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TOVARĂȘE DE MUNCA

8 Martie—Ziua internațională a femeii

Desen de TIA PELTZ

ȘI
Eziua noastră, astăzi, a fe

meilor, ziua a jumătate 
din omenire. Acum o ju

mătate de secol, a opta zi de 
primăvară, a fost decretată zi 
de luptă, sărbătoarea luptei fe
meii, care, încleștînd pumnii, 
bărbătește, a cerut să i se dea 
dreptul de a ridica privirea din 
fundul cratiței, din albia de 
rufe, cu demnitate, spre a lupta 
pentru cele mai nobile idealuri 
ale popoarelor — dezrobirea 
socială și națională. Ea a ce
rut omenirii să-l semneze ade
ziunea la titlul de femeie-cetă- 
țean.

Cine poate înțelege mai pro
fund cuvlntul pace ? Pentru 
mamă, soție, soră, prietenă, iu
bită, pacea înseamnă viața co
piilor, a soțului, a fraților, prie
tenilor și iubiților. Și viața aces
tora înseamnă viața lor, pentru 
apărarea cărora nimic nu au 
de cruțat

Cine poate înțelege mal pro
fund cuvîntul muncă decît fe
meia muncitoare ? Nici un efort 
n-o ostenește, dacă acest efort 
face să apară pe chipul copi
lului zimbetul bucuriei.

Pentru pace, in numele vieții 
copiilor, soților, iubiților, pen
tru muncă liberă, în numele fe
ricirii vieții, pentru toate acestea 
femeia s-a ridicat la tribuna 
femeii-luptătoare, a înălțat o- 
chii spre omenire și a rostit do
rința ei răspicată de a-și cuceri 
locul ce i se cuvine în viața 
socială. A luptat cu dîrzenie, 
cu abnegație, cu admirabila ei 
putere de dăruire, pentru acest 
drept.

Și in patria noastră femeia 
și-a cîștigat acest drept. Lupta 
întregului popor, sub înțeleaptă 
conducere a partidului clasei 
muncitoare, pentru zdrobirea 
vechii orînduiri nedrepte, și înăl
țarea edificiului noii societăți, 
a adus înnoiri radicale și în via
ța noastră a femeilor. Am de
venit azi prețuite tovarășe de 
muncă și de luptă în măreața 
operă de făurire a lumii noi. E 
cel mai înalt omagiu ce ni se 
putea aduce. Și-n fiecare an, la 
8 Martie, sărbătorind ziua noa
stră, ne gîndim ce-am fcst Ș* 
ce-am devenit, ne gîndim la 
viitorul care ni se deschide din 
ce în ce mai minunat in cale.

Sosirea vasului 
„Prietenia popoarelor^ 

in portul Constanța
’>ini la amiază, în portul Con

stanța a an?orat vasul „Volker- 
freindschaft" („Prietenia po
poarelor"), proprietate a Sindi
catelor lib?re ale R.D. Germane, 
avînd la bord 531 oameni ai 
muncii din fabrici și uzine, oa
meni de cultură și conducători 
ai mișcării sindicale din R. D.

DE LUPTĂ
Âcad. Raluca Ripen

Sîntem pretutindeni utile, pre
tutindeni in patra noastră e 
nevoie de noi, ni se cere sfatul, 
sîntem ascultate, promovate.

In marele sfat a| țării veți în- 
tîlni feme ia-cetățean, ccre-și c- 
duce contribuția cu priceperea 
ei, la gospodărirea țârii în chip 
socialist.

O veți întîlni la catedră, înca
drată în marele detașament al 
educatorilor, crescînd alte ge
nerații de oameni-cetățenî ; în 
laboratoare, unde geniul ei de 
om de știință crează, înoiește ; 
pe băncile universității explo- 
rînd domeniile științei și cultu
rii : ia căpătiiul bolnavilor oli- 
nînd, cu pricepere și gingășie, 
dureri, vindecînd suferinți ; pe 
scena teatrelor, în marele rol 
de purtător al artei ; o veți in- 
tîlni și vă veți opri cu respect 
și admirație, in fața femeii-mun- 
citoc pe care mașina cea mai 
complicată n-o sperie, știind că 
mașina nu trebuie stâpînită nu
mai cu forță, ci și cu inteligen
ța — inteligență modelată în 
muncă și învățătură ; o veți 
întîlni pe ogoare, in gospodăria 
colectivă, în bătălia pentru pîi- 
ne, pentru belșug. Dar unde 
n-o veți întîlni ? In cartier, la 
sfat pentru înfrumusețarea ora
șului, a străzii pe care locuiește, 
a caselor ; în comitetul de pă
rinți, sprijinind școala în efor
tul ce-l face de a educa oame
ni cu înalte trăsături morale, 
cu o bogată pregătire de cul
tură generală. Ea se află peste 
tot, pentru că regimul nostru 
i-a deschis nelimitate posibili
tăți de afirmare, de valorificare 
a forțelor și capacităților ei.

Pretutindeni, alături de băr
bat, ea nu-și dezminte titlul de 
tovarășă de muncă și de viață.

Să nu-l dezmințim I Avem 
drepturi și posibilități, la care 
au jinduit în trecut generații : 
dreptul de a fi părtașe, în totul, 
la viața socială a patriei, pre
țuirea întregii societăți. Aceste 
drepturi obligă. Să nu ne închi
dem nicicînd între cei patru 
pereți ai casei, să nu ne limi
tăm noi înșine orizontul I Să ne 
ridicăm privirea de pe cartea 
de școală după care predăm,

Germană, în frunte cu Kurt 
Mayer, secretar al Comitetului 
Central al Sindicatelor libere 
germane.

In gara maritimă, oaspeții au 
fost întîmpinați de numeroși 
oameni ai muncii, marinari 
muncitori din port reprezentanți 
Ai organelor sindicale locale. 

de la eprubeteîe de la labora
tor, de la rolul învățat pentru 
spectacol, de ic mașina la care 
lucrăm și să vedem unde în 
c’tă parte este nevoie de noi. 
Căci ccsa noastră e patria, rar 
profesiunea noastră e doar o 
mică părticică din mare ie efort 
al poporului în opera de con
struire a socialismului. Și în a- 
ceastă casă mare și frumoasă 
- patria - e nevoie pretutin
deni și de noi, pentru a o face 
mai frumoasă. E nevoie, alături 
de forța bărbatului, de delicate
țea femeii, de spiritul ei gos
podăresc și organizatoric de 
perseverența și răbdarea ei, de 
tactul și înțe egerea ei. E ne
voie de noi 1

Să nu ne închidem deci între 
cei patru pereți ai casei. Să fim 
mame, soții, iubite, să fim tova
rășe de muncă, octiviști înflăcă
rați pe tărim social. Copiii no
ștri cresc după modelul nostru 
și trebuie să le fim model de 
viață, să învețe de la noi ce în
seamnă iubire de patrie, spirit 
de sacrificiu, devotament în 
muncă, dăruire de s:ne pentru 
idealul scump omenirii munci
toare — pacea și socialismul.

Să ne înrolăm cu întreaga 
noastră ființă, cu dîrzenîa noa
stră în mare’e front al femeilor 
luptătoare din lumea întreagă, 
care privesc Cu speranță viitorul 
eliberat de urgiile războiului, 
de amenințarea armelor morții. 
Să luptăm pentru împlinirea a- 
cestor înalte idealuri.

Manifestări consacrate
Zilei de 3 Martie

Duminică au avut loc nu
meroase manifestări consacrate 
Zilei internaționale a femeii.

La sala sporturilor Horească 
In cadrul unei manifestări orga
nizate de Consiliul național al 
femeilor și Uniunea de cultura 
fizică și sport, mii de femei din 
Capitală au participat la primi
rea intr-un cadru festiv a ștafe
tei „Să Intimpinăm 8 Martie**, 
care a adus mesajul femeilor din 
întreaga țara

Adunarea a fost deschisă de 
tov, Maria Mironescu-Teodo- 
rescue președinta Comitetului 
orășenesc București al femeilor.. 
A sosit ăpoi un grup de sportive 
purtătoarele ștafetelor sosite din 
regiunile București, Galați, 
Ploești, Pitești și ștafeta repre
zentativă pe țară. Mesajul a tost 
citit de maestra sportului Lia 
Manoliu, campioană republicană 
și balcanică care l-a înmuiat 
apoi tov. Elena Livdzeanu, se
cretar al Consiliului național al 
femeilor. «Femeile din R. P. Ro- 
mină — scrie între- altele în me
saj — sărbătoresc cea de-a 50-a 
aniversare a Zilei de 8 Martie 
ca cetățene libere, egale în 
drepturi, participante active la 
munca plină de avînt ce se des
fășoară în patria noastră pentru 
construirea socialismului. Pro
fund devotate cauzei păcii, fe
meile din țara noastră sprijină 
din toată lnima politica de pace 
a partidului și guvernului". Tov. 
Elena Lfve’zeanu, în numele 
Consiliului național al femeilor, 
a mulțumit purtătoarelor ștafetei. 
A urmat apoi un bogat program 
prezentat de ansamblul experi
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Cancheta noastră).

— „Nu știu, luna-i ori lu
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mental de dansuri al Institutului 
de cultură fizică și sport, pre
cum și meciuri de baschet șl 
handbal în șapte, între echipe

★
La Combinatul poligrafic 

„Casa Sânteii** duminică a ciut 
loc o manifestare in cinstea Zi
lei internaționale a femeii, cu 
care prilej a luat cutinlul iov, 
Suzana Gidea, prorector ai Insti
tutului politehnic din București, 
cieepreșed.ntâ a Consiliului na
țional al femeilor. A urmat un 
bogat program artistic fi O 
reuniune tovărășească.

★
. Duminică dimineața a plecat 
din Gara Roșiori de Vede ea 
destinația Hunedoara, o garni
tură de 30 vagoane încărcate cu 
fier vechi colectat de femeile din 
regiunea București, in cinstea 
Zilei de 8 Martie.

★
In cursul zilei de luni au avut 

loc numeroase adunări festive 
ale femeilor închinate sărbăto
ririi Zilei de 8 Martie. In Ca
pitală au avut loc astfel de adu
nări la Uzinele „Republica", 
Fabrica de confecții „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej", Uzinele textile „7 
Noiembrie", întreprinderea „Fia. 
căra Roșie", Complexul „Grivi- 
ța Roș’e", Academia R. P. Ro- 
oJne și altele.

ir
Adunări festive închinate Zilei 

de 8 Martie au mai avut loc 
?:nă acum în orașele Craiova, 

imișoara și altele.
(Agerpres)

DIN VIATA 
Șl MUNCA 

TINERETULUI
In jurul 

televizorului

In fiecare joi și dumi
nică, seara, clubul 
S.M.T. din comuna 

Miroși, raionul Costești își 
primește musafirii săi obiș- 
nuiți : numeroși țărani
muncitori din sat. La 
club, se organizează recen
zii, programe artistice, con
cursuri de tenis de masă și 
șah etc. Dar punctul cel mai 
atractiv îl constituie acum 
televizorul...

In sala clubului e încă lu
mină. Toate privirile sînt în
dreptate spre televizor. Ingi
nerul Gioarsă Vasile, secre
tarul organizației U.T.M. din 
S.M.T. expune ascultătorilor 
unele noțiuni despre princi
piile de funcționare ale tele
vizorului. După această ex
punere în sală s-a făcut în
tuneric... Primul program 
vizionat la televizor a pro
dus tuturor o profundă im
presie...

Televizorul a devenit acum 
un bun prieten al țăranilor 
muncitori. Clubul tractoriști
lor din Miroși este adesea 
neîncăpător. Cei care nu mai 
au loc în sală se duc la 
școala de 7 ani. Și aci se 
află un televizor cumpărat 
cu bani economisiți de pio
nieri și elevi prin muncă pa
triotică. Peste puțin timp o 
nouă antenă de televizor se 
va înălța și deasupra G.A.C. 
din Miroși.

GH. IONESCU 
activist al comitetului 

raional U.T.M.

250.000 lei economii
Tînarul tehnician Teodor 

Ionescu de la Uzina 
Metalurgică Tîrgoviște 

se numără printre cei mai 
activi inovatori din între
prindere. în anul 1959 ute- 
mistul Teodor Ionescu a rea
lizat 5 inovații care aduc 
importante economii.

De curînd el a propus o 
nouă inovație : modificarea 
constructivă a vanelor de 
40,25 și 20 mm. Prin această 
inovație se simplifică mult 
construcția vanelor, obținîn- 
du-se economii anuale ante- 
calculate în valoare de 
250.000 lei.

STAN MIHAI 
strungar

Cercul da croitorie

In fiecare seară ușile ca
sei raionale de cultură 
din Cîmpina, se des

chid de la un minut la altul. 
Zeci de tineri, găsesc aici lo
cul cel mai nimerit pentru a-și 
pune în valoare talentele lor. 
In afara cercurilor de artă 
plastică, teatru și altele, de 
curînd a luat ființă un cerc 
de croitorie ale cărui cursuri 
au loc Intr-o sală mare, mo
bilată cu scaune și mașini de 
cusut 51 de fete învață aici 
să croiască ți să coase la 
mașină lenjerie, confecții de 
damă și pentru copii. Prin
tre elevele cele mai bune se 
numără Mirel llinca, Coamar 
Elena, Catrinoiu Jenica, Goa- 
ge Jeni, Claudia Ioan și al- 
tele
LUCIA GHERGHICEANU 

funcționară

Meseria de lăcătuș nu se în
vață cu una cu două. Tre
buie să pătrunzi în tainele 
ei. Acest lucru îl fac ucenicii 
anului I de la școala profe
sională a Uzinei „Republi
ca" din Capitală cu ajutorul 
maistrului instructor Constan
tin Stoica. In fotografie : O 
lecție în atelierul de instruc

taj.

în scopul cunoașterii Capitalei patriei noastre, un grup de peste 300 
tineri co-lectiviști din regiunea Galați, mobilizați de organizațiile 
U.T.M., au întreprins o excursie de două zile — sîmbătă și duminică 
— în București. Tinerii au vizitat întreprinderi, șantiere de locuințe, 
edificii culturale, au vizionat spectacole. In fotografie : un grup de 
tineri vizitînd una din secțiile Combinatului poligrafic „Casa Scinteii-

Foto : N. STELORIAN

După absolvirea...
/y din G.A.S.„școlii

Cînd adunarea generală a 
organizației de bază U.T.M. a 
luat hotărî rea să propună orga
nizației de partid și conducerii 
colectivei noastre să fim trimiși 
într-o gospodărie agricolă de stat 
cu sectorul zootehnic dezvoltat, 
pentru a învăța din experiența 
crescătorilor de animale de aici, 
noi n-am stat mult pe gînduri și 
am pornit la treabă cu tot en
tuziasmul. La G.A.S. Nazîru am 
fost primiți cu multă căldură 
și în cele 15 zile cît am stat 
aici, am fost înconjurați cu 
dragoste de crescătorii de ani
male din această gospodărie, 
de inginerii și tehnicienii de la 
care am învățat multe lucruri fo
lositoare de care mai înainta 
nici nu auzisem.

