine si5
„Ptine și trandafiri pentru 

toti... cinci cuvinte și parcă în
treaga viață e cuprinsă in ele“ — 
spune unul din eroii piesei „Pîine 
și trandafiri" referindu-se la 
viala curată, dreaptă, luminoasă 
pe care au visat-o și au înfăp
tuit-o oamenii muncii în focul 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. O viață îmbelșugată 
pentru toți oamenii muncii tn 
care traiul să fie frumos și tn 
care această aspirație către fru
mos să ridice și să înnobileze 
omul. înflăcărați de această nă
zuință, eroii Iui Salînski nu se 
mărginesc să viseze, ci acționea
ză cu hotărire și pasiune. 
De pe baricadele Petersburgului 
ei pornesc spre ținuturile sibe
riene : „ca să înceapă să trăias
că cum se va trăi în viitor", ves
tind celor din îndepărtata 
stepă începutul vieții noi din 
țară. Invingind cu fermitate zeci 
de greutăți, muncitorii reușesc 
să inchege în pâmîntul bogat al 
Altaiului, o colectivă agricolă. 
Sălbatica stepă, dominată ptnă 
atunci, implacabil, de crunta 
lege a „celui mai puternic", în
cepe să cunoască și altfel de 
trai; în locul luptei oarbe în 
care oamenii „tși rup beregata" 
pentru pîine, înțelegere și împăr
țire dreaptă, în locul disprețului 
bruta! al bogătanilor, prețuire și 
căldură tovărășească. Ințelegind 
măreția și umanitatea idealuri
lor comuniste, țăranii se apropie 
tot mai mult de colectivă. De 
aceea, colectiva va fi de neîn
vins. 

de inimă, cu pasiune, că orga
nizațiile de bază U.T.M. sub di
recta conducere a organizațiilor 
de partid au reușit să mobili
zeze marea masă a tinerilor la 
înfăptuirea sarcinilor trasate de 
partid.

Un loc important în dezbate
rile conferinței l-au ocupat pro
blemele privitoare la stilul de 
muncă al comitetului raional 
U.T.M. Aproape toți delegații 
care au luat parte la discuții au 
arătat că succesele dobîndite pu
teau fi cu mult maj mari dacă 
vechiul comitet raional U.T.M. șl 
în special biroul său nu ar fi 
promovat în practica activității 
sale un stil de muncă defectuos. 
Vechiul birou al comitetului raio
nal raional U.T.M. Sighet a ini
țiat acțiuni importante în vede
rea mobilizării tineretului la 
lupta pentru îndeplinirea sarci
nilor economice puse de partid, 
pentru educația comunistă a tine
retului. In vederea realizării an
gajamentelor economice, a mobili
zării mai active a tineretului la 
realizarea lor, comitetul raio
nal U.T.M. a luat la începutul 
anului trecut hotărîrea de a or
ganiza două șantiere de muncă 
voluntară a tineretului. Este un 
merit al comitetului raional

Pe marginea 
conferinței 

organizației raionale 
U. 1. M. Sighet

bune înscrise in 
n-au 

Aceasta 
n-au repre- 
comitetuiui 

muncă, ci 
formale. 
Comitetului

U.T.M. că a luptat pentru tra
ducerea în viață a acestei hotâ- 
rîri. In primăvara anului 1959 
a fost organizată o tabără de 
muncă a tineretului care a con
tribuit în cea mai mare măsură 
la împădurirea celor 100 de hec
tare. Tot în anul trecut, pe 
timpul verii, a fost organizat și 
șantierul de muncă voluntară ăl 
tineretului pentru redarea a 
80 de hectare agriculturii. Dar, 
așa cum s-a subliniat rn dezba
terile conferinței raionale, multe 
din inițiativele 
planurile biroului raional 
fost traduse în viață, 
pentru că planurile 
zentat pentru biroul 
raional un ghid 1n 
doar niște întocmiri

Unii membri ai 
raional U.T.M. Sighet, s-au de
plasat puțin pe teren. N-.au con
trolat îndeplinirea sarcinilor, 
propriilor lor hotărîri.

Dacă nu s-au deplasat j 
mult pe teren unii membri ai bi
roului comitetului raional U.T.M. 
nu au controlat nici felul in care 
activiștii comitetului raional 
U.T.M. au îndrumat și sprijinit 
traducerea în viață a sarcinilor 
și a hotăririlor luate.

Soprana lulia Viener, solistă 
a Operei de Stat din Sofia, lau
reată a premiului „Dimitrov" și 
a concursurilor internaționale 
de la Toulouse, București și Var. 
șovia, a interpretat vineri seara 
rolul titular din opera „Aida" de 
Verdi, pe scena Teatrului de 
Operă și Balet al R. P. Romine.

Conducerea muzicală a spec
tacolului a aparținut dirijorului 
Jean Bobescu, maestru emerit al 
artei.

★
Teatrul Secuiesc de 

Tg. Mureș a prezentat 
Palatului cultural pre.

Vineri, 
Stat din 
pe scena 
miera „O întîmplare cu hai" de
Garlo Goldoni,

Nici gloanțele chiaburului 
Petca, nici banii și ademenelile 
mieroase ale bogătanului Fera- 
pont, nu reușesc să destrame 
voința unită a acestor oameni, 
hotăriți să construiască o viață 
nouă în stepă.

Chiaburii își pierd răbdarea; 
tncurajați de năvălirea in țară 
a intervenționiștilor străini, aliați 
cu clica trădătoare a contrarevo
luționarilor lui Kolceac, ei pus- 
tiesc recolta și locuințele comu
niștilor, supunlnd din nou stepa 
domniei lor crunte și inumane. 
Peste oameni se statornicesc bi
ruri insuportabile, satele sint 
trecute prin sabie și foc. Gloan
țele nu aleg, perceptorii n-au 
milă, jefuindu-i pe sărăci la dru
mul mare.

împotriva rînduielilor sălba
tice se ridică parcă întreaga fire 
siberiana. Alături de comuniști 
se afla tot poporul, prinzind 
bandele tâlhărești ale chiaburilor 
intr-un uriaș cerc de foc, mistu- 
indu-le împotrivirea pentru tot
deauna. In luptă conștiințele pu
ternice se călesc, cele nelămurite 
se clarifică, iar cele josnice se 
prăbușesc. Surprinzînd cu multă 
profunzime dramatică această 
multitudine de reacții interioare, 
Salînski argumentează complex 
drumul zbuciumat al consolidării 
puterii sovietice in stepa îndepăr
tată.

Sint unii oameni care au des
coperit adevărul „odată cu lap
tele pe care-1 sugeau la sinul

raional 
raional

clasamentul
pe primul

R. Ceho-

I. ȘERBU

In ukimii ani in orașul Guj s-au ridicat numeroewe construct:' lată în fotografie un bloc re
cent construit pe str. Horia.

Nu au fost respectate in
strucțiunile cu privire la in
struirea și pregătirea activiștilor.

în lunile septembrie și octom
brie 1959, spre exemplu, activiș
tii s-au întors de pe teren, au 
stat la raion aproape o săptă- 
mină, dar în tot acest timp nu 
s-au organizat cu ei nimic deo
sebit pe linia pregătirii lor po
litice și nici nu au fost dezbă. 
tute cu seriozitate sarcinile ce 
le aveau de îndeplinit în acea 
perioadă.

Astfel că treptat unii activiști 
au înlocuit munca vie cu ti
nerii, îndrumarea concretă a or
ganelor și organizațiilor U.T.M. 
cu o muncă formală.

