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Rezerve se ascund 
în munca fiecăruia

Ați intrat vreodată în Uzinele ,.7 Noiembrie" din Craiova 
cînd munca este în toi ? Dacă ați intrat, desigur că mai 
păstrați încă în minte imaginea muncii în uzină: oameni 
aplecați deasupra mașinilor lucrînd atent și conștiincios la 
prelucrarea pieselor, oameni aplecați deasupra planșelor 
cu desene proiectînd corpuri de mașini, căutînd cele mal 
bune soluții de construcții, oameni care se întrec să rea
lizeze produse multe, bune și ieftine. Și dintre acești 
oameni, foarte mulți sînt tineri.

Cum muncesc tinerii, daca rezultatele obținute într-o zi de 
munci reflectă posibilitățile lor reale, dacă există în munca 
fiecăruia rezerve încă nefolosite — aceste lucruri le-am aflat 
cu prilejul unui recent raid-anchetă.

Ancheta noastră 
printre tinerii 
de la Uzinele 
„7 Noiembrie" 

CraioYa

Tn sectorul II prelucrător 
î-am cunoscut pe utemistul 
Emil Scrădeanu. In 6 ani de 
cînd lucrează în uzină, el a 
folosit cunoștințele profesiona
le, experiența colectivului, pen
tru a deveni un bun muncitor. 
Dar nu s-a oprit numai aici. 
A căutat să adauge pregătirii 
sale profesionale noi cunoș
tințe. Cursul de minim tehnic, 
pe care l-a frecventat cu regu
laritate, literatura tehnică de 
specialitate l-au ajutat să mun
cească din ce în ce mai bine, 
să devină un muncitor creator. 
Emil Scrădeanu a 
devenit fruntaș și 
aceasta pentru că 
fiecare zi din mun
ca lui este pe de
plin folosită. El se 
străduiește să-și fa. 
că munca mai pro
ductivă și în sensul
măririi randamentului mașinii la 
care lucrează. Pentru aceasta a 
construit și adaptat mașinii sale 
cîteva dispozitive care-1 ajută 
să lucreze cu o productivitate 
a muncii mai mare, depășind 
astfel zilnic planul.

Intr-una din zile, lucrînd la 
reperul 3.003, bucșe la semă
nători, utemistul Scrădeanu a 
realizat aproape două norme 
și n-a rebutat nici o piesă. 
Iată cum a reușit să ajungă la 
acest succes:

— Hotărîtor pentru munca 
mea — ne-a spus Scrădeanu — 
este să cunosc bine posibilită
țile mașinii, piesele pe care le 
am de prelucrat. Dimineața, 
înainte de începerea lucrului, 
verific cu atenție mașina pen
tru a preîntîmpina eventualele 
defecțiuni care ar putea să-mi 
aducă timpi morți. Cînd iau în 
primire lucrul, văd ce fel de 
piese trebuie să prelucrez, îmi 
aleg materialele, cuțitele, dispo
zitivele, fixez regimul de aș- 
chiere. Deci, îmi pregătesc toa
te condițiile ca să utilizez din 
plin timpul de lucru, să-mi în
deplinesc și să depășesc planul.

L-am urmărit pe utemistul 
Scrădeanu în timpul unei zile 
de muncă. Intr-adevăr nu pier
de nici un minut, nu aleargă 
disperat după scule, lucrează 
ritmic și cu siguranță. Nu dă 
lucrul peste cap, tocmai pentru 
că și-a organizat bine munca, 
pentru că știe să valorifice re
zervele existente în munca sa.

Sînt tineri însă în sector în 
a căror muncă se găsesc ace
leași rezerve, dar care nu le 
valorifică. Ii mulțumește me
diocritatea, nu vor să vadă că 
în unele fapte mărunte în apa
rență, pe care ei le desconsi
deră, se găsesc tocmai rezer
vele care valorificate i-ar duce 
și pe ei la rezultatele frunti- 
Șilor.

S-a gîndit, de pildă, atenua
tul Ionel Bojenoiu La munca 
lui ? S-a gîndit la ce ar putea 
face pentru ca rezultatele mun
cii sale să fie mai bune? Rea
litatea dovedește că nu l-a pre
ocupat acest lucru. De cele 
mai multe ori se mulțumește 
doar cu îndeplinirea normei. 
Rareori o depășește. De ce 
oare i se întimplă așa lui Bo
jenoiu ? Aflăm motivul urmă- 
rindu-i munca într-o zi.

In ziua respectivă a reușit 
să vină la timp în secție și s-a 
apucat de lucru. Cîteva minute 

numai. A ridicat a- 
poi privirea căutînd 
prin împrejurimi o 
mandrină. A aler
gat la unul, la al. 
tul, și după 10—15 
minute s-a întors 
în sfîrșit cu o 
mandrină. A în

ceput din nou să lucreze, 
dar... iar întrerupere. Cu
țitul trebuie ascuțit ,^șî nu 
are altul la îndemînă.* Alte 5 
minute pierdute. Face și acest 
lucru și se întoarce la mașină. 
Grăbit, strînge puternic piesa 
și-i dă „bătaie*4. Cînd să o 
măsoare, surpriză... Tn loc să 
fie cilindrică la interior așa 
cum prevedea desenul, piesa 
era conică. A oprit mașina, s-a 
învîrtit pe lîngă ea, și pentru 
că n-a reușit să observe nimic, 
s-a apucat iar de lucru. Și din 
nou piesele ieșeau defecte. A 
mai privit mașina cîtva timp 
nedumerit, și în cele din urmă 
a chemat pe maistrul Marin 
Băluțoiu.

Ce se întîmplase ? Pornind-o 
cu grabă mașina s-a defec
tat și pentru că n-o cu
noaște îndeajuns, n-a reușit 
să-i găsească defectul. In felul 
acesta Bojenoiu a pierdut în 
ziua respectivă aproape 100 de 
minute. întrebat care este cau
za insucceselor lui. răspunde 
supărat că mașina e veche, că 
are ghinion etc. Că acest 
lucru este neadevărat, îl de
monstrează faptul că Marin 
Popa și Ion Pădureanu care lu
crează pe aceeași mașină în 
celelalte schimburi au rezul
tate mai bune decft el și nu 
rebutează piesele.

Adevărata cauză o constituie 
însă slaba sa pregătire profe
sională, lipsa de interes pentru 
acumularea de noi cunoștințe. 
La cursul de minim tehnic a 
mers de puține ori, literatura 
tehnică de specialitate nu-1 in
teresează prea mult, din expe
riența tovarășilor săi de mun
că crede că nu are prea multe

LIDIA POPESCU 
SABINA BARBU

(Continuare în pag. 3-a)

Coborînd cu telefericul de pe Cristianul Mare.
Foto: AGE?<PRES

mai bune 
din raioa- 
Stalin, 23

Sărbătorirea

Prezidiul Adunării festive din sala Teatrului de Opera și Balet al R. P. Rom ine.
(Foto t AGERPRES) 1

Zilei internaționale a femeii
Adunarea festivă din Capitală

Miercuri 9 martie 1960
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Peste 240O tone fier vechi au adunat 
tinerii din

In primele două luni ale a- 
cestui an tinerii bucureșteni au 
adunat peste 2400 tone de fier 
vechi pe care î.au predat între
prinderii de colectare a metale-

.Frumusețea muncii
Organizația de bază U.T.M. de 

la Școala medie „Mihail Emi
nescu" din orașul Botoșani a or
ganizat de curind o seară 
tema : „Frumusețea muncii 
industria textilă**.

Elevii claselor a Xl-a care 
participat la această seară

cu 
în

au
au

------•----- ;

Monumentul închinat țărani
lor răsculați la 1907, dezvelit 

zilele acestea la Pitești.

Foto: AGERPRES

Capitală
lor. Rezultatele cele 
le-au obținut tinerii 
nele Grivița Roșie.
August și Nicolae Bălcescu. 

(Agerpres)

în industria textilă
ascultai cu un viu interes cuvin
tele tinerei muncitoare fruntașa 
în producție Maria Tufă de la 
Uzinele textile „Moldova" care a 
vorbit cu multă pasiune despre 
frumusețea muncii sale, despre 
metodele avansate de muncă pe 
care le aplică, despre planurile 
sale de viitor.

Elevii claselor a Xl-a de la 
Școala medie „Mihail Eminescu", 
și-au exprimat dorința de a se 
califica într-o profesie practică 
din industria textilă.

EUGEN HALESCHI 
elev

Tei și liliac alb
Studentele anului I me

dicina generală din l.M.F. 
București au luat inițiativa 
ca în cinstea zilei de 8 Mar
tie să planteze tei și liliac 
alb in parcul din fața insti
tutului.

în cursul zilei de ieri me
dicinistele din anul 1, aju
tate de colegii lor de an și 
de un grup de studenți de la 
Institutul Agronomic din 
București, au săpat gropi și 
au plantat 30 de puieți. în 
zilele care vor urma se vor 
mai planta încă 120 de pu- 
ieți. In acțiunea de săpare a 
gropilor și de sădire a teilor 
și a liliacului alb s-au evi
dențiat pînă în prezent : 
Pinter Rodica, Remes Emi
lia, Covacs Anica, Ștefănoiu 
Viorel, Moraru Dumitru etc.

F. B.

Marți seara la Teatrul de 
Operă și Balet al R. P. Romîne 
a avut loc adunarea festivă 
organizată de Consiliul național 
al femeilor din R. P. Romînă 
cu prilejul zilei de 8 Martie, cea 
de-a 50-a aniversare a Zilei in
ternaționale a femeii.

In prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Gheorghe Maurer, Mana 
setti, președinta Consiliului na
țional al femeilor. Constanța 
Crăciun, Florian Dănălache, E- 
lena Lascu lordăchescu, Ghizela 
Vass, membri ai C.C. al P.M.R., 
Dumitru Diaconescu, președintele 
Sfatului Popular al Capitalei, 
Ana Boghină, Erou al Muncii 
Socialiste, Alice Săvulescu, mem
bru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, Aura Buzescu, 
artistă a poporului, scriitoarea 
Lucia Demetrius, vicepreședintă 
a Consiliului național al femei
lor, Cornelia Dinescu, secretar 
al C.C. al U.T.M., Elena. Stoia, 
președintă a C.C. al Sindicatu
lui muncitorilor din industria 
bunurilor de consum, Gh. Io- 
nescu, președintele Consiliului 
sindical orășenesc București, 
Maria Teodoresou, președinta 
Comitetului orășenesc al femeilor 
București, Mana Păuna, mamă 
eroină. Geta Glăvescu, munci
toare fruntașă la Filatura ro- 
mînească de bumbac, Constanța 
Pădure, muncitoare fruntașă la 
fabrica de confecții „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej**, Ana Stancw, mun
citoare fruntașă la uzinele „7 
Noiembrie". Maria Boboc, învă-

Ion 
Ro-

țătosre emerită și Maria Săvu- 
lescu, directoarea școlii medii 
„Ion Creangă44.

La adunarea festivă au luat 
parte tovarășii Emil Bodnăraș, 
Petre Bori'lă, Nicolae Ceaușescu, 
Alexandru Mogbioroș, Dumitru. 
Coliu, Leonte Răutu, Leontin Să- 
lăjan, Ștefan Voi tec, Janoș Fa- 
zekaș, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai guvernului și Prezi
diului Marii Adunări Naționale, 
conducători ai instituțiilor cen
trale și ai organizațiilor oame
nilor muncii, membre ale Con
siliului național al femeilor, nu
meroase femei fruntașe în pro
ducție din întreprinderile și in
stituțiile Capitalei, activiste pe 
tărîm obștesc, oameni de știință 
și cultură.

Au luat parte șefii unor mi
siuni diplomatice și alți membri 
ai corpului diplomatic.

'Adunarea festivă a fost deschi
să de tov. Elena Lascu lords, 
chescu, secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.M.R.

Despre semnificația istorică a 
zilei de 8 Martie, a 50-a ani
versare a Zilei internaționale a 
femeii, a vorbit tov. Maria Ro- 
setti, președinta Consiliului na
țional al femeilor din R. P. 
Romînă.

In numele C.G. al P.M.R., 
guvernului și Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a adresat un 
călduros salut femeilor din țara 
noastră cu prilejul împlinirii a 
50 de ani de la proclamarea zi
lei de 8 Martie ca Zi internațio- 
nală a femeilor.

Cei prezenți la adunare au 
manifestat îndelung pentru Parti
dul Muncitoresc Romîn — forța 
conducătoare în Republica Popu-

Iară Romînă, pentru nof succese 
în opera de construire a socia
lismului în țara noastră, pentru 
solidaritatea internațională a fe
meilor din lumea întreagă fu 
lupta pentru pace și progres so
cial.

Intr-o atmosferă de puternM 
entuziasm s-a dat citire tele
gramei adresate Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, Consiliului de Miniștri 
și Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, în care se spune printre 
altele :

„Glodurile noastre se îndreap
tă cu dragoste și recunoștință 
spre Partidul Muncitoresc Romîn, 
spre Comitetul său Central în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, care ne conduce 
cu înțelepciune pe drumul lumi-

(Continuare în pag. 3-a)

al P.M.R■>

rostit de tovarășul Ion Gheorghe Maurer
satele 

Romîne,

Partidu- 
Guver- 
R om ine

Na-

condițiile 
la activi-

In raionul Sarma? s-a terminat 
cooperativizarea agriculturii

Sărmaș este cel de-al 6-lea raion din regiunea 
Cluj cu agricultura cooperativizată. Pe drumul 
transformării socialiste a agriculturii raionului, 
un rol hotărîtor l-au avut munca politică și cul
turală de masa, succesele obținute de către 
unitățile agricole cooperatiste, care au schimbat 
în ultimii ani tot mai mult fața satelor și viața 
celor ce muncesc în comun. La căminele culturale 
s-a dezbătut statutul model al gospodăriilor co
lective și al întovărășirilor agricole ; au fost 
organizate conferințe și expuneri ale colectiviști
lor fruntași despre munca lor.