Abia după ce am văzut în 
mod practic ce înseamnă creș
terea animalelor după metode 
științifice ne-am dat mai bine 
seama de importanța hotărîrii 
adunării generale de a organi
za acțiunea „Pentru dezvolta
rea șeptelului proprietate obș
tească" și ne-am hotărît să ne 
pregătim cît mai bine pentru 
meseria de crescători de ani
male.

Tot timpul cît am stat la gos
podăria agricolă de stat Nazîru 
nu ne-am pierdut timpul de
geaba ; am folosit orice prilej 
pentru a ne îmbogăți cunoștin
țele. In timpul zilei am lucrat a- 
lături de crescătorii de animale 
ai gospodăriei, iar seara, timp 
de 2-3 ore, erau organizate 
pentru noi lecții teoretice pe 
care ni le țineau tovarășii in
gineri zootehnîști și crescătorii 
de animale fruntași. In felul a- 
cesta am înțeles mai bine une
le lucruri pe care nu le înțe
legeam suficient în timpul ore
lor de practică. Astfel, am invâ- 
țat cum trebuie să hrănim va
cile în funcție de producție, 
cum trebuie să le Îngrijim pe 
ele, vițeii nou născuți, tineretul 
între 1-2 ani, precum și felul cum 
trebuie să urmărim producția pe 
baza graficului zilnic. Tovarășii 
de la G.A.S. ne-au pus la dis
poziție cărți de specialitate din 
care am învățat multe lucruri 
Importante privind creșterea anL 
mo lelor.

Intorcîndu-ne în gospodăria 
noastră am observat mal ușor 
că avem multe de îndreptat 
pentru a face din sectorul nos
tru zootehnic un sector model 
și astfel, urmînd sfaturile orga
nizației de partid și primind 
sprijinul conducerii gospodăriei 
ș? al organizației U.T.M. am în
ceput treaba în mod serios după 
ce, mai întîi, am împărtășit șl 
celorlalți tovarăși de muncă din 
experiența căpătată de noi la 
G.A.S. Nazîru.

Cu ajutorul tehnicianului nos
tru zootehnist- am revăzut rații
le de hrană, mărindu-le la unele 
vaci, în funcție de producția ce 
o realizau, am mărit cantitatea 
de siloz din rația zilnică de 
hrană șl am început să dăm o 
deosebită atenție mulsului. In 
această privință am respectat

Primele produse ale industriei ușoare 
pentru primăvară și vară

In magazine au 
apărut primele pro
duse ale industriei 
ușoare pentru pri
măvară și vară.

Muncitorii de la 
patru fabrici din in
dustria linii produc 
In prezent 10 noi țe
sături pentru parde- 
sie pentru femei. 
Țesăturile realizate 
in diferite desene și 
culori vii, au o re
zistentă mărită da
torită folosirii in a- 
mestec a firelor sin
tetice. Pentru costu
me bărbătești au 
intrat in fabricație 3 
noi modele de țesă
turi de lină, in a- 
mestec cu fire sinte

tice. In industria 
mătăsii se pregătesc 
zeci de noi imprime
uri de mătase natu
rală, voal și relon.

In următoarele șa. 
se luni se vor pune 
in vinzare, față de 
aceeași perioadă a 
anului trecut, mai 
mult cu 55 la sută 
țesături subțiri de 
bumbac, cu 76 la 
sută imprimeuri de 
mătase, cu 60 la su
tă costume bărbă
tești și cu 49 la 
sută taioare, din țe
sături subțiri de li
nă, precum și canti
tăți sporite de dife
rite țesături, țri.

în mod strict regulile de curățe
nie și am aplicat metoda mul
sului cu toată mîna care dă cele 
mai bune rezultate. In munca 
aceasta a noastră ne-am folosit 
și ne folosim adesea de caiete
le în care am luat notițe în tot 
timpul cît am făcut practică la 
G.A.S.

Rezultatele s-au dovedit îm
bucurătoare. Dacă înainte ob
țineam numai trei litri lapte zil
nic pe cap de vacă furajată, 
după primele zile de la aplica
rea celor învățate la G.A.S. 
am obținut 1-2 litri în plus, iar 
în momentul de față am ajuns 
să obținem o producție aproa
pe dublă. La aceasta a contri
buit, bineînțeles, într-o mare 
măsură hrănirea și mulsul vaci
lor la aceleași ore, adăpatul la 
vreme și păstrarea unei curățe
nii desăvîrșite în grajduri.

Noi nu ne mulțumim cu re-4 
Zultatele obținute pînă în pre
zent și vrem să muncim din ce

In numele tinerilor cres
cători de animale de la 
G.A.C. „Scînteia", raionul 
Filimon Sirbu, regiunea 
Galați,

NICOLAE MIU 
TUDOREL MOCANU 
ȘTEFAN BUZEA

(Continuare în pag. 3-a)

Martineac Elena țesătoare la 
Uzinele „30 Decembrie" din 
Arad are o mare dorință : să 
realizeze la cele trei războaie 
la care lucrează produse 
multe, bune și frumoase. In 
această direcție se îndreaptă 
eforturile sale. In fotografie: 
Elena Martineac în timpul 

lucrului.
Foto: AGERPRES 

cotaje șl alte artico- 
le pentru primăvară 
și vară. Se prevede 
vinzarea a peste 
300000 m.p. de țe
sături de in și cine- 
pă pentru îmbrăcă- 
mintea de primăva
ră și vară, care au 
fost apreciate de 
consumatori. Pentru 
primăvară și vară se 
pregătesc de două 
ori mai multă încăl
țăminte de piele, 
pentru femei, bărbați 
și copii, declt in ace
eași perioadă a anu
lui trecut, precum și 
însemnate cantități 
de pantofi din pinză 
de calitate superioa-

(Agerpres)



Fototrontcj : PAVH POPESCU

Pentru ce le prețuim
Am vrut să facem o surpriză de Ziua Femeii CMsrdfelar BacSre. Ce peete fi • mk 

bună dovadă de dragoste, respect și apreciere dent sâ le rpatneza fbuânnle hsae pe cbw te 
nutrim despre ele, faptul că munca lor alături de nai, cat 
frumoasă, mai luminoasă, mai vesela. Ei. dar na făcea si » 
rație mai mult sau mai puțin lirică și de aceea ne-ant giwtât ci e ram

Pentru mîinile ei de aur

buș- 
sin-

= Bună idee I Adică noi, 
bărbații, să ne spunem părerea 
despre fete ? Și asta apare în 
ziar ?
- Sigur că da.
— Aha. Atunci e... lucru se

rios. Uite, eu îți răspund la în
trebare, dar prevăd că interviul 
ăsta o să-mi facă greutăți în 
muncă. Dumneata pleci, dar eu 
rămîn aici..., zîmbește șugubăț 
interlocutorul. Păi, uite, la noi, 
aici, la întreprinderea textilă lu
crează aproape numai femei, 
dintre care foarte multe tinere. 
Și acum dumneata îmi ceri să 
vorbesc numai despre una sin
gură. Poți să-mi spui și mie pe 
care s-o aleg ?

— Pe cea mai bună.
— Mersi. M-ai lămurit 

tean. Da ce crezi că una 
gură e „cea mai bună" ?

Maistrul Mihai Petrache 
și se gîndește cu fruntea prop
tită în palmă. Se află în fața 
unei probleme extrem de difi
cile : să aleagă pe cea mai 
bună. Peste cîteva minute se 
luminează.

— Pot să-ți vorbesc despre o 
brigadă întreagă ?
- Nu. Despre o singură fată.
Se moi gîndește.
— Scrie acolo. O cheamă Ma

rio Bătrinoiu. E o fată excepțio
nală.
- Ceva mai concret, tovară- 

șu...
- Concret. N-are decît 18 

ani, dar știe meserie cit trei la 
un îoc. D-aia ziceam că-i ex
cepțională. Inchipuie-ți că lu
crează la patru războaie deo
dată. Ce-nsecmnă asta ? Că 
trebuie $ă știi meseria ca pe

Pentru ceva greu de definit
— Ce problemă vă interesea

ză, munca de învățătură, activi
tatea U.T.M., autodeservirea, 
practica ?

— Nu, tovarășe, povestește-mi 
dacă vrei despre colegele dumi- 
tale din anul ll al Școlii Teh
nice de Topografie.

— Despre fete ? Poate nu sînt 
competent, mai bine o tovarășă 
din comitetul U.T.M., ea e în 
problemă, eu nu sînt nici măcar 
însurat.

— Uite, tovarășe Vasilescu 
Mircea, vrem să cunoaștem pă
rerea băieților despre colegele 
lor.

— Ce anume îți place sau vă 
place vouă, băieților, la tovarășe
le voastre ?

— Ei, multe ne plac dar cel 
mai de seamă e un lucru foarte 
greu de definit, acel nu știu ce 
de grație și drăgălășenie, acel 
specific feminin care înfrumuse
țează totul împrejur. Uite, de 
pildă, două colege ale noastre : 
Gheorghe Ana și Filip George- 
ta. Una e șatenă și grăsuță, cea
laltă e brunetă, slăbuță, înaltă 
Nu seamănă cîtuși de puțin una 
cu alta și totuși amindouă sînt

dar 
că- 
pri-

apa, trebuie să merg: printre 
războaie „dansind“. Să vezi mîi- 
nile ei. Parcă sînt niște resoarte 
automate. Au o iuțeală nemai
pomenită. Și are niște ochii.«

— Frumoși ?
- Asta s-o spună alții mai 

tineri. Eu sînt maistru vechi * 
rar am întilnit o muncitoare 
reia să nu-i scape de sub 
vire nici un fir rupt Inchîcueț: 
că, într-o lună de zile, ei nu i 
s-a făcut nici un proces verbal. 
Știi ce-n$eamnă asta ? Că cali
tatea țesăturilor ei este i-re-pro- 
șa-bi-lă ! Țesăturile sînt curate 
ca-ntr-un desen. Ce iese din 
mina ei e sfînt Cum a ajuns 
ea aici ? Maria e fată venftâ 
de la țară, părinții ei sînt co
lectiviști dintr-un sat din Bâ'â- 
gan. Fata asta a venit atei prin
tre muncitori cu o sete extraor
dinară de-a învăța. După ce-a 
făcut școala profesionc:ă rj 
s-a oprit. A citit cărți de specie- 
litote, a învățat de la munertoa- 
rele mai în vîrstă, de Ic mai
ștri. A învățat mult de k: moisto- 
rița comunistă Ene Antoanetc 
(uite, puteam să-ți vorbesc și 
despre ea, e o tovarășe foarte 
prețuită de muncitoare). Pe ur
mă, îndemnată de către comu
niști, Maria 
seral. E în 
foarte bine, 
la 8 in sus. 
vață, învață

Ce să mai zic eu. Poate n-am 
reușit s-o descriu atît de bine, 
dar e o fată minunată. Și in a- 
fară de asta e și foarte mo
destă. Cind o să citească ce 
s-a scris despre ea sînt sigur 
c-o să roșească pină la urechi.

s-a înscris la liceul 
clasa opta. învață 
N-are note decît de 
E perseverenta, in- 
așa, cu ambiție.

utemiste, membre în comi- 
U.T.M., fruntașe la învăță- 
cu media peste 9. Unde 
ele, apare și o notă de 
bună și intimitate plăcută 
te bucură și te face să te

bune 
te tul 
tură, 
apar 
voie 
care 
simți foarte bine. Gheorghe Ana 
se ocupă printre altele, de pil
dă, de gazeta de perete. Și un 
băiat poate să scoată o gazetă 
bună de perete. Dar unde pune 
mina o fată, iese un lucru mai 
grijuliu făcut, mai atent. Gazeta 
noastră are articole ca toate ga
zetele, dar are și desene, vigne- 
te, mă rog ceva care o face a- 
tractivă și plăcută, ceva care, nu 
știu cum se face, de-l aduc de o- 
bicei fetele, e secretul 
fesional, ca să zic așa.

Noi, ca băieții, mai 
un muc de țigară, o 
jos dar ele cînd vin în 
apleacă și fac curățenie din pro
prie inițiativă ceea ce ne mai 
pune și pe noi la punct. Și dor
mitoarele le-am făcut moi curate 

prea 
au
nu 

toate 
florii

lor pro-

cle rușine să nu rămînem 
mult în urma felelor care 
niște do-rmitoare-farmacie. 
alta, o ordine desăvîrșită, 
lucrurile aranjate cu gust,

«faer U 
ierar&Ue. Sâ

Pentru... dar daci 
autoritatea

ANCHETA NOASTRĂ
azi. după cîțiva ani serioși de 
căsătorie la bază.

— Foarte bine, ai o părere 
bună, dar de ce. că cititorii vor 
să știe de ce, fapte, argumente ?

— Ei vezi aici e aici, de ce ? 
în fine, să încercăm, scrie : Eu 
Mușec Mihail, u tem ist, candidat 
de partid îmi iubesc soția, pe 
Mușec Mitrița fiindcă e frumoa
să (ea zice că și eu îs frumos, 
ci-că semăn cu Gerard Philippe, 
mă rog, părerea ei), e cum
secade, dar mai ales fiindcă e o 
bună soție.

— Vezi, aici e aici.
— Gata, am trecut la viteza 

a treia, scrie : Ne am cunoscut 
la Ansamblul de dansuri al re
giunii U.T.M., unde-ini era par
teneră, ne-am potrivit la dans și 
la ginduri, ne-am iubit și ne-am 
luat și nu mi pare rău deși, du
pă cum am mai spus, a trecut 
ceva timp de atunci. Apropo de 
timp, Mitrița îl stăpînește mai 
dihai decît stăpînesc eu volanul.

— Adică...
— Adică... trebuie să știți că 

ea e profesoară de educație fi
zică la două școli, supraveghea
ză practica elevilor ei, este se
cretară a organizației de bază 
U.T.M., membră în Comitetul o- 
rășenesc U.T.M. și acum a fost 
aleasă și în comitetul sindical al 
orașului. Și e o’ utemistă și acti
vistă bună, uite să spună tova
rășul secretar al comitetului ora- 

spun nu se știrbești 
bărbătească?

