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In întîmpinarea 7Âlei de 8 Martie
Fruntașe 

în muncă 
la uzinele 

„1 Mai“ Ploeșfi fruntașă pe raion
Utemlsta FLORICA STOIAN este 
strungar fruntaș. Ea depășește 
permanent norma cu 

la sută.
35-40

Deșl a absolvit facultatea abia 
de doi ani, inginera RODICA 
COSTANDACHE conduce cu 
competență sectorul de cromaj.

Fruntașâ în producție, împărtă
șind mereu din experiența sa, 
sudorița PUIU MARGARETA este 

mîndria secției cazangerie.

în Uzina „Grigore Preoteasa** 
sînt 34 de brigăzi de tineret ! 
Cele mai multe sini formate din 
băieți. Totuși, fruntașă pe uzină 
și pe raion este brigada lui Ca
zacii Maria.

în secția telefonie șirurile de 
mașini din dreapta și din stînga 
noastră, cu zumzetul lor de bon
dari, mi-au reținut atenția. Nu 
mai văzusem asemenea mașini 
pitice, cocoțate pe niște mese 
înalte incit păreau mai degrabă 
niște aparate optice decît mașini 
cu care se fac bobine și alte pie
se necesare telefoniei. „îs mașini 
făcute de noi, aici în uzina ; 
îs mici dar perfecționate, moder
ne", mi se spune. Lîngă mese, 
pe niște scaune stăteau fetele. 
Majoritatea lucrătoarelor erau 
fete tinere. încăperea strălucea 
de ordine și curățenie. La o 
masă, în fața unei mașini, o fe
tișcană subțirică și mlădie cu 
părul castaniu retezat scurt, șco
lărește : Maria Cazacu. Intrăm 
într-o discuție despre brigadă, 
despre producție.

— Prea multe lucruri n-am ce 
vă spune, mă avertizează ea. 
Brigada e formată din zece fete. 
Aproape toate sini colege de la 
școala profesională pe care au 
urmat-o în cadrul uzinei. Tinere 
toate, au în jurul a 20 de ani. 
Brigada a luat ființă acum, 
5 ani. De trei ani este responsa
bilă ea, Cazacu Maria. Repede 
s-au strîns și celelalte la discu
ție. Marciu Elena, Bârbulescu 
Bădița, lonescu Constanța, Cru- 
ceru Ioana, Bogatu Maria. în
drăznețe, nu așteptau să fie pof
tite să vorbească. Fie că se vor
bea despre plan, despre produc
ție, despre metode, fie că se dis
cuta despre ultimele filme sau 
cărți apărute, se dovedeau la fel 
de competente. Brigada reali
zează cea mai mare depășire de 
plan. Pe ianuarie au înregistrat 
o depășire a planului cu 18 pro
cente la sulă. Pe februarie la 
fel. Sînt fruntașe la economii 
de materiale : sîrmâ de cupru, 
email, hirtie de condensator, co
sitor, carcase etc. Numai în luna 
ianuarie au realizat economii 
de materiale în valoare de 
17.500 lei. Este cifra cea mai 
ridicată de economii pe care a 
realizat-o vreo brigadă de tineret 
din uzina lor într-o lună. Deci, 
cum s-ar spune succese pe toate 
fronturile. Această brigadă alcă
tuită numai din tinere, este in
vidiată de multe brigăzi din 
uzină. Bătălia pentru suprema
ție la titlul de brigadă fruntașă,

Co-conduse de 
Verișan Semira-

se dă între cele 
zăcu Maria și 
mida. Cît privește producția se 
țin una de alta. La economii 
cea a lui Cazacu este mai bună. 
Fetele ei se gospodăresc mai 
bine. La muncă patriotică, la 
fel, sînt cele mai active.

Atît ani putut să aflu de la 
ele. Altceva au spus că n-au ce
rni mai spune. Le-am întrebat 
cum de reușesc să-și depășească 
sarcinile de plan lună de lună, 
cum reușesc să realizeze așa im
portante economii ?

— Muncim bine, nu pierdem 
vremea !

Da, e un răspuns și acesta, 
însă nu-i totul.

Fetele din brigada lui Cazacu 
Maria, au redus rebuturile la 
zero. Nu mai rebutează nici o 
bobină. Dacă se întîmplă sd 
aibă vreuna o întrerupere, o re- 
bobinează recuperînd toată sîrma 
și materialele. Inițiativa s-a 
extins.

Dar despre inovație de ce nu 
pomeniți ?

— Să spună inovatorul, zicea 
Cazacu uitîndu-se, spre șeful sec
ției telefonie, tehnicianul Nico
lae Bavinschi.

— Da, am să spun că 
m-ați ajutat, 
Bavinschi. 
dacă...

Fetele au
vația a fost

voi 
a replicat tovarășul 
Fără voi nu știu

experimentata chiar pe mașina 
lui Cazacu. Apoi cînd s-a văzut 
că ea ridică productivitatea 
muncii cu 30 la sută — lucrîn- 
du-se simultan la 4 bobine tn 
loc de 2 — celelalte fete au ce
rut să se aplice și la mașinile 
lor dispozitivul cu pricina, cît 
mai urgent.

La prima vedere toate acestea 
nu spun prea mare lucru. Cer
cetate mai adine aceste fapte, 
descoperi că fetele din brigada 
lui Cazacu Maria, ca și multe 
altele din uzină, au conștiința 
valorii patriotice a muncii lor, 
și aceasta este în fond faptul cu 
cele mai multe și mai profunde 
semnificații.

Ți se par la început numai 
niște fetișcane istețe și harnice. 
Ascund însă, viața, sufletul 
lor, adevărate romane. Le 
place poezia, muzica, dansul. 
Au sensibilitate, sînt receptive 
la artă, dar și la dragoste. Cele 
10 fete formează, pe lîngă o 
brigadă de bobinatoare fruntașe 
și un cerc de prietene ale filmu
lui. După vizionarea cîte-unui 
film să auzi apoi discuții, co- 

dezbat 
aceeași 

care le

mentarii, controverse ; 
problemele de artă cu 
ardoare tinerească cu 
place să muncească pe tărîmul 
construcției socialiste. Așa sînt 
ele, fetele din brigada nr. 20 
condusă de Cazacu Maria.

Tractoristul Dobra Morin, de la S M.T.-Lehlîu, lucrează la ară
turi pentru G.A.C, din comuna Lupșonu, raionul LeMiu.
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Primirea de către președintele 
Consiliului de Miniștri Chivu Stoica, 
a ambasadorului R. P. F. Iugoslavia 

la București
Vineri 4 martie a.c. preșe

dintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine, 
Chivu Stoica, a primit tn 
diență pe noul ambasador

au-
___ ,_ r_ ___  _________ ex
traordinar și plenipotențiar al

R.P.F. Iugoslavia la București, 
Arso Milatovici.

La audiență a asistat mini
strul Afacerilor Externe, Avram 
Bunaciu.

Consiliului de
Chivu Stoica, a primit pe noul ministru 

al Belgiei la București
Vineri 4 martie a.c., 

dintele Consiliului de 
al Republicii Populare 
Chivu Stoica, a primit 
diență pe nou-I trimis

preșe- 
Miniștrl 
Romine, 
în au- 
extraor- 

dinar și ministru plenipotențiar 
al Belgiei la București, Marcel 
de Vlieger.

La audiență a asistat mini
strul .Afacerilor Externe, Avram 
Bunaciu.
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Concursul bienal
Biblioteca în slujba11

construcției socialiste"
Dumitru Boriga 

director general în Ministerul 
învățămîntului și Culturii

*

Brigada Măriei Cazacu, la

sfat

Foto : N. STELORIAN

Cind
Nici un rebut I Aceasta este 
deviza controloare! de calitate 
DINU ELENA, deviză pe care 
n-a călcat-o pînă în prezent.

Foto : PAVEL POPESCU

hidro- 
la Bi- 
avH-

Constructorii barajului 
centralei „V. I. Lenin" de 
caz desfășoară o muncă 
tată pentru grăbirea terminării 
acestui obiectiv.

La 4 martie constructorii ba
rajului aveau un avans de 15 
zile față de grafic. Din canti'a- 
tea totală de beton prevăzută a 
fi turnată în marele stâvi'ar de 
pe Bistrița, pînă acum s nu tu*- 
nat mai mult de trei sferb ri.

D-rtorită creșterii productivitâ 
ții muncii, a reducerii pierderi
lor de fier, beton, cherestea și 
alte materiale, precum și inova
țiilor aplicate, constructorii ba- 
rajului au obținut de la incea*'- 
rea construcției lui și pînă la 1 
februarie economii în valoare de 
peste 8.500.C00 lei.

(Agerpres)

Ulița cu casele cele mai noi, 
c'urate în zid, acoperite cu ta
blă ori țiglă, este cunoscută în 
comuna Radovanu. raionul Ol
tenița sub numele de „ulița 
colectiviștilor**. Au numit-o așa 
pentru că aici și-au înălțat case 
numai și numai familii de colec
tiviști și mai cu seamă dintre 
acelea tinere care și-au înteme
iat de curînd cămine. Pe această 
uliță și-a construit casă nouă 
și tînărul colectivist Nicolae Te- 
revlej.

La început, cînd a intrat în 
gospodăria colectivă toată lu
mea îl aprecia pe Nicolae Tere- 
vlej ca pe un om vrednic, bun 

. gospodar. Unde muncea el se 
cunoștea : „Aici, a lucrat Nico
lae" spunea brigadierul dîndu-1 
exemplu celorlalți tineri.

Toamna la împărțirea roade
lor muncii de peste an mult s-a 
bucurat bătrina sa mamă cînd 
a văzut că în fata casei se o- 
presc carele încărcate vîrf cu 
bucate

Mai tîrziu Nicolae s-a adresat 
consi.iului ae conducere cu ru
gămintea de a-1 ajuta să-și ri
dice și el o casă. Membrii con
siliului de conducere ca și cei
lalți colectiviști i-au ascultat ru
gămintea și au hotărît să-i dea 
tot sprijinul. Singur și-a aies

VASILE CABULEA

Viața culturală 
a tineretului

In anii de democrație popu
lară partidul și guvernul nostru 
au creat, alături de celelalte in
stituții culturale, o largă rețea 
de biblioteci — centre importan
te de răspîndire a culturii noi, 
socialiste.

Astăzi, numai în sistemul așe
zămintelor culturale funcționea. 
ză 16 biblioteci regionale și una 
orășenească în Capitală care în
trunesc 1.689.000 volume și 
10.000 cititori în medie, fiecare ; 
237 biblioteci raionale, orășe
nești și populare cu 4.218.000 
volume și 412.000 cititori; 
11.150 biblioteci comunale și să
tești care au înscris în anul 
1959, 600 și respectiv 250 cititori 
în medie fiecare. Numai în a- 
ccste biblioteci fondurile de cărți 
însumează peste 18.000.000 vo
lume cărți șî 3.000.000 cititori 
care au citit în decursul anului 
1958 peste 20.000.000 volume.

In afară de acestea, în patria 
noastră mai funcționează un 
mare număr de biblioteci sindi
cale, școlare, universitare etc.

Aceste cifre apar cu atît mai 
evident dacă le comparăm cu 
moștenirea primită de la regimul 
burghezo-mașieresc, cînd existau 
cîteva biblioteci științifice, muni. 
cipale și un număr de biblioteci 
particulare de împrumut cu lite
ratură bulevardieră. Numărul in- 
fim de biblioteci și cărți nu ser
vea educării celor ce muncesc, 
ci scopurilor propagării ideolo
giei burgheze, răspîndind obscu
rantismul și ura de rasă. Lucră
rile editate de partidul nostru în 
ilegalitate sau de unii scriitori 
progresiști, ajungeau cu mare 
greutate, cu mari sacrificii la oa
menii muncii datorită persecuții
lor regimului burghezo-moșie- 
resc. In satele Romîm'ei burghe- 
^o-moșierești în anul 193? — 
după statistici foarte optimis
te — revenea o carte la 25 lo
cuitori. în momentul de față în 
bibliotecile publice și școlare din 
satele patriei noastre, revin 2 
cărți pe cap de locuitor.

Astăzi ca urmare a condiții
lor excelente, create de partid, 
au fost editate și tipărite milioa
ne de cărți din care o bună par
te intră în fondurile bibliotecilor. 
Un număr tot mai mare de cărți 
politice, literare și tehnice este 
la dispoziția oamenilor muncii 
de la orașe și sate.

Pentru ca munca cu cartea să 
aducă o contribuție mai mare la 
îndeplinirea sarcinilor trasate 
de partid pentru ridicarea nive
lului de cunoștințe al maselor și

pentru a stimula muncă eu car
tea, Ministerul Invățămîntului și 
Culturii a întreprins o serie de 
acțiuni printre care întrecerea 
între biblioteci, concursul pentru 
cea mai bună bibliotecă etc.

In vederea extinderii activită
ții bibliotecilor din sistemul așe
zămintelor culturale, a atragerii 
masive la citit a muncitorilor, 
țăranilor muncitori, intelectualii 
lor și tineretului, pentru perma
nentizarea acestora ca cititori ai 
bibliotecilor, pentru ca munca cu 
cartea să sprijine mai concret 
sarcinile construcției socialismu
lui. recent a fost instituit de că
tre* Ministerul Invățămîntului și 
Culturii concursul „Biblioteca în 
slujba construcției socialiste".

La acest concurs participă bi« 
bliotecile din sistemul așezămin-4 
telor culturale : regionale, raio^ 
nale, orășenești, comunale, să
tești’ și din G.A.C.

Obiectivele concursului, pe lîn
gă mărirea numărului de cititori, 
prevăd și o serie de sarcini ca
litative. Ele se referă la perma
nentizarea cititorilor bibliotecilor 
și orientarea lor spre lectura căr
ților care îi ajută la înțelegerea 
mai profundă a politicii partidu
lui nostru, la însușirea unui nu
măr de cunoștințe tehnice și 
agrotehnice, la acumularea unui 
minim de cunoștințe științifice.

Concursul își propune să con
tribuie la mobilizarea oamenilor 
muncii la construcția socialistă 
prin aceea că intensifică munca 
de popularizare a publicațiilor 
tehnice și agrotehnice în scopul 
ridicării necontenite a calificării 
muncitorilor și țăranilor munci- 
tori? a însușirii și aplicării celor 
mai noi metode de muncă, a ino
vațiilor și raționalizărilor, a ifl-» 
vențiilor.

Pentru aceasta bibliotecile re
gionale vor trebui să-și întă
rească secțiile tehnice organizate 
în cursul anului 1959 prin abo
namente la publicațiile de spe« 
cialitate și să aprovizioneze bi\ 
bliotecile din regiune (raionale, 
orășenești, comunale și sătești) 
cu publicațiile tehnice și agro
zootehnice.

Un loc principal In obiectivele 
întrecerii îl ocupă concursul „Iu. 
biți cartea", care stimulează 
dragostea tineretului pentru cu
noașterea literaturii naționale și 
universale, a cărții politice, teh
nice șî științifice.