Anul trecut, ca și în anii precedenți, gospodă
riile colective din raion au obținui producții mai 
mari la hectar față de țăranii muncitori cu gos
podărie individuală : cu peste 300 kg la griu, 
400 kg. la porumb și 3.400 kg. la sfecla de 
iahâr^

Producții sporite au realizat și multe întovără
șiri agricole ca cele din Riciu ți Frata. Datorită 
acestui fapt, au crescut veniturile unităților agri
cole cooperatiste, precum și cele ale membri
lor lor.

Pentru popularizarea acestor succese, în comu
nele și satele din raion au fost folosite îndeosebi 
grafice comparative.

Mulți colectiviști au invitat în casele lor pe 
țăranii muncitori cu gospodărie individuală, care 
s-au convins de avantajele muncii in comun, de 
viața mai bună a membrilor gospodăriilor co
lective.

în prezent, unitățile agricole din raion cuprind 
aproape 18.700 familii de țărani muncitori cu o 
suprafață de circa 55.000 ha. teren. Un număr 
de 35 sate din raion au agricultura colectivizată,

( Agerprei)

Dragi tovarășe, 
Femei din orașele și 

Republicii Populare

Comitetul Central al 
lui Muncitoresc Romin, 
nul Republicii Populare
și Prezidiul Marii Adunări 
ționale vă adresează vouă 
tovarășele noastre de muncă și 
luptă — cele mai calde felici
tări cu prilejul împlinirii a 50 
de ani de la proclamarea zilei 
de 8 Martie ca Zi internațională 
a femeii.

Țelurile nobile de emancipare 
socială a femeii, pentru care 
au luptat mișcarea muncito
rească internațională și repre
zentanții de frunte ai mișcării 
progresiste din întreaga lume, 
au devenit realitate vie în pa
tria noastră ca și în celelalte 
țări socialiste, unde oamenii 
muncii s-au eliberat de exploa
tare și iși făuresc o viață nouă.

Pentru prima dată în 
ria patriei, regimul 
popular — rod al luptei 
porului nostru sub 
Partidului Muncitoresc 
— a asigurat femeilor drepturi 
egale cu bărbații, le-a 
drumul larg spre muncă și via-

isto- 
democrat- 

po- 
conducerea 

Romîn

deschis

Citeam dezbaterea aprinsă 
ce se poartă in paginile „Scin- 
teii tineretului" împotriva egois
mului. Citind, reflectam. Cu acest 
sentiment urit, cu această tră
sătură negativă de caracter nu 
ne mai putem 
cind oamenii, 
ocîrmuire a 
pentru binele 
pentru ridicarea lui pe treapta 
unei vieți spirituale și materiale 
din ce in ce mai înalte. Acest 
sentiment aparține altor timpuri, 
altor concepții, altei educații — 
moralei burgheziei. Noi, fiecare 
din noi, trebuie să luptăm cu 
noi înșine, cu tovarășii noștri, ori 
unde sâmința rea a egoismului 
încolțește, să răpunem germenul, 
sâ cultivăm pe același loc, pe 
fondul bun, car€ există in fie
care din oameni sămînta sănă
toasă a prieteniei, a tovărășiei, 
a generozității.

Manifestări de egoism mai 
există și în lumea teatrului. Că 
au existat, ne exolicâm intr-un 
fel. In alte vremuri actorul, odată 
pătruns in teatru - in puț nele 
teatre existente atunci - după 
ce a bătut, umilindu-se, pe la 
ușile patronilor, lupta cu d:spe- 
rare pentru a-și menține locul, 
pentru rol. Lupta cu prietenul, 
cu tovarășul lui.

Așa-I educa societatea aceea, 
îi impunea, prin viața mizeră pe 
care i-o oferea, să-l soco’ecscă 
pe cel de lîngă el rival și să-l 
urască.

Impresarul — chiar dacă 
n-avea nici o contingență cu 
arta — le cerea actorilor să

de Costache Antoniu
— Artist al poporului —

impâco astăzi 
sub înțeleaptă 

partidului, luptă 
omului muncitor,

recurgă la orice mijloace, la 
efecte ieftine, pentru a atrage 
cit mai mulți ipectatori. Și 
existau și asemenea spectatori 
„de elitâ“, care apreciau mai 
mult caraghioslâcurile decît arta 
adevărată.

Imi amintesc că un număr de 
actori se uniseră intr-o asocia
ție a lor 
susțineau 
le

și plecau în turnee, 
spectacole. Interesul 

era comun, succesul trupei

că talentul înseamnă muncă 
permanentă pentru desâvîrșirea 
măiestriei artistice, iar vedetis
mul — excesivă încredere in 
sine, egoism.

Firește nu toți erau așa. 
Imi amintesc de un grup de 
actori, care s-au format, - obli
gați de condițiile grele în cere 
trăiau - jucind intr-o echipă de 
amatori. Intre ei s-a născut 
un spirit admirabil de echipă ;

Dar azi ? In teatru, ea șî în 
școală, ca și în sport și ori 
unde altundeva, cu cine trebuie 
sâ luptăm, cu cine concurăm ? 
Numai și numai cu noi înșine, 
pentru a deveni mai buni, 
mai drepți, mai înțelepți, pen
tru desâvîrșirea noastră în pro
fesie, ca oameni, ca 
Ne întrecem cu noi 
tovarășii noștri,

ță liberă șî a creat 
intensei lor participări 
tatea economică, politică și so
cială. Ocrotirea mamei și a co
pilului constituie obiectul 
griji permanente din 
Partidului Muncitoresc 
și a Guvernului 
Populare Romîne.

Sărbătorim Ziua internaționa
lă a fameii in condițiile unui 
puternic avmt in muncă al po
porului romin pentru dezvolta
rea economiei și culturii, 
tru ridicarea continuă a 
luluj de trai material și cultu
ral al celor ce muncesc. Femeile 
din țara noastră aduc din plin 
și cu însuflețire aportul lor la 
această muncă, contribuind cu 
talentul, cunoștințele și spiritul 
lor gospodăresc la înfăptuirea 
politicii Partidului Muncitoresc 
Romin.

In opera de construcție a so
cialismului s-au evidențiat pri
ceperea și hărnicia femei'or din 
patria noastră in industrie și 
agricultură. în transformarea 
socialistă a satului. în domeniul 
învâțămîntu-lui, științei și cul
turii, in îngrijirea sănătății po
porului. In orinduirea populară 
femeile participă nemijlocit la 
conducerea treburilor economi
ce, de stat și obștești, zeci de 
mii de femei îndeplinind munci 
de răspundere în întreprinderi și 
gospodării agricole colective, în 
fruntea unor instituții de cul
tură, în organizațiile obștești, 
in sfaturile populare și 
Adunare Națională.

Contribuția de seamă 
selor largi de femei la 
de construire a socialismului se 
bucură de înalta prețuire a par
tidului și guvernului, de pre
țuirea întregului nostru popor.

unei 
partea 
Romin 

Republicii

pen- 
nive-

Marea

. ma-
opera

a

de

să 
aportul

oame-

pe drumul socialismului, 
dezvoltare a științei, culturii 
artei. Partidul va cheamă 
aduceți mai departe 
vostru la lupta tuturor
nilor muncii pentru sporirea con
tinuă a avuției materiale și 
culturale a țării, pentru mai 
buna gospodărire și înfrumu
sețare a orașelor și satelor noa
stre, pentru creșterea bunăstă
rii poporului, pentru 
și înflorirea scumpei 
patrii.

lin roi de mare însemnătate 
îndeplinește femeia ca mamă și 
educatoare in familie și școală, 
în formarea tinerei generații. 
Partidul cheamă femeile să 
muncească fără preget pentru 
a crește copii sănătoși și pu
ternici. educați în spiritul dra- 
gostei față de muncă, al frăției 
dintre poporul romîn și naționa
litățile conlocuitoare, al devota
mentului față de patria socialis
tă, al prieteniei de nezdruncinat 
cu popoarele țărilor socialiste, 
al solidarității cu oamenii mun
cii din întreaga lume.

Comitetele și comisiile de fe
mei sint chemate să-și îmbună
tățească necontenit activitatea 
organizatorică și politică, să 
atragă mase din ce in ce mai 
largi de femei In activitatea po
litică, socială și culturală, in 
acțiuni patriotice de interes ob
ștesc.

Comitetul Central al Partida, 
lui Muncitoresc Romin cheamă 
organizațiile de partid, sindicale, 
de U.T.M. și sfaturile populare 
să desfășoare o largă muncă po
litică in rindurile femeilor, să 
promoveze in munci de răspun. 
dere un număr mai mare de le. 
mei, să inzonjoare cu atenție și 
grijă femeia mamă.

Întărirea 
noastre

era tuturor de folos. Pele
scenă, insă, deveneau alții. In 
mulți se trezea acel sentiment 
al „gloriei personale**, in fața 
căreia prietenul cel mai bun 
devenea un concurent, care 
atenta, jucmd alături de el, la 
cceastă „glorie pe'sonală**. E- 
goismul lua locul prieteniei, 
spectacolul se transforma in 
„rolul meu" Și cite asemenea 
spectacole nu se ratau pentru 
câ unii actori se dediccu lor, 
succesului lor și nu spectacolului 
și spectatorului I Și ciți actori 
nu s-au ratat sau au bâtut pa
sul pe loc din priciră vedetis
mului, care omora talentul șl 
tot ce era bun in actor. Pentru

unul se completa armonios 
celălalt, pentru a desăvirși 
spectacol, succesul 
succesul tuturor. Ei făceau to
tul - de la măturarea sălii și 
aranjarea scenei, pînâ la difi
cilele probleme de regie. Mulți 
actori de valoare au crescut in 
această școală a modestiei, a 
dragostei pentru artă, care de
pășea ambițiile personale pen
tru aplauze.

Că a existat „egoistul4* atun
ci, in teatrul burgheziei, am 
sous, era intr-un fel expFcabil. 
Era o consecința a moralei in
filtrată oameni!or de societatea 
burgheză, a condițiilor in ccre-i 
silea pe oameni sâ trăiască.

pe 
un 

unuia era

cetățeni, 
înșine, cu 

dar ne între
cem cinstit, ajutîndu-ne unii pe 
alții, pentru reușita unui lucru 
care este util societății întregi. 
Slujim același ideal .- socialis
mul. Noi, actorii îl slujim prin 
artă. Trebuie să scuturăm de 
pe noi caitipacea individualis
mului, a egoismului care se 
traduce la actor prin vedetism. 
Vrem glorie, vrem succes ? Tre
buie să înțelegem că nu le 
putem avea decît identifi- 
cindu-ne cu adevărat cu colec
tivul, cu cerințele lui. Specta
colul de teatru este, dacă 
vreți, un educator. Educă senti
mente, concepții, caractere. Să 
nu ne gîndim la noi, pe scenă, 
să nu calculăm cîte aplauze vom 
„smulge**, să ne gîndim la spec
tatori, la rolul educativ al spec
tacolului, să ne completăm mă
iestria unuia cu măiestria celui
lalt Și atunci soectacolul va fi 
bun, iși va îndeplini menirea. 
Vom avea și aplauze, spectatorii 
vor ține minte și actorii. Mai 
avem nevoie de altceva ?

Uite, unii mai au totuși ne- 
vo*e și de altceva, mai ales de 
altceva. Am văzut actori și chiar

Dragi tovarășe,
Muncitoare, țărănci muncitoa

re, lucrătoare in domeniul ști
inței și culturii, invățâmintului și 
sănătății, activiste obștești, gos
podine 1

Comitetul Central al Partidu
lui Aluncitoresc Romîn este ferm 
convins că și în viitor veți mun-, 
ci cu abnegație și entuziasm, 
împreună cu întregul popor, 
pentru traducerea în viață a 
politicii partidului de industria
lizare socialistă a țării, de con
tinuă dezvoltare a agriculturii

Tovarășe și Tovarăși,

Datorită politicii consecvente 
de pace și inițiativelor Uniunii 
Sovietice și celorlalte țări so
cialiste, cît și dorinței de pace 
a numeroase alte state și a po
poarelor din întreaga lume, s-au 
obținut și se obțin rezultate de 
seamă în direcția destinderii în
cordării internaționale.

O contribuție activă la cauza 
menținerii păcii aduce Republica 
Populară Romînă, a cărei po-

(Continuare în pag. 3-a)

Al treilea cargou de 1100 tone 
lansat la rnu verin

(Continuare in pag. 3-a)

Constructori: navali 
torul I al Uzinelor _______
Turru Severin au lansat la apă 
cel.da-al treilea cargou de 1100 
tone. La construcția cargoului au 
fost folosite metode înaintate de 
muncă printre care executarea 
unor lucrări prin sudură, econo-

din sec-
mecanice

misindu-se astfel aproximativ 
350.000 de lei.