Dimineața când se scoală nu 
uită sâ facă gimnastică, e pasio
nată după culturi fizici, sporti
vă excelentă, are o mulțime de 
insigne de la diverse concursuri, 
dacă mergeți la mine acasă le 
vedeți, joacă și baschet la 
„Dinamo*. Pleacă repede du
pă cumpărături, apoi se duce 
la școală, vine la prinx și 
gătește, iar pleacă la cursuri și 
alte treburi, seara vine acasă și, 
deși e obosită, nu e îmbufnată, 
ci rîde veselă, mergem la cine
ma sau la teatru, la o reuniune 
sau la părinți în vizită, citim 
sau ascultăm muzică (ne-am 
luat de curînd un pick-up sovie
tic a-ntîia).

Ca să-ți spun drept, nu știu 
cînd le face toate acestea și 
vrednicia ei mă obligă și pe mi
ne să-mi folosesc mai bine 
timpul. Nu numai că le face pe 
toate, dar cum le face : gătește 
excellent, face niște chiftele și 
ardei umpluți mai buni ca la 
mama acasă. Sigur că nu-i ăsta 
esențialul dar totuși, cine mun
cește capătă și o poftă de mîn- 
care...

— Dar care e principalul ?
— Principalul e că mă iubeș

te. Și mai e ceva. Sînt unele co
lege dc ale ei care mai 
strîmbă din nas că Mitrița dita
mai profesoară s-a măritat cu un 
șofer. Dar ea e mîndră cum nu 
e alta cînd merge la braț cu 
mine în oraș. Da, e o soție foar-

Seară culturală
In cinstea zilei de 8 Mar

tie, ta cadrul căminului cul
tural „Bern a th Andrei" din 
cartierul Tulbureni-Botoșani 
au avat loc cîteva acțiuni in
teresante.

Astfel, de curînd s-a orga
nizat o seară culturală cu 
tema „Femei, eroi ai clasei 
muncitoare" unde s-au prezen
tat viaja și lupta desfășurată 
în anii regimului burghezo- 
moșienesc de către Donca Si
mo, QJga Bancic, Haia Lifșiț 
și alte luptătoare neînfricate 
pentru o viață mai bună.

Seara culturală s-a înche
iat cu un scurt program de 
recitări: „Cintecul de lea
găn al Doncăi" de M. Bres- 
fașu, „Mama" de G. Coșbuc, 
„Mama" de V. Porumbacu 
etc.

La reușita acestei seri cul
turale și-au adus contribuția 
utemiștii Zaharla Dumitru, 
Crețu Petru, Nicolae Elena, 
Zaharia Maria și alții.

DUMITRU C1UCLEA 
învățător

Expoziție 
de artă 
populară

în întâmpinarea zilei de 
8 Martie în orașul Turnu 
Măgurele, s-a deschis o ex
poziție în care sînt prezen
tate obiecte de artă popu
lari, țesături și broderii spe
cifice raionului. Cu această 
ocazie vizitatorii au posibili
tatea să aprecieze îndemina- 
raa și vrednicia tinerelor fete 
din raionul Turnu Măgu
rele, din mîinile cărora au 
ieșit carpete cusute cu gust, 
marame de borangic ori fru
moase costume naționale. Pe 
etichetele fixate pe aceste 
obiecte întâlnim nume ca 
Lina Nedelcu, Elena Ispă- 
sescu, Olimpia Cosac, Ari- 
tiaa Iancovicit Dan Florica. 
O iie cusută cu multă fi
nețe atrage privirea vizita
torului de la început. Este 
lucrată de colectivista frun
tașă Maria R. Popa.

1ANA M1LLY
activist cultural
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du-mă lung ca ocka ht mari și 
albaștri.

— Acuma, eu vă spun așa, pă
rerea mea de atomist Cred că 
din cauză că șLe să ajungă re
pede la inima cmolm, să-: vadă 
ce-i in sunet. Aș putea să-ți dau 
multe exemple, dar iau numai u- 
nul. Aveam un băiat care ne 
comporta urit in colectiv; Lun
ga Nicu’iae. Bea, făcea scanda» 
lori. Odată, la o reuniune, a bru
talizat o fată, pentru că aceasta 
nu i-a dat voie s-o conducă a- 
casă. L-am pus la discuția adu
nării și l-am sancționat Dar 
după asta ? Uite, după asta, to
varășa Rusu a discutat cu el. Nu 
numai despre asta, ci în general 
despre felul cum își organizează 
el viața, ce citește, dacă merge 
la filme, la teatru. I-a recoman
dat o carte, un film bun. Pe ur
mă i-a aratat, așa prietenește, de 
ce un băiat ca el nu poate fi 
prețuit de către fete. Nimeni nu 
se uită cu plăcere la un tînăr 
beat, scandalagiu, care se poartă 
urît cu femeile. Și multe altele.

Pe urmă, după o vreme, a în
ceput să vorbească și el ctr-e- 
fată, utemistă bună. Să-i spun 
și numele sau... ? Și, tovarășa 
Rusu a stat de vorbă și cu ea, 
a sfătuit-o cum să-l influențeze, 
cum să-i supravegheze compor
tarea. Pentru că știi și dumnea
ta că o fată poate avea multă

„Nu știu, lună-i ori lumină, 
Ori mîndruța-i prin grădină../

— Chipul femeii în folclor —
In „izvoarele fermecate11 ale 

folclorului, poporul nostru a 
oglindit cu strălucire fața ace
leia care a fost, de-a lungul 
veacurilor, nu numai mania co
piilor, dar adeseori și a cîntecu- 
lui. Orice culegere de poezii 
populare din trecut am deschide
— de la aceea făcută pe la 1830 
de Nicolae Paulete în Ardeal și 
rămasă în manuscris, pînă la 
ultima, mai deosebită, pe care o 
datorăm. meșterului Cicerone 
Theodor eseu — multe pagini ne 
vorbesc despre femeia-ma>mă, 
soră, iubită, tovarășă de neca
zuri și bucurii a bărbatului, în
durând alături de el povara și 
silnicia unei vieți întunecate 
altădată, răzvrătindu-se sau a- 
jutându-l în răzvrătire, petrecîn- 
du-l cu lacrimi pe drumul, ade
seori fără întoarcere, al războiu
lui în ca.re-1 târau împărații și 
neimpărații, urîți de mulțime. O 
infinitate de stări sufletești, o 
mare bogăție a sentimentelor, 
nuanțe și culori, lumini și umbre
— iată țesătura chilimului nemu
ritor țesut de artistul popular în 
care citim fața femeii, abia as
tăzi luminată pentru totdeauna.

Dar să lăsăm cîntecele să vor
bească.

Ca într-o dramă a istoriei, 
mama ne apare mereu fie în 
chipul neuitat din „Miorița" — 
„Măicuță bătrînă / Cu briul de 
lînă / Din ochi lăcrimînd / Pe 
cîmpi aleTgînd / De toți între- 
bînd...“ — fie în acea „...măicu- 
lița Corbii / fugită-n țara Mol- 
dovii / babă / slabă / și-nfocată 
/ dar la minte înțeleaptă, / la 
cuvinte propriată...“, mama ce 
înfruntă mii de obstacole, ca și-n 
balada Oprea, numai să-și ajute 
fiul și să-l scape din închisoarea 
domnilor. Dragostea fierbinte, 
credința în bine, spiritul de jert
fă și abnegație, sînt înaltele tră
sături morale ale femeii pe care 
poetul popular le-a cîntat în 
primul rînd. Să ne-aducem nu
mai aminte de acel splendid, dar 
inuman mit al meșterului Mano- 
le, în care femeia e sacrificată 
prin îngroparea în zid. Acolo, 
dragostea desăvîrșită, devotamen
tul pînă la capăt, s-au concreti
zat în versurile strălucite ale u- 

influență asupra unui tînăr a- 
tunc cind vrea.

Și el a Început să se schimbe 
serx» și sin: sigur c-o să ajun
gă un băiat buc.

Fiecare vede în tovarășa Rusu 
eu nursa- o sectară U.TJL bu- 
’X acțTTi, dar și un prieten, o 
«ori penă de griji, de care n-ai 
de Qe să te ferești, poți să-: spui 
loc ce te trădată.

— Da* dumneata de ce te aa- 
CK3E acum ?

— Ei, wr, zîmbi Nkulae, 
astt e altceva- Otnd faci o <fe- 
darațte oentru ziar despre ea. 

ver că vine.
Af'j aa avJt să-ți spun...

ION BĂIEȘU
B. DUMITRESCU 

E veselă utemistă Mariana Fră țică muncitoare la uzinele „7 Noiembrie* din Capitală. In fie
care lună ea își depășește norma de lucru între 15-20 la sută.

Foto: P. PAVEL

nui tablou întunecat : „Și sufla 
un vînt, / Un vînt pe pămîat / 
Paltini că-ndoia, / Brazi că des- 
poia, / Munții răsturna / Iară pe 
Ana / Nici c-o întuma / Ea me
reu venea / Pe drum șovăia / Și 
s-apropia, / Și amar de ea / Iată 
c-ajungea !“.

Dovedind asemenea calități 
morale, nu ne mirăm că poporul 
nostru a ridicat, în istoria sa, 
eroine ca Ana Ipătescu, Eeateri- 
na Teodoroiu, Donca Simo, Ele
na Sîrbu și atâtea altele încă.

Trăind. într-o societate inuma
na și strîmb clădită, femeia era 
ținută pe treapta de jos a robiei 
și mărturia unui astfel de suflet 
„în robie cu simbrie" este zgu
duitoare ; „Mult mă-ntreabă lu- 
mea-ntreagă / De ce port năfra
mă neagră / Și la față de ce-s 
slabă. / Năframă port de urît,/ 
Slabă-s de cîte-am pățit, / Nea
gră, de cît am muncit J Că pe 
tîrguri și orașe / Nu-i ca mine 
pătimașe... / Trag la rău cu ră- 
lile / Ce robii cu fiarele / în 
robie cu simbrie — J Ca mine 
să nu mai fie !*

în rînduielile unei astfel de 
lumi, înseși dragostea și căsăto
ria deveneau obiecte de târguia- 
lă, iar „armonia" familiei, o 
mare minciună a exploatatorilor. 
Documentul poetic rămîne neșters 
și neiertător în claritatea sa : 
„Tînără mă măritai ./ Soacră rea 
ce-mi căpătai : / Șede-n vatră / 
Ca o piatră / Și ea de-acolo tot 
latră / Și zice că nu-s bogată! / 
Bade, dă cu pumnu-n grindă / 
Că ce zice nri-i osîndă“ sau ! 
Străinu după ce cină / Eu i-s 
feșnic și lumină ; / Dacă gata 
de cinat, / Numa vase de spă
lat / Și copcii de legănat*. Iar 
mai departe : „Și-mi dă lucru 
cu ruptu / Și mîncare cu fontu 
/ Binele cu cleștile / De mă usc 
ca peștile*. Nu-i de mirare deci 
că după o astfel de osîndă, vo
cea înăbușiță exultă în versuri 
de genul acestora : „Pîn-am fost 
la mama fată, / Fost-am rujă 
după masă, / Rosmarin verde-n 
fereastră ; / De cînd îs la mama 
lui I Sînt ca ruja după ușă, / 
Rosmarin verde-n cenușă / Și, 
ca mîine, o mătușă*. Ofilită prea 
devreme, dragostea se transfor
mă uneori în blestem și sufletul 
își dorește metamorfozări semni
ficative, ca tn aceste versuri pe 
care le-am cules din Maramureș 
(motivul e, de altfel, larg ras- 
pîndit) ; „Mămuca, cînd m-ai 
făcut / Nu m-ai putut fa’ pe 
mine / Două fîntînele reci / în
tre două dealuri seci / Și din 
picioarele mele / Să fi făcut 
scăunele / Să șadă oameni pe 
ele / Și din mîna mea cea dreap
tă, / 0 cată de băut apă / Și 
din mîna mea cea stingă / Un 
stejar d« ținut umbră*.

Droeofîea însemnează dăruire 
ți atunci cind izvorul ei este 
înnoroit și astupat țișnește în altă 
parte, pentru a se împlini în fo
losul omului, a celui adevărat, 
însetai de răcoarea undelor.

Dar chiar și în acele vremuri 
dușmane dragostei și împlinirii 
ei firești, cîț optimism nu găsim 
în cîniecul liric popular, cîtă 
voință de-a birui obstacolele ! 
Citind și recitând, rămîi uimit 
de această forță care răzbește la 
lumină. Căci zice cintecul: 
„Frunză verde de podbeal, / Șă- 
dița de după deal / Ar veni și 
n are cal- 1 Dar să vie și pe joa 
/ Câ l-am primi bucuros ! / 
Frunză verde-n luncă seacă, / 
Nu-mi trebuie boi și vacă / Nu
mai om și ochi să-mi placă. Sau: 
jSpane-i, bade, maică-ti / Că 
atunci ne om despărți / Cînd o 
face plopul pere / Și răchita 
micșunele / Și cînd ea va numă
ra / Penele de pe trei cuci / 
Frunzele de pe trei nuci / Poale 
atunci și nici atunci*.

Di nd o înaltă accepțiune cu- 
vîntului om și înțelegîndu-l in 
sens de dasă (omul sărac) po
porul și-a bătut joc, cu multă 
venă și ironie mereu înnoită și 

inveniivă, de „dragostea" cel 
bogați : „Joacă fiul dracului 
Cu sluta găzdacului / Joacă pi 
na cu minunea / C-or jucat 
cînd îi lumea*, ca să nu n 
vorbim de prea clarele vers] 
cu care începe un cunoscut c; 
tec „Săracile sutele / Cum n 
rită slutele l“. Continuind, 
alt cîntec spune : „Mîndrele 
le găsești 1 / Pe la casele do 
nești / Una-i tută, alta-i muți 
Alta-i cu spinarea ruptă*.

Am putea cita încă mu 
exemple ce vorbesc despre vi 
unea realistă, plină de mișca 
a poporului nostru, atunci cî 
își cîntă dragostea adevărată 
cînd își bate joc de cea falsi 
cată și mai ales de cei can 
calcă în picioare, după legile 
teresului și mîrșăviei burghe

Cum era și firesc, după ce , 
porul nostru a destrămat țesă 
ra acelei lumi ce schilodea 
fletele și făcea din femeie 
roabă, și a făurit vremuri n 
versurile noi n-au întârziat r 
ele să apară. Ele celebrează s 
ti montele de mîndrie ale fem 
eliberată de servitutile burg 
ze, munca ei în toate domeni 
creatoare, dragostea ei lumin 
să. „Nu știu lună-i ori lumin 
Ori mîndruța-i prin grădir 
așa începe un cîntec de azi. i 
Maramureș se aude un glas c 
vibrează pe strune necunosc 
pînă acum: „Ai, țurai! / Vrut- 
să mă-nsor în Tur / Nu cu I 
de chiabur ./ Ci cu fata lui 
sîi / Omul colectivului. ./ E 
gu-mi-i a secera / Unde lu 
și mîndra / Și cu alții-alăturf 
J Dragu-mi-i și a cosi / La co 
tiv» mîndrii ! / Măi mîndr 
zestrea ta / în lădoi cum a-r 
pea ? ./ Cui îi mere secer: 
Poate-i face cetera / Di-li-li 
da-la-la“. Mai în glumă, mai 
serios, un colectivist de pe 
Rîmnicu Vîlcea spune : „De c 
cu gospodăria / îmi cam d 
mănesc soția / C-o muncit 1 
bini ca mine / Și m-a făcut 
rușine*.