Așa cum a reieșit din dezba
teri o astfel de atitudine față de 
sarcinile de organizație, un’ ast
fel de stil de muncă și_a putut 
face loc în munca vechiului bi
rou și datorită faptului că ple
narele comitetului raional U.T.M. 
stabilite nu au fost convocate 
cu regularitate și nu au dezbă
tut problemele majore ridicate 
de viața și munca tineretului. 
Așa spre exemplu, din pricina 
biroului comitetului raional care 
nu a pregătit materialele nece
sare nu a fost convocată în anul 
trecut plenara comitetului raio
nal U.T.M. ce urma să analizeze 
învățămîntul politic U.T.M.

Conferința raională U.T.M. 
nu a maj reales pe acei membrii 
ai vechiului birou al comitetului 
raional U.T.M., care au dovedit 
lipsuri serioase in muncă.

Dezbaterea în mod critic și 
autocritic a activității vechiului 
organ, a stilului său de muncă, 
stabilirea unor hotăriri bune de 
muncă pentru viitor dau garan
ția că pe baza hotăririlor adop
tate de conferință, sub directa 
conducere a comitetului 
de partid, comitetul
U.T.M. Sighet, în fruntea căruia 
au fost aleși activiști cu multă 
experiență, animați de dorința 
fierbinte de a nu precupeți ni
mic pentru îndeplinirea s*rcini- 

. lor încredințate, va reuși să ri
dice munca organizațiilor U.T.M. 
pe o treaptă superioară.

trandafiri" de A. Salînski
pe scena Teatrului Municipal

mamei" — declară eroul princi
pal al piesei, muncitorul revo
luționar Ivușkin. Pentru el și to
varășii săi, lucrurile sint limpezi; 
de aici și intransigența cu care 
militează in favoarea idealurilor 
comuniste ce le călăuzesc dru
mul. Pentru țărani ca Oiiapkin 
sau Samoilo, e mai greu. Pute
rea sovietică le-a îndeplinit un 
vis de veacuri: le-a dat pâmfnt. 
Desrădâcinarea spiritului indivi-

Cronica teatrală
dualist nu se produce Insă atît 
de ușor.

Evoluția fiicei bogătașului Fe- 
rapont e cu atit mai dificilă. 
Procesul de înstrăinare față de 
propria-i clasă a început încă 
din copilărie, cînd Liuba asista 
la înjositorul tratament de care 
avea parte in casă mama ei, 
țăranca săracă. Puternicul senti
ment pe care î-l inspiră Ivușkin 
grăbește apropierea sa de comu
niști. Totuși firea ei furtunoasă 
și pătimașă, educația și inerenta 
mentalitate proprie clasei din 
care vine, fac drumul spre ade
văr, chinuitor de greu. In focul 
luptei, după frămîntate căutări și 
încercări Liuba va găsi răspuns 
la întrebările ce se ridică în ea, 
numai alături de semănătorii 
plinii și ai trandafirilor pentru 
oameni.

jocurile olimpice de iarna
SQUAW VALLEY 26 (Ager- 

pres). — In turneul olimpic de 
hochei pe gheață, joi seara s-a 
înregistrat prima mare surpriză: 
echipa Canadei, campioană mon
dială și principala favorită a 
competiției, a fost învinsă cu 
2-1 (1-0; 1-0; 0-1) de echipa 
S.U.A. Hocheiștii canadieni au 
dominat mai mult și au arătat 
o tehnici superioară, dar s-au 
izbit de o apărare dură. In plus 
portarul american Mc Cartan a 
apărat nu mai puțin de 39 șu
turi periculoase expediate de li
niile de atac ale canadienilor. 
Scorul a fost deschis de ameri
canul Bill Cleary în prima re
priză. Apoi Bob Johnsson a 
majorat scorul înscriind în repri’ 
za a doua de la 5 m. Cu toate 
eforturile depuse Canada nu a 
putut să marcheze decît o sin
gură dată în ultima repriză prin 
Jim Connoly. înfrîngerea echi
pei Canadei face ca lupta pen
tru primul loc să rămînă des
chisă.

Profunzimea construcției per. 
tonajelor, patosul eroic a! dă
ruirii pentru marea cauza, care 
valorifica de-a lungul întregii 
piese, intensitatea sentimentelor, 
ca și măreția metaforei, animă 
impetuos pagina începutului de 
viața nouă in sălbatica și înde
părtata stepă siberiana.

Calitățile incontestabile ale 
piesei au impus creatorilor spec
tacolului de la Teatrul Munici
pal o sarcină de mare răspun
dere. Cu atit mai de apreciat 
sint rezultatele inițiativei încre
dințării piesei unui tînăr colectiv.

Neașteptata maturitate artis
tică de care a dat dovadă acest 
tînăr colectiv se cade de relevat 
in primul rind. Victor Reben- 
giuc, de pildă, îl creează pe vîrst- 
nicul țăran Ohapkin cu o minu
țiozitate milimetrică, ceea ce duce 
Ia identificarea perfectă a ac
torului cu rolul. Victor Reben- 
giuc nu se limitează la auten
tificarea vîrsteî înaintate a per
sonajului, se străduiește să subli
nieze in primul rind datele so
ciale ale eroului său. Șovăiala 
țăranului individual se vădește 
nu numai în replică dar și în 
privirea piezișă, în mersul nesi
gur, în tendința de a se eschiva 
continuu din fața întrebărilor 
cercetătoare ale oamenilor. Tot pe 
linia realizării valoroase a rolu
rilor de compoziție se-nscrie și 
actorul Petrică Gheorghiu, inter
pretul lui Ferapont. Masivitatea 

O victorie remarcabilă a re
purtat echipa R. Cehoslovace 
care a întrecut Suedia cu scorul 
de 3-1 (3-0; 0-1; 0-0). Hochei- 
știi cehoslovaci au practicat în 
prima repriză un joc la adevă
rata lor valoare, înscriind de 
trei ori prin Pentucek, Bubnik 
și Vlach. Pentru suedezi a mar
cat Nilsson.

în cel de-al treilea joc al pro
gramului echipa U.R.S.S. a în
vins echipa Germaniei cu scorul 
de 7-1 (0-1 ; 4-0 ; 3-0).

Vineri a fost si de odihnă, 
iar astăzi se dispută alte me
ciuri decisive: U.R.S.S.—S.U.A.; 
Suedia—Canada și 
slovacă—Germania.

După 19 probe în 
general pe națiuni 
loc se află U.R.S.S. cu 137 punc
te urmată de'Germania cu 52^2 
puncte, S.U.A. 44 puncte, Suedia 
42 puncte, Norvegia 32xfz punc
te, Austria 30 puncte etc.

personajului n-u impune, ci re
pugna, tonul moale e în același 
timp perfid. Sub calmul și indi
ferenta personajului simțim cal
culul precis, încordarea firii chia- 
burești la pîndă.

Un contur deosebit de consis
tent oferă Octavian Cotescu dîr- 
zului revoluționar Ivușkin. Do
minantă în compoziția eroului ră- 
mîne integritatea sa revoluțio
nară. Pe acest fundament acto
rul brodează cu multă măsură 
celelalte atribute ale personaju. 
lui: patos liric, capacitate afec
tivă. Aceeași modalitate de crea
ție o urmărește și Vasilica Tas- 
taman în rolul devotatei comu
niste Liza. O vitează fiică a 
stepei înfățișează și Gilda Mari
nescu ; totuși, traiectoria evolu
ției interioare a eroinei se cerea 
mai clar reflectată. Aceeași re
marcă e valabilă și pentru Mircea 
Albulescu, care l-a creat pe fur
tunosul Egorov mai ales din tră
sături exterioare. Lucia Mara o 
creionează cald pe micuța A- 
niutka, cu o cuceritoare naivi
tate juvenilă, colorată de nuan
țele unui u.mor popular.