La obținerea acestui succes un 
aport deosebit au adus echipele 
conduse de Mihai Busuioc, Con
stantin Firu, Ion Vilceanu. Ni
colae Pascovici și Petre Pîrvu, 
Iescu.

(Agerpres)
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scrie pe diplomele 
către stat : zooteh-

să reali-

O zi de neuitat

de stat Se- 
o recoltă 
hectar de

agriculturii 
socialiste.apreciat 

și ne-a 
prețioase, 

că brigada

FOILETON

flăcări-

Foto: AGER^ES I. MARIN

tinerii 
Găvă-și fetele 

de pe

Intr-o pauză 
a adunării 

generale
Cu mina mare, Ețătucită 

de țapină, Grigore Boeas, 
ridică cu grijă flacăra lăm
pii cu petrol, temindu-se par
că să nu sfarme între dege- 
tele-i mari globul de sticlă. 
Adoî roti calm o privire în 
jur.
- Vasăzică, sintem toți. _ 
lntorclndu-se către tovară

șul de alături se adresă cu 
vocea omului deprins cu as
primea pădurii:

— No, scrie acolo Gheor- 
ghe, că sintem statutari.

Utemîstul Gheorghe Min- 
toiu, însărcinat 
rea procesului

„Organizația 
U.T.M. comuna 
ionul Sighet. 
întocmit 
1959 în adunarea generală 
a organizației U.T.M. In a- 
dunare sint prezenți 93 de 
utemiști. Adunarea este sta
tutară. La ordinea de zi a- 
naliza invățămirrtului politic 
U.T.M. tn...

Mintoiu nu apucă însă 
să-și termine vorba. Prin fe
restrele. înghețate se revarsă 
in sală chemarea clopotului 
tras într-o dungă. Pentru o 
clipă toți rămaseră împie
triți, eu auzul încordat Che
marea clopotului tras intr-o 
dungă le era tuturor cunos
cută : vestea un foc, porni
rea- sloiurMor, o catastrofă. 
Grigore parcă continuindu-și 
ideea dinainte începută, în
cheie tot otit de calm pre 
cum începuse :
- No. hai să vedem ce-i I 
Ca o sfîrlează din primele

rindwi țișni pe ușă un puști.
- Foc I Arde Io deal - 

anunță el după citeva minu
te cu vorbo intretoiatâ de 
efortul goanei.
- Mergem și noi ? între

bă Baeos.
- Dar sintem în oduncre 

- se auzi o voce din solă.
- Arde casa unui om, 

zise un altul și nu putem șta 
fără a do o mină de ajutor.

— Adunarea — lămuri se
cretarul - o i-o continuăm 
mat tirziu. De părerea lui 
au fost și ceilalți. Era dato
ria lor de utemiști de c să
ri în ajutorul celor arleți in 
primejdie.

In sala pustie fiocâro ju
căușă. a lămpii pîloîia gote 
să se stingă. Prin uliți. prin 
troiene de zăpadă, spre ca
pătul satului, utemiștil aler
gau spre pălălaia de flăcări 
care despicase bezna nopții-

Lupta cu flăcările a fost 
scurtă. Utemiștii au acționat 
repede și cu curaj, alături 
de ceilalți săteni, cere veni
seră in ajutor. După mai 
puțin de o pră ei primeau 
mulțumirile gospodarului Gri
gore Morar, a cărui casă o 
scăpaseră. din gura 
lor.

in timp ce băieții 
își scuturau zăpada 
încălțări. Grigore Baeas po
trivi din nou flacăra lămpii 
Curind liniștea se restabili 
complet în sală. Cu mina 
înnegrită de fum, Gheorghe 
Mintoiu continuă procesul 
verbal.
cu 93 de voturi, nici o ab
ținere și nici o împotrivire, 
ordinea de zi propusă. Pen
tru prezentarea referatului cu 
privire Ic participarea tinere
tului la Invățămîntirl politic 
U.T.M. se 
loan Simo".

Adunarea

cu redocto- 
verbcl, notă : 

de bază 
St.rimturo. ra- 

Proces verbal 
azi.... decembrie

„Adu na rec aprobă

dă cuvîntul tov.

Pâmîntul poate da 
mai multâ pîine

• Cinci utemiști dintr-o brigadă de mecanizare 
completă de la G. A. S.-Segarcea au obținut aproape 
20 vagoane de grîu peste plan • Prețul de cost pe 

tona de grîu a fost scăzut cu 116 lei

Pentru anul 1959, conducerea 
gospodăriei agricole 
garcea a prevăzut 
medie de griu la 
2.100 kg.

Era o producție mare, ce-i 
drept, dar noi, cei cinci utemiști 
din brigada de mecanizare com
pleta, ne-am gîndit că totuși am 
putea realiza și mai mult. In 
urma discuției organizate de 
noi, în urina analizei amănun
țite pe care am făcut-o, am 
mers la comitetul organizației 
de partid și arr. prezentat an
gajamentul brigăzii.

„Noi sintem in stare 
zăm de pe fiecare 
hectar cultivat cu 
griu, cu 500 kg. 
mai mult". Ne-am 
bucurat foarte mult 
cind comitetul or
ganizației de partid a 
angajamentul nostru 
dat multe sfaturi | 
De-acum însemna 
noastră și-a asumat răspunde
rea să realizeze un plus de 
111,5 tone de griu peste planul 
gospodăriei. Exemplul nostru a 
fost urmat și de celelalte 12 
brigăzi de mecanizare completă.

De la cuvint la raptă ne des. 
părțea insă un an întreg.

Paralel cu lucrările pe care le 
făceam la celelalte culturi, am 
început sâ ne-ocupăm in mod 
serios' — Încă din vară — de 
pregătirea terenului pentru cele 
243 hectare destinate culturii 
griului. După eliberarea terenu
lui, am trecut la arătura de 
vară. Am făcut o arătură adîn- 
că. Brazda adlncă îngroapă mai 
ușor buruienile, aerează soiul. 
. Fac o observație critică unor 
mecanizatori care. In condițiile 
Insămintârii mecanizate și in 
focul întrecerii aleargă cu trac
torul ca pe șosea și In această 
.viteză* -iii* că solul nu pri
mește cartitalea de 
corespunzătoare.

Si aai am iest to I 
faraon* am n>ies-c 
aplicarea dt mai ««d 
di-ațiikr ăgrnteturte; Qzd 
lui a permis insamînți' 
toamnă, le-am tnerput < 
am terminat primii, dai 
noada oorespur.zătoare însăm 
țării griului nu am depășit-o. In 
arătura de însâmințări am in
corporat și 400 de kilograme de 
superfosfat la fiecare hectar.

Datorită bunei selecționări a 
semințelor și tratării lor. nu știu 
dacă din cele 243 ha. am execu-

tat plivitul de buruieni pe 8-10 
ha. deoarece griul a crescut foar. 
te curat și viguros.

De la însămînțare și pină la 
recoltare brigada noastră a pur
tat o grijă deosebită culturii 
griului. Săptămînal am vizitat 
loturile, am urmărit creșterea 
plantelor. Ploile, furtunile, zăpa
da, arșița au fost tot atîtea mo
mente in care eram îngrijorați 
ca nu cumva să dăuneze griului 
nostru. Pe lotul celor 15 ha ni 
s-a părut la un moment dat că 
zăpada e viscolită și că terenul 
nu va acumula destulă apă. Am 
intervenit construind parazăpezi

Tribuna fruntașilor 
din agricultura 

din niște mărăcini. Ne.a folosit 
și acest lucru.

Cind tovarășul secretar de 
partid și tovarășul inginer-șet 
Biță ne-au văzut holdele au spus:

— De pe acest lot veți culege 
nu 2.600 kg. de griu la hectar, 
ci peste 3.000.

N-au greșit.
Gind am recoltat primul hec

tar din cele 15, am strins 4.000 
kg. boabe. Era totuși primul 
hectar și ne puteam înșela. Com
binele le-au recoltat Insă și pe 
celelalte 14. Media la hectar a 
fost calculată ia 4.130 kg.

Intr.adevăr, acum trebuia și 
la noi viteză. Ne mai așteptau 
Încă 228 de hectare 
seră in pirgă.

timpul. In 8 zile întreaga supra
față trebuia recoltată. Pentru a 
nu pierde însă nici un bob, pen. 
tru a ne realiza cu succes anga
jamentul pe care îl luasem in 
fața organizației de partid, am 
lucrat nu numai ziua ci și noap
tea tirziu pină ce cădea rouă. In 
șase zile am terminat.

Media la hectar pe Întreaga 
suprafață nu a fost numai de 
2.100 kg. și nici de 2.600. Ne în
trecusem propriul nostru anga. 
jament cu încă 300 kilograme 
la fiecare hectar.

Am fost felicitați de consiliul 
de conducere și organizării 

de partid, care 
ne-au adus cu a- 
cest prilej la cu
noștință că am 
realizat tn același 
timp o scădere a 

de cost cu 116 lei pe 
grîu, și cu 13 lei ?e

hantru.
Cei patru membri ai brigăzii 

mele: Marin Baia. Vasile Io 
niță, Tudor Mar.da și Florentin 
Patra, cit și eu am fost recom
pensați pentru munca noastra- 
Dar cea mai mare recompensă 
și cea mai mare mulțumire su
fletească pe care am avut.n. a 
fost că am putut dărui statuls 
nostru mr mult gria, mai multi 
pline pentru oaaenu mundL

Gata 
pentru însămTnfări
Alături de vfrstnici, 

colectiviști din comuna
nești, regiunea Ploești, au mun
cit cu însuflețire pentru pregă
tirea campaniei agricole de pri
măvară. Ei au selecțtanat sâ- 
mînța de porumb, Pau încercat 
puterea de germinație, in aceiași 
timp, tinerii conductori de ate
laje și echipa de tineret au că
rat și împrăștiat oe cimp peste 
500 tone gunoi de graid. Con
stantin Nica, Ștefan Dinu și 
alți tineri de la grădina de 
zarzavat a colectivei au pregă
tit răsadnițele pentru zarzava
turi timpurii, iar echipa de me
seriași a pregătit uneltele. In- 
tr-una din zilele trecute, cind 
timpul a permis, colectiviștii au 
insainințat primele 5 hectare cu 
mazăre Îndată ce vremea se 
va încălzi ei vor începe insă- 
minȘatul pxumbuiui.

a continuat.
|. ȘERBU

In ultimii oni la G.A.C. „8 Martie" din comuna Cobadin, raio
nul Negru Vodă, regiunea Constanța, s-a dezvoltat mult secta 
rul zootehnic. Anul trecut, colectiviștii ou obținut de la cele 
133 de vaci proprietate obștească o producție medie de 2.370 
litri de lapte pe cop de vocă. la aceasta a contribuit in mare 
măsură hrănireo rațională și buna îngrijire a vacilor. In foto- 
arafie : aspect din timpul împărțirii rațiilor de porumb-siloz.

Foto : AGERPRES

care dădu-

NÎCOLÂE GAVRILA 
reeponsebd. de brigadă de 
zuior» completa de le G-4S-

Mecanizatorii de Io G.A.S. Bărboși, regiunea Galați, lucreazâ 
intens la efectuarea însămințărilor din prima urgență și a ară- 
tur-ior de primăvară. In fotografie : brigada condusă de lorgu 

Angheluță, fruntașă in campanie, in timpul lucrului.

Foto : AGERPRES

Aproape 300 de ti
neri țărani coleeti- 
vwh și ntovărășiți 
din Dragomirești. 
Ctoajm și alte co
team aparținind ra
ionului Gheorghe 
Gbeorțhri-Dej. au 
perreoiț o zi de ne- 
■*» la Casa de cul- 
tară a tineretului din 
actet raion. Dimrnea-

o 
de

a Partidului 
UueuJ Annpi. 
•amză a avut
• nteresantă 

a bneretuim 
șltere*. Aici tmerii 
M aacaKnt • eoofe-

la s-i organizat 
«Qrtâ la Muzeul 
Istorw
* 
D-^i
toc

rință despre dezvol
tarea
noastre
După aceea, tkiăra 
colectivistă Maria 
Găman din comuna 
Dragomirești a vor
bit participanților 
despre viața frumoa
să pe care o trăiește 
in colectivă.

A urmat apoi un 
bogat și variat pro
gram artistic la care 
și-au dat concursul 
artiști de la Teatrul 
Național „I. L. Cara- 
giale", cirrtăreți 
muzică populară 
ușoară și un grup 
capii din formația

de

de 
de

balet a Casei raio
nale de cultură. Ti
nerii au ascultat apoi 
cu interes cuvintul 
tov. Mihai Pop, di
rector adjunct al In
stitutului de Folclor, 
care a vorbit cu e- 
xemplificări, despre 
folclorul din țara noa
stră.

A fost o zi fru
moasă. plină de în
vățăminte, educativă, 
zi de care cei aproa
pe 300 de tineri ță
rani muncitori își vor 
aduce multă vreme 
aminte.