Se prevede ca numărul purtă-» 
torilor insignei de „Prieten al căr-

(Continuare în pag, 2-a)
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O acțiune frumoasa
Sfirșit de săptâmină. Pe dru

mul ce duce către perimetrul în
tovărășirilor agricole din co
muna Cartojani. raionul Videle, 
trece un convoi de care încăr
cate. Tinerii care le însoțesc fac 
Mrte din brigăzile utemist- de 
nmacă patriotică. Sînt ți două 
acordeoaze.

Cel care m-a lămurit despre 
ce este '.orb. a fost tovarășul 
Adrian Țigara, secretarul co- 
uritetax: L.TAV comună. In 
dorința de a contribui la mări
rea product io igrxole Ia hec
tar. utemișbi comunei s-au gfu- 
dit să transporte pe terenul în- 
tovărășiilor tngrățămtate na
turale, ceea ce au ți făcut

NEAGU LDROIL'

in conștiința colectivistului 
trezește individualismul

Se pregătesc pentru concursul
regional artistic

alte măsuri care erau 
necesare pentru des
fășurarea unei boga
te activități cultural- 
artistice.

In rezolvarea tutu
ror acestor probleme 
noul director a fost 
sprijinit de organiza
ția de partid, de

tonă a fost numit di
rector al căminului 
cultural, un rinăr en
tuziast și cu dragoste 
față de noua muncă, 
începutul c fost greu. 
Trebuiau mobilizați 
tinerii care s-au dez
obișnuit să mai dea 
pe 
mai

la cămin, apoi 
trebuiau luate și

or-

bază 
către 

comitetul executiv a' 
sfatului popular co
munal care a organi
zat o sesiune extra
ordinară de analiză 
a octivitâțH culturale. 
In urma masurilor 
cc-e cu fost luate, 
printre alteie, s-a în-

ganizoțkj de 
U. T. M. și de

ființat și o brigadă 
de agitație care a și 
prezentat primul 
soectacol în fața ță
ranilor muncitori.

Acum, tinerii din 
romuna Ștefești se 
pregătesc cu febrili
tate pentru con
cursul artistic regio
nal care se va des
fășura în curînd. E- 
chipa de teatru din 
care fac parte și u- 
temiștii Stela Matei, 
Ciocîrlan Ion, laman- 
aei Ion, Constantino- 
îu Ion și alții pregă
tesc piesa „Cei care 
rămîn singuri4* de 
scriitoarea Lucia De
metrius. Pregătiri in» 
tense fac și formații
le de cor și dansuri

GH. NILA 
turnător

1. BORCEA 
tehnician

locul de casă, la șosea, teren pe 
care i l-a dat gospodăria colec
tivă. După ce și-a procurat o 
parte din materialele de cons
trucție, gospodăria i-a venit în 
ajutor complectîndu-i-’e pe cele 
care-i lipseau. Cînd a avut ne
voie de căruțe pentru transpor
turi le-a primit tot de 
podăria colectivă. De 
fiecare dată Nicolae 
a simțit umărul to
varășilor săi de mun
că, ajutorul lor.

S-a dovedit însă că 
Nicolae Terevlej nu știe 
țuiască așa cum se cuvine faptul 
acesta. Nicolae și-a făcut casă. 
Iși văzuse dorința împlinită. De 
acum nu-1 mai interesa dezvol
tarea gospodăriei colective. Lo 
muncă venea tot mai rar. Cînd 
șeful de echipă îl chema să vină 
la lucru, căci era nevoie de brațe 
de muncă, el răspundea :

— Aș veni, dar mai am ceva 
de făcut, pe lîngă casă.

Și răspundea în felul acesta 
fără să roșească, fără să se ru
șineze. Preocupat aproape în 
exclusivitate numai de interesele 
sale. Nicolae a întors propriu- 
zis spatele colectiviștilor, inte
reselor generale ale colectivei.

Pretutindeni el nu se vede de- 
cît pe el și interesele sale.

Nicolae Terevlej n-a înțelesei 
singura cale de a trăi din ce în 
ce mai bine este munca în gos
podărie, că principala bază a 
bunăstării fiecărui colectivist 
stă în întărirea și dezvoltarea 
continuă a gospodăriei.

depărtîndu-se spre ogoarele în
cărcate de rod ale colectivei.

N-am putea spune că Nicolae 
ședea chiar degeaba. Cînd for
fota de pe uliță se mai potolea 
el punea în desagi cite 
vedre

furtișaguri, 
cererea co- 
condamnat

inovație

ce

să pre-

la gos-

In timp ce alți tineri ca Stan 
Barbu, Marin Surdu, etc., mun
ceau cu rîvnă pe ogoarele gos
podăriei colective pentru ca ro
dul să fie mai bogat, gospodă
ria colectivă să înflorească, iar 
colectiviștii să trăiască mai 
bine, Nicolae Terevlej își vedea 
ce treburile sale mărunte, de in
teresele sale egoiste.

Astă toamnă, cînd muncile în 
gospodăria colectivă erau în toi 
și fiecare braț de muncă era ab
solut necesar colectiviștii s-au 
adresat și lui Nicolae Terevlej 
să-i ajute măcar, la strînsul re
coltei. Dar Nicolae parcă nici 
nu ar fi auzit această chemare, 
parcă nici n-ar fi văzut cum 
sute de colectiviști trec în zorii 
zilei pe sub ferestrele casei in-

două
de vin și pornea spre 

ia trenul ce cuce le 
București, să mai fa
că niscaiva negoț.

Aceasta în timp ce 
într-o anumită îm
prejurare din lipsă de 
brațe de muncă, o 

cultura de ardei necu- 
la timp a fost atinsă de 

brumă și astfel compromisă, iar 
sfecla de zahăr de pe două hec
tare a rămas nerecoltată la 
timp.

Fii atent. Nicolae Terevlej, să 
nu epuci, în cele din urmă, pe 
urmele fratelui tău mai mare, 
Ion Terevlej !

Ion Terevlej și-a făcut și el 
casă cu ajutorul colectiviștilor. 
Dar nici pe departe el nu a răs
puns acestui sprijin prin pro
pria sa muncă. După ce s-a vă
zut cu casă n-a mai dat pe la 
gospodărie decît atunci cînd îi 
convenea. Mai mult: conside
red gospodăria ca pe un loc 
unde el se poate ocupa de afa-

ceri s-a apucat de 
fapt pentru care, la 
lectiviști’.or a fost 
de justiția populară.

Organizația U.T.M. din
drul Gospodăriei colective „Olga 
Bancic44 din Radovanu a orga
nizat învățămîntul politic la 
care a antrenat multi tineri. La 
adunările generale ale organiza
ției U.T.M. au participat ca in
vitați numeroși tineri colectivi
ști. In munca c.'e educare a tine
rilor s-au folosit diferite forme. 
Dar toate acestea nu au fost 
îndreptate, cu suficientă putere, 
în direcția combaterii individua
lismului, această trăsătură 
caracter nesănătoasă care 
mai manifestă la unii tineri 
Nicolae Terevlej. Partidul 
învață că și după intrarea 
G.A.C. la unii țărani se i 
păstrează reminiscențe e vechi
lor mentalități individualiste 
de mic proprietar de pămint. 
Aceasta cere intensificarea mun
cii de educație și după intrarea 
în gospodăria colectivă pentru 
formarea atitudinii noi, socia
liste, față de muncă, față ce 
bunul obștesc, pentru cultiva- 
pea spiritului colectivismului.

L1VIU POPESCU

de 
se 

i ca
ne 
in 

mai

1 n primele două luni 
annlui 1960, 31 de 
de pe șantierul Onești au 

depus 28 inovații cabinetelor 
tehnice, inovații care aduc eco- 
conomii antecalculate de peste 
910.000 lei. Tînirul tîmplar 
Dorin Damian a venit cu pro
punerea de confecționare a unui 
„disc pentru șlefuirea hîrtiei 
sticlatâ“ re aduce economii an
tecalculate de 10.000 Iei ; ingi
nerul Tufeanu Ion a introdus 
la descărcarea și depozitarea a- 
grețatelor o lopată mecanică ce 
aduce economii, anual, de 
peste 300.000 lei, iar tînărul 
Iliescu Toma prin înlocuirea 
prefabricatelor pană cu nervuri 
monolit a adus economii de 
30 000 lei.

Vâzînd că multă cherestea 
se pierde după întrebuințare, 
fiind murdărită de beton, tinerii 
Costea Constantin și Ilie Nico
lae au propus confecționarea 
unei mașini de curățat această 
cherestea. Inovația aceasta 
aduce economii — anual 
șantierelor de construcții 
300 000 lei.

Și pe viitor fiecare din 
52 de organizații de

ale 
tineri

va

de

cele 
bază

U.T.M. au luat măsuri ca miș
carea de inovații să fie dezvol
tată în rîndul tinerilor.

NICOLAE NICHIFOR 
secretar al Comitetului oră

șenesc U.T.M. Onești

In secția tîmplărie a uzinelor de 
vagoane 
din Arad 
la gazeta

„Gheorghi Dimitrov“ 
se schimbă articolele 

postului utemist de 
control.

Foto : P. FOP



Foto : S. NICULESCUale trecutului
Tinerii muncitori și țărani 

muncitori, elevii și pionierii din 
regiunea noastră, mobilizați de 
organizațiile U.T.M. sub condu
cerea organizațiilor de partid, au 
răspuns cu entuziasm inițiativei 
patriotice a tinerilor din Viadi
miri.

Comitetul regional U.T.M. Cluj, 
sub conducerea comitetului regio
nal de partid, a indicat tuturor 
organelor și organizațiilor de 
bază UT.M. să discute in adu
nările generale despre rolul și 
caracterul instructiv educativ al 
cunoașterii locurilor istorice, al 
îngrijirii monumentelor ce simbo
lizează lupta neînfricată dusă de 
clasa muncitoare, sub conducerea 
partidului, pentru desfiioțareii ex
ploatării și construirea unei vieți 
noi, fericite. Rezultatul a fost 
că tinerii au răspuns cu mult 
entuziasm acțiunii de a îngriji 
monumentele legate de istoria de 
luptă a poporului nostru.

La casa în care a trăit 
o vreme tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej tinerii muncitori, 
elevi șj pionieri din orga
nizațiile de bază U.T.M. din o. 
lașul Dej organizează des întîl- 
niri cu activiști de partid, care 
le vorbesc despre lupta desfășu
rată jn ilegalitate de partidul co
munist, despre viața tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, con
ducătorul iubit al partidului nos
tru.

La Atelierele C.F.R. din Cluj, 
există Muzeul C.F.R. „16 februa
rie". In acest muzeu sînt expuse 
gravuri, fotografii care oglindesc 
luptele ceferiștilor. In fiecare an 
organizațiile de bază U.T.M. din 
orașul Cluj și chiar și organi
zații de bază U.T.M. din alte o- 
rașe vizitează acest muzeu. Cu a- 
ceastă ocazie tinerilor li se evocă 
luptele eroice duse de ceferiștii 
conduși de partid împotriva crun
tei exploatări burgiiezo-moșie- 
rești.

In comuna Bobîlna, la una din 
lecțiile cercului de învățăinint 
politic U.T.M., tinerilor li s-a vor. 
bit despre lupta comună a ță
ranilor romîn! șt maghiari dusă 
Împotriva exploatării. îngrijind 
monumentul ridicat în memoria 
răscoalei țăranilor iobagi romlni 
și maghiari din Bobîlna care au 
căzut pentru pămint și libertate 
In luptele duse împotriva nobili
lor feudali austro ungari, tinerii 
învață să prețuiască și mai mult 
condițiile create de regimul de
mocrat-popular, cînd, egali în 
drepturi oamenii muncii romlni 
și maghiari luptă uniți pentru 
construirea unei vieți din ce In 
ce mai fericite.

Tn comuna lernut. raionul 
Luduș, unitatea de pionieri de la 
Școala’ de 7 ani a hotărât să se 
îngrijească de cimitirul ostașilor 
romlni căzuți 1n cel de-ai doilea 
război mondial pentru eliberarea 
Ardealului de sub ocupația fascis
tă. Pionierii îngrijesc cimitirul, 
sădesc flori și nu rare ori aici se 
leagă discuții despre luptele 
duse de ostașii romîni alături 
de ostașii sovietici pentru e- 
liberarea patriei. La indi
cația biroului comitetului re
gional U. T. M. organizațiile 
U.T.M. din școală, ciun ar fi cele 
din Huedin, Aiud, Gluj, Dej, Tur- 
da etc„ unde s-au ridicat monu
mente în cinstea ostașilor romîni 
ți sovietici se organizează cu oca
zia marilor sărbători, gărzi de 
onoare formate din elevi și pio
nieri fruntași la învățătură. Or-

Aparatul fotografic i-a sur
prins pe tinerii artiști ama
tori din orchestra Școlii me
dii mixte nr. 34 din Capitală 
în timp ce repetau o nouă 

piesă muzicală.

Foto : N. STELORIAN

Concursul bienal
în slujba construcției socialisteCC

(Urmare din pag. l-a)

ții“ să crească în fiecare biblio, 
tecă raională și orășenească cu 
cel puțin 75, comunală cu 40 și 
sătească cu 10.

Pentru îndeplinirea acestor 
sarcini, este necesar ca bibliote
carii de toate categoriile, sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, sprijiniți de sfaturile 
populare și organizațiile U.T.M., 
să ia măsuri concrete și eficace 
în vederea îmbunătățirii calitati
ve a muncii cu cartea, prin di
fuzarea celor mai corespunzătoa- 

. re lucrări, specifice locului în 
care își desfășoară activitatea. 
Ei trebuie să cunoască care sînt 
cele mai bune și potrivite lucrări 
pentru muncitori, țărani munci
tori, intelectuali, tineret, să le 
popularizeze, și să atragă în ju
rul lor colective de cititori entu. 
tziaști care să-i ajute în această 
activitate.

Secțiile de învățămînt și cul
tură ale sfaturilor populare au 
sarcini importante în conducerea 
acestui concurs. Ele trebuie să 
îndrume concret șî să sprijine 
activitatea bibliotecilor, să infor
meze și să propună sfaturilor 
populare analiza periodică a fe
lului în care se desfășoară con. 
cursul. 

ganizarea acestor gărzi are 
scopul de a sădi în conștiința a- 
cestor tineri dragostea și respec
tul nețărmurit față de jertfa e- 
roică a ostașilor romlni și sovie
tici. De asemenea, elevii de ia 
Școala medie ..Sirnion Bărnuțiu" 
din orașul Zalău merg adesea 
la monumentul lui Bărnuțiu ri
dicat in satul Bocșa Romînă. Ei 
au organizat interesante seri li
terare în care au vorbit despre 
contribuția adusă de Sirnion Băr
nuțiu la dezvoltarea culturii ro- 
mînești.

Mobilizați de organizațiile 
de bază U.T.M., sub condu
cerea organizațiilor de partid, ti

Inițiativa 
de ia Viadimiri 

în regiunea Cluj

nerii de la Uzinele „Unirea" de 
pildă, au construit prin muncă 
Voluntară un monument închinat 
memoriei eroului utecist Suciu 
Aurel, iar tinerii din cartierul 
Someșeni și cei de la fabrica de 
porțelan au construit de aseme
nea un monument în memoria a- 
viatorului romîn Dîrjan Traian 
căzut în luptele aeriene împotriva 
fascismului.