Dragostea împlinită în ipo. 
za ei fericită la mireasă, a aj 
un termen de comparație pen 
lucrurile luminoase și dragi 
vieții : „Foaie verde și-o alui 
Colectiva noastră-i bună / B 
cum rîde-o mireasă / Cînd ii 
mirele-n casă*. Nimic mai 
mirabil, nu numai ca sens, 
și ca expresie poetică !

Uimit în fața realităților, ț 
tul popular exclamă ; „Nu 
pomenit vreodată / Pe tra< 
să meargă-o fată“ /, ca apoi 
scrie foarte firesc, cu mîna o 
îndrăgite de feciorul plecat 
oraș, în fabrică : „De pe-a
din depărtare, / Eu îți sc 
bade scrisoare, / Și ți-o »<
noaptea pe lună / Să-ți vestes 
voie bună ; / Și ți-o s< 
c-un vîrf de rază / Că dorul 
săgetează. / Bade-al meu de 
oraș / Frumos ca un mugura 
Bade-al meu, voinic strunga 
Și de pluguri făurar...* Șiru 
de dor și drag se încheie, ca 
Scrisoarea lll-a de Eminesf. 
„Te sărut bade frumos / Și 
iscălesc mai jos / C-o rază 
mîndra luna / Să ne vedem 
preună*.

Cu dragostea și gingășia 
specifică, dar și cu hărnicia 
floritoare de bucurii și frumu. 
noi, femeia lucrează alături 
bărbat zi de zi, sporind, bogi 
cea mare a țării și soctolismu

Copilul tău, poetul și constr 
torul de mîine, va duce mai 
parte cîniecul pe care noi 
făurim azi împreună, femt 
mamă, sora, iubita și tovar 
noastră de viață ! De ziua 
să-ți urăm cu bucuria totdeai 
proaspătă a versului popula

„Să trăiești
Să-nflorești
Ca un măr
C« un par 
Ca un fir 
De trandafir !“

ION BRAI



Din scrisorile sosite la redacție

Cite poți face
cu ajutorul tovarășilor

Nu știu de oe urmărind dis
cuția despre egoism, m-am gîn- 
dit mult la aspirații, la visuri, 
la ceea ce dorim fiecare dintre 
noi să realizăm în viață. Ni
mic nu poate să-ți dea o sa
tisfacție mai mare, mai depli
nă, decit conștiința de a te 
simți folositor patriei, de a 
lega năzuințele tale de năzuin
țele întregului popor muncitor.

Egoistul, după părerea mea, 
Iși răpește tocmai această sa
tisfacție, profund umană. Nea- 
jutind pe alții el nu se ajută 
în primul rlnd pe el pentru că 
este știut — în afara colecti
vului nu se poate obține nici 
o realizare de preț.

Cazurile discutate sînt, fi
rește, cazuri Izolate. Caracte
ristic pentru relațiile dintre 
oamenii muncii din patria 
noastră este spiritul colectiv, 
Intr-ajutorarea tovărășească. 
Îndreptate spre progresul so
cietății noastre socialiste. Aces
te principii se manifestă adesea 
tn faptele cele mai simple și 
cele mai obișnuite.

Iată, eu sînt lă
cătuș ' mecanic la 
Fabrica „Steaua 
Roșie" din Bacău. 
Din prima zi petre
cută în fabrică am 
simțit ajutorul to

varășilor mei. Nu de 
mult m-am înscris la 
serale ale școlii medii. Aici am 
colegi din întreprinderi și in
stituții diferite dar și în cadrul 
școlii noi toți formăm, ca și 
In fabrică un colectiv unit.

Intrarea niea In scoală mi-a 
pus în față situații noi. Trebuia 
să învăț, să-mi însușesc mate
rii necunoscute de mine pînă 
atunci și numai cine nu învață 
nu-și poate da seama de efor
turile care se cer într-o astfel 
de Împrejurare. La una dintre 
materii însă, chimia, oricîte 
strădanii depuneam nu reu
șeam să-mi însușesc pe deplin 
cunoștințele predate de profe
sor. Profesorul de chimie îmi 
făcea mereu observații. Credea 
că nu mă pasionează această 
știință și că deaceea nici nu 
învăț. îmi era rușine de situ
ația mea și m-am hotărît să 
cer ajutorul colegilor mei. NI- 
ciunul dintre el nu mi-a întors 
spatele. Fevronia Mitrea una 
dintre colegele cele mal bune

la chimie stătea cu mine ore 
întregi explicîndu-mi flecare 
problemă. Vedeam la ea do
rința sinceră de a mă ajuta. 
Și am reușit să învăiț.

Iar eu am simțit încă odată 
de prețioscît e sprijinul tovă-

invidie
Urmărim cu 

despre egoism 
coloanele ziairului „Scînteia 
neretului“ din care se desprind 
învățăminte de o deosebită im
portanță în special pentru noi, 
tinerii.

Egoismul îmbracă 
forme de manifestare.
caz:

Noi avem în clasă 
Florica Chevereșan 
care nu se poate spune că 
nu-și ajută colegii mai slabi. 
Florica suferă însă de o prea ma
re dragoste de sine

Forma cea mai pregnantă

atenție discuția 
ce se poartă în 
• - - ■ ■ ti-

diverse
Iată un

o elevă, 
despre

rășesc, cit de mari pot fi succe
sele pe care le obții atunci 
cind simți alături umărul tova
rășului tău.

GHEORGHE DUfA 
lăcătuf-mecotue

Ia dezbinare
răzbune. Pentru început ea și-a 
căutat cîțiva susținători prin
tre care elevii Tiberiu Arde- 
leanu și Ioan Stancu, cu care 
a încercat să împiedice reali
zarea spectacolului.

Colectivul clasei noastre era 
un colectiv unit, bazat pe rela
ții de sinceră prietenie. Dato
rită însă acțiunilor îndîrjite în
treprinse de Chevereșan clasa 
noastră, s-a împărțit curînd în 
două părți. Firește, cei care erau 
de partea lui Chevereșan erau 
mult mai puțini decît 
colectivului

a

Oro de clasă in școola nouă, ki satul Bodeștii de Sus, Raionul 
Piatra Neamț, copiii au primit un' nou dar : o școală cu 7 
săli de clasă și un laborator înzestrat cu tot materialul didac

tic necesar.
Foto s AGERPRES

Conferințe
cu prilejul zilei

de 6 Martie

înapoierea în Capitală 
a ministrului Comerțului al R«P«R«

lut (Jomerțului, Ion <raiu șț 
Ion Tulpan, adjuncți ai minis, 
trului Finanțelor, Marta Abra
ham, vicepreședinte al Gatnereă 
de Comerț a R.P. Rțotntoe ți alta 
persoane oficiale.

Erau prezenți Farid Ghehlaoui 
ambasadorul Republicii Arabe 
Unite la București și merabri aț 
ambasadei

Luni dimineața a aosiit în Ca
pitală tovarășul Gogu Rădulescu, 
ministrul Somerțulul R. P. Romi
ne, care a făcut o vizită în Re
publica Aîabă Unită, la invita
ția ministrului Economiei, Ab
del Monelm El Kaisuni.

La sosire, pe peronul Gării de 
Nord, au fost de față tovarășii 
Va sile Dumitrescu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, 
Mihai Petri, adjunct al ministru*

In fața unui numeros public 
tov. Octav Livezeanu, vicepreșe
dinte al Institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea, a ținut duminică în aula 
Bibliotecii centrale universitare 
din Capitală, conferința: „6
Martie 1945 — daită memorabilă 
tn istoria poporului nostru".

Inf ățișînd tabloul evenimentelor 
preniergătoare lui 6 Martie 1945, 
vorbitorul a arătait că lupta ma. 
selor de milioane, conduse de 
Partidul Comunist Romîn, a im
pus acum 15 ani formarea pri
mului guvern democratic din is
toria Rominiei. 23 August 1944, 

6 Martie 1945, 30 Decembrie 
1947, sînt verigi ale procesului 
revoluționar neîntrerupt de făuri
re, prin lupta maselor populare 
de la orașe și sate, a regimului 
de democrație populară în țara 
noastră.

Vorbitorul s-a ocupat apoi de 
măsurile luate de guvernul demo
cratic, în fruntea căruia se afla 
eminentul om politic și de stat 
dr. Petru Groza, pentru înfăp
tuirea unor adinei transformări 
demooratice și dezvoltarea eco
nomică a țării, de realizările pe 
care oamenii muncii le-au obți
nut. sub conducerea partidului, 
tn cei 15 ani care au trecut de 
Ia 6 Martie 1945.

Trăinicia și vitalitatea orîn- 
duîrii noastre populare — a 
spus în încheiere vorbitorul — 
constă în faptul că ea este crea
ția oamenilor muncii și răspun
de cerințelor obiective ale dez
voltării sociale, că are drept 
forță conducătoare clasa munci- 
toare, cea mai Înaintată clasă 
socială din istorie, că se sprijină 
pe alianța de nezdruncinat a cla
sei muncitoare cu țărănimea 
muncitoare, pe 
dintre oamenii 
cel aparținînd 
ționale.

(Agerpre^ J

Impresiile 
despre țara noastră 

ale laburistului britanic 
Maurice Orbach

La invitația Institutului ro
mîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea ne-a vizitat țara 
dl. Maurice Orbachț militant pe 
tărîm obștesc vechi membru al 
Partidului Laburist din Marea 
Britarcie. Intr-o declarație făcu
tă unor reprezentanți ai radio- 
televiziunii, oaspetele a împărtă
șit unele impresii culese în urma 
acestei vizite.

In timpul vizitei mele de trei 
săptăir.îm în R. P. Romînă am 
avut prilejul să văd o bună par
te din aspectele vieții din țara 
dv. In întreprinderile pe care 
le-am vizitai am văzut o foar
te puternică activitate industria
lă. Trebuie de asemenea să re
lev talentele organizatorice ale 
celor care conduc aceste între
prinderi. Nu mai puțin m-a im
presionat vizitarea complexelor 
sociale, bine înzestrate, ce stau 
la dispoziția salariaților.

Oaspetele a vorbit apoi despre 
bogăția și varietatea vieții cui-

turale din Romania, dovadă a 
grijii guvernului romîn pentru 
ridicarea nu numai a nivelului 
de trai ci și a nivelului cultu
ral al poporului. El s-a referit, 
de asemenea, la deplina liber* 
tate religioasă asigurată popu
lației evreiești din R.P. Romînă,’ 
precum și la viața culturală a 
acesteia, menționând în mod 
deosebit activitatea Teatrului 
Evreiesc de Stat.

Dacă progresul pe care 1-am 
văzut aici în toate domeniile ai 
fost realizat în 10 ani — a în
cheiat dl. Maurice Orbach —’ 
în acest caz viitorul poate apă
rea foarte frumos pentru Romî- 
nia. Este o tară bogată, al că* 
rui popor iubește munca și care, 
după părerea mea, simte că 
muncește pentru construirea 
viitorului și este convins că nu
mai o lungă perioadă de pace 
poate asigura dezvoltarea vii
toare.

restul 
dar fapta lui Che- 

îngreunat munca 
noastră. S-au stîr- 
nit tot soiul de dis
cuții pe la colțuri. 

Această stare de 
lucruri a fost 
curmată de orga
nizația U.T.M. din 
clasă care a inter

venit prompt și cu răspundere. 
Elevii au înțeles că toate acestea 
s-au datorat invidiei și Invingind 
greutățile am realizat spectaco
lul cu succes. Colectivul nostru 
este acum și mai unit și mai în
chegat. Eleva Chevereșan a ră
mas însă pe mai departe invidi
oasă. Ea nici aoum n-a înțeles că 
prea multă iubire de sine stri
că, că ești dator să asculți pă
rerile tovarășilor tăi în legă
tură cu ttne, că trebuie să știi 
să te apropii de inima colecti
vului și să-1 prețuiești. Orga
nizația U.T.M. din clasa noas
tră și-a 
pe lingă 
ocupe In 
educația 
jute să-și însușească 
ri morale înaintate, 
ristice tineretului nostru.

vereșan

cursurile sub care se manifestă egois
mul la această elevă este invi
dia. Nu de mult noi, elevii și 
elevele clasei a IX-a C, am ho- 
tărît să punem în scenă piesa 
lui Maxim Gorki: „Micii bur
ghezi". După cîteva lecturi s-a 
hotărît ca unul din rolurile fe
minine să i se încredințeze ele
vei Chevereșan. Ea însă n-a 
fost mulțumită cu acest rol; I 
se părea prea „mîc“ deși noi 
am considerat că ea l-ar fi 
putut interpreta cel maîj bine. 
Am încercat s-o convingem. 
Chevereșan și-a păstrat însă cu 
tenacitate poziția.

— Ori mi se dă rolul princi
pal, ori nu joc!

Firește că neavînd 
șire am înlocuit-o pe 
șan cu o alta elevă, 
teptam ca Chevereșan 
leagă greșeala ei, să recunoas
că că colectivul a gîndit bine 
asupra posibilităților de inter
pretare ale colegilor. Ea însă 
n-a reacționat așa. împinsă de 
invidie și-a pus în gînd să se

altă le- 
Chevere- 
Ne aș- 
să înțe-

luat însă sarcina 
celelalte acțiuni să

Și 
s-o

trăsătu- 
caracte-

mod special 
acestei eleve,

ca 
se 
de 
a-

UN GRUP DE ELEVI DIN 
6LASA A IX-aC. ȘCOALA 
MEDIE NR. 5—TIMIȘOARA

In fotografie : un aspect din timpul întilnkll de hochei pe gheață dintre formațiile C.S.M.
Rădăuți și Știința Cluj desfășurată duminică pe patinoarul artificial ,.23 August".

Foto : VASILE RANGA

A apărut:

A apărut în limba romînă în 
Editura Politică numărul 3 pe 
1960 al revistei „Probleme ale 
păcii și socialismului", revistă 
teoretică și informativă a parti- 

’ delor comuniste și muncitorești.
In aces-t număr al revistei sînt 

publicate articolele: Forțele de
mocratice din Finlanda în lupta 
pentru coexistența pașnică a ce
lor două sisteme de H. Kuusi
nen; Unele probleme ale legă
turii partidului cu masele în Un
garia de S. Lakos; Condiții 
noi, perspective noi de Tim 
Buck; Industrializarea socia
listă a R.P.D. Coreene de Li 
Dion Ok; Socialismul și pro
blemele proprietății de A. Sa- 
zanov; Doctrina socială a bi
sericii catolice în slujba capita
lismului de J. Kanapa ; Lite
ratura, poporul și socialismul de 
V. Teitelboim.