M. DICA
Core.pond.nl voluntar

O originală expunere
heo-ghe Gtaaea ti (teintaama 
foiau. Ingadfori zoteetonțâ 
fruntaș ta GAS. >4*ă’«v 
fuseseră imitați de orga-zzaaa 
de bază U.T.M. a cteectisei *- 
conwu Baba Aaa perora an 
■apăra m eapeneoța de crevcă 
Ion de antante fruntași Șt w-

iac să facă acest lacra or mai bine
în drum spre grajdurile saator și saivanele 

oilor cotectrvei. awnastel Aasrle Filtp a verii 
lingă Tofan, bngadieral. și i-a spus ca o mintea 
pe care nu încerca să și-o ascundă :

— Am intrat și ea de carind să lucrez In 
sectorul zootehnic. Am fost recomandat condu 
cern gospodăriei de organizația 
serie frumoasă asta, nu ?

— Da. foarte frumoasă, i-a 
limbi ndui.

Apoi, cind au ajuns fa grajd

U.T.M. E o me-

răspuns Tofan,

Apoi, cind au ajuns la grajd și s-au strins cu 
toții roată in jurul Ini. Tofan a scos din buzu
narul hainei un carnețel și a început să vor. 
bească. *

— Vreau să vă spun mal intii citeva lucruri 
despre brigada mea de la G.A.S. Anul trecut, 
de la un lot de III vaci noi am obținut 3.000 
litri lapte pe cap de vacă furajată. Cu aproape 
200 litri mai mult față de plan. Anul acesta 
avem planificat să obținem 3.030 de litri lapte 
pe cap de vacă furajată. Noi, cei din brigadă, 
ne am angajat însă in fața organizației de partid 
să obținem 3.100 litri lapte de la fiecare vacă. 
Cred c-o să ne ținem cuvintul. De la Începutul 
anului, de fapt, am pornit-o cu dreptul. Pe ia
nuarie bnigada și.a depășit planul cu 200 litri 
de lapte.

— Aveți producții mai bune ca ale noastre — 
intră în vorbă Filip Vasile. Dar cum ați făcut...?

— De ce anume crezi tu că trebuie să te îngri
jești mai mult pentru ca să obții producții mari 
de lapte de la vacile pe care le ai în primire ?

— Păi, condiții sint multe. Gred că in primul 
rînd vacile trebuie să aibă o hrană bună. Le 
dai hrană, îți dau șj ele producție.

— Ai dreptate. Anul trecut noi am asigurat 
cite 10 tone de furaje pentru fiecare vacă. In 
acest an vom asigura cîte 12 tone. Dar mai e 
și altceva. Poți să i dai vacii un vagon de 
nutreț pe zi, dacă nu e de calitate, tot degeaba. 
Dăi azi o căruță de paie, și-ți dă o găleată de

lapte Dăi aline WM» fc tț ă> pu aa» tear 
și ■arar» cantităti te -aia-r» rite te tete 
găte» te lapte. La m » z te bază p«a--a 
saci este pocambul nteazta.

— "Și nai avem foraje bana — a aterveaat
Sraosaie Bucur, membre t «rari vți' *
bază UTJK. din cotatei*. Aato sreczt Casa 
aațtn au îngrijit jantă» tea iapnii~» ca pa 
racab-siloz. Am ficat gropi baae. l-aa mikiral 
după regulile științei.

— la adu Vasile an caș ca torașe. s* ote a 
dința cam arată. Anal ar „ta tataia «șvatzta 
cn porumb pentru siloz. Cr«d apun*» te 
bază U.T.M. din gospodina aoassrt a rtepaaa 
inițiativei tinerilor din G.A.C. riaarii*. ran»» 
Filimon Sirbu, s.a angajai să iatrvțnl W beoa 
re cu porumb pentru stor, te pe care t-rem să 
recoltăm cu 5.000 kg. Ia hectar mai aate lan 
de plan. Vrem să obținem 138* litri lapte pe 
cap de vacă furajată. Cu 40* de litri mat mult 
ca anul trecut și cu 100 litn mai mult tați d- 
planul pe acest an. Pentru asta ne ingnpm ath 
de mult de hrana vacilor—

In acest timp, Vasile Filtp a adus un coș cn 
porumb-siloz. Cei doi oaspeți au luat cite o mină. 
I au mirosit.

— Da, e bine insitozat — a spus brigadierul
Ghinea. Dar are un mare neajuns. Nu văd in 
el știuleți. ‘ _

— Păi l-ani recoltat tind nu'avea știuleți — a 
spus Vasile Drăgoi:

— Din cauza asta ați pierdut mult lapte. Po. 
rumbul furajer se recoltează cind știuleții sint in 
faza de coacere lapte-ceară. Atunci au cele mai 
multe unități nutritive. In știuleții cruzi, ca să 
spun așa, există mult laple. Ge rație de nutreț, 
dați zilnic la o vacă? au întrebat oaspeții.

— 35 40 kg. — a răspuns cineva.
— E deajuns, dar, ca să obțineți producții și 

mai mari de lapte este bine să țineți seama de 
un lucru bun. Vacile frebuie hrănite în funcție 
de producție, de perioada de geslație și pulerea 
de asimilare. Să luăm un exemplu. In ultima 
lună de gestație vaca trebuie să fie hrănită cu 
nutreț bun. Hrana trebuie dată rațional, la ore 
fixe și nu pe săturate. De ce ? Pentru că o can
titate prea mare de nutreț consumat împiedică, 
nu ajută la dezvoltarea normală a fătului.

Oaspeții vorbeau simplu, răspundeau pe loc și 
direct Întrebărilor. Vasile Filip, Vasile Drăgoi și

<e **

— „Eroi" de foileton — 
care se pot transforma 

în... zootehniști
Sîmbătă, 27 februarie a. c., 

a avut loc la sediul Comitetu
lui raional U.T.M. Găești, re
giunea Pitești, o întîlnire ofi
cială între subsemnatul și mai 
mulți eroi de foileton din lo
calitate. înainte de a se in
tra în fondul chestiunii, au 
avut loc. evident, schimburi 
de păreri în ce privește sănă
tatea și alte probleme care 
interesau sau nu ambele părți. 
După care a urmat întrebarea :

— De ce nu plecați să mun
ciți în agricultură, să vă pro
fesați meseria pe care ați 
învățat-o ?

Imediat după aceasta s-a 
putut observa în rîndul „eroi
lor** o semnificativă foiala și 
o rumoare prelungita. Cineva 
a tușit și a rostit morocănos :

— întrebarea asta ni s-a 
mai pus de vreo șapte ori...

— Dumneata ai mai scris 
odată un foileton despre noi, 
strigă blazată o fată pe nume 
Nistor Elena. A mai scris ci
neva și in ziarul regional. 
Zău, ce mai aveți cu noi ? 
Chiar credeți ca eu aș mai 
fi bună de zooteh
nist ? întreabă ea 
în încheiere, arun- 
cîndu-și sieși o
privire de ansam
blu și vrînd să 
sublinieze prin aceasta : 
„uită-te la mine cum arăt, 
și zi și dumneata !...**.

După toate acestea, „eroii** 
începuseră să prindă curaj. 
Un tînăr înalt și solid, cu 
umeri Iuți și vînjoși, se ridică 
și veni spre mine cu o mutră 
spășită. Ținea în mină un 
carnet galben.

— Tovarășu..., dacă vreți 
numai o secundă să vă uitați. 
Gogu Mustățea mă cheamă. 
Ăsta e livretul militar. Știți, 
eu sint cam suferind de 
rinichi.

— Aici nu scrie nimic de- 
așa ceva. Și ce legătură are 
asta cu faptul că dumneata, 
tehnician zootehnist de mese
rie, lucrezi acum la P.T.T.R. ?

— Păi are că... eu, de 
fapt... știți, dacă sufăr de ri
nichi. pol să fiu și zooteh
nist ?

Locul i-l luă imediat un 
Hnâr mai mărunțel și blond.

— Eu sufăr de nevroză, 
îmi șopti el confidențial. To
dor mă cheamă. Mă aveți 
acolo pe listă.

— Eu. tovarășe, strigă ve
selă o alta fată. Elena Zamfir, 
eu am fost in producție ! 
După ce am terminat școala 
am fost vreo lună la G.A.S. 
Corcova, din regiunea Cra
iova. Dar pe urmă am plecat 
fi ticul contabili.

— De ce ?
— Pci... dumneavoastră 

•veți mamă ?
— in.
— Da bunică ?
— Bunică n-am.
— Ei, vedeți ! Eu am o 

bunică și nu puteam să stau 
departe de ea. Era omenesc 
s-o las singură, numai cu 
mama ?

— Eu, tovarășe, spune un 
alt „erou**, Toma Ion. func
ționar la sfatul popular, eu... 
cum să zic, mi-am cam uitat

meseria. După ce am terminat 
școala nt-am dus la un G.A.S., 
dar au vrut să mă pună șef 
de grajd și eu am refuza*-. 
Acum, dacă ne-ar trimite iar 
la o școală ca să ne mai 
aducem aminte meseria...

— Să cheltuiuscă iar statul 
banii cu voi ? N-ați făcut 
odată școala ? în producție o 
să vă puteți completa cunoș
tințele...

— Ehe, e greu în produc
ție, oftează Zegrea Viorica. 
Ce crezi dumneata că anima
lul e o problemă așa de sim
plă ? Eu am fost două săptă- 
mini intr-un G.A.S. și dacă 
am văzut că nu merge... m-am 
făcut contabilă la CE.C.

„Eroii** stau aliniați ca 
pentru o bătălie, fiecare fi
nind în față, spre apărare, 
armura de motive : ficatul, 
bunica, nevroza și celelalte 
greutăți familiare. Dincolo de 
fragila armură stă insă ade
vărul rușinos : numeroși ab
solvenți 
tehnice 
40—50

ai Școlii medii zoo- 
din Găiești — vreo 
la număr — nu s-au 

dus să muncească 
în agricultură, 
zootehnie, în 
seria pentru 
s-au pregătit, 
fost chemați 

sea, s-a discutat cu ei, 
scris despre ei 
„Eroii11 au rămas 
parte pe poziție.
înapoiate și egoiste, care pre
feră să facă orice muncă de 
birou, cît mai comodă, care 
nu văd decît interesele lor 
personale — aceștia se fofi
lează cum pot, ascultă critica, 
scot din buzunar aceleași mo
tive stupide și continuă să 
fugă de meseria pentru care 
au fost pregătiți.

„Eroii11 începuseră să dea 
semne de nerăbdare și plicti
seală. în definitiv toate aces
tea le mai auziseră ei de-atîtea 
ori.

— Și... o să scrieți iar 
despre noi ? mă întrebă 
mirată una dintre „zooteh
niste**.

— Da. Și o să cerem con
ducătorilor întreprinderilor in 
care v-ați oploșit pină acum, 
să vă îndrepte cu binișorul 
către agricultură, către ; 
tehnic, către meseria 
stră. Așa e normal, nu ?

în 
me- 
care 
Au 

ade
s-a 

în ziare, 
mai de- 
Elemente

ZOO- 
voa- 
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Cei mai mulți au făcut ochii 
mari

— Și o să cerem organiza
țiilor de bază U.T.M. din care 
faceți parte să vă pună în 
discuția utemiștilor. Să răs
pundeți in fața adunării ge
nerale in calitatea voastră 
de membri. U.T.M.

„Eroii** au început sâ «« 
privească unul pe altul în
cruntați. Apoi au ieșit încet, 
cu mutre spășite, fără să pri- 
vească înapoi.

Da toate aceste măsuri tre
buie să fie luate deindată-

E timpul ca eroii de foile 
ton din Găești să nu mai fie 
„eroi**. Ei trebuie să devină 
ceea ce 
date de 
niști.

In iama acestui 
in, tinerii colectiviști 
din comuna Bascov. 
raionul Pitești, și-au 
luat ca angajament 
sa transporte în fie
care zi o tonă de -Îq- 
grzșăniinle naturale 
pe loturile agricole

destinate culturii sfe
clei de zahăr.

Angajamentul ti
nerilor colectiviști se 
înfăptuiește cu rezul
tate bune. Zilnic îi 
poți întflni pe tinerii 
Stan Mirea, Marin 
Dia. Petre Căzănoiu 
și alții indreptindu-se

cu căruțele pline 
gunoi de grajd st 
loturile gospodar 
colective. Pină acu 
ei au transportat 
cîmp 40 de tone 
Îngrășăminte nat

zootehnică

oceeo di" comune Lebliu, raionul Lehl 
este frecventate zilnic de zeci de tineri safer 

Foto : S. EUGEN
--------•--------

sului. brigadierul Gheorghe Ghânra a țteta • 
lecție practică.

Un invâțâmint de preț pe care uaera cotec 
tiviști din Baba Ana I au desprins dm virila ce 
lor doi oaspeți a tost necesitatea unea califKân 
ridicate a lucrătorilor din sectorul zootehnic. Ei 
au ințeles cu acest prilej că meseria de crescător 
de animale presupune cunoștințe temeinice, bo. 
gate, ca oricare altă meserie, ți au reținut reco
mandările oaspeților cu privire la participarea 
regulată la cursurile agrozootehnice, citirea pre 
sei și a broșurilor de specialitate, care nu trebuie 
să lipsească din biblioteca personală a niciunui 
crescător de animale.

Seara, tirziu, la despărțire, gazdele le au mul 
țumit călduros celor doi tineri crescători de ani 
male fruntași din G.A.S. care s.au străduit să 
le împărtășească din experiența lor.

N. BARBU
N. PUIU

Un cititor
Biblioteca încăpă

toare a căminului cul
tural din comuna Gra- 
bați. raionul Jitnbolia. 
e frecventată in fie
care seară de numeroși 
cititori.