Cu toate că pînă acum tine
retul din regiunea Cluj a obținut 
rezultate frumoase în extinderea 
inițiativei tinerilor de la Viadi
miri, considerăm că nu toate or
ganizațiile U.T.M. din regiune 
au înțeles să răspundă cu ope
rativitate acestei importante acți
uni. Așa se explică faptul că u- 
nele organizații U.T.M. au negii- 
jat monumente istorice și case 
memoriale aflate în raza activită
ții lor. Iată de pildă în comunele 
Goșbuc și Prislop, raionul Nă- 
săud, unde se află casele memo
riale ale scriitorilor noștri cla
sici G. Coșbuc și Liviu Rebreanii, 
organizațiile U.T.M nu au între, 
prins nimic.

In
case 
teau 
prin

afară de îngrijirea acestor 
și vizitarea lor se mai pu- 
organiza o serie de acțiuni 
care tinerii să fie ajutați

„Biblioteca

Un rol deosebit de important 
în acest concurs îl au cadrele 
didactice și alți intelectuali de 
la orașe și sate care pot să aju
te activitatea bibliotecilor prin • 
popularizarea cărților ținerea de 
recenzii și prezentări de cărți , 
etc.

Un deosebit sprijin poate și 
trebuie săJ acorde acestor mari 
întreceri pe țară organizațiile 
U.T.M. de la orașe și sate inte
resate în răspîndirea cărții în 
rîndul tineretului, interesate de a 
face ca fiecare tînăr să devină 
un cititor permanent și pasionat 
al cărții. Cei mai buni cititori 
din rîndul tineretului trebuie a- 
trasi în consiliile de conducere ale 
bibliotecilor și în desfășurarea 
de zi cu zi a muncii cu cartea, 
transformîndu-i în entuziaști 
răspînditori ai cărții. Antrenarea 
șj mobilizarea tinerilor la con
cursul „Iubiți cartea" — unul 
din obiectivele de bază ale con
cursului nostru — trebuie să con
stituie o preocupare permanentă 4 
bibliotecilor. Acest lucru va putea 
avea rezultatele așteptate numai 
dacă organizațiile U.T.M. vor 
acorda sprijinul necesar. Organi
zațiile U.T.M. sînt în măsură să 
contribuie efectiv la extinderea 
Inițiativei din unele raioane, de 
a transforma oît mai multe bi.

să cunoască mai bine viața și 
activitatea acestor scriitori, con
dițiile social-politice în care au 
creat, mesajul de idei al operei 
lor. Se puteau organiza seri li
terare, diferite concursuri cu 
scopul ca tinerii să-și îmbogă
țească cunoștințele lor culturale. 
Și unele organizații U.T.M. din 
raioanele Huedin, Turda, Zalău, 
Cîmpeni și chiar din orașul Cluj, 
unde există numeroase monumen" 
te și locuri istorice, organizează 
încă puține vizite, excursii, ex
puneri legate de evenimentele is
torice petrecute în orașul și sa
tul lor, se ocupă încă puțin de 
educarea patriotică a tinerilor.

Faptul că unele organe și 
organizații U.T.M. din regiunea 
noastră s-au preocupat insufi
cient, sau în unele focuri deloc, 
de aplicarea inițiativei tinerilor 
din Viadimiri se datorează și 
unei munci slabe de îndrumare 
și control dusă de comitetul nos
tru regional.

Analizînd munca de educare 
patriotică desfășurată de organi. 
zațiile U.T.M., felul în care 
s-a aplicat inițiativa tinerilor din 
Viadimiri, comitetul regional 
U.T.M. a indicat organelor și or
ganizațiilor de bază U.T.M. să 
organizeze cît mai des excursii 
și vizite la locuri istorice. Comi
tetele raionale U.T.M. vor tre
bui să ia legătură cu organele 
de stat pentru a cunoaște 
exact monumentele și. locurile 
istorice din raza lor de activitate 
și a repartiza sarcini concrete pe 
organizații de bază care să răs
pundă de *

Aceste 
contribui 
mult la 
comuniste ______ T
ajuta pe tineri să cunoască și sâ 
înțeleagă mai bine rolul educa
tiv al aplicării inițiativei de la 
Viadimiri cu ajutorul căreia pot 
cunoaște mai bine lupta seculară 
dusă de poporul nostru împotri
va împilării, actele de vitejie 
și eroism ale clasei muncitoare, 
pentru eliberarea poporului nostru 
de sub jugul exploatării capita
liste, Lupta dusă de partid pen
tru eliberarea de exploatare și 
construirea vieți’ ao, socialiste.

îngrijirea acestora, 
acțiuni șj altele vor 
fără îndoială și mai 

întărirea educației 
a tineretului, vor

AUREL NEGRU 
secretar al Comitetului re

gional U.T.M. Cluj

blioteci comunale și sătești în 
biblioteci model, privind difuza
rea cărții și organizarea de 
largi și interesante manifestări 
de masă cu cartea. Tineretul 
trebuie de asemenea atras în 
număr cît mai mare la organi- 
zarea și buna desfășurare a 
cercurilor de citit, în cadrul că
rora pot fi dezbătute cu interes 
problemele de muncă și de via
ță ce stau în fața tinerilor. Este 
demnă de semnalat inițiativa co
mitetului regional U.T.M. și a 
bibliotecii regionale Oradea care 
au organizat uq valoros schimb 
de experiență cu tinerii și cu bi
bliotecari la biblioteca comunală 
Sîntana.

De un real folos va fi pentru 
concurs și pentru munca de vii
tor a bibliotecilor „Consiliul bi
bliotecarilor" al căror membri 
vor fi aleși din cei mai buni ci
titori ai bibliotecilor regionale, 
raionale, orășenești șj comunale. 
Un element stimulativ la acest 
concurs este și faptul că spre 
deosebire de celelalte întreceri, 
el are un caracter permanent, 
desfășurîndu-se din doi în doi 
ani. Biblioteca care va cuceri de 
două ori consecutiv titlul de bi
bliotecă fruntașă va fi declarată 
bibliotecă model și va păstra a- 
cest titlu permanent. Pe lingă

Noi cercuri literare muncitorești 
în Valea Jiului

în Valea 
două noi

vreme, 
ființa 
muncitorești, cu- 
60 membri, in 
sini tineri mun- 

intelectuali, elevi și stu-

în ultima 
Jiului au luat 
cercuri literare 
primind circa 
rîndul cărora 
citori, 
denți.

Cu sprijinul cercului literar 
„Minerul*1 din Petroșani, primul 
nou cerc s-a înființat pe lingă 
clubul minier din Lupești, pur- 
tind numele poetului Nicolae 
Labiș. Din conducerea acestui 
cerc fac parte muncitorii Grigo- 
re Goanță, Ardelean Augustin, 
prof. Purdea Emilia, studentul 
minier loan Burețea și tovară
șul Pascu Arthur, responsabilul 
emisiunii locale a stației de rw- 
dioficare.

Cel de al 11-lea cerc 
e patronal de clubul minier din 
Vricani, pariind numele poetu
lui muncitor i). Th. AeciUaț*. 
In birou au foit elen preț. 
1. Colica fi /. ~ 
Turdei loan, 
alții.

In planurile nmMer ce

Th. 
fort alert 

. Kiraiy.
) anat Alex. șt

faptul că bibliotecile fruntașe 
vor primi steaguri, plachete, 
titlul de fruntașă etc., regulamen
tul concursului prevede premii 
însemnate ce se acordă bibliote
carilor precum și președinților și 
secretarilor sfaturilor populare 
comunale, care sprijină în mod 
deosbit această activitate.

★
In momentul de față regula

mentul concursului se prelucrea
ză cu toate categoriile de biblio
tecari din sistemul așezăminte
lor culturale din țară.

Este necesar ca comitetele 
executive ale sfaturilor populare, 
prin secțiile de învățămînt și 
cultură și bibliotecarii din re
giuni și raioane, comitetele 
U.T.M., să acorde o deosebită a- 
tenție felului cum se desfășoară 
prelucrarea și cum se declară 
întrecerea în toate categoriile de 
biblioteci.

Sub conducerea organizațiilor 
de partid, cu sprijinul organiza
țiilor de masă, bibliotecile tre
buie să-șj desfășoare activitatea 
în așa fel îneît munca cu cartea 
să-și aducă o contribuție cît mai 
mare la mobilizarea activă 
a maselor de oameni ai muncii, 
a tineretului, la înfăptuirea sar
cinilor trasate de partid.

Elevul Eugen Sîrbu este unul 
dintre cei mai talentați vio
loniști ai Școlii de muzica de 
7 ani din Galați. Deși numai 
în anul III el a înregistrat 
frumoase succese, lată-l sur
prins de obiectiv, învâțînd 

o nouă melodie.

de acțiuni pentru popularizarea 
literaturii noi în rîndul tinerilor 
muncitori, îndrumarea și desco
perirea de noi talente din rin- 
dul celor ce muncesc.

în prezent, în Valea Jiului 
funcționează patru cercuri lite
rare (la Petroșani. Petrila, Uri- 
eoni și Lupeni).

I. STRAUȚ 
membru în comisia regională 
de îndrumare a cercurilor 

literare-Deva

Esențialul în teatrul de amatori
justețea interpretării

bstului ama.or 
:t, ia proporție 
rea gustau es- 
a capactaț i de 
■nte-țretarea ar.

lisiica. Legat acest a<te»«xr» 
ia ou iara emoție, de
□oua fur:^.Toase“ v z*o-
cate în râstrrpul a 5-6 am, io 
sala <fe spectacole a unui cămin 
caltural din oordul Moldovei. 
Priciui soecîacol cu piesa mare
lui clasic Caragiale se desfășura 
pe vremea cînd această corn una 
facea primi: pași in activitatea 
cirinnală. Interpretarea, avea 
mar: scăderi. Totuți sala era ia 

.ymaauaeată an lari fi aeasMm- 
pirat Tohot «ie rX lumea riirnd 
de : pretam unor actor care 
se străMali să fie ^comici*.

Ara revăzut rreeați pire, re
prezentat. icomparat»; mai bi
ne, la aceiași cămrii catarii, a- 
cum vreo re asL Și de data a- 
ceasta sala rkiea. Era insa ua 
ris mai potott, dar tea; sana- 
tc* 'nteirgeam oame-

terprețilcr. c de tilcut adevărat 
a! satirei lai Carag-ale Faptul 
că urni spectatori — de felul tor 
muncitor: la tapini — au tost 
în măsură să faci dnar ob
servații privind conținutul 
educativ al spectacohAii, ră
dea 'impede <St de bogată 
devenise in această comună 
nu numai activitatea artistică dar 
ți activitatea adturală in gene
ral. munca bibliotecii, a colecti
vului de conferențiari etc

Formațiile de amatori tind că
tre noi și șo: succese. Gintccni 
de mas:
piesa într-un act cu tematici 
contemporani, dansul cn jnbmct 
ori programul <fc brigadă artis
tică glasuiad in numele apaui 

“ ’ ‘ * 1 de

a-
stea se adaugă 
ante reaFzăr de

cetățenești despre dragostei 
om și de munca, au devenit pr 
ci-paîa hrană a fnesaiiior de 
m a tori. La acestei se adi 
șî unele emoționj...^----------
popularizare a valorilor irtei 
clasice naționale și --'uversale.

Măiestria artistică a spec:lea
lelor realizate de amator: se 
află, de asemenea, intr-un 
nuu progres, remarcat ia dese 
rînduri de oamenii de speciai:- 
tate care urmăresc cu atenție și 
dragoste evoluția formațiilor de 
amatori.

Fără îndoială însă că ta do
meniul interpretării stăruie incă 
neajunsuri. Ele izvorăsc, fie in
tr-o greșită înțelegere a cer: 
tului de idei al opere: ar::st?ce. 
fie dintr-o insuficientă grijă pen
tru justa exprimare artistică a 
acestui conținut Apreciind auto
ritatea și prestigiul deja cîștigat 
al colectivelor fruntașe, va tre
bui să ridicăm cu ajutorul lor 
și celelalte formații similare la 
aceeași treaptă înaltă a interpre
tării artistice.

Luînd atitudine atît în cazu
rile de evidentă lipsă de exigen
ță artistică, vădite de unele for
mații de genul echipelor de tea
tru din Fofeldea, Râvășel și Hoz- 
man — raionul Agnita, care 
s-au prezentat de curînd la faza 
intercomunală a Festivalului 
„I. L. Garagiale" cu piese în care 
unele principale roluri de băr
bați erau interpretate de... fe
mei, trebuie să veghem cu multă 
atenție și asupra denaturărilor 
aduse conținutului educativ în 
interpretarea unor amatori. A

coatis

Cetățenii întreabă.
brigada științifică răspunde

Activitatea brigăzilor științi
fice, convorbirile, discuțiile cu 
oamenii de toate vîrstele au de
venit o formă de răspîndire a 
științei și culturii îndeosebi la 
sate, de educație socialistă a 
oamenilor muncii. Agronomi, 
medici, profesori, juriști, cadre 
din aparatul de partid, constitu- 
iți în brigăzi științifice au fost 
nu o dată în satele raionului Tg. 
Mureș și aceste deplasări ne-au 
adus atît nouă, membrilor bri
găzii, ca și celor cu care am 
discutat, nenumărate satisfacții.

La început, lipsiți de experi
ență, ne deplasam în cite o co
mună, țineam o conferință și 
așteptam să ni se pună între
bări. Nu știam ce îi interesează 
pe oameni, ce ar vrea să afle 
de la noi. Cîteodată se înfiripă 
greu discuția. Pentru săteni era 
ceva nou, neobișnuit, și uneori 
nici nu știau ce să întrebe. 
Atunci am început să procedăm 
altfel : dimineața, după sosirea 
în sat, ne-cm dus din casă în 
casă. Am început discuții cu cei 
de-ai casei pe cele mai diferite 
teme. Ulterior, la întîlnirea bri
găzii cu cetățenii din sate, ce 
aveau loc de obicei la căminul 
cultural, discuțiile se înfiripau 
mai ușor, mai degajat, ca și 
cum toți cei din sală am fi fost 
vechi cunoscuți.

Ne-a atras atenția, interesul 
cetățenilor, alături de proble
mele specifice satului, pentru 
cele mai diferite probleme po
litice, științifice și de cultură 
generală.