Se pare că regia (G. Teodo- 
rescu) a ținut la discreție și mă
sură în caracterizările eroilor — 
accente mai tari întîlniin numai 
la personajele Serioja (P. Hu
lubei) și Petka (G. Oancea).

„Pîine și trandafirispecta
col de curînd laureat al 
Concursului tinerilor actori, me
rită din plin să fie văzut.

IOANA BARBU 

La căminul de zl al Fabricii 
de confecții „Gh. Gheorghiu- 

Dej" din Capitală.

Epigrame
In setul Suseni, comuna 

Dobrița, raionul Tg. Jiu, mun
ca culturala se desfășoară 
slab :

Ce c.ămin frumos e-acolo 
Pentru toți este o fală, 
Insă ceea oe lipsește 
Este.., munca culturală

Echipa artistica din Girbov, 
raionul Fii iași, are o activi
tate sporadica.

Munca poate să devină 
In scurt timp foarte iubită 
Dar deși aici sînt tineri 
Treaba este girbov (ită) !

Colectiviștii din Poiana 
Mare, raionul Calafat vor 
cultiva anul acesta 320 hec
tare cu sfecla de zahâr :

Roade bune-o să obțineți 
De pe urma-acestei munci, 
Și-o s-aveți la anul frate 
Rezultate foarte.,, dulci I

ARISTIGĂ BAGHINA 
activist cultural.

La fabrica de rulmenți din 
Birlad s-a deschis în cadrul 
A.V.S.A.P. un cerc de rad io
te legraf ie cu participarea ti
nerelor fete :

Ca și-n munca, unde iute, 
Se-nalță al lor grafic. 
Și aceasta meserie
O vor prinde... telegrafic I

Comitetul regionol U.T.M. 
laș! a mobilizat tineretul 
din regiunea lași Ja cursurile 
de minim tehnic, care se bu
cură de o partkipore largă 
din oartec tinerilor :

Scopul doar este același 
— Ca și-n orice curs seral — 
Ei învață minim tehnic, 
Să producă,., maximal !

Economiile obținute de ti
nerii din regiunea lași se ri
dică la sume foarte mari. Ei 
și-au luat angajamentul ca 
în acest an să obțină și 
mai multe economii :

Sini convins c-or izbuti 
Căci ei nu pierd nici o clipă, 
Au in plan doar o risipă : 
La făcut... economii !

S. HOROVITZ
funcționar

Marți 1 martie

le cinematograful Patria

PREMIERA
noului film romînesc

Academia R.P. Romine a săr
bătorit vineri după-ainiază in. 
tr-un cadru festiv pe academicia- 
mîi Cărnii Ressii, artist al po
porului, cu prilejul împlinirii 
virstei de 80 de aui.

Au luat parte academicieni și 
membri corespondenți, reprezen
tanți ai Ministerului Invățămîn- 
tului și Culturii ai Uniunii Ar. 
liștilor Plastici, numeroși oa
meni de artă și cultură, studenți.

Ședința a fost deschisă de 
acad. Iorgu Iordan, care în nu- 
mele Prezidiului Academiei R.P.

Sărbătorirea artistului poporului 
Costache Antoniu

Vineri la amiază în sala Co
media a Teatrului Național 
„I. L. Caragiale** 1 a avut loc o 

! ședință festivă cu prilejul împli
nirii a 60 de ani de viață și 40 

i de ani de activitate artistică a 
| maestrului Costache Antoniu, 
j artist al poporului.

cu

Gr. Vasiliu-Birlic, (Sar. 
men Stănescu, Jules 
Cazaban, Niki Atana- 
siu, (Jostache Antoniu. 
Remus Gomăneanu, Al. 
»iujaru. Ștefan Ciubo. 
tărașu, Neamțu Otto. 

nel. Al. Lungii.

SGENARIUL: Mir. 
,-ea Ștefănescu, după 
schița „Telegrame" de
1. L. Caragiale.

REGIA: Gh. Nagy 
și Aurel Miheles.

IMAGINEA: Ion
Cosma și Jean Pierre 
Lazar.

MUZICA: Mircea
Chiriac.

DECORURI : Arh. 
Liviu Popa.

Au luat cuvîntul dramaturgul 
| A. Baranga în numele Ministe

rului învățământului și Culturii 
și conducerii Teatrului Național 
,J. L. Caragiale", artistul N. A- 
tanasiu în numele conducerii

Despre calificarea 
în producție a elevilor

(Urmare din pag. l-a)

învață conducerea-auto la ate
lierele I.T.B. a fost organizată, 
cu mici adaptări la condițiile 
secțiilor în care se pregătesc, la 
fel ca și a claselor a IX-a.

Elevii care s-au înscris la 
cuvînt au vorbit despre intere
sul și entuziasmul cu care lu
crează în uzină, despre pie
sele pe care singuri știu 
de acum să le execute, despre 
caietele de practică întocmite cu 
grijă, au vorbit despre atenția 
și dragostea cu care sint încon
jurați și ajutați de către mun
citori.

— Elevii clasei noastre — spu
nea Alexandru Haplea din clasa a 
IX-a E. — lucrează acum sin
guri la mașini. Mai mult, exem
plul pe care ni-1 dau munci
torii, spiritul lor de inovație, a 
stimulat și la unii dintre noi do
rința de a aduce îmbunătățiri 
procesului de muncă. Colegul 
meu Adrian Vicleanu, a venit 
cu o sugestie, acceptată în sec
ție, în legătură cu eliminarea 
timpilor inorți la strunjiț.

în cadrul consfătuirii au fost 
citați numeroși elevi care au fă
cut progrese evidente în însuși
rea meseriei. Astfel, eleva Cris- 
,tina Stoica din clasa a X-a C a 
asamblat singură un diferențial. 
Alți elevi au reușit să asambleze 
cutii de viteze, axe din față etc.

O bună parte dintre cei care 
au luat cuvîntul au combătut 
părerea profesorului maistru Ni- 
colae Țarălungă de la Școala 
medie nr. 1 din Bacău care ară
ta că practica în producție ar 
dăuna procesului instructiv în 
școala, i-ar împiedica pe elevi 
la învățătură.

— De cînd copilul meu — 
apunea tov. Iolanda Ionescu, 
mama unei eleve din clasa a 
IX-a — face practică în produc
ție, s-a schimbat foarte mult. A 
învățat bine întotdeauna, acum 
însă. își pregătește cu și mai 
multa seriozitate lecțiile. Are o 
altă atitudine fața de muncă, în 
general, este mai disciplinată, 
mai ordonată, mai exigentă cu 
ea însăși. In afară de faptul că 
practica în producție îi slujește 
la învățarea unei meserii mi-am 
dat seama că și-a însușit de la 
muncitori acel spirit de respon
sabilitate față de tot ceea ce face, 
disciplina și perseverența munci- 
torească. Găsesc că această îm
pletire judicioasă între discipli
nele teoretice învățate în școală 
și munca practică în uzină nu o 
stingherește în activitatea șco
lară, dimpotrivă o ajută să de
vină un om întreg, dezvoltat 
multilateral.

— în general, în școala noa
stră — spunea în acest sens ele
vul Vlădoiu Mircea, secretarul 
biroului U.T.M. din clasa a X-a 
D — lucrînd în uzină în timpul 

TELEGRAME

Romîne și secției de limbă, lite: 
ratnră și artă a adus un omagiu 
sărbătoritului.