Cea mai bogată fișă 
de cititor o are iile- 
mistui Condrea Vasile. 
muncitor fruntaș 
sectorul zootehnic 
G A S. din comună, țn 
afara cărților de spe
cialitate arc-1 ajută 
In munca sa. Condrea 
Vasile a citit pină In 
prezent primele zece

în 
al

pasionat
volume din operei 
lui V. I. Lenin, ap< 
„Tînăra Gardă", „Mei 
teacănul Alb", „Ti 
rentul de fier" 
ir.ulte altele, totalizin 
aproape 100 volum 
citite numai din liti 
natura beletristică s< 
vietică. De corint 
Condrea Vasile 
început să pregătea 
scă recenzii la 
le cărți 
expune 
lor la 
ral din

uni
pe care le v 
în fața tineri 
căminul cultu 
comună.

AUREL Z.

Core.pond.nl


» Sărbătorirea Zilei internaționale a femeii
(Urmare din pag. L-a)

nos al construirii socialismului. 
Conștiente că viața nouă, liberă 
pe care o trăim se datorește 
luptei neobosite a partidului care 
încă de la înființarea sa a mili
tat perrtru eliberarea socială a 
femeii, noi femeile de la orașe 
și sate mulțumim din toată 
inima partidului și ne exprimăm 
hotărîrea de a participa cu tot 
elanul la lupta întregului popor 
pentru înflorirea și propășirea 
patriei socialiste**.

* In telegramă se afirmă hotă
rîrea tuturor femeilor care mun
cesc în fabrici și uzine, în gos
podării colective și G.A.S., în 
școli, în spitale și laboratoare de 
a lupta pentru continua dezvol
tare a industriei și agriculturii 
socialiste, pentru avîntul culturii 
noi, pentru realizarea sarcinilor, 
trasate de Plenara C.C. al 
P.M.R. din 3-5 decembrie 1959.

„în numele tuturor mamelor 
— se spune în continuarea tele
gramei — care cu inima plină 
de bucurie văd condițiile minu
nate pe care sfatul nostru le.a 
creat copiilor și tineretului, asi
gurăm partidul și guvernul că 
vom crește oameni modești și 
curajoși, harnici și înflăcărați 
constructori ai socialismului, 
educați în spiritul dragostei ne
țărmurite pentru patria so
cialistă. pentru Partidul Munci- 
toresc Romîn, al respectului față 
de tradițiile de luptă ale clasei 
muncitoare. Vom sădi în inimile 
tinerilor dragostea și prietenia

al P.M.RSalutul Comitetului Central 
al Guvernului Republicii Populare Romine 
și al Prezidiului Marii Adunări Naționale

•!

rostit de tovarășul Ion Gheorghe Maurer
(Urmare din pag. l-a) 

litică externă, îndreptată spre 
întărirea continuă a legăturilor 
frățești cu Uniunea Sovietică și 
cu celelalte state socialiste, cît 
și spre dezvoltarea relațiilor de 
colaborare pașnică cu toate sta
tele, indiferent de orînduiraa lor 
sociară, este sprijinită cu hotă- 
rire de întregul nostru popor.

Profund interesate in înlătu
rarea pentru totdeauna a peri
colului de război, femetie din 
patria noastră aduc o contribu
ție însemnată la lupta poporului

Cuvîntarea tovarășei Maria Rosetti
In întreaga lume se sărbăto

rește astăzi cu o deosebiră am
ploare Ziua internațională a te- 
meii — a spus la Începutul cu- 
vîntării sale tove Maria Rose
tti. 8 Martie ' are ’ anul acesta 
o semnificație deosebită : sînt 
50 de anj de cînd din inițiativa 
înflăcaratei luptătoare pentru 
cauza clasei muncitoare, Clara 
Zetkin, la Conferința Internațio
nală a Femeilor Socialiste, ținută 
la Copenhaga s-a hotărit ca 
ziua de 8 martie să fie decla
rată zi de solidaritate și de 
luptă a femeilor din lumea în
treagă. pentru eliberarea aoc:a- 
lâ, pentru drepturi, pentru pace.

Mișcarea de femei — a spus 
vorbitoarea — s-a născut și s-a 
dezvoltat strîns legată de lupta 
mișcării muncitorești internațio
nale, devenind o forță vie, ac
tivă în slujba celor mai nobile 
năzuințe ale omenirii.

Neuitate vor rămîne în amin* 
tirea generațiilor numele vajni
celor luptătoare Clara Zetkin, 
Roza Luxemburg, Nadejda Krup- 
skaia și ale a ti tor alte militante 
pentru cauza clasei muncitoare, 
a progresului și a păcii.

Făurind unitatea a nenumă
rate organizații feminine care

984 femei distinse cu ordine și medalii
Cu prilejul zilei de 8 Martie 

1960, cea de-a 50-a aniversare 
a Zilei internaționale a femeii, 
Prezidiul Marii Adunări Națio
nale a conferit ordine și medalii 
ale R.P. Romine unui număr 
de 984 de femei, distinse pen* 
tru merite deosebite in produc
ție și în activitate obștească.

Marți la amiază, la Prezidiul 
Marii Adunări Naționale a avut 
loc solemnitatea înminării Ordi
nului Muncii unor femei din 
orașul și regiunea București.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Gheorghe 
Stoica, secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Flo
rian Dănălache, prim secretar al 
Comitetului orășenesc București 
ai P.M.R., Gheorghe Necula, 
prim-secretar al Comitetului re
gional București al P.M.R., Ma
ria Rosetti. președinta Consiliu
lui național al femeilor din R.P. 
Romină, reprezentanți ai con
ducerii sfaturilor populare ale 
Capitalei și regiunii București.

Printre cele 54 de femei din 
Capitală și din regiunea Bucu
rești distinse cu Ordinul Mun
cii clasa III-a sînt : ing. Suzana 
Gîdea, prorector al Institutului 
politehnic București, vicepreșe
dintă a Consiliului național al 
femeilor, Ana Griu, muncitoare 
la Fabrica de țigarete " 
rești", Eugenia Marin, 
tear? la fabrica de 
„Gh. Gheorghiu Dej", 
M'J.e isca, medic, Nicu: 
^revu, filatoare la Uzinei?. „? 
lioiembrie-. Isabela Potop, pro
fesor universitar, Florica Mo- 
caru, montator la întreprinde
rea „Electrocparatitj^, Dorina 
Drărtfiiei-Steenescii. artistă, 
neta Ne?u!escu, muncitoare 
întreprinderea Industria Bumba
cului B. Ana Spiridon, directoa
rea Palatului pionierilor din

„Bucu- 
mv.nci- 

confecții 
Eugenia 

■ina Zu-

A- 
la

priceperea tot talentul 
creator, pentru a înscrie 
însemnate succese în 
în cinstea celui de-al 
Congres al Partidului 

Romîn. Ne anga-

irățească între poporul romîn și 
minoritățile naționale, solidari
tatea cu Uniunea Sovietică și 
popoarele țărilor socialiste, prie
tenia cu toate popoarele lumii.

Pătrunse de răspunderea ce 
ne revine în lupta pentru apăra
rea păcii, Temelie din țara noas
tră vor sprijini cu toată hotâri- 
rea politica de pace a statului 
nostru, politică ce corespunde 
■năzuințelor celor mai scumpe 
ale Întregului popor.

Asigurăm Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc Ro- 
min. Guvernul Republicii Popu
lare Romine și Prezidiul 
M.A.N., că nu vom precupeți 
nici un efort, că vom depune 
toată 
nostru 
noi și 
muncă 
Ill-lea 
Muncitoresc 
jăm să stringem rîndurile și mai 
puternic în jurul partidului și 
guvernului nostru, să muncim 
cu toi entuziasmul pentru vic
toria deplină a socialismului, 
pentru înflorirea patriei iubite".

A fost adresată de asemenea 
o telegramă către Comitetul in
ternațional de inițiativă pentru 
sărbătorirea celei de-a 50-a ani
versări a Zilei internaționale a 
femeii.

In aceste zile — se spune în 
telegramă — cînd întreaga ome
nire progresistă trece în revistă 
marile cuceriri obținute de femei 
în cei 50 de ani de luptă pentru 
drepturi, pentru pace, femeile 

nostru pentru menținerea și în
tărirea păcii, participă activ la 
mișcarea internațională a fe
meilor, la lupta forțelor iubitoare 
de pace din întreaga lume.

Comitetul Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, Guvernul 
Republicii Populare Romine și 
Prezidiul Marii Adunări Națio
nale, vă urează, dragi tovarășe, 
femei din uzine și de pe ogoare, 
din școli și laboratoare, din in
stituții de artă și cultură, tuturor 
femeilor din țara noastră, noi 
succese în munca neobosită ce • 
desfigurați spre binele și ferici
rea familiilor voastre, pentru 

d«cuprind milioane de femei 
diferite rase și naționalități, de 
diferite convingeri politice și re
ligioase, avind profesiuni din 
cele mai variate, mișcarea mun- 
dials a femeilor constituie as
tăzi o forța tot niai puternică 
în rîndui luptătorilor pentru a- 
părarea păcii, a progresului o 
menirii.

Federația Democrata Interna, 
ționaîa a Femeilor, iojiioțată in 
1945, a cucerit dragostea și res
pectul maselor de ieme», uaxad 
azi in rîndurik sale peste 
milioane de ieme: dm de țari 
ale lumii

D d riadurile mișcării de fe
mei s-au ridicat luptătoare dir- 
ze împotriva războiului și a sor
ții atomice, pentru pace și âi- 
bertatea popoarelor. In lumea 
întreagă și-au ciștigat respect 
unanim figuri de femei înais- 
tate, laureate ale premiilor n- 
ternaționaie pentru apărarea pă
cii ca Eugenie Cotton, Nina 
Popova, Andrea Andreea. S_a 
Cin Lin, Isabela Blume, Mana 
Rosa Oliver și alte e^nente 
conducătoare ale mișcării de fe
mei.

Sărbătorirea In anul acesta 
a semicentenarului Zilei inter-

Capitală, Maria Enache, vice
președinte al Sfatului popular 
al regiunii București, Maria Vii- 
descu. muncitoare la Țesători* 
„Teleorman" din Roșiori de 
Vede, Maria Ducu, muncitoare 
la Fabrica de confecții din Ră
cori, Valeria Stanca, mulgătoare 
la gospodăria agricolă de stat 
B altern, Elisabeta C alună, pre
ședinta Comitetului femeilor din 
raionul Călărași și altele.

înminînd înaltele distincții, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a felicitat călduros 
decoratQ urindu-le 
în munci.

în numele celor 
răspuns ing. Maria 
crelafă a Consiliului național al 
femeilor.

pe femeile 
noi succese

decorate a 
Petrila, se

cu prilejul Zilei de 8 
1960, cea de-a 50-a ani- 
a Zilei internaționale a 
au avut loc in toate re- 
țării.

★
Solemnități de luminarea or

dinelor și medaliilor conferite 
de Prezidiul Marii Adunări Na
ționale 
Martie 
versare 
femeii, 
giunile

Lg festivitatea care a avut loc 
în sala Sfatului popular regio
nal Timișoara a fost luminat 
Ordinul Muncii și Medalia Mun
cii unui număr de 70 de femei 
muncitoare, colectiviste, gospo
dine. intelectuale, activiste pe 
tărîm obștesc din regiune. Prin
tre femeile decorate cu Ordinul 
Muncii clasa III-a sînt munci
toarea Roza llugert de la Uzi
nele de vagoane „Gheorghi Di
mitrov", ing. lulia Pușca, direc
toarea fabricii de tricotaje „Ion 
Fonaghi", colectivista Ludmila 
Stoicovici din comuna Belo- 
breșca și altele.

La Iași, printre cele 50 de fe
mei distinse cu ordine și meda
lii pentru merite deosebite în 
producție și în activitatea ob
ștească sînt și Veronica Arde- 
leanu, ingineră la fabrica de an

din R. P. Rominâ aduc prinosul 
lor de recunoștință pionierelor 
mișcării de femei care și-au În
chinat viața și activitatea con
tinuei emancipări a femeii, cau
zei păcii și progresului omenirii. 
Gu un sentiment de adincă răs
pundere pentru viața și liniștea 
căminelor pentru viitorul copi
ilor noștri, convinse fiind că as
tăzi există mai mult ca orieftid 
posibilități reale pentru preîntîm- 
pinarea războaielor noi, femeile 
din R.P. Romină ne exprimăm 
deplina solidaritate cu femeile 
din lumea întreagă care luptă 
alături de toate forțele iubitoare 
de pace împotriva cursei înar
mărilor, împotriva experiențelor 
cu arma nucleară, pentru dezar
mare, pentru folosirea tuturor 
cuceririlor științei și tehnicii în 
slujba vieții și fericirii omului, 
pentru o pace trainică în lume.

După adunare a urmat un 
spectacol festiv la care și-au dat 
concursul corul și orchestra 
simfonică a Filarmonicii de 
Stat „George Enescu”, colecti
vele de dansuri ale Ansamblu
rilor M.F.A., M.A.I., Sfatului
Popular al Gapitalei și U.T.M., 
precum și numeroși soliști vo
cali, instrumentiști, balerini și 
artiști ai teatrelor din Capitală.

*

Adunări consacrate celei de-e 
50-a aniversări a Zilei internu- 
ționale a femeii au avar Ine ia 
roate regiunile firii.