La Pănet, de pildă, unde la 
întîlnirea cu brigada noastră 
au participat peste 360 de să
teni tineri și vîrstnici, a trebuit 
să răspundem 
rite probleme 
țifice. Mu Iți
s-au interesat
N.S. Hrușciov 
net, ca și în alte sate, membrii 
brigăzii au trebuit să lămureas
că numeroase probleme legate 
de cucerirea spațiului cosmic. A 
stîrnit interes de pildă între
barea lui Varga Jozsef des
pre lansarea de către U.R.S.S. 
a unor sateliți și rachete cosmi
ce. Membrii brigăzii, expiicînd

la cele mai dife- 
politice și știin
ță răni muncitori 

despre vizita lui 
în S.U.A. La Pă-

tea- li soecUcole care sâ trans
mite ver die și oocvmgiMr me- 
saxj de idei al acestor hieriri 
dranubce. care si infiueatere e- 
fectiv cooșinnța maselor, iată 
problema care in momentul ac
tual solicită întreaga atenție a 
tuturor celor care lucrează pe 
tărimui teatrului de amatori. La 
o sumară analiză făcută recent 
la iazele iritercomunale ale Fes
tivalului „1. L. Caragiale" din 
Comana — Constanța, Ceica — 
Oradea, Atia — R.A.M. etc. s-au 
vădit la numeroase formații lip
suri serioase fn privința inter- 

însemnări pe marginea 
spectacolelor de la faza 

intercomunală a Festivalului u„1. L. Caraqiale

tehnice ale tea-? 
sonorizare etc.) 
caz. fondului de 
aces.e» greșite 
unele colective

pretirn. Dm majoritatea specta- 
cotetor prezentate, spectatorii nu 
au putut despr înde ideile centrale 
per.ir.: care militează piesele. In 
asemenea cazuri, cu o interpre
tare un nivel sub mediocru, cu 
c oistribuire inîimplâtoare a ro
tarilor. ca lipsă de înțelegere a 
sensului fiecărui perșonaj și a 

generate în care se 
desfășoară conflictul piesei, cu ne
gi' area elementară a machiaju- 
1UE. firi nici o viziune regizo
rală. este sormal ca efectul e- 
d^cai-T al spectacolului să se 
pufrerizeze aproape total.

In dcoeniul teatrului de ama
tori mtf există, în aceiași timp, 
acu care ou var să înțeleagă că 
In artă putem face concesii unor 
elemente strict 
trahk (lumină, 
dar. In aid an 
idei. Datorită 
■a^taMf. a 
teatrale munca pentru pregătirea 
speetacoiuî’Jî începe de fapt cu 
cneftirfrta unor Înseninate fon
duri pentru realizarea costume
lor și decorurilor. Un asemenea 
caz — devenit aproape prover
bial — s-a petrecut la €asa de 
cultură <fc’n Reghin unde timp 
de 2-3 ani s-au irosit zeci de 
mri de lei pentru decorurile și 
costumele operetei „Gasa cu trei 
fete" spectacol abandonat în cele 
dir. urmă datorită slabei 
calități artistice.

Din cele consemnate mai 
se desprinde dar necesitatea în
drumări: de specialitate a artiș
tilor amatori și, în primul rind, 
ai instructorilor formațiilor a- 
matoare. în acest sens, trebuie 
inițiată, înainte de toate, o te
meinică verificare a calităților 
artistice de care aceștia dispun 
și a posibilităților lor de dezvol
tare în viitor. O binevenită acți
une întreprinsă pe acest tărim 
de organele culturale din Capi
tală. acțiune aflată încă în des
fășurare, a demonstrat existența 
unor așa-ziși „specialiști- care 
nici pe departe nu pot fi de fo
los mișcării artistice de amatori, 
într-adevăr, ce îndrumare ideo
logică și artistică putea să aducă 
brigăzii artistice de agitație de 
la Cooperativa „Instalații gene
rale" un „specialist" oa Șerban 

cele 
sale

sus

însemnătatea lansării primilor 
sateliți și a primelor rachete, au 
arătat superioritatea U.R.S.S. în 
cucerirea spațiului cosmic. A 
trebuit să dăm și o serie de 
amănunte.

— Racheta trimisă în Lună, 
am înțeles că nu se mai reîn
toarce pe Pămînt - continuă 
discuția — dar sateliții (doar sînt 
mai aproape) de ce nu se reîn
torc ?

Abia i s-a răspuns tov. Varga, 
că sateliții ard cînd ajung în 
straturile dense ale atmosferei, 
că un alt participant, Siko Gyu- 
la, spune că ar vrea să știe ce 
fel de cercetări, ce fel de mă
surători se foc cu ajutorul sate
liților și rachetelor.

Numeroase întrebări au fost 
legate de transformarea socia
listă a agriculturii, de avanta
jele muncii în comun și pe su
prafețe mari, de aplicarea me
todelor științifice în agricultură. 
Aproape în toate satele agro
nomii din brigadă au trebuit să 
dea răspunsuri |a întrebări cu 
privire la avantajele culturii po- 
rumbului-siloz etc.

Eu, ca jurist, am răspuns la 
întrebările privind legislația 
noastră socialistă. La Săcăreni, 
de pildă, unde la 
nizației U.T.M. 
popular brigada 
țifică a organizat 
tîlnire ou aproape 
cutînd diferite probleme ce in
teresează tineretul, un ttaâ-r ni-a 
rugat să explic principiul ega
lității în drepturi a tuturor 
naționalităților conlocuitoare pe 
teritoriul patriei noastre so
cialiste. Le-am explicat că legi
le statului nostru - în primul 
rind Constituția — asigură drep
turi în egalitate deplină tuturor 
cetățenilor indiferent de națio
nalitate. Pe această temă a în
ceput o discuție interesantă ce 
a întregit cunoștințele politice 
ale tuturor, dezvo-ltîndu-le pa
triotismul socialist. La fel și pe 
tema drepturilor și îndatoririlor 
tinerilor care au împlinit 18 ani. 
Problemele puse în discuțiile și 
convorbirile noastre cu ocazia 
deplasărilor în cadrul brigăzilor 
științifice au fost desigur mult

cererea orga- 
și a sfatului 
noastră ști in- 
separat o în- 
100 tineri dis-

Coaiana Bombonica. absolventă 
a fostului Conservator particu
lar Astra, care nu se sfieș’.e să 
marairisească că lectura ziaru
lui nu o interesează, că nu știe 
de fapt prea bine ce este brigada 
artistică, dar că ea vrea să fzcă 
artă ? Sau ce îndrumare poate 
da colectivului artistic de la 
„Tarom“ Aura Crișan, figuranta 
la Teatrul din Ploești în perioa
da 1949—1952, apoi scoasă din 
colectiv pentru lipsă evidentă de 
calități artistice, cînd afirmă sus 
și tare că L L. Caragiale — ale 
cărui piese s-a apucat chiar să 

le pună tn scenă — este un scrii
tor realist-socialist?c

Desigur, asemenea cazuri ce 
se cer a fi neîntîrziat înlăturate, 
ca neghina din grîu, nu pot fi 
caracteristice pentru portretul in
structorului artistic de amatori. 
Muncitor sau inginer, funcționar 
ori învățător, instructorul este 
acela care însuflețește munca în
tregului colectiv. Sprijinul cel 
mai prețios pe care îl așteaptă 
astăzi în munca lui instructorul 
amator trebuie să vină, compe
tent, consecvent și cu dragoste 
din partea artiștilor profesioniști. 
Pe această linie chemarea 
tinerilor actori de la Teatrul de 
Stat din Bacău către slujitorii 
teatrelor din țară, acțiunea com- 
pozițorilor și muzicienilor dia 
Capitală pentru sprijinirea for
mațiilor muzicale din orașul și 
regiunea București, instructivele 
turnee cu caracter metodic des- 

Spectacolele brigăzii artistice de agitație a studenților din 
anul IV al Facultății de silvicultură din Orașul Stalin se bucură 
de o meritată apreciere, pentru conținutul lor șl calitatea inter
pretării. In fotografie : un aspect de la repetițiile unui nou 

program.

mai largi decît le-am înșirui 
aici. Ne-am convins o dată îi 
plus cît de mult a crescut sete< 
de cunoștințe a oamenilor mun 
cij de la sate, dorința lor d< 
a pătrunde în „tainele" na 
furii și de a-și însuși tot Ct 
e nou și înaintat. Citesc mc 
mult, audiază conferințe, poarti 
cu interes discuții pe teme c< 
le erau străine și inaccesibile îi 
trecut. Scopul brigăzilor științi 
fice este tocmai să vină în în 
tîmpinarea dorinței oameni Io 
muncii de la sate de a ști mc 
mult, de a cunoaște mai mull

EROS MIHALY. 
juiist-Tg. Mureș

- O carte e un dar frumos, 
va face plăcere și mamei, : 
surorii, și tovarășei de munc 
sau colegei de bancă - par 1 
spune tinerii pe care fotorepoi 
te rol i-a surprins la 
de
nr.

cărți din 
7 din 

cadouri |

un stan
> „Librăria noastră 

Bacău, cumpărîn 
pentru 8 Martie.

Foto : AGERPRES

fășurate la sate de teatrele di: 
Iași și Orașul Stalin 
lăudabile începuturi, 
datoria organelor 
regionale și raionale 
gure un conținut 
bogat și instructiv 
ajutor de specîalitale. 
ganizarea de cursuri 
instructorii amatori, 
cole model cu lucrări 
toriul amatorilor, de 
ale repetițiilor din 
de artă profesioniste _
artiștii amatori. în desfășurarei 
acestei acțiuni, casele regionali 
ale creației populare trebuii 
să-și facă mult mai temeinii 
simțită prezența.

Este limpede că astăzi ridi 
carea măiestriei artistice, nic 
nu poate fi concepută în afari 
acțiunii de educație estetică, d 
ridicare continuă a nivelului i 
deologic și de cultură generali 
al artiștilor amatori. In momen 
tul de față sarcinile concrete al 
dezvoltării artei de amatori so 
licită situarea fiecărei echipe, i 
fiecărui colectiv artistic la nive 
Iul corespunzător unui veritabi 
cerc de studiu și de creație. Ești 
așadar momentul ca artiștilor a 
matori, alături de sprijinul coni' 
petent al artiștilor profesionișt 
să li se ofere din ce în ce ma1 
multe posibilități de însușire 
creatoare a cunoștințelor ideolo' 
gice și teoretice privind conținu
tul artei și menirea ei concrei 
socială. în acest sens organiza
țiilor U.T.M. le revin nobila 
menire de a desfășura în rîndul 
artiștilor amatori, cei mai mulți 
dintre aceștia fiind recrutați dir 
rîndul tineretului, o largă și in
tensă muncă de creștere a nive^ 
lului ideologic șî cultural, che
zășie de bază în dobîndirea de 
noi succese pe tărîmul creației 
artistice de amatori în sprijinul 
construcției socialiste.

— sin 
Este d 
cultural 
să asi 
cît ma 

acestu 
prin or 

scurte ci 
de specia 
din reper 

vizionăr 
instituții!

de cătri

LIV1U GERNAIANB
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VIAȚA DE ORGAN ZAȚIE

Cum pregătim 
ședințele de comitet

La Academia R. P. R. 
a fost dezbătută macheta 

„Istoria filozofiei romînești"

Pentru rnunca unui secretar 
U.T.M. problema pregătirii șe
dințelor de comitet este deosebit 
de importantă. Și asta pentru că 
în ședința de comitet trebuie te
meinic analizate și găsite solu. 
țiile practice pentru rezolvarea 
celor mai importante probleme 
ce se ivesc în viața colectivului 
respectiv de tineri. Pentru a- 
ceasta comitetul nostru U.T.M. 
întoc .iește trimestrial un plan 
de ședințe în care se precizează 
projiema ce se va discuta și 
cin- ăspunae de pregî.irea șe
dinței respechve. In felul acesta 
planul de ședințe este și un plan 
de lucru al mem!>rilor comitetu
lui U.T.M. Acessta. pentru că 
fiecare problemă ce urinează a 
fi discutată este dinainte temei
nic cercetată, studiată.

Că acest lucru este absolut 
necesar vom încerca săd dove
dim prin două exemple :

Cu un tun? in urmă, noi ne 
propusesem sâ analizăm într-o 
ședință de comitet felul in care 
se dcsfășo ră munca de pregă
tire a tinerilor ce vor să devină 
utimiști în organizația de bază 
Li T.M. de la atelierul vagoane, 
hala 1. De ce aici și nu în altă 
parte? Pentru că în ace stă or
ganizație am observat că tinerii 
care sînt primiți în U.T.M. sini 
siab pregătiți, că biroul U.T.M. 
se ocupă sporadic și fără atenția 
cuvenită de acest lucru. Din 
partea comitetului U.T.M. tov. 
Ion Savin a primit atunci sar
cina de a pregăti această ședință 
de birou, de a ajuta pe secreta
rul organizației de bază — Ion 
Moldoveanu — să-și pregătească 
informare* pentru ședința de co
mitet.

în ședința de comitet am 
constatat insă că informarea pre
zentată era superficială, neana
litică, fără să cuprindă și pro
punerile necesare pentru lichida
rea lipsurilor. Pentru lucrul a- 
cesta, atunci, tov. Savin a fost 
aspru criticat. Membrii comite
tului U.T.M. nu au putut admite 
ca o sarcină stabilită împreună 
să nu fie îndeplinită cu toată 
seriozitatea. E firesc că situația 
aceasta a îngreunat. într-un a- 
numit fel, îndeplinirea sarcinii 
pe care și-o propusese comitetul 
U.T.M.

Ședința deci nu a reușit pe 
deplin. Și aceasta pentrii că iui 
a fost pregătită bane. Comitetul 
U.T.M. s-a rezumat atunci în 
mod formal să însărcineze un 
membru al său pentru pregăti
rea ședinței și atit. Or, expe- 
rienț i aceasta ne-a făcut să în
țelegem că atunci cînd luăm în 
discuție o problemă ea trebuie 
temeinic studiată în prealabil, 
că la acest studiu trebuie să 
participe mai nvalți membri ai 
comitetului U.T.M. care să se 
consulte cu un număr mare de 
tineri, de cadre de organizație, 
de oameni de specialitate, pen
tru a găsi nu numai cauzele, 
lipsurile, ci și modul practic de 
îndreptare a lor, de generalizare 
a experienței pozitive.

lată. în această privință, și 
un alt exemplu.

In planul de ședințe al corni- 
tetului nostru era prevăzută a- 
nalizarea felului în care învață 
și se pregătesc tinerii muncitori, 
elevi la liceul seral de pe lingă 
uzina noastră. în plan erau nu
miți și trei tovarăși membri ai 
comitetului U.T.M. cărora li se 
dăduse sarcina să cerceteze atent 
această problemă și să prezinte 
un referat în ședința comitetu
lui. Cum și-a desfășurat această 
„brigadă" activitatea ? S-a de
plasat la școală și a cercetat în

CU PRILEJUL 
ZILEI INTERNATIONALE 

A FEMEII
Direcția 

Rețelei Cinematografice 
a Difuzării Filmelor

prezintă la : 
cinematografele
REPUBLICA 

și 
ELENA PAVEL

PREMIERA 

O producție a studioului 
„Mosfilm"

cu
Irina Skobțeva
A. Gheorghievskaia 
Boris Babocikin
G. Tokariova
L. Barașkov
E. MarțevicI
O. Aroseva
B. Koroliova

Scenariul: V. Sevela 
Regia : Boris Barnet 
Imaginea: V. Masevici 
Muzica : I. Biriukov

Filmul este cuplat cu ‘docu
mentarul sovietic „UN EMI
NENT LUPTĂTOR PEN

TRU PACE" 

primul rînd situația la învăță
tură a elevilor. A constatat trei 
lucruri: 1) Un număr de tineri 
aveau la una sau două materii 
note sub 5. 2) Erau tineri cu o 
situație mediocră la învățătură 
și 3) Tineri eu multe absențe.