Luind apoi cuvîntul acad. Că
rnii Ressu a mulțumit pentru 
prețuirea acordată activității sale 
pe tărîmul artei, exprimindu-și 
totodată satisfacția că vede azi, 
în amurgul vieții sale, cum po- 
fiorul muncitor, inspiratorul ce- 
or mai valoroase dintre lucrările 

sale este azi stăpîn în țara sa și 
își croiește o viață fericită.

(Agerpres)

Asociației oamenilor de artă din 
instituțiile teatrale și muzicale, 
care a înmînat totodată sărbăto' 
ritului carnetul nr. 1 de membnt 
al Asociației.

Răspunzînd, maestrul Costa- 
che Antoniu și-a exprimat recur 
noștința față de partid și gu
vern care i-au prețuit și cinstit 
munca depusă pe tărîmul artei 
și a mulțumit pentru frumoasele 
cuvinte și urările ce i-au fost a- 
dresate.

(Agerpre,)

practicii disciplina s-<a îmbuna- 
lățit simțitor. Și nu numai dis
ciplina dar și situația la învăță
tură s-a îmbunătățit. Exemplul 
muncitorilor din uzina „Semă
nătoarea" ne-a făcut să înțelegem 
mai bine ce înseamnă simțul da
toriei. Noi ne mîndrim cu ca-1 
legi de-ai noștri oare s-au apro? 
piat mult, prin comportarea 
lor, prin disciplină, prin dra
goste de muncă atît în școală 
cît și în cadrul orelor de 
practică în uzină, de profilul 
moral al tovarășilor noștri mun
citori. Cred, că ar fi bine, pen
tru ca disciplina în timpul prac
ticii în uzină să fie întărită, sa 
analizăm comportarea unor elevi 
care mai săvîrșesc unele abateri, 
în adunări în fabrică la oare să 
invităm și muncitori din secția 
în care lucrăm.

In consfătuire s-au făcut pro
puneri menite să îmbunătățească 
condițiile de efectuare a muncii 
practice în uzină a elevilor. 
Iată, de pildă, s-a propus ca ele
vii să fie îndrumați să studieze 
lucrările de specialitate ce sa 
găsesc în biblioteca cabinetului 
tehnic al uzinei. De asemenea, 
s-a vorbit mult despre actuala 
„Programă pentru studiul ma
șinilor cu aplicații practice**, 
(pentru clasele VIII—XI), ela
borată de Ministerul învățămîu- 
tului și Culturii. Vorbitorii au 
arătat că, în condițiile în care 
școala și întreprinderea unde 
elevii efectuează practica își 
propun să le creeze elevilor po
sibilitatea să se califice într-o 
meserie în anii de școală, pro
grama actuală trebuie îmbunătă
țită serios. în primul rind, tre
buie afectate mai multe ore pre
gătirii tehnologice, cele 14 oro 
prevăzute în actuala programă 
fiind insuficiente. Din propune
rile făcute, a reieșit faptul că teh
nologia trebuie să fie predată 
de inginerii și tehnicienii din 
întreprinderea respectivă. Expe
riența dobîndită în munca prac
tică a elevilor Școlii medii nr. 1 
a dovedit că numai în acest fel 
orele de tehnologie pot fi de un 
real folos în pregătirea practică 
a elevilor în specialitatea între
prinderii. Vorbitorii au arătat, 
de asemenea, că este nevoie să 
existe mai multă elasticitate în 
aplicarea programei, în sensul 
ca ea să poată fi adaptată Ia 
condițiile concrete ale întreprin
derii unde elevii fac practică. 
Astfel, pe baza indicațiilor gene
rale din programă, școala, îm
preună cu inginerii și tehnicienii 
din întreprindere să alcătuiască 
programele de practică ținîiid 
seama de specificul și de posi
bilitățile existente în întreprin
derea respectivă.

Considerăm că aceste propu
neri sînt valoroase și că ele tre? 
buie studiate și soluționate la 
Ministerul Invățămîntului și 
Culturii.

-- •—

Patna, I C. Fr’iiru N. Băl- 
c£scu. B. Delavnancea : Ultima 
noapte pe „Titanic"; Republica, 
București. înfrățirea între po
poare, 1 Mai, Libertății : Enrico 
Caruso; Vasile Alec&andri : La 
răscruce de drumuri; Elena Paw 
vel • Tamango, Magheru, Lu
mina : Ea te iubește; Victoria, 
Gheorghe Doja, Alexandru Sah.ia, 
Miorița Drumul Șerif: Secretul 
cifrului; 13 Septembrie : Lady 
Hamilton . Maxim Gorki : Mai 
tare ca moartea; G Goșbuc: 
Balada voinicului; Timpuri Noi : 
De partea cealaltă a Ecuatoru
lui, Tabu. Negrul Ho.Ho; Ti
neretului : Teodora ; 8 Martie,
M. Eminescu : Avalanșa; Ăl« 
Popov : Andreika ; Grivița :
Zboară cocorii; Cultural : O 
întîmplare extraordinară (seria 
I și II) ; V. Roaită. 16 Februar 
rie, 30 Decembrie : Singe alb; 
Unirea, Boleslaw Bierut : Abuz 
de încredere; C. David: Undele 
eterne , Flacăra : Voci In insulă; 
Munca : Revolta peonilor , Arta : 
Ceasul s-a oprit la miezul nopții; 
Tudor Vladirniresou : lucătoarea 
de baschet ; Central Moșilor, 
Floreasca : N-a fost în zadar; 
23 August : Artiștii circului sovie. 
tic; Donca Simo : Ștrengarii ; 
Ilie Pintilie, Aurel Vlaicu: 
Despre prietenul meu.



Problema păcii 
principala problemă 
a timpurilor noastre

Cuvîntarea rostită de N. S. Hrușciov 
la sesiunea specială a parlamentului indonezian

DJAKARTA 26 (Agerpres). — TASS transmite:
rea rostită la sesiunea specială 
N. S. Hrușciov a declarat:

Sîntem foarte bucuroși că 
Uniunea Sovietică a stabilit re
lații cordiale, prietenești cu ma
joritatea covîrșitoare a țărilor 
Asiei ți Africii care și-au cucerit 
independența politică printr-o 
luptă grea și dîrză. Intre țara 
noastră și țara dv. s-au stabilit 
relații de caldă prietenie.

Numeroși oameni politici din 
Occident sînt cuprinși de mirare, 
ei nu pot să înțeleagă de loc de 
ce se întărește și se dezvoltă atit 
de rapid prietenia dintre Uni
unea Sovietică și celelalte state 
socialiste, pe de o parte, și țările 
nesocialiste din Asia și Africa, 
pe de altă parte, deși este în
deobște cunoscut că între ele 
există mari deosebiri în ceea ce 
privește orînduirea socială și 
economică și în ceea ce privești 
ideologia. Nu ne răitr.îne decit 
să-i plîngem pe cei care nu pot 
să înțeleagă că prietenia dintre 
statele socialiste și țările Asiei 
și Africii se bazează pe comuni
tatea de năzuințe și interese a’e 
popoarelor noastre în ceea ce 
privește unele probleme funda, 
mentale de importanță vitală. 
Facem parte împreună din ma
rea armată care 
hotărîtă pentru 
stență pașnică.

Vorbind despre năzuința sp'e 
pace a popoarelor din țările Asiei 
și Africii, N. S. Hrușciov a rele
vat în mod deosebit aportul pe 
care-1 aduce poporul indonezian 
la lupta pentru pace și priete
nie între popoare.