La rubrica ,,50 de ani de la 
instituirea Zilei internaționale a 
femeii" sînt publicate articolele: 
Zi de luptă, zi de solidaritate ; 

Preocupările, eforturile și pers
pectivele noastre (Scrisoare din 
Germania Occidentală) de L. 
Behring; Se trezesc forțe noi 
de H. Begam ; In apărarea vie
ții, muncii și culturii 1 de M.

Fuentes; Femeile in țările so
cialismului (Cifre și fapte).

Rubrica „In partidele comu
niste și muncitorești" conține un 
bogat material informativ cu pri
vire la activitatea unor partide 
frățești

In cadrul rubricii „Cărți și 
reviste" sînt publicate articolele: 
„Ce ne învață experiența istorică 
a mișcărilor agrare din Rusia" 
de I. Laponogov; .Capitalul 
străin în Brazilia de F. Sa ; O 
problemă care frămîntă întreaga 
lume de A. M.

Rubrica „Scrisori, note, re
plici" cuprinde următoarele ar
ticole : Din experiența muncii 
culturale în R.D.G. de S. Wag
ner ; împotriva persecutării și 
reprimării democraților de F. 
Mahmud, H. Lara, J. Ramirez ; 
încă o dată despre coexistența 

pașnică de C. Esposito.
Revista „Probleme ale păcii și 

socialismului" apare lunar în lim. 
bile albaneză, arabă, bulgară, 
cehă, chineză, coreeană, engleză, 
franceză, germană, italiană, ja
poneză, mongolă, olandeză, polo
neză, portugheză, romînă, rusă, 
spaniolă, suedeză, ungară, viet
nameză.

unitatea și frăția 
muncii romîni și 
minorităților na-

★'
Conferințe asemănătoare orga, 

nizate de S.R.S.C. au avut loc în 
centrele regionale și raionale, 
la casele de cultură și căminele 
culturale sătești la care au luat 
parte mii de oameni ai muncii.

(Agerpres)

(Agerpres)

înhumarea scriitorului 
Asztalos Istvân

Prima etapă a returului
la fotbal văzuta de:

• Un
Un arbitru internațional: M1HAI POPA 
maestru al sportului: NICOLAE DUMITRESCU

al Uniunii Scriitorilor din R.P. 
Roniînă, Farkas Janos, în nume
le colectivului redacțional al re- 
vistei „Napsugar", ing. Nicolae 
Doboș, în numele Comitetului 
executiv al sfatului popular regio
nal și al Ministerului Tnvăță- 
mîntului și Culturii, Fazakas 
loan, director al fabricii „Romî. 
nia Muncitoare" și artistul eme
rit Alexandrescu Marius de la 
Teatrul Național din Cluj.

După terminarea adunării de 
doliu, cortegiul funebru s-a în
dreptat spre cimitirul central al 
orașului, unde a avut loc înhu
marea. Scriitorii Dumitru Mir
cea, redactor-șef al revistei „Tri
buna", Huszar Sandor, director 
al Teatrului Maghiar de Stat și 
Nagy Istvan, președintele filia
lei din Cluj a Uniunii Scriitori
lor din R.P. Romînă, membru 
corespondent al Academiei R.P. 
Romîne, au adus un ultim oma
giu celui dispărut.

Arhitect Ion Silvan
duminică la reAm asistat _______ ___ __

deschiderea campionatului cate
goriei A la fotbal, 
ceasta ca... spectator, urmărind 
partidele '
Bacău fi „Dinamo1 
„Știința** Cluj. " 
lat sâ accept unele greșeli teh
nice inerente reluării competi
ției nu pot înțelege comportării

de data a-

Rapid"—„Dinamo" 
București—- 

Dacă sini ten-

Mai multe plutoane de tineri cicliști
In ultima vreme s-a pus un 

accent deosebit pe promovarea 
de noi elemente tinere, schimbul 
de mîine al ciclismului nostru. 
Necesitatea unei acțiuni mai te
meinic susținute pentru promo
varea de noi talente s-a impus 
întrucit, in urmă ca un timp, e- 
xista un decalaj considerabil, atit 
numeric cît și valoric, între frun- 
iașii sportului cu pedale și ele
mentele tinere, cu calități pro
mițătoare. Așa s-a născut de fapt 
și problema „senatorilor de 
drept", atunci cînd era vorba de 
alcătuirea unei reprezentative. Și 
problema aceasta a devenit cu 
atit mai acută ou cit pină mai 
anii trecuți, tinerii mai valoroși 
(categoria juniori era o noțiune 
aproape necunoscută) alergau 
cot la cot cu „așii" alergători cu 
ani de experiență. Sistemul a- 
cesta de „promovare" a fost to
tal greșit. Tinerii erau supuși la 
eforturi prea mari, in salturi cu 
totul neindicate. Evident în une
le locuri s-a înțeles greșit no
țiunea de încurajare a tinerilor. 
In unele cluburi și asociații, în 
rindurile antrenorilor, s-a încins, 
la un moment dat, o adevărată 
goană după cucerirea unor vic
torii cu orice preț. S-a trecut 
peste principiul creșterii grada
te, raționale, pe baza unei știin
țifice planificări în timp a efor
turilor. Astfel, tineri ca G. Ma- 
yerbuchler, A. Dobre. 1. Sima, 
G. Văleanu (și muiți alții) care, 
la o virstă fragedă, am putea 
spune, au sclipit în curse de lung 
kilometraj, nu au mai realizat, 
în continuare comportări progre
sive, oe se așteptau din partea 
lor.

însuși L. Zanoni, cu cîțiva ani 
in urmă, pe cînd nu avea decit 
19 ani, a fost „întins" prea mult 
in curse mari, eum era și firesc 
Zanoni n-a mai corespuns și a 
fost nevoit să facă o pauză de 
un an, spre a-și reveni și a o 
lua din nou de la A.

Sînt doar citeva exemple din 
cele multe, care au constituit un 
adevărat semnal de alarmă. Mai

ales că marea majoritate a „spe
ranțelor", tineri crescuți in pași 
prea mari deodată, se împotmo
leau, firește, tocmai cînd te-ai fi 
așteptat de la ei La rezultate 
mai valoroase; ceea ce făcea ca 
lotul consacraților să fie mereu 
același și destul de puțin nume
ros.

Acum în preajma deschiderii 
noului sezon competițional, Fe
derația romînă de ciclism a pre
conizat împreună cu comisia de 
ciclism a orașului București mă
suri eficiente pentru creșterea ti
nerilor cicliști, crearea catego
riei de juniori, repartizați în 
două clase, organizarea de cît 
mai multe concursuri, cu un ki
lometraj chibzuit gradat, precum 
și interzicerea participării junio
rilor în concursuri mari, care le 
pot dăuna dezvoltării lor meto
dice. Aceste măsuri au fost pre
văzute și anul trecut. Dar unii 
antrenori, ca urmare a dorinței 
conducerii cluburilor și asociații
lor sportive de-a cuceri perfor
manțe cît mai grabnice, preferau 
tot cicliștii consacrați, sau deja 
afirmați, lăsînd astfel de o parte 
migăloasa, dar atît de frumoasa 
muncă de descoperire și pregă
tire a viitorilor cicliști de va
loare (ceea ce, firește, cere timp, 
răbdare și o muncă susținută).

Acțiunea pentru promovarea 
juniorilor a dat totuși roade în 
anul 1959, cînd s-a realizat un 
serios pas înainte : numeroase 
concursuri pentru juniori, culmi- 
nînd cu Campionatul republican 
și „Criteriul juniorilor'* — cursă 
pe etape — la care au partici
pat peste 80 de concurenți din 
Capitală și din provincie.

In aceste concursuri, juniorii 
au arătat că știu să ruleze în 
mod frecvent cu 37-38 km pe 
oră și deseori chiar cu 40, bi
neînțeles pe distantele rezervate 
lor. 60-70:80 km.

Astfel tinerii bucurești I. Că
priță (C.C.A ). E. Sima (Dina
mo), V. Mihăițeanu (Victoria), 
I. Cojocneanu și I. Ardeîeanu 
(Orașul Stalin), C. Burtea (Plo-

ești) — și muiți alții ca ei — 
precum și cei din Brăila, Timi
șoara și alte centre cicliste, s-au 
înscris cu succes pe tabelul noi
lor „speranțe" ale pedalei. Deși 
s-a înregistrat un succes pe li
nia depistării de noi talente, nu 
se poate afirma totuși că s-a fă
cut destul. Dimpotrivă, am putea 
spune că s-a făcut încă prea pu
țin. Sînt încă multe secții cicli
ste pentru care și astăzi junio
rii constituie o preocupare secun
dară, cind de fapt, ea ar trebui 
să fie una principală.

Faptul acesta iși are obîrșia 
într-un alt aspect. Calendarul de 
fond (și aci federația are partea 
ei de vină) a cuprins prea multe 
curse pe etape (de lung kilome
traj). Secțiile cicliste ale asocia
țiilor sportive, antrenorii respec
tivi au fost preocupați de aces
tea, neglijînd astfel importanta 
problemă a juniorilor.

Iată însă că pe 1960. numărul 
competițiilor de lung kilometraj 
ca și numărul etapelor a fost 
redus simțitor, ceea ce desigur, 
va exclude scuza „lipsei* de 
timp necesar preocupării pentru 
juniori. De altfel, in 1960, înce- 
pind din martie și pină in oc
tombrie, calendarul federației și 
al comisiei orășenești București 
cuprinde aproape 30 de concur
suri pentru juniori, cu un kilo
metraj chibzuit eșalonat. De a- 
semenea, în provincie concursu
rile pentru tineri ocupă un loc 
însemnat în activitatea comisi
ilor locale. Tot pe linia intensi
ficării acțiunii de ridicare a ca
drelor tinere sînt prevăzute : ta
bere de tineret, consfătuiri meto
dice cu referate privind planifi
carea științifică a antrenamente, 
lor, crearea unui lot de juniori 
de perspectivă, îmbunătățirea ba
zei materiale, angrenarea a cît 
mai muiți școlari, îmbunătățirea 
cunoștințelor profesionale ale an
trenorilor. stabilirea ca fiecare 
secție de ciclism să promoveze 
în cursul sezonului 1960 un anu
mit număr de juniori.

Dar pentru ca această acțiune

să dea roadele cuvenite, este ab
solută nevoie în primul rînd de 
lărgirea concursurilor cu carac
ter popular, de care este sirius 
legată, direct condiționată ridi
carea a cît mai multe noi Ta
lente. Aci este vorba de caracte
rul de masă al ciclismului, cei 
practicat pe biciclete de oraș. 
Muiți dintre actualii fruntași ai 
sportului cu pedale s-au inițiat, 
au promovat în ciclism datorită 
concursurilor populare. In mijlo
cul miilor de tineri posesori ai 
bicicletelor de oraș se găsesc fără 
îndoială numeroase taJente, ne
descoperite încă. Federația de 
specialitate, comisiile orășenești 
au stimulat destul de puțin în
trecerile cu biciclete de oraș.

„In legătură cu dezvoltarea 
caracterului popular al ciclismu
lui și, implicit, a ridicării unui 
număr cit mai mare de tineri 
valoroși, forul de specialitate — 
ne-a informat deunăzi tov. A. Ba
laș, secretarul general al F.R. de 
ciclism — și-a propus următoa
rele obiective: organizarea unui 
mare număr de concursuri pen
tru posesorii de biciclete de oraș și 
crcloturist; dotarea concursurilor 
populare cu premii; o săptămînă 
a ciclismului școlar, întreceri bi
lunare pentru copii de 10-14 ani; 
întreceri cicliste între reprezen
tative de întreprinderi ; un con
curs republican pentru categoria 
biciclete de oraș; aprecierea mun
cii antrenorilor după numărul de 
juniori pe biciclete de oraș pe 
care i-au promovat".

Desigur sînt obiective intere
sante, care vor contribui Ia lăr
girea caracterului de 
ciclismului.

Este însă nevoie ca 
sportive, organizațiile 
desfășoare o muncă 
flețită spre a canaliza miile de 
tineri cu biciclete de oraș către 
o activitate organizată, iar roa
dele bogate nu vor întîrzia să se 
arate, asigurîndu-ne astfel un 
masiv pluton de viitori cicliști de 
performanță.

masă al

asociațiile
U.T.M. sâ 
mai însu-

S. SPIREA

nesportive ale unor jucători ca : 
Macri I și Grearu Ilie. Jocul 
dur practicat de ei, o dovadă a 
lipsei de respect față de adver
sar, a „molipsit** fi pe Koszka 
pe care nu-mi reamintesc să-l 
fi văzut vreodată umblind si 
„plătească polițe'* ca in jocul 
cu dinamovișlii băcâoani. Atitu
dinea nesportivă a lor a fost 
reprobată de toți spectatorii 
(peste 20.000). Din păcate unii 
dintre jucătorii dinamoviști ea 
Ljvari, Cimaru au încercat sâ 
plutească cu aceeași monedă. 
Din cauza acestor acte de indis
ciplină calitatea fotbalului nos 
tru suferă.

în contrast cu jocul Rapid— 
Dinamo Bacău, partida Dinamo 
București—Știința Cluj a consti
tuit un exemplu de corectitu
dine. în acest joc dinamovițtii 
și studenții dacă nu au reușit 
să marcheze goluri — ca ur
mare a ineficacității înaintași
lor, au reușit totuși să arate că 
în ambele cluburi se duce o 
muncă sănătoasă de educație a 
sportivilor și că anumite defec
țiuni tehnice nu se suplinesc 
prin lovirea adversarului și pro 
teste nejustificate la decizii.

Eri mi-a fost dat să cunosc 
și părerile colegilor mei Schul 
der și Cruțescji care au condus 
jocurile „Farul"— „U.T.A.** și 
„Steagul Roșu**—„Minerul? Lu 
peni. „Ambele echipe au fost 
animate de dorința de a presta 
un joc cît mai frumos, demn de 
prestigiul lor și au reușit în 
parte, spunea Schulder — dar 
vîntul și gerul i-a vitregit pe fot
baliștii acestor echipe". „Cît pri
vește celălalt meci, deși învinsă 
— îmi mărturisea arbitrul Cru- 
țescu — Minerul Lupeni s-a 
comportat promițător. Steagul 
Roșu pare a fi bine pusă la 
punct. în acest joc a avut un 
plus de eficacitate care i-a adus 
de altfel și victoria. Un specta
col frumos desfășurat în limitele 
unei depline sportivități**.