Pentru a găsi cauzele acestei 
situații, tovarășii din brigadă au 
stat de vorbă cu directorul 
școlii, cu profesori și diriginți ai 
claselor. De la ei au aflai că 
există intr-adevăr, la anumiți 
tineri tendința de a se mulțumi 
cu o situați? mediocră în învă
țătură. de a se strădui să obțină 
doar nota de trecere. Au mai a- 
flat însă că sînt și unii tineri 
care nu se pricep să-și organi-

Tribuna secretarului
de U.T.M.

zeze bine timpul de studiu. Ana
liza nu s-a oprit aici Membrii 
comitetului au participat, în 
cîteva seri la rînd, fa diferite 
ore. Aceasta i-a ajutat să con
state că unii profesori predau 
materia greoi, insuficient de ex
plicit, fapt care îngreunează în
sușirea de către tineri a noțiu
nilor de bază. Discutînd cu elevii 
au constatat de asemenea că 
unii dintre ei mai a,u încă seri
oase greutăți în ceea ce privește 
însușirea unor materii.

De la școală, brig da a trecut 
la analizarea modului în care 
organizațiile de bază U.T.M. din 
uzină se interesează de situația 
la învățătură a muncitorilor - 
elevi, cum îi ajută.

La turnătorie, modelărie, uzt- 
naj motoare, tehnolog șef etc. 
s-au ținut adunări generale în 
care s-a analizat în mod special 
felul în oare învață tinerii și cum 
îi ajută birourile U.T.M. Membrii 
comitetului au constatat însă că 
sînt organizații de bază' U.T.M. 
ca cete de la mecanic șef, turnă
toria de oțel, cazangefie și al
tele care nu puseseră niciodată 
în discuția adunărilor generale 
U.T.M. situația la învățătură a 
elevilor, care nu s-au interesat 
în nici o formă de lucrul acesta.

Pe baza tuturor acestor obser
vații și constatări, cerindtf-se și 
sfatul organizației de part’d, a 
fost întocmit referatul prezentat 
în ședința comitetului U.T.M.

E lesne de înțeles, că pregă- 
tindu-se în fetu! acesta, ședința 
de comitet a putut să se desfă
șoare la un nivel corespunzător.

Hotărîrile elaborate în urma 
ședințelor de comitet — consti

Azi, pe colea Griviței.
Foto: AGERPRES

GIMNASTICA

Protagoniști : Tineri ope
ratori chimiști din secția 
monomer de la Uzina de 
fibre sintetice Săvinești.

Sala de antrenament: 
Hala secției. Pentru a citi 
diferite manometre și apa
rate de control tinerii opera
tori chimiști trebuie să fie

in primul rînd echilibriști 
foarte abili — îneît să poa
tă să se cațere pe conducte, 
să se strecoare printre nu
meroase țevi.

Suporter: maistrul Ilie 
Mărculescu de la atelierul 
mecanic care amină nejusti
ficat confecționarea scări
lor metalice și a podurilor 
pasarele. Se impune ca acest 
„record“ de pasivitate să 

tuie o altă cerință esențială ca 
ședința să aibă finalitate, să 
ducă în mod concret la îmbună
tățirea situației analizate.

Ce hotăriri s-au luat deci m 
ședrnța în care s-a analizat si
tuația la învățătură a muncilo- 
rilor-elevi ? în primul rînd, s-a 
stabilit ca această situație să fie 
imediat analizată în adunări ge
nerale în toate organizațiile de 
bază U.T.M. De asemenea, s-a 
stabilit că tinerii care urmează 
liceul seral sâ tie scoși de ia 
îiivățămintul politic, iar învăță
tura să fie consMetată, alături 
de munca în producție, princi
pala lor sarcină de organizație. 
S-a stabilit de asemenea, ca in
ginerii, tehnicienii, maiștrii ti
neri să-i ajute pe munci torii- 
elevi la materii ca matemati
că, fizică, chimie. Comitetul 
U.T.M. a stabilit de asemenea 
că, concluziile asupra parti
cipării tinerilor muncitori la 
cursurile liceului seral să fie 
aduse la cunoștința comitetului 
de partid, căruia să i se propună 
totodată organizarea tuturor cla
selor liceului seral pe schimburi 
fapt care ușurează atit procesul 
de producție, cit și procesul de 
învățătură; la școală să se țină 
cu regularitate ore de consulta
ții ; să S3 atragă atenția profe
sorilor asupra accesibilității lec
țiilor predate etc.

Toate hotărîrile luate, măsurile 
stabilite, sînt astăzi realități. 
Lipsuri mai sînt desigur, în sen
sul că mai sînt încă elevi care 
nu au o situație strălucită la 
învățătură. Situația la învăță
tură s-a îmbunătățit însă, și con
tinuă să se îmbunătățească.

De aici se poate trage con
cluzia că fiecare ședință de co
mitet trebuie să aibă un carac
ter creator. Pornind de la sar- 
nile trasate de partid și organi
zația noastră, bazîndu-se pe un 
studiu temeinic și multilateral al 
problemei ce urmează să fie dis
cutată, comitetul U.T.M. in șe
dința sa are posibilitatea de a 
descoperi nu numai cauzele 
care au generat un fenomen sau 
altul ci de a găsi și căile, mij
loacele, metodele de a determi
na ridicarea muncii de organi
zație în domeniul analizat pe o 
treaptă superioră. Cînd obținem 
o astfel de finalitate putem 
spune că nu neam pierdut 
timpul zadarnic în ședință.

DUMITRU PĂDURE 
secretarul comitetului U.T.M. 
de la Uzinele August" 

București

TRAIAN ANTIP 
locțiitor de secretar

„CURIER SPORTIV"
fie „omologat" și sancționat 
de urgență de conducerea 
întreprinderii.

BOX

Protagoniști: Tînârul în
vățător Mircea Cozma.

Sala de antrenament: 
Clădirea școlii elementare 
din satul Cumpărătura, ra
ionul Suceava, unde zilnic 
se antrenează confundînd 
pe elevi cu sacii de nisip.

Hotărirea juriului: Ținînd 
seama că metodele de edu
cație retrograde aplicate de 
învățătorul Mircea Cozma 
sînt străine pedagogiei so
cialiste este căzu! ca Sec
țiunea de învăță mint a Sfa
tului popular al raionului 
Suceava să hotărască „des
calificarea" celui în cauză.

ÎNOT

Protagonist: Constantin
Gogoman — achizitor al 
cooperativei de consum din 
comuna Cefelmța, raionul 
Hîrlău.

Orele de antrenament: 
Indiferent de anotimp, se 
antrenează zilnic Jnotînd" 
în mlaștina afacerismului.

Performanțe : Nu de mult 
a achiziționat de la țăranul 
întovărășit Vasile Ungurea- 
nu 600 kg. porumb și 400 
kg. floarea-soarelui din care 
a predat cooperativei jumă

Pregătire pentru start pe Postăvarul.

Manifestări 
consacrate 

Zilei de 8 Martie
în întreaga țară . continuă 

să aibă loc acțiuni și manifestări 
consacrate Zilei de 8 Martie — 
cea de-a 50-a aniversare a Zilei 
internaționale a femeii.

In Capitală au avut loc vineri 
numeroase întUniri intre tinerele 
fete și vechi membri de partid, 
inovatoare, femei fruntașe în 
producție, activiste de frunte pe 
tărîm obștesc, științific șj cultu
ral. Astfel de întîlniri au fost 
organizate la casa de cultură a 
tineretului din raionul 23 August, 
la casa de cultură a tineretului 
din raionul Grivița Roșie, la Fi
latura Romînească de Bumbac. 
Muncitoarele acestei întreprin
deri fruntașe au adresat u-n 
mesaj de felicitare textiliste- 
lor de la Filatura de bum
bac din Tașkent (U.R.S.S.) cu 
prilejul Z’lei internaționale a fe- 
meii în care sînt exprimate sen
timentele frățești ale femeilor 
din țara noastră pentru femeile 
sovietice.

La Casa prieteniei romîno-so- 
vietice A.R.L.U.S- a avut lec fi
nala concursului organizat de 
Comitetul orășenesc București al 
femeilor cu tema „Femeia în 
R. P. Romînă“.

(Agerpres)

tate din cantitate iar cealal
tă jumătate a „fructificat-o* 
în calitate de „producător" 
cu suprapreț la piața neor
ganizată.

Recompensă: Ținînd sea
ma de „performantele" rea
lizate de Constantin Gogo
man se cuvine ca orga
nele în drept— Procuratura 
și Tribunalul raional — să-i 
acorde cît mai urgent o 
„recompensă" pe măsura 
faptelor sale.

CURSA 
AUTOMOBILISTICA

Protagoniști: Șoferul, ta
xatorul și călătorii care în 
ziua de 26 februarie au mers 
cu mașina I.R.T.A. nr. 
50.616 PI. pe distanța Bu
ză u-Beceni.

Obstacole pentru călători:
— Capacitatea maximă a 

mașinii este de 50 și nu de 
70 de persoane cîți au călă
torit în ziua respectivă.

— Restaurantele din drum 
unde șoferul și taxatorul 
făceau halte de „alimentare"

Declarațiile unor medici 
străini despre succesele 
gerontologiei romînești

De cîteva zile suit oaspeți ai 
țării noastre medicii italieni 
prof. dr. Enrico Greppi, preșe
dintele Asociației internaționale 
de gerontologie, președintele A- 
sociației italiene de gerontolo
gie, directorul clinicii me
dicale a Universității din 
Florența, prof. dr Gualfredo 
Scardigli, secretar general al 
Asociației internaționale de ge
rontologie, și prof. dr. Mario 
Spallone, de Ia Universitatea din 
Roma și specialist al clinicii 
medicale.

Medicii italieni au vizitat In
stitutul de geriatrie „C. I. Par- 
hon”, Institutul de expertiză a 
capacității de muncă, clinica 
medicală „Vasile Roaită", Insti
tutul medico-farinaceutic-Bucu- 
rești. Cu acest prilej oaspeților 
li s-au prezentat cazuri clinice 
și cercetări ale institutelor. îm
preună cu medicii italieni a fost 
și dr. Walther Doberrauer, pre
ședintele Asociației de geronto
logie din Austria.

Joi la amiază oaspeții au fost 
primiți de ministrul Sănătății 
și Prevederilor Sociale, Voinea 
Marinescu.

Vineri după-amiază Societatea 
Științelor medicale din R.P. 
Romînă a organizat la Centrul 
de documentare medicală al Mi
nisterului Sănătății și Prevederi
lor Sociale o ședință de comu
nicări.

Au asistat academicieni, pro
fesori, cercetători, medici de 
specialitate.

A luat parte ministrul Italiei 
la București, Alberto Paveri 
Fontana.

Seara, ministrul Sănătății și 
Prevederilor Sociale, Voinea 
Marinescu, a ofert în cinstea 
oaspeților o masă la restauran
tul Lado.

Inițiativa unor grupe de studenți din Capitală 
de a face practică pedagogică la sate

Studenții bucureșlem care se 
pregătesc să devină cadre di
dactice au luat anul acesta ini- 

: țiativa de a efectua o parte din 
practica pedagogică în școlile 
sătești.

Primele grupe de studenti 
care și-au făcut practica pe
dagogică la tară au fost de la 
lacultățile de filozofie, științe 
naturale și geografie. La Tîncă- 
bești. Bolintinul din Vale și 
Răcari. de unde s-au întors zi
lele acestea, studenții au des
fășurat o munca rodnică. Au 
asistat la lecțiile cadrelor di
dactice din școlile sătești și au 
ținut ei înșiși lecții; au parti
cipat, alături de elevi, la acti
vitățile practice de pe loturile

— Sticlele de vin consu
mate în mașină.

— Șanțurile șoselei ce 
apăreau cînd și cînd în fața 
mașinii și care trebuiau evi
tate cu viraje scuTte „ce-ți 
înghețau sîngele în vine".

— Insultele pe care taxa
torul le adresa celor ce-i 
cereau să micșoreze viteza.

Premii pentru performan
țe : încă nu le cunoaștem. 
Sperăm că I.R.T.A. regiu
nea Ploești ne va comunica 
cum a „recompensat* pe 
șoferul și taxatorul în cauză.

CONCURS DE ORIENTARE

Goncurenții: Tinerii din 
com Lima Dârmănești — Su
ceava

Antrenor: Tînărul Dumi
tru Sveducean, directorul 
căminului cultural.

Desfășurarea concursu
lui : Concursul se desfășoară 
seara după un program fix: 
Tinerii încep săd caute pe 
directorul căminului cultural 
pentru a-i cere să deschidă 
căminul cultural. Directorul 
evită întidnirea cu tinerii. 
Cînd tinerii îl caută la sfa
tul popular — directorul se 
retrage la școală ; cînd este 
căutat la școală, directorul 
pleacă discret acasă, unde 
dă ordine strașnice celor 
d'n familie să nu-1 divulge 
nimănui.

Perioada concursului: Data

înlr-o convorbire cu un redac
tor al Agenției Romine de Pre
să „Agerpres", medicii italieni 
și-au împărtășit impresii din 
vizita făcută in țara noastră.

Prof. dr. Enrico Greppi, unul 
din specialiștii cu renume mon
dial in materie de gerontologie, 
și-a exprimat admirația față de 
cele constatate cu prilejul celor 
două vizite la Institutul de ge
riatrie din București unde-și 
desfășoară activitatea dr. Ana 
Aslan pe care a intilnit-o încă 
în 1954 la Congresul de la Me- 
rano. Cred, a spus oaspetele, că 
este primul institut complet de 
geriatrie din Europa, în ceea ce 
privește dezvoltarea, structura 
și ideile călăuzitoare.

Am constatat cu surpriză și 
cu simpatie — a spus în conti
nuare profesorul Greppi — en
tuziasmul medicilor care lucrează 
aici in special tineri, pasiunea 
lor științifică și totodată umană 
de a lupta împotriva fenomenu
lui îmbătrinirii.

Prof. dr. Gualfredo Scardigli 
a subliniat la rîndul sau că In
stitutul de geriatrie din Bucu
rești este unul din cele mai 
bune de acest fel pe care le-a 
văzut.

Prof. dr. Mario Spallone a re
levat rezultatele foarte bune pe 
care le-a obținut prin utilizarea 
produsului romînesc, Gerovital 
H 3, in tratarea a peste 500 ca
zuri de bolnavi italieni cu dife
rite afecțiuni.

Oaspeții italieni au mulțumit 
pentru primirea prietenească ce 
li s-a făcut și posibilitatea ofe
rită de a cunoaște progresele 
realizate in țara noastră in do
meniul luptei împotriva bătrî- 
neții și a organizării sanitare in 
general.

(Agerpres)

agricole școlare, au luat parte 
la acțiunile pionierești, au făcut 
excursii cu elevii in gospodării 
agricole de stat ți gospodării 
colective. De asemenea studen
ții au participat la întreaga 
viață a satului: s-au intilnit cu 
țărani muncitori la căminele 
culturale, au ținut conferințe, 
au luat parte ia programele 
cultural-artistice etc.

Inițiativa va Ii extinsă de
oarece în cadrul ei a apărut o 
experiență valoroasă. In curînd 
vor pleca să facă practica pe
dagogică la sate studenti de la 
lacultățile de Filologie, mate
rna tică-fizică, istorie, chimie și 
de la alte facultăți.