Datorită eforturilor statelor iu. 
bitoare de pace, a spus N. S. 
Hrușciov, în conjunctura inter
națională au avut loc prefaceri 
importante. Ideile păcii și coexi- 
stenței pașnice devin intr-o mă
sură tot mai mare un bi n al 
popoarelor și se • transformă în- 
tr-o forță reală care exercită o 
influența uriașă asupra mersu
lui istoriei. Acum nimeni nu 
mai poate să propună fără a și 
pierde simțul 
cale de dezvoltare 
dintre state, decit 
stenței pașnice...

N. S. hrușciov 
continuare despre 
zarrnării generale 
zentat de Uniunea Sovietică spre 
examinare Organizației Națiuni
lor Unite, desp'e apelul adresat 
de Sovietul Suprem al U.R.S.S. 
parlamentelor tuturor statelor 
de a face tot ce este posibil pen
tru a salva popoarele de cursa 
înarmărilor și pentru a obține 
dezarmarea, despre hotărirea 
parlamentului sovietic de a efec. 
tua o nouă și importantă redu
cere a forțelor armate ale 
U.R.S.S. cu 1.200.000 oameni, 
adică cu o treime.

Luînd această inițiativă, a de
clarat N. S. Hrușciov, spunem 

puterilor occidentale: a venit 
timpul să se treacă de la cu
vinte la fapte. Popoarele s-au 
plictisit de discuțiile nesfirșite și 
sterile despre dezarmare. Ele cer 
să se ia măsuri practice con
crete.

In continuare șeful guvernului 
sovietic a arătat că 
unei înțelegeri între marile pu
teri cu privire la 
conferinței șefilor de guverne re
prezintă un mare succes ai sta
telor și popoarelor iubitoare de 
pace.

Dacă se va da dovadă de 
bunăvoință și de o adevărată do
rință de a se ajunge la o înțe
legere reciprocă, conferința va 
putea face începutul soluționării 
practice a multor probleme liti
gioase, va putea duce la slăbi
rea continuă a încordării inter
naționale.

N. S. Hrușciov a relevat rolul 
important al contactelor și con
vorbirilor personale dintre oa
menii de stat pentru stabilirea 
unei păci trainice pe pămînt 
Credem, a spus el, că întilnirile 
personale dintre oamenii de stat 
trebuie să devină o practică ge
nerală în relațiile internaționale.

îmbunătățirea atmosferei in-

Vizita 
tov. Gogu Râduletcu 

în R. A. U.

duce o lupta 
pace și coexi-

realității, o altă 
a relațiilor 

cea a coexi-

a vorbit Ia 
programul de
și totale pre-

realizarea

convocarea

Tn cuvînta-
parlamentului indonezian,

■ternaționale în ansamblu nu în
seamnă însă că în momentul de 
față au fost lichidate toate di
ficultățile, a continuat N. S. 
Hrușciov. Se știe că în Occi
dent există cercuri care nu vor 
să se împace cu slăbirea care a 
început în încordarea internațio. 
nadă, cercuri care Încearcă sâ în
toarcă evoluția evenimentelor 
înapoi, spre timpurile t,războiului 
rece“. Din acest punct de ve
dere prezintă un pericol deosebit 
de mare activitatea blocurilor 
militare NA.T.O^ S.EAT.O. și 
C.EJM.T.O^ efectuarea de ma
nevre militare în diferite regiuni 
ale lumii, crearea a noi și noi 
baze militare, inclusiv baze pen
tru arme rachetă și nucleare.

în această ordine de idei nu 
pot fi trecute cu vederea nici 
acțiunile periculoase pentru cau
za păcii ale cercurilor guver- 
nante japoneze.

Problema păcii ere principia 
problemă a timpurilor noastre, 
a spus in continuare șeful gu
vernului sovietic. Strîas leg-tâ 
de această problemă este profile, 
ma lichid ani sistemului colonial.

Prietenia noastră cu țările 
Asiei și Africii este puternică. 
Acționam intr-un front unit pen
tru ca, după cum s-a exprimat 
in mod plastic preșrdintete Su
karno, coloniabsinul sa fie ^na- 
turat de pe fața pa-nintuiui".

In timpurile noastre col ceia- 
liștu nu mai pot acțioca așa 
cum acționau înainte, rind soarta 
popoarelor lumii era hotanta ia 
cap.talele europene. Ei cauta cai 
și mijlouce do. pentm isrobLrca 
țarilor care au ot>țr*xt ou de 
mult independenta și au a- reu
șit iaca sa se U-m tane pe pro
priile Ier pA.-oare.

Un pericol decsefret fte mare 
prezintă pentru pioz<re< Amg 
Africii și Americ: La*.^oe iîerî- 
teie for ne de cxxot&aLsa colec
tiv- Nu putem &a c-i naer^ooeam 
unele manîfesiari a^e oixccEa- 
lismului ca t»ocar.e ■h-iarc- 
pobtke. Nu este netede sâ vâ 
vorbesc despre aceasta dr_ re- 
prezenian'.iî popcr*ji_- nfrerr- 
z.ax Provocări șt nipina r. I*- 
potriva Indonezia:, Laroicg'ei. 
Lao^ulu: — iaîa o esanerare 
incompletă a acfiaaibr rsjootse 
ale btociiui S-t-AT.O. care iș» 
desfașoara activitatea in reg-a- 
nea ov.

Nu este exclusă pcsibikiaiea 
de a se Inilmpia așa cum ac 
spune inîr-un cunoscut proverb 
iadooezian; „A scapat a n gura 
crocodilului și a nimerit in gura 
tigrului*. Nu s-a intimpla: oare 
la fd cu unele țări asiatice care 
s-au pomenit atrase in grupările 
militaro-politice aie puterilor oc
cidentale ?

Sintem bucuroși că poporal 
indonezian și-a cucerit indepen
dența. Știm totodată că au ia- 
tregui teritoriu ai indenez e. și 
nici întregii ei popor, nu stat 
Încă unite. Nu a fost soiuțicoatl 
încă problema inapoaeni fnaau- 
lui de vest Indoneziei.

SimpaiVăm poporul indone
zian și âintexn de p-2'iea La Ia 
lupta justa pentru reurirea lr-a- 
Dtilui âe vest cu Indacera.

N. S. Hrușoov a wxtxt is 
continuare despre s>xcxseje U&- 
unii Sovietice ia <xcsL'-Lea ac- 
cietații comumsto. E< a rri«va: 
ca poporul sovietic in?pârUgeșce 
cu plăcere tuturor pcpcaretcr 
experiența Și realiztriie lui in 
industrie, agricultura și cuitira. 
Ajutam tinerele state iade pen
dente să-și coGsL-uiască o eco
nomie naționala, a spus ei. In 
I960 Uniunea Sovietică va ajuia 
la construirea a 383 diferite în
treprinderi industriale in 22 de 
țări ale lumii. De reguiă nu a- 
cordâm ajutoare sub forma de 
mărfuri de consum, așa cum fac 
țările occidentale. Uniunea So
vietică arordă ajutor in prunci 
rind pentru ca țările care bene
ficiază de el să-și poată crea 
intr-adevăr o industrie proprie 
care să producă no numai măr
furi de consum, d in primai riad

mijloace de producție și să poată 
crea astfel o bază materială 
trainică, care să întărească in
dependența politica și economică 
a acestor țări.

Poporul sovietic speră că În
deplinirea grandiosului plan 
septenal de dezvoltare a econo
miei naționale, precum șj mic
șorarea alocațiilor pentru nevoile 
militare, va permite Uniunii So
vietice să ofere țărilor din Asta 
și Africa și mai mult utilaj in
dustrial și alte mijloace tehnice 
?i sa contribuie astfel la dezvol
tarea economiei naționale a a- 
cestor țări.