(Agerpres)

viitorul luminos al copiilor, noi 
succese ifl activitatea creatoare 
Închinați propășirii patnei noa
stre socialiste și asigurăm păcii 
in lumea întreagă.

Trăiască femeile din Repcbhca 
Populară Romină, participame 
activa și entuziaste la opera de 
construire a aoaaWsnrahu dwi 
patria noastră !

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn, organizatorul si condu, 
câtorul poporului nostru in lupta 
pentru socialism și pace!

Trăiască pacea in lumea În
treagă 1

femeilor In 
de-

in

naționale a femeii, prilejuiește o 
larga demonstrație internaționa
lă a solidarității '___
lupta pentru pace, pentru 
zarmare generala și totală, pen
tru progresul social și ferici
rea copiilor.

Femeile dm țara noastră, a 
spus apoi vorbitoarea, au 
tfnip:nat ziua de 8 Martie pria- 
tr-un puternic avint ia m: -».--* 
pr 2’jo largi a
hatâr r: kr iejoptasub sieagai 
part i-la pe-itm .auza oocstra- 
■-n soc. S io sc=spa sca-
str< paîrk-

AsUzi afld «pce
oamemkr mow ce
pand. >arWlcr..m Zma de 
8 Marte, ca cetațene tabere, 
respectare și prețuite, nu poem 
sâ n® inioarcem cu g ndu la 
rrem_nJe inti-Tecaie, c:ld în 
Ura n'flsârâ șr^pîx.eau cap.iaFș- 
t-i și septhL In fa bric j 
mtreeau dte 12—14 ore pe zi, 
ia «ie srai greit coodiți:. pen- 
tre uc salarul care era numai 
pe jumătate cf! ai bărbaților. Nu 
patern nixa vremarile cind de- 
Uteim recordul aor^’tații in
fantile ia Europa ; pe atunci ma
rele savant Ghecrgte Marines- 
ca, demascind indiferența și to- 

tibiotice din I*și. Rașela Hai mo
rin, muncitoare la fabrica „Mol
dova Tricotaje", Agi aia Leonte, 
colectivistă din Vlădiceni, dir 
tinse cu Ordinul Muncii clasa 
llln p allele.

La festivitatea ce a avut loc 
la Sfatul popular al regiunii 
Hunedoara au fast inmînate or
dine ți modalii unui număr de 
40 de femei. Printre cele deco
rate eu Ordinul Muncii clasa 
ili a tint : Terezia Silniceanu, 
muncitoare textilistă la filatura 
Lupani. Iustina Sonoc, președin
ta gospodăriei agricole colective 
„11 Iunie" din satul Bretea Mu
reșeni și Maria Cristea, preșe
dinta comitetului femeilor din 
raionul Hunedoara.

în regiunea Autonoma Ma
ghiara au fost distinse cu ordine 
și medalii 49 de femei, printre 
care Ballo Elena, lăcătuș la Fa
brica de mobilă ,£ncsel Mauri- 
ciu'* din Tg. Mureș, Maria Ha
giu, învățătoare din Brețcu, 
Incze Iuliana, colectivistă din 
Cristuru Secuiesc, cărora le-a 
fost conferit Ordinul Muncii 
clasa 111-a și altele.

In regiunea Suceava au fost 
conferite ordine și medalii unui 
număr de 41 de femei, printre 
care Florica Șandric de la fa
brica de confecții și tricotaje 
din Botoșani, Veronica Halip, 
colectivistă din Horodnicu de 
Sus, învățătoarea Aurora Pricop. 
din Suceava, distinse cu Ordinul 
Muncii clasa l'll-a și altele.

Printre cele 45 de femei din 
regiunea Constanța decorate cu 
Ordinul Muncii clasa III-a sini 
și Ecaterina Militaru, membră a 
brigăzii legumicole a gospodăriei 
agricole colective din comuna 
Baia, Aglaia Covrig, îngrijitoare 
de porci la G.A.S. „Maior Chi- 
riacescu" Elena Voinescu, medic 
șef al sp'talului din Constanța 
și Ionica Dragomir, tractor istă 
la S.M.T. Băneasa.

tala lipsă de grijă a oficialități
lor vremii pentru ocrotirea sănă
tății copiilor scria : „Nu este 
dureros să știi că creșterea pă
sărilor și a animalelor se face 
în mod mai rațional decît a co
pilului ?“. El arata că in timp 
ce din 100 de pur de găină mu
reau 3t din 100 de viței mureau 
4, la 100 de <x>pii mureau 17-27.

Crunt exploatate de moșieri și 
chiaburi țârăncile erau pe 
drept numite cele mai asuprite 
dintre asupriți.

în acele timpuri nu putea fi 
vorba de drepturi politice pentru 
femei. Toate constituțiile bur- 
ghezo-moșierețti din trecut ex
cludeau femeia de la exercita
rea oricăror drepturi.

De-a lungul anilor s-au ridicat 
oameni progresiști, femei pa
triote cu ide: Înaintate, care s au 
împotrivit acestor stări de lu
cruri. Dar singurul partid po
litic care 1ncă de la înființare 
a înscris pe steagul sân elibe
rarea femeii, ca parte integrantă 
a luptei pentru eliberarea în
tregii societăți, a fost Partidul 
Comunist Romin.

Nenumărate au fost exem
plele de eroism ale femeilor 
care au înfruntat teroarea săl
batecă a regioiultn burgtiezo- 
moșieresc. Râmfne pururi vie 
fa amintire» noastră jertfa e- 
roică a luptătoarele pentru li
bertate și fer-cre« poporului 
Suzana Ptrrolescn, Donca Simo, 
Ocskc Tereza. Elena Sirbu. Haia 
Ufscritz. Olga Bartcic, Ada 
Marinescu ș: a multor altora. 
Instaurarea autori muncitori
lor și țăranilor a pas capăt de
finitiv stări- de inegaîitate și 
uoaiință In care era ținută fe
meia in rețnmul zo-mo-
șieresc. a statornic ina e-
gaiitate la drepturi a femeii ți 
a consfințit acest Lucru tn Con
stituția țâru.

.Puterea poc Lari, arată to- 
varațu. Gn. Gteorgmu-Dej, a 
creat temeiior largi posrbiiităti 
de a-și consacra cunoștinței*, m- 
tei.gțiț* capacnabie. talentul 
argunzator-c țt experiența ges- 
poaareaaca, măreței opere ae 
oo-Btraise a soeaisnaaui".

După ce a antrntit succesele 
imorr^ uop-.-te de poporul no
stru sui cood-csrea partidului 
pe drumul comtnar:: socialis
mului vorbitoarea a spus: Îm
preuna cu top o*mecu munca, 
lemeile din r~dă psponiiui m- 
min ț: al mmuTa;ux oaționsle 
;au parte ce bsuCetire ia rea-i- 
zarea priita: parirsuiui ta toate 
damemiie rxțu- 71 de teme: 
deputate >a Marea Adunare Na- 
poozi* ț. peste c-LOuu deputate 
in ăiaturue popuiare partiapa 
d-recl ia munca organelor pu
terii de sul A-te tec. de mu de 
femei iadeptoesc fuacții de con
ducere in xga.teie de partid, in 
aparatul de stat, in orgamza|ii 
economice Și ooțtețL.

Regimul democrat-popula- a 
desăns drumul participări: in 
masa a iemeu ia toate sectoarele 
construcliei socialiste. Feste 
soOjUOO temei lucrează in tanr- 
ale și uzinele |aru: mai mult 
de 2.0UU Ce leme cetu 
de cooducere in invepria

th- mdoi țaramier 
■oare s-au nte* prșrers 

de gi-poia-s caăevtt 
șs -« v«rsp~- teigatete i-s 
-Ate. somatiiourț lesei de~ 
**oe; cate, aiateri de barbațu .țr 
aduc pbn aptehi '.a insarc 
a» șeclcr-iu. soc sc.st al agn- 

jrnrr.e Mai zr^t de 60 la suta 
dii iăvițători și profesori 
feme:. Pc5:« 2.000 de femei ara 
profeacr: umverBtar., corJarr*- 
țiar^ lectore Ș< as:stente; C de 
ietnei au fo6t distinse cu Rr- 
miui de Stat, 58 ar’isțe a- pri
mit titlul de ^artist al popen. 
lui* și ^artist emerit”.

Poporul nostru se mindreț» 
eu asemenea femex ca Eroi: 
Muncii Socialist® Ana 
și Maria Zidarii.

înalta prețuire pe care o 
acorda statul democrat-popJar 
muncii depuse de femei în d’fe
rite domenii de activitate. e«e 
ilustrată șî de faptul că mii de 
femei din țara noastră sînt dis
tinse cu ordine și medalii

Un mare sprijin îl constituie 
pentru familiile cu mulți copii ș» 
pentru mamele singure alocapa 
de stat pentru copii și ajutorul 
familial de stat, pentru care se 
alocă anual peste un miliard și 
jumătate de lei.

Cinstind mama, statul nostru 
a conferit titlul • și Ordinul 
„Mamă eroina" „Gloria ma
ternă" și „Medalia maternității* 
la peste 61.000 de mame.

Vorbitoarea a arătat apoi pe 
larg transformările petrecute in 
viața femeilor din Uniunea So
vietica și a celor din țările de 
democrație populară, unde a fost 
desființată pentru totdeauna ex
ploatarea omului de către om, 
unde femeile se bucura de toate 
drepturile și participă cu în. 
freaga lor capacitate la con
strucția vieții noi.

în condițiuni deosebite sărbă
toresc ziua de 8 Martie femei
le din țările capitaliste și colo
niale, a spus in continuare tov. 
Maria Rosetti. Pentru o muncă 
egală cu bărbații, femeii nu-i 
este asigurat salariu egal. Lipsa 
de drepturi economice, politice, 
civile povara impozitelor, a 
cursei înarmărilor, lipsurile și 
șomajul, fac ca viața femeilor 
din țările capitaliste să fie tot 
mai grea. Astfel in S.U.A., In 
Spania, Japonia femeile primesc 
un salariu cu 40 la sută mai mic 
decit al bărbatului, iar în An
glia diferența de salariu merge 
pînă la 60 la suta. Femeile ira
niene primesc un salariu de 2-3 
ori mai mic dccît al bărbaților. 
Statele Unite, Anglia .țările 
scandinave și alte țâri, au refu
zat să ratifice orice convenție 
ini. ruațiouala privind dreptul 
femeii la salariu egal pentru 
muncă egală. Muncitoare: negre 
din S.U.A. i se plătește de 3 
ori mai puțin decit celei albe, 

de 7 ori mai puțin decit unui 
muncitor.

împotriva acestei stări de lu
cruri femeile luptă din ce in ce 
mai hotărit. La grevele pentru 
revendicările economice, ia de
monstrații, în acțiunile împotriva 
cursa înarmărilor, pentru pace, 
participa un număr mare de fe
mei. In Asia. Africa, ca și In 
America Latină, femeile iau 
parte activă la lupta de elibe
rare națională.

Cinstim cea de-a o0-a aniver
sare a zilei de 8 Martie, a spus 
in continuare vorbitoarea, in 
condițiile unui avint nemai- 
intilnit al forțelor păcii și socia
lismului.

In marele front mondial al 
luptătorilor pentru pace un rol 
activ are poporul romîn, femeile 
din R. P. Romină care au cu
noscut din plin calamitățile
războiului și care participa a-
st&î cu atita însuflețire la con
strucția pașnică a patriei noastre 
socialiste.

Politica externă a guvernului 
nostru se bucură de adeziunea 
largă, entuziastă, a tuturor oa
menilor muncii — bărbați și fe
mei — care susțin orice efort 
menit să contribuie la realizarea 
dezarmării generale și totale, la 
crearea unui climat de pace Ș> 
colaborare in lumea întreagă. 
Sprijinim cu toată căldura pro- 
pu.nerea guvernului romîn de a 
face di.n regiunea Balcanică o 
zonă a pădu

In adastă zi ne afirmăm soli- 
daritatea și prietenia noastră cu 
toate femeile cu toți cei care 
luptă pentru triumful ideilor 
coexistentei pașnice, pentru ca In 
hune să domnească pacea Ș> Hfci 
o mamă sâ nu se mai teamă de 
amenințarea uaoi nou război.

In incrieiere tovarășa Maria 
Rosetti a spus: Ne dăm seama 
de marea răspundere ce ae re. 
vine in societatea noastră nouă 
ca sorii șs mame pentru educa
rea trneres generații tn spiritul 
dragoste-, rejânaurite pentru pa. 
tria socrapstâ. pentru Partidul 
Muncitoresc Pornim al prieteniei 
față de popoarele UrrâEBÎ Sovie
tice ț; țările socialiste, cu toate 
popoarele benir

ia peniepil Zdei de 8 Martie, 
Zua ntemaționa-ă a femeii. 
Pasiuni Național al Femeilor, 
cent nettle și comisiile de femei 

înveagz țară se a-tgaeaza 
ca *n dnstea celui de-al Itl lea 
Coagres al PariâduUi Muacrto- 
mr «£.« Mnceascâ
etom-rie in orgarrizarea și mo- 
‘■vr'zarva Basdor de femei, pen

's ele să-și adncâ toată pu
rica. M dane! crea- 

eonsmdri 
dura păci

SeM ci Teatrului de Operă șiBalet din Timișoara dînd un recital coregrafic pe scena Ca
sei de cultura a Studenților din localitate. foto . pt pAVEL

e
(Urmare din pag. l-a) 

de învățat Bojenoiu crede 
dacă a terminat școala profe
sională știe totul. Tehnica a- 
vansează cu fiecare an se îm
bogățește sortimentul produse
lor și dacă stai pe loc, rămîi 
in urma tuturor.