(Agerpres)

începerii se știe — oînd Du
mitru Sveducean a luat în 
primire postul de director al 
căminului cultural care din 
acea zi nu mai are nici un 
fel de activitate.

Data cînd va lua sfîrșit 
acest ciudat și destul de în
delungat „concurs" ou o

știm. Așteptăm să ne-o co 
munice Sfatul popular al 
comunei Dârmănești.

D. PAUL
după scrisorile trimise în 
cadrul „Concursului pentru 
corespondenții voluntari" de: 
Dăscâlescu Dumitru — țăran 
muncitor. Ștefan Bănulescu
— muncitor, V. Ungheanu
— țăran întovărășit, Vladi
mir Pogarevici — funcționar, 
I. Constantinescu — opera
tor chimist.

Zilele trecute a avut loc dez
baterea machetei Istoriei filo
zofiei romînești, organizată de 
Academia R. P. Romine.

Au luat parte academicieni, 
membrii corespondenți ai Aca
demiei R.P. Romine, cercetători 
de la Institutul de filozofie din 
București și secția de filozofie 
a Institutului de istorie și filo
zofie din Cluj, de la Școala su
perioară de partid „Ștetan 
Gheorghiu", de pe lingă C.C. al
P.M.R., cercetători din dome
niu! istoriei, științelor econo
mice, științelor naturii, istoria 
medicinii, cadre didactice de 
specialitate din București, Cluj, 
Iași, Tîrgu Mureș și Sibiu, re
prezentanți ai Ministerului In- 
vățămîntului și Culturii, redac
tori ai revistelor de științe so
ciale și ai diferitelor edituri.

In cuvîntul de deschidere s-a 
arătat că întocmirea acestei 
lucrări corespunde sarcinii tra
sate de partid cercetătorilor 
din domeniul filozofiei. Ea con. 
stituie prima lucrare de acest

PE SCENELE TEATRELOR
de Ia 7-13 martie

TEATRUL DE OPERA Șl 
BALET AL R.P. ROMINE: 
Răscoala — luni (or&le 19,30); 
Othelo — marți (orele 19,30); 
Boema — joi (orele 19,30) ; 
Carmen — vineri (orele 19,30) 
Nunta lui Figaro — simbătă 
(orele 19,30) ; Călin — dumi
nică (orele 11) ; Rigoletto — 
duminică (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE 
OPERETA: Văduva veselă — 
marți, vineri (orele 19,30) ; 
Zarvă’ între fete — miercuri 
(orele 19,30); Studentul cerșe
tor — joi (orele 19,30) ; Boc
caccio — simbătă (orele 19,30); 
Medalion Kalman — duminică 
(orele 10,30); Don Pasquale
— duminică (orele 15,30); Lă- 
sați-mă să oint — duminică 
(orele 19,30).

TEATRUL NATIONAL „I. L. 
CARAGIALE" (sala Comedia): 
Bădăranii — luni (orele 20); In 
Valea cucului — marți (orele 
20) Discipolul diavolului — 
miercuri, joi, (orele 20) simbătă 
(orele 15.00); Tragedia opti
mistă — vineri (orele 20) ; 
Steaua fără nuine — sîmbată 
(orele 20); Apus de soare — 
duminică (orele 10) : Cidul — 
duminică (orele 16) ; Cuza 
Vodă — duminică (orele 20).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. 
CARA6IALE" (saia Studio): 
Rețeta fericirii — marți (orele 
20; Tartutfe — miercuri, joi, 
simbătă (orele 20); Omul cu 
mîrțoaga — vineri (orele 20) ; 
Hangița — sîmbătă (orele 16); 
Conferință experimentală — 
duminică (orele 10,30); Surorile 
Boga — duminică (orele 15) , 
Arborele Genealogic — dumini
că (orele 20).

TEATRUL AR.MATE1 (sala 
Magheru): In numele revolu
ției — marți (orele 20) ; sâm
bătă (cedat) ; Cyrano de Ber
gerac — miercuri, vineri (orele 
20) ; Femeia îndărătnică — 

I joi (orele 20); Pygmalion — 
! duminică (orele 10); Văduva 
i isteață — duminică (orele 16); 
| Paloșul de foc — duminică (o- 

rele 20).
TEATRUL ARMATEI (sala 

Studio): Ia căutarea extraor
dinarului — marți, miercuri, 
joi, vineri, simbătă (orele 20,30) 

I duminică (orele 11, 17 și 2030).
TEATRUL MUNICIPAL (sa

la Matei Mtllo): Trei generații
— marți (orele lo) ț Mamou- 
ret marți (orele 20) cedat, joi, 
simbătă (orele 20), duminică 
(orele 15) ; Hamlet — miercuri 
(orele 29); Sfinta Ioana — vi
neri (orele 20) ; Piine și tran
dafiri — duminică (orele 10)

I cedat; Dacă vei fi întrebat —
duminică (orele 20).

TEATRUL MUNICIPAL (sala 
Filinton Strbu): Tache,/lanche 
și Gadir — marți, vineri (orele 
20); Moartea unui comis vo
iajor — miercuri (orele 20), 
duminică (orele 15); Azilul 
de noapte — joi sîmbătă (ore
le 20) ; Soțul ideal — dumi
nică (orele 10) ; Omul care 
aduce ploaia — duminică (ore
le 20). 

Cabotier de 1.800 tone construit la Șantierul naval de la Tur- 
nu Severin.

gen elaborată pe baza aplicării 
principiilor metodologice marx- 
ist-ieniniste în interpretarea 
materiali st-istorică a concep
țiilor filozofice și sociale, în 
valorificarea concepțiilor pro- 
gresiste din istoria gîndirii ro
mînești și în critica doctrine
lor idealiste, reacționare.

Lucrarea tratează dezvolta
rea gîndirii filozofice în Romî- 
nia începînd cu perioada orân
duirii feudale și pînă în zilele 
noastre.

în încheiere a luat cuvîntu! 
acad. C. I. Guîian, directorul 
Institutului de filozofie al Aca
demiei R. P. Romîne, care a 
subliniat rezultatele pozitive 
obținute prin participarea unui 
colectiv larg atît la pregătirea 
lucrării cît și la discutarea ei. 
Vorbitorul a relevat faptul că 
Istoria filozofiei romînești va 
trebui să corespundă sarcinilor 
educării patriotice <a tineretului, 
a tuturor oamenilor muncii, în 
spiritul învățăturii marxist- 
leniniste.

(Agerpres)

TEATRUL DE STAT & NOT' 
TARA (sala G. Miile) : Nota 
zero la purtare — marți (orele 
20) duminică (orele 10) ; Cui-* 
buf de piatră — miercuri, sîm
bătă (orele 20) ; Hagi Tudose
— joi (orele 20) ; Scurtă con
vorbire — vineri (orele 20) I 
Nora — duminică (orele 15) ‘ 
Ferestre deschise — duminică 
(orele 20).

TEATRUL DE STAT G. NO- 
TTARA (sala Libertatea) : Fo. 
toliul 16 — marți, duminică (o- 
rele 20) ; In căutarea bucuriei
— miercuri, sîmbătă (orele 20);' 
Filomena Marturano — joi (o- 
rele 20), duminică (orele 16) 
Vrăjitoarele din Salem — vineri 
(orele 20) duminică (orele 10)j

TEATRUL TINERETULUI f 
Vodă Cuza și Unirea — marți 
(orele 20) ; Prinț și cerșetor — 
miercuri, vineri (orele 20) dumi
nică (orele 10 Și 15,30) ; Mult 
zgomot pentru nimic — joi (o- 
rele 15,30) ; Viforul — joi, du
minică (orele 20) ; Spectacol 
experimental Maiakovski — sim- 
bătă (orele 15,30) ; Britanicus
— sîmbătă (orele 20).

TEATRUL MUNCITORESC
C.F.R.  GIULEȘTI: Domnișoara 
Nastasia — marți (orele 19,30); 
Doi tineri din Verona — 
miercuri, vineri (orele 19,30); 
Mizerabilii — joi (orele 19,30); 
Aristocrații — simbătă (orele 
19,30); Rapsodia țiganilor — 
duminică (orele 15); Domnul 
Puntila și sluga sa Matty — 
duminică (orele 19,30).

TEATRUL EVRE1ESO DE 
STAT : O revistă cu Ahosveros
— luni, marți și duminică (ore
le 20) ; Tinerețea părinților — 
miercuri (orele 20) ; Jurnalul A- 
nnei Frank — joi. (orele 20) 
duminică (orele 15,30); Sender 
Blank — vineri (orele 20) ; Un 
vis Goldfadenian — simbătă (O' 
rele 20); Matineu Literar Salom 
Alehem — duminică (orele 11).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (sala 
Orfeu) : Păcală — marți, 
miercuri, joi, vineri, sîmbătă (o. 
rele 16,30) duminică (orele 
1130).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (sala 
Academiei) : Punguța cu doi 
bani — marți, miercuri, iot, vi
neri, simbătă (orele 15) dumini
că (orele 10) ; Umor pe sfori — 
Simbătă. duminică (orele 20).

TEATRUL SATIRIC MUZI
CAL C. TANASE (sala Savoy): 
Do, re, mi, fa — luni, marți, 
(orele 20) ; Pe aripile revistei
— miercuri, joi, vineri, sîm
bătă duminică (orele 20).

TEATRUL SATIRIC MU
ZICAL C. TANASE (sala Victo
riei 174): luni, marți, miercuri
— Reiache; Pentru tine, Bucu
rești — joi, vineri, sîmbătă, du
minică (orele 20).

OIROUL DE STAT : Optimiștii
— ansamblul de circ dih R. P. 
Bulgaria — luni (orele 20,30). 
In curînd va avea loc o nouă 
priemieră.

Foto : P. POP



Ședința comisiei permanente
C. A. E. R. în domeniul 

transporturilor
Misiunea deputaților greci

la întâlnirea de la

Marele miting 
de pe stadionul „Gazi“ 

din Kabul
KABUL 4 (Agerpres). — La 4 

martie — ultima zi a vizitei lui 
N. S. Hrușciov tn Afganistan — 
pe stadionul „Gazi“ din Kabul, 
împodobit cu drapele de stat so
vietice și afgane a avut loc un 
mare miting al locuitorilor din 
acest oraț în cinstea lui N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., care se 
află în Afganistan într-o vizită 
de prietenie.

Tribunele stadionului și terenul 
de sport au fost pline de zecile 
de mii de locuitori din Kabul și 
din sate învecinate. Ei au întim- 
pinat cu aplauze furtunoase ți 
aclamații „Zende Bad Hrușcioyl“

— „Trăiască Hrușciov 1“ apari
ția în tribună a lui N. S. Hruș
ciov, a primului ministru al Af
ganistanului, Sardar Muham
med Daud, și a persoanelor care 
îi însoțesc.

La miting N. S. Hrușciov a 
rostit o amplă cuvintare.

In numele locuitorilor din ca
pitala afgană înaltul oaspete a 
fost salutat de Muhammed Sa- 
dîk, primarul orașului. Uniunea 
Sovietică, a spus el, este un 
vechi prieten al poporului afgan; 
poporul sovietic și guvernul sau 
promovează cu fermitate o poli
tică externă de pace îndreptată 
spre întărirea prieteniei intre

toate popoarele lumii. Poporul 
nostru salută cu entuziasm vi
zita lui N. S. Hrușciov in Afga
nistan, vizită care va sluji fără 
îndoială la întărirea continuă a 
relațiilor de bună vecinătate din
tre țările noastre. Poporul nostru 
nu va uita niciodată că tocmai 
poporul sovietic și guvernul său 
au fost primele care ne-au recu
noscut indeoendența. Stntem 
convinși că prietenia și relațiile 
de bună vecinătate care există 
între popoarele noastre se vor 
întări și pe viitor deoarece 
popoarele.sovietic și afgan merg 
împreună pe calea păcii I

VARȘOVIA 4 (Agerpres). - 
Intre 25 februarie și 1 martie 
1960, a avut loc la Varșovia, 
ședința Comisiei permanente 
C.A.E.R. de colaborare econo
mică și tehnico-științifică în do
meniul transporturi or.

La lucrările Comisiei au luat 
parte delegații R. P. Albania, 
R. P. Bulgaria, R. Cehoslova
ce, R. D. Germane, R. P. Po
lone, R. P. Romine, R. P. Un
gare și U.R.S.S., ai Comitetului 
O.SJ.D. șl ai Comisiei perma
nente C.A.E.R. de colaborare e- 
conomică și tehnico-științificl 
în domeniul construcției de ma
șini și ca observatori reprezen
tanții R. P. Mongole.

Comisia a examinat probleme
le dezvo.tării în continuare a 
transportului feroviar, naval, 
aerian și auto.

De asemenea, Comisia a a- 
doptat hotăriri cu privire la dez
voltarea în continuare a cola
borării tehnico-științifice.

A fost aprobat regulamentul, 
instrucțiunile și tariful pentru 
transportul internațional de 
mărfuri în traficul direct com
bi nat cale ferată — apă.

Lucrările au decurs în spiri
tul înțelegerii reciproce și al co
laborării frățești între țările 
participante.

București

Să înceteze 
represiunile Iranchiste!

Pretutindeni oamenii sînt însetați 
de pace, prietenie, prosperitate și fericire 

- Cuvîntarea lui N. S. HRUȘCIOV x
Intîmpinat cu ovații furtunoa

se, la miting a luat cuvîntul 
N- S. .Hrușciov, șeful guvernului 
sovietic.

In relațiile dintre statele noa
stre, a subliniat N. S. Hrușciov, 
nu a ieșit niciodată la iveala vreo 
notă de superioritate a celui 
mare asupra celui mic. Dimpo
trivă relațiile noastre constituie 
un exemplu convingător de cola
borare sinceră pe baza egalității 
în drepturi între un stat mare și 
un stat mic. Prețuim relații.e 
noastre de prietenie, a spus N. S. 
Hrușciov în continuare, prețuim 
faptul că în decursul existenței 
statului sovietic și a statului dv., 
care și-a cucerit independența în 
lupta împotriva colonialiștilor și 
a tilharilor imperialiști, pe firma
mentul relațiilor noastre nu au 
apărut nici cei mai neînsemnați 
nori ai unor conflicte, nimic nu 
ne-a întunecat prietenia. Țin să 
repet încă o data că prețuim a- 
ceasta foarte mult, deoarece în
treaga lume vede câ dacă există 
bunăvoință și eforturi comune 
jări cu orînduiri sociale diferite 
nti numai câ pot coexista in mod 
fericit fără conflicte și încorda
re, ci sâ aibâ cele mai prieteneș
ti relații.