Uniunea Sovietica nu condi
ționează acordare* ajutorului de 
clauze politice care să Încalce 
cit de cit suveranitatea și dem
nitate» țărilor. Comuniștii luptă 
nu rrum.i pentru ca popoarele 
țârilor lor să trăiască toe mai 
bine, ci și pentru ca papoarete 
tuturor țarilor sâ răiasca keue.

N. S. Hrușciov ș;-a esp.~mat 
«oovingerea ca vizita aa ■ In
donezia va exereta o nr.uec;a 
favocabda asupra kttarrâ ccc- 
tim a pr.eten:*. latre po
poarele acvteoc și awouez.ar-

Satt de acera ca pacte de 
vedere eaprnuat de pteșea.-".le* 
Smamo a mucgul az a Sne 
bașa ai privire ia faptul ca în- 
IU—rea perilor de guverne care 
va acea «oe te 16 uai tas va fi 
cit se puu e de reprezenta bv a, 
a spus ia coutiauare X. S. Hraș- 
cxx. Padctia sau oe vedere că 
aezasta coaierința vebute sa ta 
ma: repcezeotativa este nu mi
ma. in>eaciat. este cmar se^gn- 
nu punct de vedere just.

De ce participau la această 
ccaier.nia r Daca dv., doatmler 
meabr. ai par lament.—u. a,i ur
mărit ai atenție poiitica eiteroi 
a Lmum: Sovietce, va veți a- 
taint. desigur ca pe ttmpun am 
Xopus o particplre ma: larga 
a voatermte ia nivel malt. Aa 
cjosxierat necesar ca la coate- 
ratte peuioc «e guverne sa par- 
topc reprezeou: j atit a> cetef 
doua VW**1 cit »• *« U- 
r-JX ae^ie ca luata ș. fetee. 
Dar mocana pmpm-rt m-a g»st 
1 ■euqp.-ea ti aer iau* sac tre- 
ricr rnuper. te numr-are. ,-r mm» 
ca * .-aa creat imta ta» c* 
zi Tije zeSTâ. o oanscnzi^A zuai

Reîntoarcerea lui N. S. Hrușciov
la Djakarta

DJAKARTA 26. — Trimisul 
special Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite : După o vizită de 7 
zile prin Indonezia, președintele 
Consiliului de Miniștri al Uni’ 
unii Sovietice, N. S. Hrușciov, 
s-a întors vineri la Djakarta

Vineri după-amiază, deputății 
parlamentului indonezian s-au 
întrunit intr-o ședință festivă 
pentru a-l saluta pe înaltul 
oaspete. Sala parlamentului era 
arhiplina. Alături de deputați și 
de membrii guvernului se aflau 
aici șefii reprezentanțelor diplo
matice acreditați la Djakarta, un 
mare număr de ziariști indone
zieni șl străini. Intrarea in sală 
a lui N, S. Hrușciov este intim- 
pinată cu o furtună de aplauze 
Toți deputății se ridică în pi
cioare și-l aclamă pe șeful gu
vernului sovietic.

Vineri seara. P. S. Kuznețov. 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al U.RS.S. in Indonezia, a or-

ganizat o mare recepție îm cur- 
stea președintelui Con'iLului de 
Miniștri al U.RSS.

Sosirea lui N. S. H raței or fi e 
președintelui Sukarno e fost ia- 
timpinată cu puternica orații. in 
timpul recepției, Nikita Hrufdec 
a oferit in dar președintelui Su
karno o copie a fanionului dus 
de racheta cosmică sovietică ta 
Lună. Primind acest dar, pre
ședintele Sukarno a spuf ci a- 
cesta constituie pentru el un o- 
biect extrem de scump, o mărtu
rie a marelui progres ai științei 
și tehnicii sovietice. In aplauzele 
partid punților la recepție, pre
ședintele Sukarno și N. S. Hrup 
cioc s-au îmbrățișat.

Simbătă. N. S Hrușciov șt pre
ședintele Sukarno vor pleca la 
Bogor, reședința de rari a pre
ședintelui Indoneziei, unde Tor 
continua tratativele începute pe 
insula Boli. La sfirșitul tratative
lor va fi semnat un comunicat 
comun.

CAIRO 26 (Agerpres). — 
Continuîndu-și vizha în provin
cia egipteană a R.A.U., minis
trul Comerțului al R. P. Romine, 
Gogu Rădulescu, a vizitat la 24 
februarie marile uzine textile 
Mehalla-El-Kobra. aflate la circa 
130 de km de Cairo, unde lu
crează peste 17.000 de muncitori.

După un dejun oferit de pre
ședintele Consiliului de adminis
trație, G. Rădulescu a plecat la 
Alexandria.

După vizitarea monumentelor 
istorice ale orașului, ministrul 
Comerțului al R. P. Romine s-i 
înapoiat la Cairo. In cursul a- 
celeiași zile Gogu Rădulescu a 
plecat La Port Said pentru a vi
zita orașul și Canalul de Suez.

---- <—
Cu prilejul zilei de 24 februarie 
— sărbătoarea națională a po

porului cuban

Mare manifestație 
la Havana

HAVANA 26 (Agerpres). — 
Poporul Cubei revoluționare a 

luat parte cu mare entuziasm Ia 
sărbătoarea națională — ziua de 
24 februarie. Acum 65 de ani In 
acexs:* zi patnoții cubar.: care 
s-au unit în junii mareiiu iiu a> 
Cube:. Jose Mar*. »u chemat po
porul iuptă hoariti kupoeira 
doc£=aț:« coloniale aparnole. 
peseu libertajea y: independența 
patriei.

La 24 febrare Ia Havana i 
ar— loc o grandx>asâ maciies- 
tațîe a oaae- k>r modi tn apr.- 
jccX j-.-str-uhu revoluționar a! 
Cariei al pian-ruor lui de fao- 
nn a mei eccootn;; indepec- 
deoie ți dne dezvoltate ia re- 
■nbikâ. Ca acest pr-ie; din toate 
ooiLrde Cd>e au sosit p>su 
6.CU? de ccodocaioa ai organ:- 
rațiitar sioifrcaLe pe**~J a ad^ce 
ta coooțlzcU hă F-dri Cast.'?, 
șer£ gurerauZxr revoiuV^w, no- 
tarirea adoptau kt uuac:m:tate 
de
a varsa 
sută ir 
oe x.i-3

carrxz.”. srziKri eutnn: de 
de bană r:îe pairu Ia 
sa£ar~- - 
ralîaare a țării.

Lc HoUe, a avut loc nu de mult cea de-a lll-a întRnire a pio- 
nier’lar din R. D. Germanâ. S-au desfășurat numeroase mani
festo - culturale, concursuri sportive. Imaginea noastră este 
.-ctâ în timpul concursului celor mal mici constructori de aero și 

navo- modele.

Planul da activitate a Asociației 
de prietenie sovieto-romînă pe anul 1960

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite: Conducerea 
JtaKtafieî de prietenie sovieto- 
ronsnă a d.scutat și a aprobat 
piaoal de activitate a asociației 
pe aaai I960.

It Uniunea Sovietică vor Ii 
rirMSflrite multe date jubiliare și 
mer*>nb<îe din viața Romîniei, 
pnatre care cea de-a 16-a ani- 
wwt a eliberării Romîniei de 

jegn! fascist, centenarul 
l '-nersnății din Iași, aniversa
ri a v' de ani de la nașterea 
tai v.naiț Sadoveanu.