Ml HAI POPA 
arbitru internațional 

fotbal
ir

Goana echipelor de a 
mula puncte cu orice preț s-a 
făcut simțită și în jocurile pri
mei etape a returului categoriei 
A de fotbal. S-a observat, de 
asemenea tendința echipelor în 
deplasare, spre un joc închis, 
fără nici o perspectivă de vic
torie.

Unii dintre jucători caută să 
rezolve totul prin... forță fizi
că, lucru ce duce implicit 
scăderea nivelului tehnic 
partidelor de campionat.

Lipse unei pregătiri tehnice 
corespunzătoare jocului în miș
care, a multora din jucătorii 
noștri, se observă mai mult în 
execuțiile tehnice pe spații 
mici unde poate fi „jenat" de 
adversar Este încă insuficient 
dezvoltat spiritul de orientare al 
jucătorilor pe teren, in funcție 
de tactica adversarului.

Inexplicabil faptul că unii 
jucători ignorează în continuare 
desfășurarea jocului pe extreme, 
în jocurile de ieri excepție au 
făcut doar echipa din Bacău și 
cea din Cluj. Toate celelalte 
echipe au îngrămădit acțiunile 
lor pe centrul terenului. Suferă 
de asemenea finalitatea acțiuni
lor la poartă (exemplu: în me
ciul Rapid—Dinamo ” " 
tot decursul celor 90 
nu 8-a tras aproape 
poartă).

Pentru remedierea 
cune consider că esi 
orientarea pregătirii 
noastre spre însușirea tehnicită
ții în condiții de joc. Este ne
cesară pregătirea jucătorilor no
ștri pentru a putea rezolva 
singuri fără intervenția antre
norilor, diferite probleme tac
tice ivite 
precum și 
educative 
care mai 
le respect 
’e public i

Bacău în 
de minute 
de Ue la

în
de

acu-

la 
al

I

Luni a avut loc la Cluj în
humarea scriitorului Asztalos 
Istvân, fruntaș al literaturii din 
tara noastră, membru în Comi
tetul de conducere al Uniunii 
Scriitorilor din R.P. Romînă, 
laureat al Premiului de stat, de
putat în Sfatul Popular regional 
Cluj, redactor șei al revistei 
„Napsugar**. La catafalcul de
functului, aflat la Casa Univer
sitarilor, au venit pentru a adu
ce un ultim salut oameni de artă, 
cultură și știință, reprezentanți 
ai organelor locale de partid și 
de stat, deputați ai Sfatului 
Popular regional, ziariști, mun
citori, ingineri, tehnicieni din în
treprinderile clujene, pionieri și 
școlari, numeroși oameni ai mun
cii romîni și maghiari.

La ora 15 a avut loc aduna
rea de doliu. Au luat cuvîntul, 
evocînd viața de creație și de 
luptă a lui Asztalos Istvân, to
varășii acad. Mihai Beniuc, în 
numele comitetului de conducere 

[

Comitetul de Stat pentru con
strucții, arhitectură și sistema
tizare, Uniunea Arhitecților din 
R.P. Romînă, institutul central 
de studii, cercetări și proiectare 
in construcții, arhitectură și 
sistematizare. Institutul de ar
hitectură „Ion Mincu" anunță 
că in ziua de 5 martie i960 a 
încetat din viață arhitectul Ion 
Silvan, director tehnic al Insti
tutului central de studii, cerce
tări și proiectare in construcții, 
arhitectură și sistematizare.

Arhitectul Ion Silvan s-a 
născut la Arad la 16 octombrie 
1919. După absolvirea Facultă
ții de arhitectură diu București 
el a desfășurat o bogată activi
tate, remareîndu-se Îndeosebi 
ca un bun organizator al pro
iectării in fruntea Institutului de 
proiectări pentru construcții tip.

Ga membru al Uniunii Tinere- 
tutu Gomunist și apoi al Parti- 
dtâu: Muncitoresc Romîn. el și-a 
pus toată puterea de muncă și 
devotamentul In slujba oauzei 
dasei muncitoare, neprecupețind 
nici un efort pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce-i reveneau.

Pentru meritele sale pe tărim 
profesional și obștesc arhitectul 
Ion Silvan a fost distins cu Or
dinul Muncii.

★
Luni a avut loc ia Gremato- 

riul Cenușa din Capitală cere
monia incinerării arhitectului 
Ion Silvan.

La adunarea de doliu au luat 
cuvîntul reprezentanți ai Gomi- 
tetului de stat pentru construe-

fii, arhitectură și sistematizare, 
Uniunii arhitecților din R. P. 
Romînă, Institutului de arhitec
tură „Ion Mincii", Institutului 
central de studii, cercetări și 
proiectare în construcții, arhitec
tură și sistematizare. Vorbind 
despre activitatea celui dispărut, 
ei au arătat că moartea timpurie 
a lui Ion Silvan reprezintă o 
grea pierdere.

(Agerpres)
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NIGOLAE DUMITRESCU 
maestru al sportului la fotbal

în timpul jocului, 
intensificarea muncii 
cu fotbaliștii noștri 
manifestă încă lipsă 
față de adversar, față 
etc.

După absolvirea

(Urmare din pag. l-a)

ce mai bine, pentru a obține 
producții și mai mari ; vrem să 
folosim toate rezervele pe care 
al le pune la indemînă știința 
zootehnică înaintată. In afară 
de îndeplinirea îndatoririlor pe 
care le avem ca îngrijitori de 
animale, vom munci alături de 
ceilalți tineri din gospodărie, 
constituiți în brigada utemistă 
de muncă patriotică, la amena
jarea a 20 gropi pentru siloz, 
la construcția cu materiale lo
cale a unui grajd oentru 100 
capete vite cornute, la amena
jarea unei hale pentru crescăto
ria de iepuri, realizînd în felul

acesta angajamentul ce nî 1-am 
luat de a obține în cursul anu
lui economii în valoare de 80 000 
lei cu care gospodăria sâ cum
pere vaci de lapte.

Cu acest prilej, mulțumim con* 
ducerii G.A.S. Nazîru, organiza
țiilor de partid și U.T.M. din a- 
ceasta gospodărie care ne-au 
ajutat sâ câpâtâm multe cunoș
tințe folositoare în meseria de 
crescători de animale, pe care 
acum o îndrăgim mai mult și ne 
angajam sâ muncim cu tot en
tuziasmul nostru pentru a obține 
noi succese in dezvoltarea sep
tetului proprietate obștească, in 
creșterea producției de lapte in 
ferma noastră de vaci.

O producție a studioului 
„Mosfilm*4 

cu
Irina Skobțeva
A. Gheorghievskaia 
Boris Babocikin 

Tokar iova 
Barașkov 
Marțevici 
Aroseva 
Korol iova

G.
L.
E.
O.
B.

Scenariul: V. Sevela 
Regia : Boris Barnet 
Imaginea: V. Mase viei 
Muzica: I, Biriukov

Filmul este cuplat cu docu
mentarul sovietic „UN 
NENT LUPTĂTOR

TRU PACE**

EMl- 
PEN-



al P.C.U.S. către 
femeile sovietice
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

TASS transmite: In chemarea 
Comitetului Central al P.C.U.S. 
adresată femeilor sovietice cu 
prilejul Zilei de 8 Martie, cea 
de-a 50-a aniversare a Zilei in
ternaționale a femeii, se subli
niază aportul adus de femei la 
lupta revoluționară t 
autocrației țariste, a moșierilor 
și burgheziei, la lupta pe 
victoria Revoluției din Oct 
brie, pentru a-părârea

împotriva

)entru 
_ atom
ii nerei

puteri sovietice. în anii războiu
lui civil și ai "intervenției străi
ne, în zilele grelelor încercări 
>ale Marelui Război pentru A- 
pârarea Patriei.

Astăzi este o cinste pentru 
femeile sovietice să fie în pri
mele rînduri ale întregului po
por pentru îndeplinirea înainte 
de termen și depășirea sarcini
lor celui de-al doilea an al sep- 
tenalului, să dea pilde înalte 
de atitudine comunistă în mun- 
pă și în educația copiilor.

Chemarea relevă contribuția 
ide neprețuit a femeilor sovietice 
care sprijină cu căldură politica 
externă de pace a P.C.U.S. și 
guvernului sovietic, la cauza 
consolidării continue a păcii , și 
prieteniei între popoare, a in
staurării încrederii, colaborării 
ți prieteniei între popoare.

Din viața 
tineretului 

lumii
Declarația F.M.T.D. 

cu prilejul 
Zilei internaționale 

a femeii
BUDAPESTA 6 (Agerpres). 

— M.T.I. transmite: Cu prilejui 
celei de-a 50-a aniversări a Zi
lei internaționale a femeii, se
cretariatul Federației Mondia.e 
a Tineretului Democrat a dat pu
blicității o declarație in care sa
lută femeile și tinerele din în
treaga lume care luptă pentru 
menținerea păcu.

Federația Mondială a Tinere
tului Democrat, care numără in 
rîndurile sale milioane de tinere 
din lumea întreagă. s« spune in 
declarație, a sprijinit și sprijină 
activ orice inițiativă mera:ă să 
asigure drepturile economice, po
litice, sociale și culturale ale fe
meii, ca factor indispensabil al 
progresului în perioada actuală.

In încheiere, F.M.T.D. cheamă 
pe tinerele de pretutindeni să 
facă din ziua de 8 Martie, începu
tul unei et pe noi in luptă pen
tru apărarea drepturilor femeii, 
o expresie a aspirațiilor tuturor 
femeilor spre bunăstare, fzricire 
și pace în întreaga omenire,

Aniversarea Uniunii 
Tineretului Liber German

BERLIN 7 (Agerpres). — La 
7 martie tineretul din Republi
ca Democrată Germană a sărbă
torit aniversarea a 14 ani de 
existență a organizației sale de 
luptă — Uniunea Tineretului 
Liber German.

în aceste zile pretutindeni în 
orașele și satele Republicii De
mocrate Germane au loc adunări 
consacrate aniversarii a 14 ani 
de existența a Uniunii Tinere
lului Liber German.

Cînd N. S. Hrușciov se în
drepta spre Bhilai, con
voiul de automobile a tre

cut prin orașul Ncipur. Termo
metrul arăta plus 35 grade. Pe 
o vreme ca aceea, oamenii de 
obicei se adăpostesc în case 
ferindu-se de dogoarea soare
lui. Dar în ziua in care tovară
șul Hrușciov a trecut prin Nai- 
pur, întreaga populație a ora
șului se afla pe străzi aclamîn- 
du-l pe înaltul oaspete sovietic. 
Ce a declanșat entuziasmul a- 
tîtor oameni ? Dragostea, prie
tenia și admirația pentru po
porul sovietic și pentru Nikita 
Ssrgheevici personal I

Pretutindeni, in călătoria sa 
prin cele 4 țări ale Asiei — ln- 
d a, Birmania, Indonezia și Af
ganistan — tovarășul Hrușciov a 
fost obiectul unor primiri emo
ționante, de o excepțională căl
dură. Delhi și Rangoon, Djakar
ta și Kabul l-au primit pe șe
ful guvernului sovietic cu un 
entuziasm de nedescris. Un ziar 
indonezian scria că nici un om 
de stat străin care a 
donezia nu a fost 
încă cu atîta căldură 
dintele Consiliului de 
U.R.S.S. E suficient să amintim 
că în Indonezia la Surabava în 
Intimpinarea tovarășului Hruș
ciov au venit un milion de oa
meni. Un milion de oameni în- 
șiruiți de-a lungul a șapte kilo
metri de șosea. O masă uriașă 
de oameni ce scandau numele 
șefului guvernului sovietic și 
manifestau cu bucurie pentru 
prietenia dintre Indonezia și 
Uniunea Sovietică. Ziariștii oc
cidentali, care timp de multe 
zi'a încercau să se lege Ic ochi

vizitat In- 
întîmpinat 
ca preșe- 
Miniștri al

Opinia publică franceză salută 
cu căldură apropiata vizită 

a iui N. S. Hrușciov
MOSCOVA 6 (Agerpres). — 

TASS transmite: Pe adresa 
Comitetului sovietic pentru apă
rarea păcii sosesc scrisori și 
telegrame din diferite departa- 

Franța In 
cu căldură 
lui N. S.

mente și orașe din 
care este salutată 
apropiata vizită a 
Hrușciov în Franța.

.Vizita lui N. S. Hrușciov tn

------

Militariștii 
vestgermani 

nu se potolesc.
BONN 7 (Agerpres). — TASS 

transmite: Ministrul de Război 
al R.F.G., Strauss, a reafirmat 
intenția guvernului vestgerman 
de a crea baze în străinătate 
pentru aprovizionarea și instrui
rea Bundeswehrului. Luînd cu- 
vîntul la 7 martie la prînzul 
oferit de Uniunea ziariștilor 
străini, Strauss a declarat că 
R.F.G. nu are spațiu pentru a 
crea pe teritoriul ei baze pentru 
instruirea și aprovizionarea 
Bundeswehrului. El a spus că 
Peninsula Iberică constituie ta 
mod firesc o bază de aprovizio
nare pentru N.A.T.O.

Strauss a subliniat mereu că 
bazele Bundeswehrului vor fi 
create în străinătate sub steagul 
NAT. O. In legătură cu aceasta 
el a declarat că tratativele cu 
Spania au fost începute de 
R.F.G. după informarea preala
bilă a N.A.T.O. Tratativele au 
început cu știrea cancelarului 
Adenauer și s-au desfășurat 
conform indicațiilor sale perso
nale.

In cuvîntarea sa, 
plins că tineretul 
nu vrea să intre de 
în Bundeswehr.

Franța, scrie Yves Chaulier în 
numele Secretariatului Consiliu
lui Păcii din departamentul 
Sena, va contribui la dezvolta
rea legăturilor franco-sovietice, 
la înfăptuirea unor acțiuni ho- 
tărîte pe calea spre lichidarea 
ftrimejdiei războiului și spre co- 
aborare pașnică care să garan

teze securitatea tuturor țârilor.
Stabilirea de legături între 

comitetele partizanilor păcii din 
arondismentele Parisului și din 
raioanele orașului Moscova, se 
spune in scrisoarea Secretaria
tului Consiliului Păcii din de
partamentul Sena, va constitui 
o mare contribuție Ia cauza în
țelegerii reciproce.

S-au primit de asemenea scri
sori din partea Comitetului 
Partizanilor Păcii de pe lingă 
cooperativa centrală din regiu
nea îndustrială-minieră Beau- 
mont-en-Artois (departamentul 
Pas-de-Cala s), din partea Con
siliului național al mișcării 
pentru pace din departamentul 
Ain și din partea altor organi
zații franceze ale partizanilor 
păcii.

Muncitoarele fabricii de parfum „Novaia Zaria" din Moscova 
sînt mindre de calitatea produselor obținute.