In continuare N. S. Hrușciov 
a arătat ca U.R.S.S. acorda și 
va continua să acorde Aiganis- 
tanului un ajutor multi.ateral 
pentru construirea de diferite în
treprinderi, drumuri, locuințe, 
pentru ridicarea economiei și a 
bunăstării culturale a poporului 
afgan. Totodată, a spus el, noi 
facem aceasta, așa cum un vecin 
bun își ajutâ vecinul. Poporul 
afgan poate fi convins că în 
eforturile sale îndreptate spre 
dezvoltarea continua a țârii, ia 
lupta sa pentru întărirea inde
pendenței politice și economice 
el va simți totdeauna sprijinul 
ferm al poporului sovietic. Im- 
partășindu-și principalele impre
sii, culese cu prilejul vizitei în 
tarile prietene din Asia de sud- 
est, N. S. Hrușciov a spus : Pre
tutindeni unde am avut prilejul 
să ne aflăm — și pînă în prezent 
am parcurs pe pămînt Și în aer 
peste 20.000 de km, am vizitat 
zeci de orașe, sate și așezări 
muncitorești — pretutindeni in* 
tîlnindu-ne cu masele populare, 
văzînd fețele oamenilor, simțind 
starea lor de spirit, am putut în
țelege absolut limpede ca oame- 
n i sînt însetați de pace, de prie
tenie, prosperitate și fericire.

Mai trebuie fâcut multe pe 
pămînt pentru a se înainta mai 
repede pe drumul progresului și, 
în primul rînd, este necesar sâ 
se puna capăt „războiului rece", 
să se înceteze promovarea poli
ticii „de pe poziții de forță", de 
amenințări și de șantaj.

Față de actualul nivel de dez
voltare al științei și culturii, a 
declarat N. S. Hrușciov în con
tinuare, cînd există arme atît de 
Jnspăimîntătoare ca armele ter
monucleare — bombele atomice 
și cu hidrogen, cînd au lost rea
lizate rachete intercontinentale 
care sînt în s-tare să transporte 
o încărcătură ucigătoare în orice 
parte a globului pămintesc și al 
căror zbor n*u poate ti oprit sau 
prevenit, în aceste condiții capă
tă o deosebită însemnătate o di
plomație noua, realistă, rezona
bilă. In trecut se spunea : „di
plomatul are o limba pentru a-și 
ascunde gîndurile". Dacă aseme
nea procedee vor fi aplicate în 
diplomația zilelor noastre, a-

ceasta poate să aibă consecințe 
fatale.

A-și îndrepta eforturile spre 
pace, iată legea omului politic 
de stat, a oricărui om cinstit 
indiferent de funcția pe care ar 
exercita-o, de convingerile sale 
politice sau de credința religioa
să. Aceasta înseamnă că în con
dițiile cind in lume există siste
me sociale diferite numai po
poarele înseși sint îndreptățite 
să hotărască care orinduire so
cială le este mai mult pe plac. 
Trebuie sâ trăim in pace deoare
ce trăim pe aceeași planeta — 
Pâmintul — și neputind s-o pâră, 
sim, trebuie sâ învățăm să 
coexistam în mod pașnic.

Apoi N. S. Hrușciov a amintit 
propunerile cu privire ia dezar
marea generală și totală, prezen
tate de U.R.S.S. în O.N.U. Nu 
am fâcut aceasta din slăbiciu
ne, a spus N. S. Hrușciov. Este 
îndeobște cunoscut ca Uniunea 
Sovietică este cel mai puternic 
stat d:n lume sub raport militar. 
Rachetele sovietice au fost pri
mele care au transportat în 
Lună un fanion cu stema 
U.R.S.S. 1 Rachetele supra puter
nice sovietice sint acelea care au 
nimerit cu o precizie excelentă 
într-un patrat dinainte stabilit 
în apele Oceanului Pacific. Dar 
nu vrem sâ folosim armele în
grozitoare și nu vrem sâ spe
riem pe nimeni. Sintem primii 
care ne-am ridicat glasul pentru 
dezarmarea generala și totaia. 
Guvernele și popoarele majorită
ții țarilor globului pămintesc au 
sprijinit această propunere uma
nitaristă a Uniunii Sovietice.

Fără sâ așteptam o înțelegere 
concretă cu alte state cu privire 
ia adoptarea propunerilor noas
tre, am efectuat o nouă reducere 
unilaterală a forțelor armate ale 
Uniunii Sovietice cu o treime, 
adică cu 1.200.0U0 de oameni.

Ne face plăcere, a spus N. S. 
Hrușciov în continuare, că .Ma
iestatea Sa regele Afganistanu
lui, guvernul lui și poporul af
gan au aprobat acțiunile noastre 
îndreptate spre dezarmarea ge
nerala și totală, spre slăbirea 
încordării internaționale. S-ar 
putea spune că Afganistanul este 
un prieten și ca de aceea el 
aprobă politica noastră externă. 
Dar cred că și guvernele care 
au față de noi o atitudine, ca 
să zicem așa, reținută, sau, fo
losind un limbaj simplu, o atitu
dine rece, nu pot ignora, nu se 
pot preface câ nu ar observa 
buna noastră acțiune, deoarece 
prin aceasta ele s-ar izola tot 
mai mult de propriile lor 
popoare.

Relațiile noastre se dezvoltă 
bine, a spus N. S. Hrușciov în 
încheiere. Și pe viitor trebuie să 
trăim ca buni vecini în pace șl 
prietenie, să ne ajutăm reciproc 
în dezvoltarea economiei țărilor 
noastre, în ridicarea nivelului de 
trai și cultural al poporului.

In încheierea mitingului, N. S. 
Hrușciov a primit un dar din 
partea locuitorilor orașului Ka
bul.

★

KABUL 4 (Agerpres). — La 
4 martie N. S. Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care se află frițr-o vi
zită‘de prietenie în Afganistan, 
a oferit o recepție în cinstea lui 
Sardar Muhammed Daud. pri
mul ministru al guvernului re
gal al Afganistanului. La recep-

ție N. S. Hrușciov și Muhammed 
Daud au rostit cuvîntări.

Recepția s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă calda, prietenească.

Semnarea 
comunicatului comun 

sovieto-afgan
KABUL 4 (Agerpres). - TASS 

transmite : La 4 martie a avut 
loc semnarea comunicatului co- 
miMi sovieto-afgan și a acordului 
de colaborare culturală dintre 
Afganistan și U.R.S.S.

La ceremonia semnării au 
asistat din partea sovietică 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., A. A. Gromiko, mini
strul Afacerilor Externe, N. A. 
Mihailov, ministrul Culturii. G. 
A Jukov, președintele Comite
tului de Stat al Consiliului de 
Miniștri pentru relațiile culturale 
cu țările străine, S. A. Skacikov, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru relațiile economice ex
terne.

Din partea afgană la ceremo
nia semnării au participat Sar
dar Muhammed Daud, primul 
ministru al guvernului regal al 
Afganistanului, Aii Muhammed, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Sardar Muha
mmed Xaim, al doilea vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
și ministrul .Afacerilor Externe.

A1OSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite : Grupul de spa
nioli repatriați din Uniunea So
vietică a trimis generalului Fran
co o scrisoare in care protestea
ză in mod energic împotriva 
persecutării repatriaților de că
tre autoritățile spaniole. Spanio
lii repatriați au trimis copii ale 
acestei scrisori la Moscova Co
mitetului Executiv al Uniunii A- 
sociațiilor de Cruce Roșie și Se
milună Roșie din U.R.S.S.

Autorii scrisorii cer guvernu
lui spaniol „să pună capăt abu
zurilor". Ei cer „în primul rînd 
eliberarea urgentă a tuturor to
varășilor noștri arestați".

Avînd în vedere că cei arestați 
sînt oameni cu o comportare 
ireproșabilă și extrem de cin
stiți, se spune în scrisoare, noi 
nu putem să nu ajungem la con
cluzia că această măsură repre
zintă un nou act abuziv care ur
mează multor altor acte îndrep
tate împotriva repatriaților din 
Uniunea Sovietică.

In scrisoare se arată că spa
niolii — repatriați — din mo
mentul sosirii lor în Spania au 
fost supuși unei serii întregi de 
interogatorii polițienești, „în 
cursul cărora ni s-au pus și con; 
tinuă să ni se pună cele mai 
fanteziste întrebări referitoare la 
munca noastră în întreprinderile 
sovietice. Se caută să se obțină 
de la noi cele mai amănunțite 
detalii asupra producției, c o ru
st rucț iilor, numărului muncitori
lor din fabrici și uzine, despre 
utilajele și planurile lor, precum 
și numele directorilor întreprin
derilor, ah personalului tehnic".

In timpul șederii în Uniunea 
Sovietică, repatriații și-au însu
șit o pregătire profesională te
meinica. Totuși, majoritatea spe
cialiștilor întîmpină în Spania 
numeroase obstacole care în ma
joritatea cazurilor fi lipsesc de

posibilitatea de a munci pentru 
binele. Spaniei.

Ne-âm înapoiat în Spania pen
tru că, declară ei, ne:am consi
derat și ne considerăm spanioli. 
Repatriații subliniază că compa- 
trioții lor i-au primit cu simpa
tie și cer să li se acorde dreptu
rile care sînt prevăzute de legea 
cu privire la drepturile spanio
lilor și care in practică sînt în
călcate.

Copii ale scrisorii semnate de 
213 spanioli repatriați au fost 
trimise de asemenea președinte
lui Asociației Internaționale a 
juriștilor-democrați, secretarului 
general al Organizației Națiuni
lor Unite, președintelui Crucii 
Roșii Internaționale și altor or
ganizații.

★
PARIS 4 (Agerpres). — In 

ultimele zile, numeroase dele
gații ale muncitorilor și func
ționarilor francezi au depus la 
ambasada Spaniei din Paris 
proteste împotriva represiunilor 
iranchiste.

Asemenea petiții de protest 
au fost depuse de Uniunea ti
nerelor fete din Franța, de Co
mitetul de legătură intersindi- 
cal C.C.T., C.F.T.C., Force
Ouvriere din întreprinderile Re
nault, Villancourt, Gallai, Com
pania de asigurare dim Paris etc.

★

BRUXELLES 4 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
France Presse, 200 de studenți 
belgieni de la Universitatea li' 
beri din Bruxelles au demon
strai in ziua de 4 martie în 
fața ambasadei Spaniei. Mani- 
festanții au depus aici o petiție 
în care\ protestează împotriva 
condamnării la moarte a doi ti' 
neri spanioli, Dondo și Monte- 
ro, învinui ți de activitate anii' 
franchistă.

a fost o
ATENA 4 (Agerpres). — In ul

timele două săptămîni, în presa 
greacă au continuat să apară 
articole pe ma-ginea dezbateri
lor parlamentare din 16 februa
rie în cursul cărora deputați din 
partea partidului guvernamental 
E.R.E. au căutat să-i pună „în
tr-o situație grea" pe cei 15 de
putați care au fost la București 
cu prilejul Intîlnirii tineretului și 
studenților din regiunea Balca
nilor și Mării Adriatic© și care 
după aceea au făcut o scurtă 
vizită în Bulgaria. Unele ziare 
de dreapta îi critică pe cei 15 
deputați și caută să minimali
zeze importanța participării lor 
la Intîlnirea de la București. 
Ziarul „Kathimerini" a cerut 
chiar ministrului Afacerilor Ex
terne să nu-i primească pe a- 
cești deputați care-și exprimase
ră dorința de a-l informa cu 
privire la călătoria lor în R. P. 
Romînă și R. P. Bulgaria.

Răspunzînd acestor critici, doi 
dintre deputății care au parti
cipat la Intîlnirea de la Bucu
rești, și anume Al. Kallidopou- 
los (Uniunea democratică) și N. 
Indzes (Partidul liberal) au pu
blicat în ziarul „Makedonia" o 
scrisoare intitulată „Ce proble
me au discutat deputății care 
au vizitat Bucureștiul și Sofia". 
„In ce privește obiectivul mi** 
siunii noastre - se spune în scrl-

------•------ ------------------

N. S. Hrușciov 
va vizita Liberia

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite: N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a accep
tat invitația lui W. V. S. Tub
man, președintele Republicii Li
beria, de a face o vizită oficială 
ta Liberia la o dată care îi va 
conveni.

Totodată N. S. Hrușciov l-a 
invitat pe W. V. S. Tubman să 
viziteze Uniunea Sovietică ca 
oaspete al guvernului sovietic. 
Președintele Liberiei a acceptat 
de asemenea invitația.

Cele două părți au căzut de 
acord ca datele acestor vizite să 
fie stabilite pe cale diplomatică.

S. U. A. nu obiectează 
împotriva construirii 

bazelor R. F. Germane

misiune constructiva
soare - se știe câ am vizitat 
Bucureștiul pentru a participa la 
o intilnire care s-a ocupat de 
problema creării unei zone fără 
arme rachetă în Balcani, proble
mă asupra căreia aproape toaie 
partidele din opoziție și-au ex
pus părerea, iar noi am susți
nut punctele de vedere ale par
tidelor noastre. Tot cu același 
simț de răspundere am susținut 
și posibilitatea unei dezarmări

Scrisoarea 
unor deputați greci 
care au participat 
la Intîlnirea tinere
tului ți studenților 

din regiunea
Balcanilor 

fi Mării Adriatice

parțiale in Balcani, părere pe 
care, dupâ cum am vâzut la îna
poierea noastrâ in Grecia, a sus
ținut-o și fostul ministru Leon 
Makkas la conferința interna
ționala pentru problemele dezar
mării organizata ia Londra... 
Mărturisim câ ne mindrim câ 
am fâcut parte din aceastâ de
legație care, in mod incontesta
bil, a îndeplinit o operâ consi
derabila în direcția îmbunătăți
rii relațiilor dintre popoarele 
balcanice, datorita bunâvoinței 
și atitudinii comune a tuturor 
deputaților participant, indepen
dent de convingerile lor politice 
sau ideologice".

La cîteva zile după publicarea 
acestei scrisori, ziarul „Avghi" 
informa că trei dintre deputății 
participanți la Intîlnirea de la 
București, și anume N. Indzes, 
(Partidul liberal), Al. Kallidopou- 
los (Uniunea democratică) și 
Al. Kakoiannis (E.D.A.), l-au vi
zitat pe ministrul Afacerilor Ex
terne, Averoff, pe care l-au in
format despre problemele discu
tate, expunîndu-i in același timp 
cuprinsul scrisorii către primul 
ministru grec adoptată în unani
mitate împreună cu apelul adre
sat tinerilor și studenților tuturor 
țărilor din Balcani și Marea A- 
driatică de către Intîlnirea de la 
București. „S-a arâtat ministru
lui de Externe — scrie „Avghi" 
— importanța intilnirii și s-a sub
liniat câ misiunea deputaților 
greci la Intîlnirea de la Bucu
rești a fost o misiune construc
tivă, iar expunerea punctelor lor 
de vedere a fost ascultatâ peste 
tot cu interes deosebit și con
stituie o contribuție la eforturi'e 
pentru dezvoltarea de relații 
prietenești între toate țările bal
canice... Cu acest prilej s-a sub
liniat in fața ministrului câ de
putății greci care au participat 
la intilnire au îndeplinit o mi
siune de bunăvoință și au adus 
un serviciu țârii și câ tot ce s-a 
spus și s-a scris împotriva lor nu 
are nici un temei".

Ziarele au informat de ase
menea că cel trei deputați au 
depus la cabinetul primului mi
nistru grec scrisoarea și apelul 
adoptate In unanimitate la In- 
tîlnlrea tineretului și studenților 
din țările regiunii Balcanilor și 
Mării Adriatice.