Se Revede ținerea unui mare 
od* de conferințe despre Romi-

O acțiune provocatoare 
a autorităților iraniene

— Nota 
adresată

Ambasadei U.R.S.S. la Teheran
Mi-sterului Afacerilor Externe 

al Iranului —

nia, organizarea a numeroase ex
poziții de fotografii, prezentarea 
de concerte de muzică romîneas. 
că, sporirea rețelei de cercuri 
pentru studierea economiei, cul
turii, istoriei și geografiei Romi- 
niei șj cercuri pentru studierea 
limbii ronxne.

Se prevede lărgirea excursiilor 
turistice din R. P. Romînă în 
U.R.S.S. și din U.R.S.S. în 
R. P. Romînă.

Asociația de prietenie sovieto- 
romînă, care a fost creată cu 
aproape doi ani în urmă, numă
ră în prezent 50 de membri — 
colective de întreprinderi și in
stituții. Printre acestea sînt mari 
întreprinderi ca Uzina de rut- 
menți nr. 1 din Moscova și Uzi
na metalurgică din Transcauca- 
zia. Prezidiul Academiei de 
Științe a U.R.S.S., multe insti
tuții de învățămirrt superior etc.

fries al acuzării, tribunalul 
găsit acuzațiile neîntemeiate 
a clasat procesul.

MOSOO^'A

Procesul intentat 
ziarului wAvghi“ 

a fost clasat
LVA 35 (Agerpres) — La 
brnarie in orașul Mitilini 

țjla Lesbos), a lost judecat 
larului ^.Av-

xedesc sa. 
Vasuier ;

re a ord:nei. a anchetatori- 
*< ne:s<xiaiului d nlr-o serie 
incruon iratueae..

Concoarte." Ambasada 
R.&S. La Teheran a declarat 
i un poate oausâdera drept sa- 

trMăcatoare nxa Jlirxsterulm A- 
tacer4or Externe al Irandui d:a 
o octombrie 1966 care este răs- 
junsJ j oria ambasade: 4a 
28 seț'.enbne 1956 ca pr.tnre la

unță ziarul *Av- 
cameni politici 

avoca'ti lliu Galinos și Nule- 
— fost deputat al parlamen

tului, s-au angajat să apere zia
rul. In calitate de martori ai 
apărării au compărut deputați și 
oamenii politici din diferite par
tide de opozi'.ie, ziariști de dife
rite orientări politice

Sub influenja protestelor din 
partea apărării și opiniei publice 
și ținind seama de caracterul du- 

a 
Și

Bundeswehrul nu are destul loc 
în Re Fe Germană^

— Un articol pu&icat in ziarul „Komsomolskaia Pravda" 
«asco» j a» - — tâss
■ wihu c_> 25 M K’* c pai' rof smb
- — - - £—erw

RJ Cerat*.
M r.

<■ ».

W1
Strategii aulitari ai N.A.T.O. i au 

îngrijit u arigure Bundeswehru- 
lui _un «pate al frontului- in 
țările vecia* participante la blo
cul Atlanticului de Nord. Ziarul 
^Nevrs Chronide“ scrie că există 
acorduri in baza cărora Germa
nia Occidentală construiește baze 
și depozite de armament pe teri
toriile Bekiei. Olandei, Dane
marcei *i Norvegiei.

Generalii Bundeswehrul ui sînt 
de părere că armele nu trebuie 
sâ ruginească, iar sotdații nu tre
buie să stea inactivi. în Germa
nia Occidentală nu este destul 
loc pentru poligoane și manevre. 
Aviația hitleristă renăscută se 
antrenează in Turcia. Dar și a- 
colo este puțin lor pentru în
cercarea raebetelor americane cu 
«are este înarmat Bundeswehrul. 
Se duc tratative cu Portugalia și 
Italia pentru a se acorda poli
goane corespunzătoare 
v estgermane.

Nu degeaba se spune 
vine mîr.cind. După ce 
baze în țările N.A.T.O., Germa
nia Occidentali trece peste ca
drul în care ar fi vrut s-o țină 
,-alia(ii** ei vesteuropeni. La ce 
poate duce politica de complici-

Militariștii de la Bonn

armatei

că pofta 
a primit

obțin anumite drepturi în Franța
PARIS 26 (.Agerpres). — 

geațfa France Presse anunță 
Jb por-da unor știri difuzate 
presa, potrivri carora Franța 
fi refuzat sa pună la dispoziția
tortelor armate vest-gennane 
baze in Franța, un purtător de 
cuvint al Ministerului Afacerilor 
Externe al Franței a declarat că

că 
de 
ar

au și fost încheiate acorduri cu 
guvernul R.F.G. prin care i se 
acorda acestuia anumite drep
turi in Franța, printre care drep
tul de a crea stocuri și depozite. 
Acest purtător de cuvint a de
ci arat că nu este exclus ca în 
viitor să fie încheiate și alte a- 
corduri de acest fel.

tate la înarmarea nelimitată a 
Germaniei Occidentale ? Nu este 
întîmplâtor că aici lumea se gîn- 
deșle la aceasta. Reînvie în me
morie „axele“ care nu au acțio
nat așa cum ar fi vrut cercurile 
guvernante din Anglia și Franța 
in deceniul al patrulea al seco
lului nostru.

Poftele vestgerraane devin a- 
inenințătoare. în afară de a- 
ceasta, alianța militară a Germa
niei Occidentale, ca membră a 
N.A.T.O., cu Spania franchistâ, 
țară fascistă care a luptat de par
tea lui Hitler, ar dezvălui po
poarelor caracterul reacționar al 
activității ,.aliaților“ nordatlan- 
tici. Tocmai acest lucru deter
mină Londra și Washingtonul să 
ia atitudine împotriva perspec
tivei „axei Bonn-Madrid“. înă
untrul N.A.T.O. a izbucnit o 
nouă criză, generată de contra
dicțiile acute dintre membrii a- 
cestei organizații.

i

AJO5COV.4 — In seara 
de 25 februarie a sosit la Mos
cow primarul orașului San 
Francisco, George Christopher 
împreună cu soția sa și cu un 
grup de ziariști care \l însoțesc.

VARȘOVIA. — La 2-3 februarie 
a început tn sala Filarmonicii 
ae stat din Varșovia, cel de.al 
6-lea concurs internațional de 
pian ,,Fr. Chooin". La concws 
participă pianiști dintr.un număr 
dg 31 de țări. In juriul 
concursului, se afiă și prof. Flo- 
rica Muztcescu. Din partea R. P. 
Romine, la concurs participă pia
nista Marie la Rădulescu.

PARIS. — Agenția France 
Prcsse anunță de la Cap Cana
veral că înceicarea d? a lansa 
un satelit amer’can experimental 
.Midas* a eșuat
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Japonia și-a încălcat 
angajamentul de a colabora 

cu U. R. S. S.
— Nota guvernului 

guvernului
MOSCOVA 26 (.Agerpres). — 

TASS transmite : La 24 februa
rie Gheorghi Pușkin, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a remis lui S. Kado- 
waki, ambasadorul Japoniei în 
U.R.S.S., răspunsul guvernului 
sovietic la nota din 5 februarie 
a guvernului japonez. Guvernul 
sovietic a declarat din nou că 
tratatul japono-american este 
îndreptat împotriva Uniunii So
vietice, a R. P. Chineze și a ce
lorlalte state iubitoare de pace 
din Asia și Extremul Orient, EI 
complică situația în aceasită re
giune și ridică o nouă barieră 
în calea lichidării încordării in
ternaționale.

Guvernul japonez duce o poli
tică de înarmare a țării și de

i sovietic adresată 
japonez —
participare la blocuri militare, 
ceea ce este în flagrantă contra.