Bojenoiu este la vîrsta cînd 
majoritatea tinerilor muncesc 
cu pasiune, se interesează de 
ce e nou în tehnică, în meseria 
lor. Este la vîrsta cînd tinerii 
sînt stăpîniți de dorința de a 
lucra mai bine, de a deveni 
muncitori de nădejde, fruntași 
încă din primii ani de muncă 
în uzină.

Bojenoiu are (Condiții și po
sibilități personale ca să creas
că în munca sa. El trebuie să 
înțeleagă că acest lucru de
pinde în primul rînd de el. Dar 
pentru asta trebuie să fie per
severent. să învețe continuu, să 
se străduiască să și perfecțio
neze metodele de muncă.

Bojenoiu nu este singurul 
muncitor din secție care se 
mulțumește cu mediocritatea. 
De el și de alții ca el, organi
zația de secție U.T.M. ar fi 
trebuit să se ocupe mai îndea
proape, să le arate concret, 
prin comparații, că dacă mun
cesc mai bine eficacitatea mun
cii lor crește și odată cu aceasta 
cresc și veniturile lor perso 
na le.

IJn alt sector tn care am con 
tinuat ancheta rwastră a fost 
turnătoria. Ne-am oprit la în 
cepul la tinerii Iordan Popescu 
și Ion Gheorghe. Amîndoi se 
mulțumesc doar să-și facă pla
nul, amîndoi depășesc în multe

că

Pentru buna desfășurare
a lucrărilor agricole de primăvara

Comunicatul Ministerului Agriculturii
In majoritatea regiunilor țării 

au început lucrările agricole de 
primăvară. «In stid se însamin- ■ 
țează orzul, ovăzul, mazărea, 
flcarea-soarelui, diferite plante 
furajere. Tn aceste regiuni, ca 
ți in restul tării se execută tot
odată arături pe terenurile ră
mase nearatc din toamnă și se 
aplică îngrășăminte, se gripea
ză ogoarele de toamnă, se pre
gătesc terenurile pentru plantă
rile de pomi fructiferi și viță de 
vie, se fac amenajări pentru ex
tinderea irigațiilor.

In primăvara -aceasta se pre
vede însămînțareă cu diferite 
culturi a unei suprafețe de 
6.400.000 ha, cu circa 115.000 ha 
mai mult decit în primăvara a- 
nului trecut. Cea mai mare parte 
din această suprafață revine 
culturii porumbului, cultură cu 
largi posibilități de sporire a 
producției la ha în condițiile na
turale de dimă și sol ale ță
rii noastre. .

In acest an vor fi plantați 
peste 7 milioane pomi fructiferi 
și 5.700 ha cu viță de vie.

Primăvara acestui an, potrivit 
informărilor Institutului meteo
rologic central, va fi mai timpu
rie decît in alți ani, iar tn luna 
martie precipitațiile vor fi mai 
puține. In același timp primă
vara urmează după o iarnă cu 
zăpadă foarte puțină, mai ales 
tn regiunile din sudul țării. To
tuși, condițiile de executare a 
lucrărilor de primăvară față de 
anul trecut sint îmbunătățite și 
permit efectuarea acestora în 
perioade optime de timp. Secto
rul agricol socialist cooperatist 
cuprinde peste 73 la sută din su
prafața arabilă a țării, iar gos
podăriile agricole de stat și coo
peratiste și-au îmbogățit expe
riența tn organizarea ți desfă
șurarea lucrărilor agricole, s-au 
consolidat eoonomic. Datorită a- 
cesta fapt mijloacele mecanizate 
pot fi folosite ca mai mtsit ran
dament La aceasta se adaugă 
faptul că tn primăvară ia agri
cultura noastră sînt folosite cu 
peste &000 mai multe tractoare, 
cu 8-000 mai multe ptagm-i-trac. 
tor. ca 7.00; mai multe semănă
tori, cu 3.500 mai multe cultiva- 
tccre decit In anul trecut

Arăturile adine de toamnă au 
fost făcute pe aproape toate su- 
prafetorf indicate pentru această 
roa-are, ceea ce contribuie Ia 
micșorarea rolunr-'hri de lucrări 
ce se execută fo primăvară.

Pentru buna desfășurare a lu- 
crărilcr agricole de primăvară.

in
zerve se ascund 
munca fiecăruia
cazuri coeficientul admis de 
rebuturi. Din răspunsurile la 
întrebarea noastră, de ce- se 
mulțumesc cu asemenea rezul
tate, a reieșit că principala pie
dică în munca lor o constituie 
tocmai țregătirea profesională. 
Și Iordan Popescu și Ion 
Gheorghe au absolvit școala 
profesională, s-au format în 
uzină ca muncitori. Și unul și 
celălalt de la absolvirea școlii 
nu au .făcut prea mulți pași 
înainte pe linia perfecționării 
lor profesionale. Pentru că nu 
stăpînesc suficient meseria, lu
crează cu teamă, trec brusc de 
la rezultate bune la rezultate 
slabe. Ion Gheorghe, de exem
plu, a rebutat într-o zi 6 din 
8 plăci laterale dreapta-re
per 1.001 A pentru mașina de 
împrăștiat îngrășăminte. Din 
cele 92 discuri realizate în 
două zile de Iordan Popescu. 15 
au căzut rebut.

Cu totul altfel ar fi fost si
tuația dacă acești doi tineri 
s-ar fi preocupat de ridicarea 
pregătirii profesionale, de însu
șirea și aplicarea unor pro
cedee înaintate în munca Tor. 
Dar cum să fie alta situația, 
de vreme ce ei nu citesc, nu 
folosesc condițiile create in uzi
nă în acest sens, condiții care 
le-ar da posibilitatea să facă 
munca lor mai bogată în re
zultate bune ? Daci Ion Gheor
ghe. de exemplu, ar avea de
prinderea să repare corect tipa
rele după ce s-au scos mode
lele, rebuturile ar scădea sim
țitor Este clar deci că princi
pala rezervă personală pe care 
trebuie să o valorifice acești 
tineri o constituie pregătirea 

Ministerul Agriculturii recoman
dă să se ia urgente măsuri pen- 
tru,ca, îndată ce.-terenul permite 
— fie chiar tarlale limitate — 
să se înceapă lucrările in cîmp. 
Arăturile pentru însămînțările de 

, primăvară să se înceapa imediat 
și să fie in aceeași zi boronite. 
Ogoarele de toamnă să fie gras 
pate în cîteva zile pentru păs
trarea umidității solului. Pe te
renurile destinate culturilor care 
se însămînțează mai tîrziu să se 
facă lucrările de întreținere a 
arăturilor, ultima lucrare efec- 
tuindu-se cu o zi înainte de se
mănat. Astfel se va. putea păstra 
umezeala în sol, distruge buru
ienile și asigura condițiile nece- 

. sarp unei bune însâmînțări.
Se atrage atenția că arăturile 

și grăparea ogoarelor de toamnă 
se fac in același timp cu însă- 
mînțarea culturilor din epoca !, 
constituind vtrf de muncă în 
campania agricolă de primăvară 
și că aceste lucrări condiționea
ză în mare măsură producția a- 
gricolă. De aceea se recomandă 
folosirea în această perioadă a 
întregii capacități de lucru a 
tractoarelor și utilajelor.

De asemenea, îndată ce terenul 
permite ieșirea la cîmp, să se 
facă tăvălugitul semănăturilor 
de toamnă, dacă starea.lor de 
vegetație impune această lucra
re. Pe semănăturile ieșite slabe 
din iarnă să se aplice îngrășă
minte chimice sau mraniță.

însămînțările de primăvară să 
se facă numai tn perioada opti—

Egoistul pe scenă
(Urmare din pag. l-a) 

care în viața de 
sînt prieteni. Pe 
se privesc altfel, 
să-l acopere pe

printre tineri, 
toate zilele 
scenă, însă, 
fiecare vrea 
celălalt pentru a-și scoate în 
evidență personalitatea sa. (Vai, 
cit de jalnică este această per
sonalitate 1) Unii se pretează 
la cele mai meschine mijloace. 
Tușesc tocmai cînd tovarășul de 
spectacol are o replică bună, 
de efect — ca să nu se audă 
replica colegului său — sau 
nu-i dă replica la timp.

Concursul tinerilor actori mi-a 
olerrt un alt prilej sâ constat că 
egoismul a făcut victime și azi 
printre unii actori, desigur in
comparabil mai puține la ni>-

profesională. Cu cît vor stăpîni 
mai bine meseria, cu atît vor 
obține o productivitate mai 
mare și economii mai multe.

Există în sectorul tu-rnătorie 
și alți tineri care mai lucrează 
sub posibilitățile lor. Aceștia 
nu caută să învețe din expe
riența dobîn.dită de fruntași. In 
vreme ce Gheorghe Ionică își 
organizează bine ziua de mun
că, folosește cu pricepere spa
țiul de formare, este atent la 
executarea corectă a operațiu
nilor Și nu dă rebuturi, Popa 
Oprea are rezultate mai slabe 
decît colegul său. Gheorghe 

. Ionică realizează într-0 zi 20 
de discuri peste norniă, iar 

. Popa Oprea nu depășește nor
ma, nu reușește să se ridice la 
nivelul fruntașilor. Nu reușește 

pentru că nu ar fi capabil, 
pentru că el nu nrocedează 
Gheorghe Ionică. Nu începe 
timp lucrul, pleacă înainte 
sfîrșitul zilei de muncă, își

nu 
ci 
ca 
la 
de . _ ___ _t
împrăștie sculele și cînd îi’tre
buie nu le găsește. In general 
munca sa este dezorganizată.

Nu este o întîmplare că 
Popa ^Onraa nu se folosește în 
muncă de experiența bună a 
colegilor săi. $i alți tineri nu 
înțeleg încă Importanța acestei 
rezerve pentru munca lor, iar 
organizația U.T.M. nu a făcut 
prea multe pentru ca tinerii să 
înțeleagă acest lucru, nu a fă
cut pentru că nici biroul U.T.M. 
de aici n-a cunoscut în mod 
Concret cît valorează folosirea 
de către toți tinerii a celei mai 
bune experiențe. Dacă toți ti
nerii din turnătorie ar lucra 
asemenea lui Gheorghe Ionică, 
productivitatea muncii ar creș- 

mă, cînd solul are temperatura 
cerută de tiecare cultură în para 
te. Ministerul Agriculturii reco
mandă ca semănatul culturilor 
din epoca I să se facă cît mai 
timpuriu, deoarece eventualele la- 
povițe sau chiar ninsori nu pe
riclitează încolțirea și creșterea 
acestor plante. Ministerul reco
mandă de asemenea să se exr 
tindă culturile intercalate de fa
sole și dovleci printre porumb, 
care aduc plusuri însemnate d© 
recoltă și beneficii mari. Cultu
rile de legume timpurii extinzîn- 
du-se pe aproape 50.000 ha, să 
se ia toate măsurile pentru asii 
gurarea răsadnițelor necesare re- 
picării, însămîntării la vreme în 
cîmp, în cele mai fertile și bine 
pregătite terenuri.

Să se acorde toată grija îih 
sămînțării porumbului și în ace
eași măsură a celui pentru si-* 
loz. Cultura porumbului siloz 
se extindă pe suprafețe cît mai 
mari și să se folosească sămînță 
dublă hibridă.

Recoltele mari șl producțiile rea 
cord obținute în anul trecut lai 
toate culturile agricole de numea 
roase unități agricole socialist^ 
cooperatiste situate în regiuni c4 
condiții naturale diferite dove
desc rezervele mari pe care le 
are agricultura noastră în spcn 
rirea producției. Aceste rezervei 
să fie folosite pentru a se asigurai 
recolte mari de pe întreaga susj 
prafață cultivată.

(Agerpres)

măr ca în trecut. Am văzut ac* 
tori dintre cei care au luat preJ 
miul I, supârați că au luat și 
alții premiul I, cîțiva care au 
luat mențiuni și cărora li s-a 
părut înjositor să vină să-și rin 
dice mențiunea. Nu este cea 
mai bună dovada de egoism^ 
de vedetism, de deformată siH 
praapreciere ? Nu este aceasta 
un semn de alarma că un asei 
menea tînâr plin de el însuși vq 
înceta sâ mai învețe ? Și nij( 
înseamnă aceasta începutul ra
tării ?

Simțul de artist nu se împacă! 
Cu egoismul, el însuși cere 
generozitate, frumusețe sufle
tească. Fără de acestea nu poțî 
fi artist.