0.1. Z. protestează împotriva arestării 
lui L. Kirkos

PRAGA 4 (Agerpres). — La 
3 martie Organizația Interna
țională a Ziariștilor a adresat 
Ministerului Justiției al Greciei 
o telegramă în care protestea
ză împotriva arestării lui L. 
Kirkos, directorul ziarului „Av- 
ghi".

După cum se știe, Kirkos a 
publicat apelul adresat de Ma- 
n*olis Glezos tuturor oamenilor 
de bună credință în care îi chea
mă să ceară anularea sentin
ței nedrepte pronunțate împo
triva lui și a tovarășilor săi și 
să se unească în lupta pentru

apărarea democrației tn Gre
cia.

în telegrama Organizației In
ternaționale a Ziariștilor se 
spune printre altele: Juriști cu 
renume din străinătate, care au 
asistat la procesul lui Glezos, 
au demonstrat nevinovăția lui 
și au condamnat sentința 
nedreaptă pronunțată de tribu- 
naiul militar. Organizația In
ternațională a Ziariștilor îșî ex
primă din nou respectul fața 
de Manolis Glezos și solidari
tatea cu L. Kirkos și cere CÎ 
dreptatea să triumfe.

SOFIA. — între 1 și 3 mar
tie, în cadrul manifestărilor 
consacrate celei de-a 82-a ani
versări a eliberării Bulgariei de 
sub jugul otoman, la Dimitrov- 
grad și în alte localități din 
R.P. Bulgaria au fost organizate 
conferințe pe tema participării 
poporului romin la războiul 
ruso turc din 1877—1878. După 
conferințe, a fost prezentat fil
mul rominesc „Dincolo de 
brazi".

MOSCOVA. — După cum s a 
făcut cunoscut la 4 martie lui 
Hans Kroll ambasadorul Ger
maniei Occidentale la Moscova 
i s-a inm nat o notă a guver
nului sovietic în legătură cu 
planurile g.ivernuliM R.F. Ger
mane privitoare la stabilirea

unei colaborări militare cu 
Spania franchistă și privitoare 
la crearea de baze militare ale 
Bundsswehrului pe teritoriul 
Spaniei.

SAN JUAN, PORTO R1CO. — 
La 3 martie președintele Eisen
hower a sosit la baza aeriană 
Ramey din Porto Rico venind 
de la Montevideo. Președintele 
S.U.A. va sta în Porto Rico 
pînă duminică după care se va 
înapoia la Washington.

VARȘOVIA. — în urma tra
tativelor care au avut loc la 
Varșovia între ministrul Aface
rilor Externe al R.P. Polone, 
A. Rapacki, și ministrul Aface
rilor Externe al Austriei, Krei- 
sJty, a fost semnat un comuni
cat comun polono-austriac.

2.500 de muncitori metalurgiști din Luneberg (R.F.G.) cu decla rat o grevă de protest urmată 
de o demonstrație împotriva legii reacționare a asigurărilor sociale plănuită de guvernul de 

la Bonn.
Foto : ZENTRALBILD

A DECLARAT AMBASADORUL 
S.U.A. IN RT.G.

BONN 4 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la 3 martie la deju
nul oferit la Bonn de către U- 
niunea Ziariștilor străini, amba
sadorul S.U.A. în R.F.G., Do
wling, a declarat că între gu
vernele S.U.A. și R.F.G, nu e- 
xistă divergențe de principii în 
ce privește crearea în Spania a 
unor baze pentru Bundeswehr. 
R. F. Germană, a declarat el, 
are într-adevăr nevoie de aces
te baze și dacă reprezentantul 
R.F.G. în N.A.T.O. va propune 
ca ele să fie create în Spania și 
încă în vreo altă țară, nu văd 
de ce partea noastră ar avea 
de obiectat.

Declarația ambasadorului a- 
merican este publicată astăzi în 
presa vestgermană. „America
nii nu obiectează împotriva con
struirii bazelor germane în Spa
nia" — subliniază ..Die Welt" 
într-un titlu. După cum reiese 
dini relatările presei, cercurile 
militare din Bonn sînt mulțu
mite că ambasadorul american 
,.a creat ministrului de Război 
al Republicii Federale, Strauss, 
un spate al frontului",

DIN TOATE 
COLȚURILE LUMII

REUNIUNE
LA LEGAȚIA R. P. ROMINE 

DIN FRANȚA

Legația R. P. Romîne din Frân
ta a organizat o reuniune în ca
drul căreia acad. Mihai! Ralea a 
ținut o conferință intitulată „As
pecte actuale ale culturii roinî- 
neștî“.

La reuniune au luat parte nu
meroase personalități ale vieții 
culturale din Franța, parlament 
tari și ziariști printre care deca
nul corpului diplomatic de la 
Paris ambasadorul Saenz, Fran- 
gulis, secretarul permanent al 
Academiei diplomatice internațio
nale. Pierre Cot, fost ministru, 
Coulon, directorul Centrului in
ternațional de cercetări științifi
ce, deputați. ziarista Genevieve 
Tabouis, publicistul Pierre Abra
ham și alții.

★
Dl. Jean Sarrailh, rectorul Uni

versității din Paris, a oferit la

(TZeaLitatea. ui a f (j aș
Acum aproape doi ani li s-a 

prezentat malgașilor pe 
stadionul Mahasina din 

Tananarive, capitala Madagas
carului, un spectacol într-o re
gie neobișnuita.

O înalta oficialitate adresin- 
du-se publicului pe un ton pate
tic a promis locuitorilor acestei 
insule „posibilități de neimagi
nat" în cadrul „comunității li
bere franceze". Mulțimea nu a 
reacționat delirant. Cîteva a- 
^lauze anemice din rîndul de 
bănci ocupate de ofițeri și de 
funcționari ai administrației co- 
I miale.

Spectatorii malgași au tresă- 
rt abia atunci cînd oratorul, 
f irat de propria sa elocință, nu 
c mai ținut seama de o suită 
ce exemple îndărătnice din is
toria transformărilor Madagasca
rului într-o posesiune franceză, 
exclamînd emfatic : „Mîine veți 
fi din nou o țară ca atunci cînd 
dcest palat era locuit". Această 
frază fusese însoțită de un gest 
teatral : mîna oratorului era în
tinsă către palatul impunător al 
fostei regine malgașe — Ranc- 
valona II.

Mulțimea s-a împrăștiat apoi 
cu gîndul nu atît la „era nouă 
franco-malgașă" anunțată cu 
multă pompă pe stadionul Ma
hasina, cit la împrejurările în 
care in Madagascar au pătruns 
colonialiștii.

Care era situația malgașilor 
înainte de anul 1897 ?

Malgașii erau organizați în- 
tr-un stat independent ce tre-

cea printr-un profund proces de 
emancipare. Pe o întindere e- 
gală cu suprafața Franței, Bel
giei și Olandei luate laolaltă, 
se consolida „regatul Madagas
car". De la apariția malgașilor 
pe această insulă (geograful 
arab Idrisi din secolul al Xll-lea 
susține că locuitorii actuali ai 
Madagascarului ar fi sosit toc
mai din îndepărtata Sumatra 
între veacurile l-X e.n.) și pînă 
la cotropirea pămintului lor de 
către colonialiștii francezi, struc
tura lor de stat a suferit modi
ficări substanțiale.

Sub guvernul Rainilaiarivoni, 
(1864-1893), la Tama-tave, princi
palul port al țării, s-au construit 
cîteva fabrici de zahăr, iar la Ta
nanarive a apărut un întreg o- 
rășel în jurul unor uzine meta
lurgice precum și cîteva tipogra
fii. Se exploata fier, argint, 
grafit. Au luat ființă peste 2 000 
de școli. In jurul revistei „Seni 
Souc" și în deosebi a publica
ției „Sakaizan-ni tanora" („Prie
tenul tinereții") s-a polarizat 
proaspăta intelectualitate mal
gașă. Două școli superioare de 
medicină au contribuit la for
marea cadrelor autohtone de 
doctori. Reforma administrativă 
inițiată de Rainilaiarivoni, ferm 
luptător pentru independența și 
progresul țării, a contribuit Io 
micșorarea simțitoare a influen
ței nobilimii feudale și la dez
rădăcinarea separatismului re
gional și în unele locuri, tribal.

Colonialiștii francezi — așa

cum au procedat colonialiștii 
ori unde - au întrerupt însă cu 
brutalitate procesul de dezvol
tare de sine stătătoare a Ma
dagascarului.

In anul 1895, generalul fran
cez Duchene, în fruntea unui e- 
fectiv de 15.000 de soldați, 
debarcase la Majunga, îndrep- 
tîndu-se spre Tananarive. Acesta 
suferi însă o puternică înfrîn- 
gere și cercurile colonialiste 
franceze fură nevoite să tri-

Țări 
și evenimente

mită un nou corp expediționar 
comandat de generalul Gallieni 
— „eroul" cuceririi Tonkinului. 
In 1879, drama Madagascarului 
s-a consumat : ea devenise o 
colonie a Franței, iar. regina 
Ranavaîona fu exilată pe insula 
Reunion și apoi în Alger. A. 
Cahuzac, fost consilier la Curtea 
de apel din Madagascar, într-un 
studiu special consacrat institu
țiilor juridice malgașe, releva 
următoarele referindu-se la evo
luția statală de pe această 
insulă : „Cînd am luat în pose
sie respectiva țară, eram de
parte de a găsi un popor bar
bar. Avea un guvern omogen, 
o administrație extrem de con
venabilă, un sistem financiar im
perfect, fără discuție, dar care,

așa cum era, reflecta o organi
zare ginditâ,... coduri de legi ce 
nu puteau fi dezavuate..."

Sub ocupația colonialistă, po
porul mal ga ș a înregistrat un 
regres absolut. Analfabetismul 
s-a întins într-o asemenea mă
sură, încît, acum, peste 80 la 
sută din populație este neștiu
toare de carte. In puținele 
școli de pe insulă, istoria și geo
grafia sînt considerate ca „dis
cipline subversive". „Intr-o țară 
în care in urmă cu aproape o 
sută de ani apărea o bogată 
presă acum nu există nici un 
ziar și nici o revistă în limba 
malgașă". Un educator protes
tant, O. Hatzfeld, care a stat 
mai mulți ani în Madagascar, a 
subliniat într o carte că „indige
nilor li se cere nu să reflecteze, 
ci sâ uite. A reflecta, înseamnă 
a te angaja pe o cale pericu
loasă, a-ți pune probleme, a 
cerceta, a ți imagina noul".

In țară există numai 64 de 
medici europeni și 309 medici 
malgași — aceasta la o popu
lație de 4.913.000 locuitori.

Marile monopoluri franceze 
obțin profituri uriașe de pe 
urma exploatării bogățiilor fa
buloase ale Madagascarului,

Sub impulsul fenomenului ge
neral de scuturare a jugului 
colonial în Africa puterile
coloniale recurg la tot fe
lul de formule ambiguie pen
tru a-și menține dominația pe 
cest continent. Englezii prac
tică de mai mult timp sistemul 
devenit tradițional al „Common-

Wa
wealth“-ului, iar colonialiștii 
francezi, cel cunoscut sub nu
mele de „comunitatea franceză". 
In prezent Madagascarul face 
parte din această comunitate.

Proclamată la 14 octombrie 
1958, cînd i s a acordat o inde
pendență cu totul formală, Re
publica Malgașă a rămas de 
fapt o colonie : guvernul francez 
continuă să-și mențină dreptul 
de a hotărî ca și înainte in 
ceea ce privește relațiile exter
ne, inclusiv comerțul cu alte 
țări, finanțele, apărarea etc.

Sub presiunea puternicei miș
cări de eliberare națională atît 
din insula Madagascar cit și din 
întreaga Africă și în urma ten
dințelor centrifuge ale majorită
ții membrilor „comunității fran
ceze", guvernul metropolei a 
promis unei delegații oficiale 
malgașe condusă de președin
tele Tsiranana Philibert ca să 
înceapă la Paris tratative 
in vederea acordării unei 
independențe' depline Mada
gascarului. Aceasta, după cum 
conchide ziarul „L’Humanite", 
demonstrează că Franța „este 
obligată să ia in considerație 
schimbările din structura comu
nității care, deși nu de mult în
ființată, a și ajuns sâ fie depă
șită*. In ceea ce îi privește pe 
malgași, ei preferă unei iluzorii 
„ere noi" garantată de genera
lul Garbay sau de alți „pacifi
catori", o existență de sine stă
tătoare-

VALENTIN URUM

Sorbona un dejun tn cinstea 
acad. Mihail Ralea, care a fosi 
invitat să facă o comunicare te 
Academia diplomatică internațio. 
nală.

La dejun au luat parte nume, 
roase personalități.

VISCOL PUTERNIC 
LA NEW YORK

Agențiile americane de presi 
anunță că la New York bîntuii 
un viscol puternic. Stratul dt 
zăpadă s-a ridicat la 17 cm. ș 
viteza viatului atinge 75 km. p< 
oră. Școlile, precum și un man 
număr de întreprinderi și-au în 
chis porțile mai devreme ca di 
obicei. Viscolul care bîntuie di 
asemenea pe coasta Atlanticulu 
a provocat pînă In prezent moar 
tea a 28 de persoane. La aero 
portul internațional din Nev. 
.York 185 plecări și sosiri de a. 
v ioane au trebuit să fie anulate

ABUZURI...

Soldați! din unitățile america 
ne încartiruite în Germania Oc 
cidentală continuă să se dede* 
la abuzuri față de populația lo 
cală.

După cum transmite agenții 
ADN recent în apropriere d< 
Baumholder doi soldați ameri 
câni au atacat un șofer de tax 
german. Cînd șoferul a începu 
să trige după ajutor delicvenți 
s-au ascuns.

La Munchen doi soldați ameri 
câni au atacat un trecător ș 
l-an maltratat. Victima a suferi' 
o comoți€ cerebrală.

In urma unui accident de au 
tomobil de pe șoseaua dintn 
Raumstein și Landstuhl, au mu 
rit trei persoane iar șase au fos 
rănite grav. Accidentul s-a pro. 
dus pentru că șoferul unei ma 
șini americane a încălcat regu 
Iile de circulație, mărind excesh 
viteza.

NOU CARTIER 
PE HARTA MOSCOVEI

In cu rînd. în partea de nord 
vest a Moscovei, lîngă bazinul dt 
apă Himki, va apare un nou car 
tier de locuințe care va fi popu 
lat de 250.000 persoane. Ir 
prezent arhitecții din Moscova 
lucrează la proiectul construe, 
ții lor

Centrul noului cartier de lo
cuit va fi Parcul Prieteniei e 
cărui amenajare a început îr 
perioada celui de-al Vl-a Festiva 
Mondial al Tineretului și Stu. 
denților. în 1965. aici se voi 
construi clădiri de locuit pe c 
suprafață totală de peste 1.100.00C 
m.p. La aceste construcții se voi 
folosi metodele rapide de con
strucție.

O linie subterană a metroului 
cu o lungime de 6 km. va tra. 
versa acest cartier legînd sta. 
ția Sokol, care funcționează de 
acum, de ga>ra fluvială de pe 
malul bazinului Himki.
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