Glezos demască persecuțiile 
împotriva patriotelor greci

ATENA 7 (Agerpres). — La 
martie a continuat pînă seara

Strauss s-a 
vestgerman 
bună voie

★
BONN. — Referindu-sg la știri 

din cercuri apropiate guvernului 
englez, presa vest-germană a- 
nunță că Anglia este dispusă 
să-și ofere teritoriul pentru ins. 
truirea soldațdor Bundeswehru- 
lui In vederea mistuirii armelor 
modeme.

5 
tîrziu procesul înscenat lui Ma- 
nolis Glezos și directorului zia
rului „Avghi", Leonidos Kirkos, 
care a luat atitudine împotriva 
sentinței nedrepte 
de tribunalul militar iui Mano- 
lis Glezos și altor democrați 
greci.

După cum reiese din depozi
țiile martorilor acuzării, în 
campania generală de persecu
tare a lui Manolis Glezos, aces
tui proces 1 se acordă o însem
nătate deosebită. Pină la exa
minarea in Areopag la 12 mar
tie a cazului Glezos, autorită
țile. neliniștite de cererile pri
vind anularea sentinței rușinoa
se a tribunalului militar, în
cearcă să demonstreze prin încă 
un proces legalitatea urmăririi 
lui Glezos și a sentinței pro
nunțate împotriva lui.

In calitate de martori al acu
zării în acest proces au com
părut trei persoane — un pc’i-

pronunțate

țist, un funcționar guvernamen
tal și chiar... un membru al tri
bunalului militar care l-a jude
cat pe Glezos în iulie 1959. Un 
profesor jurist citat în calitate 
de martor al acuzării nu s-a 
prezentat la proces.

Avocații lui Glezos și Kirkos 
sînt cunoscuții fruntași politici 
și juriști I. lliu, D. Papaspiru, 
G. Vasilatos, S. Kanellopulos» 
I. Haratsidis. In calitate de 
martori ai apărării au făcut 
depoziții reprezentanți ai cel -r 
mai diferite pături ale populației 
cu cele mai diferite vederi po
litice, foștii miniștri Merkuris și 
Zakkas. deputatul liberal Stefa- 
nidis, președintele Uniunii me
dicilor din Atena, A. Floras, li
derul Partidului Uniunea De
mocrată, Tsirimokos. Acest lucra 
demonstrează că opinia publică 
din Grecia, indiferent de con
vingerile politice, cere cu hotă- 
rire anularea sentinței rușinoase 

împotriva lui Mânu
și altor democrați

Fee.

Prezențe romînești peste hotare
Succesul pavilionului
R. P. R. la Tîrgul 

de la Leipzig
LEIPZIG 7 

Corespondență a w
de primăvară de la Leipzig este 
vizitat în acest an cu un inte
res deosebit.

Printre vizitatori pot fi întîl- 
nlți numeroși specialiști și stu- 
denți din R. P. Romînă aflați 
în R. D. Germană precum și 
turiști veniți d'n țară în cadrul 
excursiilor organizate de O.N.T. 
Garpați.

Pavilionul romînesc se bucură 
d« ir.ult succes. In Cartea de 
impresii a pavilionului se pot 
citi multe aprecieri elogioase 
referitoare la instalațiile de fo- 
raj_ materialul rulant, produsele

(Agerpres). — 
specială : Tîrgul

industriei constructoare de ma
șini, utilajul petrolier, produ
sele electro-tehnice și de larg 
consum prezentate de R.P. Ro- 
mînă. La 5 martie, delegația co
mercială a R.P.R. și conducerea 
pavilionului romîn au oferit o 
recepție.

La 6 martie a avut loc pre
zentarea pavilionului romîn pen
tru un grup de ziariști din R.D. 
Germană. Reprezentanții presei 
din țara gazdă au manifestat 
un interes deosebit pentru dez
voltarea economiei naționale a 
R.P.R. în anii puterii populare.

Spectacolul soliștilor 
romîni în India

DELHI 7 (Agerpres). — In 
eeara zilei de 5 martie, în sala 
Joi Hind College din Bombay

a avut loc primul spectacol dat 
de grupul de soliști romîni care, 
potrivit acordului cultural romi- 
no-indian, fac un turneu in 
India.

Grupul, compus din balerinii 
Valentina Massini și Gelu Barbu, 
prim-soliști ai Teatrului de 
Operă și Balet al R. P. Romine, 
Soprana Livia Lizeanu și basul 
Traian Popescu — prim soliști 
ai Operei romine din Cluj și 
pianistul acompaniator Alexan
dru Sumski de la Radiotelevi- 
ziune, vor da o serie de concerte 
la Bombay, Calcutta și Delhi.

Ziarele indiene 
martie au publicat 
marginea vizitei în 
tiștilor romîni 
succesul de care 
mul spectacol și 
Iilor oaspeți.

fi

din 5 și 6 
informații pe 
India a ar
au subliniat

s-a bucurat pri- 
măiestria artiș-

călătorie
1n timpul marilor manifestații 
populare din India și Birmania 
in cinstea lui N. S. Hrușciov, cu 
fost nevoiți - spre a nu se com
promite definitiv — să recunoa
scă entuziasmul popular prilejuit 
de vizita premierului sovietic in 
Indonezia. Agenția „France 
Fresse“ scria lapidar, dar sem
nificativ parafrazind un dicton 
latin : „Hrușciov a venit, a vă
zut, a învins. Aceasta s-ar pu- 
tca spune după triumfala călă
torie de 13 zile pe care a fă
cut-o președintele Consiliului de 
Miniștri sovietic in Indonezia".

Unele ziare din Apus încear
că să găsească explicații la 
succesul vizitei tovarășului Hruș
ciov în Asia. Ele ocolesc însă 
esențialul și anume că Uniunea 
Sovietică se bucură de un uriaș 
prestigiu în Asia datorită poli
ticii ei de pace, datorită spri
jinului acordat luptei pentru in
dependență a popoarelor asia
tice, datorită ajutorului dezinte
resat pe care-l acordă popoare
lor eliberate din robia colonia
lă și care trebuie să învingă 
mari dificultăți în dezvoltarea 
lor economică independentă. 
Președintele Sukarno, care l-a 
însoțit pe tovarășul Hrușciov în 
călătoria sa prin Indonezia, 
spunea la un miting : „Există 
oameni care se întreabă : de ce 
a hotărît Republica Indonezia să 
fie prietenă cu Uniunea Sovie
tică ? Răspund : Republica In
donezia este prietenă cu Uniu
nea Sov:etică pentru că aceasta 
ne ajută și ne sprijină în lupta 
împotriva imperialismului. Se 
pronunță oare Uniunea Sovie
tică împotriva păcii ? (Exclama
ții din asistență : Nu I Nu I). Se

pronunță oare Uniunea Sovieti
că împotriva luptei noastre pen
tru independența națională ? 
(Exclamații : Nul Nu I). Ce 
drept au atunci guvernele altar 
țâri sâ ne critice pentru priete
nia cu Uniunea Sovietică?".

Vizita tovarășului Hrușciov în 
Asia a reprezentat o puternică 
demonstrație a legăturilor de 
prietenie ce unesc popoarele 
sovietice cu cele asiatice. Cu 
prilejul acestei vizite tovarășul 
Hrușciov a avut importante con
vorbiri cu oameni de stat ai ță-

rilor asiatice. Aceste convorbiri, 
așa cum arată comunicatele co
mune date publicității, dovedesc 
că in probleme vitale ale vieții 
internaționale există o comuni
tate de năzuințe. India, Indone
zia, Birmania și Afganistanul 
promovează o politică de pace, 
de neparticipare la blocurile 
militare de genul S.E.A.T.O. și 
C.E.N.T.O. Aceste țări acordă o 
deosebită prețuire eforturilor 
Uniunii Sovietice pentru apăra
rea păcii și in mod special pro
punerilor privind dezarmarea ge
nerală și totală. („U.R.S.S. este 
asigurată că Indonezia cu cei 
90 de milioane de locuitori ai 
săi, va sprijini poziția U.R.S.S. 
in problemele internaționale" - 
scria agenția pariziană „France 
Presse") Popoarele asiatice 
sint însuflețite de convingerea 
că ideile coexistenței pașnice o-

pentru tinerele fete
O molimă 
răspîndită

La proces a luat cuvîntul Ma
no':s Glezos. El a respins acu
zațiile ce i se aduc pentru că 
a dat publicității o scrisoare 
în apărarea sa. Eu mă consi
der nevinovat și vreau ca acest 
lucru să se știe în Grecia și în 
lumea întreagă. El a declarat 
că acțiunile sale au fost dictate 
nu de preocuparea pentru per
soana sa, ci pentru soarta de
mocrației.

Glezos a subliniat din nou că 
persecuțiile organizate împotri- 
\a lui sînt dictate de conside
rent politice. (După cum se 
șt e. G’ezos face parte din con
ducerea ~ 
mocrată 
pină Ia 
rectorul 
tid

Partidului Uniunea De- 
de Stingă (E.D.A.) și 
arestare el a fost di- 
organului acestui par- 

— ziarul „Avghi"). Ziarele 
d n Grecia, începînd cu „Kathi- 
rrer ni" și terminind cu „Av
ghi". au subliniat caracterul 
politic al procesului înscenat 
împotriva mea, a declarat Gle- 
zns. Tribunalul din Grecia tre
buie sâ se ridice in apărarea 
acelora care sînt persecutați 
pentru vederile lor democratice: 
acest lucru va contribui la apă
ra-ea democrației. Glezos a 
subliniat că va lupta pînă la 
restabilirea deplină a dreptății. 

Demascînd încercările autori
tăților de a prezenta publicarea 
scrisorii lui Glezos drept un 
act criminal, directorul ziarului 
„Avcrhî", Leonidos Kirkos, a 
subliniat că ridieîndu-se în a- 
părarea lui Glezos, ziarul și-a 
făcut doar datoria. Numele lui 
Glezos este cunoscut întregii 
lumi, el a devenit un simbol al 
luptei pentru pace în lumea în
treagă.

Glezos și Kirkos au demascat 
încercările autorităților de a-i 
condamna pe motiv că ar fi în
călcat legile Greciei. Ei și-au 
exprimat speranța că Areopagul 
atunci cînd va examina cazul 
Glezos va ține seama de faptele 
care demonstrează nevinovăția 
lui și injustețea sentinței.

Apoi ședința tribunalului a 
fost întreruptă. Următoarea șe
dință va avea 
de 7 martie.

a păcii
feră calea sigură spre înlătura
rea definitivă a primejdiei răz
boiului, că realizarea coexisten
ței pașnice între țările cu sis
teme social-politice diferite este 
o necesitate absolută. Relațiile 
Uniunii Sovietice cu India, In
donezia, Birmania și Afganista
nul reprezintă un înalt model 
de aplicare în viață a nobilelor 
principii ale conviețuirii pașnice.

Popoarele asiatice apreciază 
ajutorul dezinteresat pe care 
țara socialismului victorios li-l 
acordă. U.R.S.S. a acordat In
diei un nou credit de 1,5 miliar
de ruble, iar Indoneziei un cre
dit de 250 milioane dolari. Aju
torul sovietic este îndreptat spre 
industrializarea țărilor slab dez
voltate, spre lichidarea înapoie
rii lor și nicidecum spre perma
nentizarea dificultăților econo
mice ale acestor țări, așa cum 
încearcă să facă falșii filantropi 
de peste ocean. Popoarele asia
tice știu că „ajutorul" american 
urmărește atragerea în pactele 
Ggresive și livrarea unor măr
furi de consum învechite pentru 
care nu se găsesc debușee, a- 
vînd în situația jalnică a Pakis
tanului un exemplu concludent. 
Oamenii simpli din Asia sînt 
recunoscători Uniunii Sovietice 
pentru ajutorul cu adevărat sin
cer pe care îl primesc. Ziarul 
indian „New Bharat Times" 
scria : „Prietenia sovieto-india- 
nă va fi la fel de trainică ca și 
oțelul de la Bhilai".

Succesul în-registrat de vizita 
lui N. S. Hrușciov în Asia nu 
a lăsat indiferent Occidentul. 
Lipsiți de imaginație, unii scribi 
apuseni au reacționat difuzînd 
știrea falsă că U.R.S.S. ar con-

loc in seara zilei

Indonezian^ Am- 
militară. Falsul

strul pe Insula 
bon... o bază 
era premeditat. Se știe nu nu
mai în Indonezia, ci și în multe 
alte țări, că U.R.S.S. construie
ște în insula Ambon nu o bază 
militară, ci un institut tehnolo
gic menit să contribuie la creș
terea unor noi cadre de specia
liști pentru opera pașnică cons
tructivă a poporului indonezian. 
Manevre de genul știrii false 
difuzate de „Associated Press" 
sînt scornite în scopul de a-i 
face pe indonezieni să uite că 
arme americane și chiar aviatori 
americani au sprijinit pe rebeli 
în încercările lor de a răsturna 
guvernul legal al Indoneziei și 
de a readuce orinduielile co
lonialiste.

Dar este jalnică poziția ace
lora care își închipuie că pot 
împiedica uriașul ecou pe care 
l-a avut in lumea întreagă vi- 

• zita tovarășului N. S. Hrușciov 
în țările din Asia, cu asemenea 
stupide născociri.

India, Birmania, Indonezia, 
Afganistan... N. S. Hrușciov a 
străbătut mii și mii de kilome
tri pe drumurile Asiei. Pretutin
deni vizita Iui N. S. Hrușciov s-a 
transformat într-o puternică ma
nifestare a prieteniei dintre po
poarele sovietice și cele asiati
ce, o puternică manifestare a 
forței ideilor coexistenței pașni
ce. O vizită de însemnătate isto
rică ce arată că Orientul pri
vește cu dragoste către marea 
țară socialistă - Uniunea So
vietică.

EUGENIU OBREA

Din s-ate mizere unde cea 
mai mare parte a famili
ilor de țărani au ajuns la 

sapă de lemn, din orășele în care 
numeroase întreprinderi s-au în
chis lăsînd pe drumuri muncito
rii, vin zilnic la Roma în cău
tare de lucru și zeci de tinere 
fete.

Dar Roma are șomerii ei. Cu 
zecile de mii. Față în față cu rea. 
litatea aceasta crudă, tinerele 
fete suferă o adincă decepție și 
unele se întorc acasă disperate.

Iată că în gara Termini din 
Roma, în unele zile, o femeie 
care poartă pe braț o banderolă 
jumătate albă — jumătate gal
benă le iese în întimpinare aces
tor tinere fără slujbă și fără lo
cuință la Roma, oferindu-le aju
torul. Multe îl acceptă și sînt tri
mise în strada Urmană nr. 25, 
într-un institut de călugărițe a- 
parținînd Vaticanului. Dar între
ținerea costă aici foarte mult și 
majoritatea sînt nevoite să plece 
după prima noapte.