‘ dicție cu spiritul vremii și cu nă
zuințele de pace ale popoarelor, 
inclusiv ale poporului japonez.

In nota guvernului sovietic se 
arată că încheierea de către Ja
ponia a unui nou tratat militar 
cu S.U.A. este în contradicție cu 
declarația comună sovieto-japo- 
neză din 19 octombrie 1956. 
Semnînd acest tratat, îndreptat 
împotriva securității Uniunii So
vietice, Japonia și-a încălcat in 
mod vădit angajamentul de a 
colabora cu Uniunea Sovietică 
in interesele menținerii păcii și 
securității in Extremul Orient și 
de a dezvolta relații de bună ve
cinătate și prietenești între cela 
două țări. .

Criza guvernamentala 
din Italia

ROMA 26 (Agerpres). — La 
25 februarie președintele Con
siliului de Miniștri al Italiei, 
Segni, a comunicat in cadrul șe
dinței Senatului că guvernul e 
hotărît să demisioneze. Luînd 
cuvintul imediat după Segni, 
președintele Senatului, Merza- 
gora, a criticat cu asprime fe 
conducătorii partidelor liberal și 
damocrat-creștin pentru că au 
provocat criza guvernamentală 
fără nici un fel de consultare cu 
parlamentul.

Declarația lui Merzagora este 
considerată drept o nouă do
vadă a divergențelor profunde 
din lagărul guvernamental.

La 25 februarie Palmiro To
gliatti, secretar general al C.C. 
al Partidului Comunist Italian, 
a declarat că țara are nevoie de 
un guvern „care să traducă în 
întregime în viață constituția, să 
înnoiască politica economică 
și politica externă, să realizeze 
autoguvernarea regională, pla
nurile regionale de dezvoltare e- 
conomică în condițiile unui con
trol democratic asupra realiză
rii lor, să predea sursele de e- 
nergie în mîinile statului, să 
ducă lupta împotriva șomajului 
și a mizeriei și o politică ex
ternă activă care să contribuie 
la slăbirea încordării internațio
nale și la apărarea păcii”.

Măsuri de salvare 
a unor mineri la Zwickau
BERLIN 26 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
A.D.N., la 22 februarie s-a pro
dus la Zwickau o catastrofă mi
nieră. 174 de mineri au rămas 
îngropați în mină. Pînă la 26 
februarie au fost salvați 51 de 
mineri. Au fost de asemenea 
scoase din mină cadavrele a 48 
de mineri. Lucrările de salvare 
continuă.

La 24 februarie, O. Grote- 
wohl, J. Dieckmann și E. Cor- 
rens au sosit la fața locului. 
Președintele Consiliului de Mi-

niștri al R.D.G., O. Grotewohl, a 
raportat membrilor guvernului 
despre măsurile luate de urgența 
și despre activitatea Comisiei 
guvernamentale pentru lucrările 
de salvare, condusă de Kurt 
Gregor, prim-vicepreședinte al 
Comisiei de stat a Planificării. 
Guvernul R.D.G. și Uniunea 
sindicatelor libere germane au 
liotărft sâ acorde ajutoare spe
ciale familiilor victimelor.

Ziua de sîmbătă 27 februarie 
este considerată zi de doliu na
țional în memoria victimelor.

Tovarășului
OTTO GROTEWOHL,

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate 
Germane

BERLIN
In numele Guvernului și poporului romîn, vă rog, scumpe to~ 

rarășe prim-ministru, să primiți cele mai sincere condoleanțe și 
expresia solidarității noastre frățești cu ocazia grelei pierderi 

suferite de oamenii muncii din R.D. Germană în urma catastro
fei miniere de la Zwickau.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

★ ★
Către

Federația Sindicatelor Libere Germane — F.D.G.B.
BERLIN

Sindicatele și oamenii muncii din Republica Populară Romînă 
au aflat cu nespusă durere despre tragica catastrofă minieră de la 
Zwickau.

împărtășind marea dv. durere, vă rugăm să primiți condolean- 
țele noastre și să asigurați familiile victimelor de profunda noastră 
compasiune.

CONSILIUL CENTRAL AL SINDICATELOR 
DIN REPUBLICA POPULARA ROMINA

Nemaipomenitele „vitejii" 
ale unui general american

(Urmare din pag. l-a) 

cu automobilul. Oriunde s-ar 
afla piloții, motoarele automo
bilelor trebuie să funcționeze. 
Este suficient cel mai mic 
semnal pentru ca mii de si’ 
rene să dea drumul unui va
carm sonor, să alunge lumea 
în cele mai „ultrali tipuri de 
adăposturi antiatomice, unde 
oamenii cu ochii holbați de 
groază să se întrebe : ne vor 
ajunge ori nu radiațiile ato
mice ucigătoare ?

Se creează astfel o isterie 
războinică de mari proporții.

Iar generalul Power fiind 
un tip nestăpînit are inițiati
vă neîncetat. Chiar recent 
domnul general a cerut să fie 
introdusă o ..gardă perma
nentă aeriană**. Tot timpul, 
zi și noapte, avioane ameri
cane încărcate cu bombe ato
mice vor zbura deasupra te
ritoriului american de la o 
graniță la alta. Ce efecte poa
te avea o asemenea măsură 
macabră ? In primul rind 
stîrnirea groazei, ațîțarea 
psihozei de război. Există 
apoi încă ceva ce constituie 
sufletul tuturor vitejiilor ne
maipomenite ale bravului sol
dat Power : profiturile de pe 
urma industriei aeronautice. 
Agenția U.P.l. relatează că 
pentru înfăptuirea „gărzii" 
lui Power, in proiectul de bu
get al S.U.A. pe anul finan
ciar 1960-1961 a fost inclusă 
„o anumită sumă necunoscu
tă". Se amintește că numai 
o variantă a planului privitor 
la starea de pregătire maxi
mă a aviației necesită peste 
1.156.000.000 dolari.

Aci ajunși, aflăm de fapt 
de unde pornește zelul și do
rința de faimă a generalului

Thomas Power. Logica e 
simplă: garda macabră a lui 
Power = „război rece** = 
cursa înarmărilor. Or, planu
rile lui Power scontează mă
rirea numărului de bombar
diere americane și aceasta 
este tocmai ce dorește un 
grup puternic de monopoliști, 
interesați în sporirea comen
zilor militare, aducătoare de 
venituri. Astfel crește zi de 
zi, oră de oră, cererea de 
avioane, totodată și profi
turile uzinelor aeronautice. 
Dacă un bombardier B-36 a 
costat 4.000.000 de dolari, iar 
cel de tipul B-47 suma de 
5.000.000 de dolari, bombar
dierul B-52 costă 10.000.000 
de dolari și producția conti
nuă să crească. în prezent se 
lucrează la crearea bombar
dierului B-58 în valoare de 
30.000.000 dolari, și a avio
nului X-15 de 100.000.000 do
lari.

Acestea sînt motivele care-l 
fac pe generalul Power să se 
agite atita, să invoce peri
cole inexistente, să bage groa
za în poporul american, și să 
se arate viteaz stimulînd iste
ria războinică.

Ploaia de aur pe care ma
rele strateg al ,,gărzii aeriene" 
o stimulează se abate destul 
de substanțial și asupra gene
ralului Power, salvatorul... 
Americii, dar al Americii 
trusturilor de armament.

Există însă tot mai mulți 
politicieni americuni lucizi 
cure încep să se opună uces 
tui gen de isprăvi iresponsa
bile ale unor generali de 
teapa lui Power. Powerii în
cep să fie simțiți tot mai 
mult pe spatele poporului 
american ca adevărate... po
veri.
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