Mai există totuși o posibilitate 
înainte de a face calea întoarsă 
spre casă. Este institutul condus 
de călugărițele Lauretane, des
pre care a scris ziarul „Paese 
Sera". Aici, poți fj primită atunci 
cînd n-ai un azil și un loc unde 
să poți învăța o meserie. Este 
ultima speranță, ultima încerca
re. Numeroasele cazuri de fugă 
și sinucideri au atras însă în 
ultima vreme atenția și s-a pri
vit mai adînc dincolo de zidurile 
înalte ale acestei instituții. Aici, 
sînt multe fete care au crescut 
într-o mizerie cruntă, în familii 
sărace și cărora părinții le-au 
admis ca pe o salvare intrarea 
aici pînă la vîrstă de 21 de ani,

Recunoașterea 
R. D. Germane 

de către Guineea, 
o lovitură pentru 

Bonn
BONN 7 (Agerpres). — „Re

cunoașterea Germaniei 
tene de către Guineea 
tuie o lovitură serioasă pentru 
guvernul vestgerman. Criza di
plomatică provocată guvernului 
de la Bonn de către hotârîrea 
Guineei afectează relațiile R.F. 
Germane cu numeroase țâri", a- 
nunță corespondentul agenției 
Reuter.

Un purtător de cuvînt oficial 
a declarat la Bonn că guvernul 
vestgerman studiază în momen
tul de față situația creată.

răsări- 
consti-

Presa franceză 
despre recentele 

declarații 
ale lui De Gaulle

PARIS 7 (Agerpres). — Pre
sa franceză continuă să comen
teze pe larg recentele discursuri 
rostite de președintele De Gaulle 
în Algeria în care se pune ac
centul pe continuarea operațiu
nilor militare î>n Algeria. Dacă 
presa de extremă dreaptă își 
exprimă satisfacția și consideră 
declarațiile președintelui ca o 
schimbare a poziției sale în pro
blema algeriană, comentatorii 
multor ziare scriu despre a- 
ceasta cu nedumerire și neli
niște.

— Ce a rămas din politica 
de autodeterminare după recen
tele discursuri rostite de gene
ralul De Gaulle în Algeria ? — 
întreabă ziarul „Depâche du 
Midi". Se poate pune cu deplin 
temei întrebarea: n-a urmărit 
oare ea numai scopuri de pro
pagandă externă ?

Militarii din Algeria și ultra- 
colonialiștii sînt mulțumiți, scrie 
ziarul „Liberation". — Dar ma
sele largi ale poporului francez 
sînt nemulțumite deoarece pen
tru ele este clar un singur lu
cru : războiul din Algeria va 
continua mult timp.-- •--

MOSCOVA. — La 7 martie, 
N.S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
l-a primit la Kremlin pe Jacques 
Chaban-Delmas, președintele A. 
dunării Naționale a Franței, și a 
avut cu el o convorbire.

TIRANA După cum transmit© 
agenția A.T.A. la 7 martie, En. 
ver Hodja, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Muncii din Albania, 
a predat regiunii Argyrocastro 
Steagul Roșu obținut în întrece
rea socalistă în cinstea celei de-a 
15-a aniversări a eliberării -pa
triei.

HANOI 6 (Agerpres) Agenția 
Vietnameză de Informații trans
mite : Ministrul Afacerilor Ex. 
terne al R.D. Vietnam. Fam Van 
Dong, a adresat copreședinților 
conferinței de la Geneva pentru 
Indochina din anul 1954 — mi. 
niștrilor Afacerilor Externe al 
Uniunii Sovietice și Angliei — o 
notă în care menționează situa, 
(ia serioasă din Laos creată în 
urma amestecului S.U.A. în tre
burile interne ale Laosului șl 
sere să se ia măsurile necesare 
pentru a se asigura respectarea 
și îndeplinirea cu strictețe a a. 
cor durilor de la Geneva și Vien
tiane.

SOFIA. — La 7 martie s-a des
chis la Sofia sesiunea exiraordi- 
nară a Adunării Populare a R.P. 
Bulgaria, avind pe ordinea de zi 
examinarea Apelului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. din 15 ia-
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reușind astfel să scape de o gură 
în plus de hrănit.

Călugărițele au impus în inte
riorul institutului o liniște apă
sătoare în care se simt vibrind 
suferințele a o sută de suflete.

in insti'tiUit este interzisă dis
cuția între mai mult de două 
fete; este interzis să vorbești de 
viața personală din trecut, este 
interzis ajutorul reciproc, inter
zis să se țină de mină în mers, 
interzis să se salute cu o strîn- 
gere de mină, interzis să se scrie 
și să se primească scrisori mai 
mult de o dată pe săptămînă. In
terzis, interzis, interzis...

în cele mai multe cazuri fetele 
au cerut să intre în această in
stituție în dorința de a învăța o 
meserie. Dar institutul călugări
țelor Lauretane utilizează un 
perfid sistem de sălbatică exploa
tare a muncii tinerelor fete. El 
nu le oferă decît posibilitatea de 
a împleti plase de nylon în 
schimbul a 8 lire sau le dă să 
spele rufe. Pentru orice abatere, 
însă, cît de mică de la regula
mentul de închisoare, fetele sînt 
amendate la 1.000 de lire. In caz 
de „blestem" chiar la... 1.500 lire. 
Atmosfera de penitenciar a in
stitutului, asprele metode de „e- 
ducare" împing pe bietele victima 
la acte de disperare. Nu de mult 
trecătorii au găsit lîngă zidul in
stitutului o fată aproape leșina
tă. A încercat să fugă dar să
rind de pe zidul înalt ce încon
joară clădirea și-a fracturat am
bele picioare. Canmela Capponi 
a declarat celor ce i-au dat pri
mul ajutor că preferă să moară 
ca un cîine decît să se întoarcă 
înapoi. Două dintre pensionarele 
institutului, în vîrstă de 14 și 16 
ani, agățate de ziduri, au strigat 
timp de două ore trecătorilor : 
„Vrem să ieșim imediat și pen
tru totdeauna din acest infern". 
Explicația dată acestor întîm- 
plări ca și în cazul Antoanetei 
Uccida în vîrstă de 19 ani care 
s-a sinucis aruneîndu-se de la 
etajul cinci — este oboseala, as
tenia, nebunia chiar.

„Vin la Roma cu inima plină 
de speranță dar sfîrșesc prin a 
se gîndi 
relatarea 
Sera".

Problema delicventului mi 
este departe de a fi rezolv 
în țările capitaliste. Numă 
delictelor comise de tineri cri 
necontenit, generate fiind de ; 
rasmul societății capitaliste, 
licvența juvenilă nu este a 
najul unei singure țări, crimi 
litatea sporește și se dezvoltă 
toate țările capitaliste deopo 
vă. Cîieva cifre sint elocvenlt

Cultul violenței atît de răsț 
dit cu ajutorul literaturii și 
nematografului face ravagii 
mod deosebit. Numărul tin 
lor condamnați pentru lot 
răniri, brutalități este impre. 
nani.

Socotit la suta de mii de 
cuitori s-au înregistrat anul 
cut 190 de asemenea cazuri 
S.U.A., 290 în R.F.G., 130 
Franța, 80 in Elveția, 62 în S 
dia, 60 în Italia. Aceasta

la sinucidere". încheie 
ziiarul italian „Paese

S. VOINESCU

seamnă pentru S.U.A. 342.000 
tineri condamnați pentru ateu 
gangster ești. Cum in Amei 
astfel de cazuri sînt banale 
numai o parte sînt pedept 
proporțiile delictelor se arați 
fi mult mai mari.

O altă categorie de deli 
acelea la adresa moralei, gă. 
în S.U.A. 161 de făptași (me 
rejerindu-ne la 100.000 loi 
tori) în Elveția 77, în Frc 
70, în R.F.G. 60. Aceste del 
la care se referă o scurtă sta 
tică publicată de presa itali 
(printre care ziarul „Unii 
nu cuprind crimele, jafurile 
mina înarmată, 
profesional, 
crimă, violurile 
de stupefiante, 
doar o parte 
gic pe care-l reprezintă dt 
tența juvenilă în statele cap 
liste' Creșterea delicvenței 
venile reprezintă una din faț 
le putreziciunii lumii burgh 
în descompunere.

AL. GIRNEAȚ

gangster is. 
complicitatea

și consum 
Ele înfățișt 

a tabloului

Călugări...
La 40 km. depărtare de oră

șelul sicilian Caitonisetta se gă
sește minâstirea Mazzarino. De 
curind -mai exact, la 18 febru
arie — liniștitul lăcaș călugăresc 
a fost nevoit să suporte prezen
ța neplăcută a carabinerilor 
italieni și a unui grup numeros 
de ziariști. Carabinerii au venit 
să pună cătușe călugărilor Car
melo în vîrstă de 81 de ani, 
Agrippine, Venazio și Vittorio — 
toți între 37 și 44 ani. Iar zia
riștii au venit să pună „mîna^ 
pe amănuntele unui nou scan
dal.

Corespondentul ziarului vie- 
nez „Die Presse", prezent la fa
ța locului, relatează cu lux de 
amănunte ocupațiile susnumite- 
lor fețe călugărești, aparținînd 
ordinului capucinilor.

Călugării — în sandale, pele
rine și glugi așa cum stă bine 
unui capucin — sătui de mono
tonia unei vieți ascetice, care 
nu le oferea decît grăsime și 
plictiseală, s-au gîndit să Iasă 
puțin în lumea mare, pămîn- 
tească, să mal facă rost de 
ceva parale.

Cei patru călugări s-au cons
tituit într-o bandă și au pornit 
la lucru. Era în octombrie 1957. 
Prima oară nu s-au îndepărtat 
prea mult de lăcașul sfînt In- 
tîia victimă a fost găsită ușor în 
persoana farmacistului mînăs- 
tirii. Ei l-au somat pe acesta 
să verse în buzunarele lor fru
mușica sumă de 3.200 dolari. 
Călugării l-au amenințat că, în 
caz că nu se va supune imediat, 
vor da foc farmaciei. Din cauza

gangsteri
încăpățînării necredincios 
farmacist, amenințarea a 
într-adevăr înfăptuită, d 
care, călugării Carmelo și Vi 
rio au încasat suma cerută.

Se spune că pofta vine r 
cînd. Este valabil și în legal 
cu activitatea respectivilor 
lugări care au mers pînă a< 
incit în anul 1958 au trecut 
la amenințarea cu incendiu 
cea cu moartea. Un mic ferr 
italian s-a trezit într-o bune 
cu o scrisoare din partea b 
del în care i se cerea o si 
mare de bani. Fermierul, n 
niștit, s-a adresat duhovnic 
său — care nu 
chiar călugărul 
rîndu-i un sfat, 
n-are de unde 
cerută. A doua 
tat la locuința 
„oameni" mascați, 
împușcat sub ochii 
fiului său. Nu după mult ti 
văduva fermierului a primi 
nouă scrisoare, în cane i se 
rea să achite 16.000 d« doi 
Biata văduvă a făcut din 
apel la același Carmelo. Ac< 
a sfătuit-o bineînțeles să a 
te suma. Auzind însă tîngui 
văduvei, el o liniștește, de< 
rîndu-l că a Intervenit pe Iii 
bandiți și a obținut o... ne 
cere la numai 4.800 dolari.

Faptele acestor călug 
gangsteri nu miră pe nim< 
Dacă în S.U.A. pot exista ga 
steri în haine de polițiști, de 
în fond în Italia să nu ex 
criminali în haine călugăre:

LUCIAN ROLE;

întîmplâtor 
Carmelo — 
dat fiind co 
sâ achite si 
zi s-au prez 
fermierului 

care I 
soție

wșșmFfj
nuarie i960 adresat parlamente, 
lor și guvernelor tuturor statelor 
lumii și o serie de alte probleme.

ROMA. — Intre 5 și 6 martie 
a avut loc la Roma o conferință 
internațională împotriva nazis.inter națională împotriva 
mtdui și antisemitismului.

DELHI. — După cum se 
ță din Katmandu, primul 
tru al Regatului Nepal,

anun- 
minis.

. „..................r-, B. P.
Koirala, a plecat la 6 martie pe 
calea aerului la Pekint răspun- 
zind invitației guvernului Repu. 
blicii Populare Chineze. In drum 

B. P. Koira. 
de trei zile

spre R. P. Chineză, 
la se va opri timp 
in Birmania.

NEW YORK. - 
transmit agențiile 
mericane, la 5 martie la baza 
forțelor aeriene mkitare Vanden
berg (California) a explodat o 
rachetă balistică intercontinental 
lă „Atlas".

ACCRA. — La 5 martie în 
Ghana a. fost sărbătoare naționa
lă. In urmă cu 3 ani pe terito
riul fostei colonii engleze Coasta 
de Aur (Africa de vest) a fost 
proclamată — intr-o atmosferă 
festivă — independența 
stat Ghana.

Primul ministru Kwame 
mah, adresindu-se la 6 
prin radio, poporului, a 
proiectul noii constituții a Glia
nei.

LEIPZIG. - La 6 martie, W. 
Ulbricht, prim-secreiar al C. C. 
al Partidului Socialist Unit din

STAS 3452 52.

După cum 
de presă a-

noului

N'Kru. 
martie 
expus

Germania, a vizitat oavilic 
Uniunii Sovietice de la Tîrgul 
ternațional de primăvară de 
Leipzig. IT. Ulbricht a vizitat 
Ule unde sînt expuse produse 
industriei constructoare de i 
șini-unelte, mașini agricole, c 
rate optice, produse ale induși 
ușoare și ale altor ramuri. D\ 
vizitarea pavilionului a avut 
o convorbire prietenească ir 
W. Ulbricht și conducătorii pi 
Honului sovietic.

SOFIA. — La Sofia șl-a înc 
iat lucrările sesiunea Comiteti 
de pregătire a celei de-a Ii 
Conferințe a cineaștilor din 
rile socialiste.

DJAKARTA. — După cum 
nuntă Agenția Antara, la 5 n 
tie, Sukarno, președintele In 
neziei a semnat un decret în 
tutea căruia de la această d 
încetează împuternicirile mem 
lor parlamentului indonezi 
In decret se spune că preșec 
tele a hotărît ca într.un ti 
scurt să reînnoiască compone 
parlamentului indonezian în bt 
constituției din 1945.

DELHI. — La invitația prin 
lui ministru al Indiei, Nehru, 
Delhi a sosit U Nu, fruntaș 
vieții po’itice din Birmania. 
cursul vizitei sale de trei zile 
capitala Indiei, U Nu va ni 
întrevederi cu Nehru cu care 
discuta o serie de probleme 
ternaționale.