Actorul trăiește prin spectacol 
șî spectacolul unește o echipa 
cane trebuie sâ realizeze îm
preună ceva bun, care să facă 
să vibreze sufletul spectatorilor. 
Egoistul se pierde cu timpul^ 
vedeta are succes de moment, 
ieftin. Și în locul unei opere de 
educație pe care a facem prin 
teatru, vedetele 
fac deserviciu 
torilor

Să educăm și 
căm, gîndindu-ne mereu la țe
lul nostru, comun, la faptul câ 
slujim un teatru socialist, că am 
scăpat pentru totdeauna de 
lupta aceea înjositoare pentru un 
post, pentru un rol, că nu dis-f 
trăm cîțiva avuțî cu arta noas-n 
trâ, ci astîmpărâm setea de cu In 
tura a milioanelor de oameni 
ai muncii, că sîntem o părticica 
din marea armată a revoluției 
culturale ce se înfăptuiește in 
patria noastră. Trebuie să știm 
să fim oameni în întregime, con
temporani prin frumusețe su
fletească, generozitate, spirit dq 
sacrificiu și de întrajutorare, 
prin toată viața trăită la cea 
mai mare intensitate în folosul 
colectivității. Și nu vor lipsi, fiți 
fără teamă, nici satisfacțiile șl 
succesele personale de care 
omul are nevoie, trebuie să aibă 
nevoie.

și egoiștii ne 
în fata specta-*

să ne autoeduc

te în fiecare zi cu cca. 30 la 
sută.

★
Ancheta noastră în rîndul ti

nerilor de la Uzinele „7 Noiem- 
brie“ din Craiova în legătură 
cu folosirea unei zile de mun
că, a scos în evidență faptul 
că în munca a numeroși tineri 
există încă ’ posibilități perso
nale nevalorificate, care la ni
velul întreprinderii însemnează 
o mare rezervă internă pentru 
creșterea productivității muncii, 
pentru reducerea prețului de 
cost al produselor.

Corriitetul U.T.M. al uzinei 
care sub conducerea organiza
ției dc partid a obținut rezul* 
tate pe linia mobilizării tine
rilor la îndeplinirea sarcinilor 
de plan trebuie, ca pe viitor, 
să cunoască mai bine munca 
tuturor tinerilor din uzină, 
posibilitățile personale ale lor- 
pentru că numai în acest fel 
va putea acționa în mod con
cret, cu măsuri eficace, pentru 
a determina un salt general 
în munca tuturor tinerilor din 
uzină. In mod concret ceea ce 
trebuie să facă comitetul U.T.M. 
se referă la organizarea unor 
schimburi de experiență care 
să ducă la aplicarea pe scară 
din ce în ce mai largă a celor 
mai bune metode de muncă, 
la mobilizarea unui număr 
mai mare de tineri în acțiu
nea de ridicare a calificării 
profesionale, la urmărirea fe
lului în care aceștia aplică cu
noștințele acumulate. Comitetul 
U.T.M trebuie să facă totul 
pentru ca ziua de muncă a fie-» 
cărui tînăr să fie folosită cu 
maximum de randament
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Plenara C.C 
al U.T.M. 

din Albania
După oum anun{ă Agenția 

Telegrafică Albaneză, la Ti
rana a avut loc plenara Co
mitetului Central al Uniunii 
Tineretului Muncii din Alba
nia care a ascultat și a dis
cutat raportul prezentat de 
D. Briscu. secretar al C.C. al 
Uniunii, ou privire la sarci
nile Organizației de tineret in 
legătură ou traducerea in via
ță a hotăririi plenarei din de
cembrie a C.C. al Partidului 
Muncii din Albania, care a 
trasat măsurile pentru dez
voltarea continuă a agricul
turii.

Interes crescînd 
pentru studierea 

limbii ruse in S.U A.
NEW YORK 8 (Ager

pres). — într-un articol in
titulat „Boom în studierea 
limbii ruse" revista ameri
cană „United Slates News 
and World Raport" scrie că, 
potrivit datelor furnizate de 
Direcția învățămîntului, lim
ba rusă este predată in pre
zent în 415 colegii și univer
sități din S.U.A. Direcția în
vățămîntului a arătat de ase
menea că în afară de cei 
15.000 studenți din colegii 
care studiază limba rusă, a- 
ceastă limbă este învățată de 
elevi din 450 școli medii și 
50 școli elementare, tn afară 
de aceasta, mii de oameni 
studiază limba rusă prin te
leviziune.

Se precizează că acum trei 
ani limba rusă era studiată 
numai în 165 de colegii.

într-o informație consacra
tă studierii limbii ruse în 
școlile din Denver, zitrul 
„Post" care apare în acest 
oraș, scrie câ incepînd din 
anul viitor in toate școlile 
din Denver va fi introdus un 
program trienal de studiere a 

• limbii ruse. Limba rusă, scrie 
ziarul, are o mare importan
ță pentru oamenii de știință, 
tehnicieni, businessme/u, fMC 
ționnrii guvernamentali, Iile- 
rați ;i profesorii de limbi 
ttrăine.

Manifestație 
studențească în Belgia 

împotriva 
terorii franchiste

Studenții de la Universita
tea liberă din Bruxelles u 
organizat o mag’festahe de 
protest împotriva terorii frac- 
chiste din Spania. Studer.;.: 
au manifestat pe străzile o- 
rașului cerind eliberarea stu
dentului spaniol Mootero, 
condamnat la moar» de 
un tribunal din Madrid 
pe motiv că ar fi participat 
<a un complot și ar fi pro
vocat o explozie intr-o dâd:rt 
din Madrid. Demonstra * : a 
studenților a durat două ore.

_ De peste hotare JI
A!6tur| d« membrii Uniunii Tineretului Sodalist din 
R. P. Polonă, tinerii de ‘ '
,A Wonki“ din Szczecin și-ou luat angajamentul 
să termine cu • luni incinte
de 10 tone ,Jcnek Knasleki". Fotografia noastră vă 
prezintă un grup de tineri mantind ancora vasului

Programul vizitei
lui N. S. Hrușciov în Franța

PARIS 8 — Corespondentul 
Agerpres transmite: La Paris s-a 
făcut cunoscut programul vizitei 
lui N. S. Hrușciov in Franța. El 
va sosi la 15 martie, la ora 10 
pe aeroportul Orly unde va fi 
întâmpinat de președintele De 
Gaulle, premierul Debre «i nu
meroase alte personalități. De
oarece pista din fața vechei 
aerogări este prea slabă pentru 
a suporta greutatea avionului 
„T.U.-114*4, cel mai mare avion 
comercial din lume, acesta se 
va opri în fața clădirii noi. 
Noua clădire nu este terminată 
încă și de aceea a fost necesar 
să se construiască în această 
parte a aeroportului o mare sa’â 
de primire provizorie. După re 
vor fi trase 101 lovituri de tun 
în semn de salut vor lua cuvin- 
tul generalul De Gaulle «i N. S. 
Hrușciov. La Paria, N. S. Hmș- 
ciov și persoanele care îl vor 
însoți vor locui în apartamente
le de la Quai d’Orsay. în cursul 
primei zile a vizitei sale N S. 
Hrușciov va ivea o întrevedere 
cu generalul De Gaulle Ia pala
tul Elysee. Programul mai cu
prinde depunerea unei coroane 
de flori la mormintul Soldatului 
Necunoscut de la Areal de 
Triumf și la cripta celor 15 eroi 
ai ultimului război moedial 
Mont Valeriea ; un zbor cu 
copierul d*a«uprj cartierelor 
ale Piriidui, o ictîlnire 
membrii corpului diplomatic, • 
recepție la Palatul Elyaee.

în riua de 16 martie vor avea 
loc o nouă întrevedere cu preșe-

la 
eii- 
BOÎ

dintele De Gaulle, o vizită la 
primărie unde înaltul oaspete va 
fi primit de președintele consi
liului municipal Pierre Devraig- 
nc, o vizită la Camera de Co
merț. Seara ambasada sovietică 
va oferi • recepție.

Joi 1“ martie la ora 9.30 N. S. 
Hrușciov va vizita casa din stra
da Marie Roșe in care a locuit 
V. I Lenin intre 1909 și 1912. 
în cursul acestei zile vor conti
nua caavorbirile cu generalul De 
Gaulle m va avea loc o masă 
oTerilâ de Asociația presei di- 

De ademenea N. S. 
va primi pe membrii 

grupului parlamentar Franta- 
UJLSlS. După o nouă recepție 
la ambasada «ovieticâ premierul 
sovietic va asista la un spectacol 
cu opera Carmen**.

în ziua de 18 martie preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R^-S. va călători cu trenul de 
la Pari» la Bordeaux. oprindu-«e 
pentru a vizita castelele Cham- 
bord «i Cheuonceaux. de pe riul 
Latre. Atei conducătorul sovietic 
va E mluUt de Chaban Delmas, 
președintele Adunării Naționale, 
care este «i pnmărul acestui o- 
ras.

La 19 martie N. S. Hrușciov 
șt persoanele care îl vor însoți 
se vor afla la Tarbes. De acolo 
var pleca la P«u «i vor vizita 
apoi noile instalații de 1> Lacq, 
care prelrrreaxâ gazul dintr-un 
mare râ*-âmînt descoperit de cu- 
rird- înapoiat la P«u, președin
tele Consiliului de Miniștri *1

Uniunii Sovietice va discuta cu 
personalitățile departamentului.

în dimineața zilei de 20 mar 
tie ei î«i vor continua călătoria 
spre Marsilia. La Marsilia, unde 
vor fi la 21 martie. N. S. Hruș- 
ciov va vizita diferite școli și 
facultatea de medicină, plecînd 
apoi seara spre Lyon. A doua 
zi premierul sovietic va sosi la 
Dijon, unde va fi primit de ca
nonicul Kir, primar al orașului 
și decan de vîrstă al Adunării 
Naționale. Oaspeții sovietici vor 
pleca apoi spre Nancy.

La 23 martie vor fi vizitate 
turnătoriile de la Pont-a-Mous- 
son și Fabrica de țevi de la 
Belleville (localități în apropie
re de Nancy). După amiază 
N. S. Hrușciov va vizita cîmpul 
de bătălie de la Verdun. în a- 
ceeași zi oaspeții vor sosi la 
Reims.

Ia 24 martie vot fi vizitate 
podgoriile Mdet și Chandon, de 
lingă Epernay, unde se face ce
lebra șampanie, Fabrica de la 
Chantereine și Uzinele de utilaj 
greu de la Lille-Caii.

Ziua de 25 martie va fi con
sacrată vizitării unor mari între
prinderi textile de 
și apoi crescătoriile 
la Reville (lîngă 
La 26 martie N. S.

Rouen. Zilele de 27 și 
vor fi consacrate con- 
cu președintele De 
palatul Rambouillet.

la Roubaix 
de vite de 

Cherbourg). 
Hrușciov va

U.R.S.S. se pronunță neabătut 
pentru interzicerea armei nucleare

— Răspunsul lui N. S. Hruțciov la o scrisoare 
a conducerii organizațiilor de femei din Japonia —

cin cu privire la asigurarea 
securității. care constituie o pri
mejdie pentru pacea întregii 
lumi.

In răspuns, care poartă data 
de 7 martie. N. S. Hrușciov sub
liniază că guvernul sovietic este 
- ; r.jrul unei dezarmări gene

ra. e și totale și se pronun.ă in 
mod neabătut pentru interzicerea 
ar^e a^esce și. in primul 
nzd. a cu această

„Cartea albă“ 
britanică

Nu de mult guvernul Horii 
Britanii a dat publicității ^Car
tea albă" in problema apărăm" 
întocmită de către Ministerul de 
Război. Apariția acestuâ»docu- 
ment oficial a constituit o amari 
surpriză pentru opinia publici 
engleză.

„Cartea albă** începe cu cuvinte 
care merg la inima oricărui om 
cinstit : ,.Noi intenționăm si fa
cem tot ceea ce depinde de noi 
pentru a obține pe calea tratati
velor dezarmarea controlata'*.

Poleiala cu care s~a încercat 
să se acopere „Cartea albă** este 
imediat și total destrămată. în
tregul document a fost de fapt 
elaborat cu scopul ingrat de a-i 
convinge pe englezi de necesita
tea măririi cheltuielilor militare 
ale Marii Britanii în anul finan
ciar 1960-1961, pină la 
1.630 000.000 lire sterline, adică 
cu 115.000.000 lire mai mult fața 
de prevederile bu
getului anului tre
cut. Această u- 
riașă sumă va fi 
îndreptată în di
recția creării de 
noi rachete cu 
focoase nucleare 
și în construcția de submarine 
atomice.

Hotărîrea guvernului britanic 
pare ciudată tocmai intr-o perioa
dă cind în situația internațională 
își fac loc din ce în ce mai mult 
semnele destinderii încordării. Ea 
este în contradicție și cu multe 
declarații anterioare ale unor 
înalte personalități britanice. Ast
fel, încă in anul 1956, actualul 
prim-ministru Macmillan, pe a- 
tunci ministru de finanțe, decla
ra : „Povara cheltuielilor noas
tre militare este prea mare. Și 
dacă noi am putea să le reducem 
la 700.000 000 lire sterline, noi 
ara transforma forța posibilități
lor Angliei". Acum însă, se re
zervă cheltuielilor 
700 milioane lire 
1.630 milioane lire sterline. Oare 
opinia lui Macmillan din anul 
7956 nu mai este astăzi valabilă? 
Ce silește atunci Anglia să-ți 
accelereze pregătirile militare ?

Citind iCartea albă1* ai putea 
crede că împotriva Angliei s-ar 
pregăti din moment în moment 
o agresiune. Cîțiva trubaduri en
glezi ai „războiului rece** se stră
duiesc în fel și chip să vîntura 
asemenea gogorițe. Autorii

jCărții WW* Ureerei m juztifi- 
n atertree alocați dor pentru 
îaarwore, rduind nuițleifU ca- 
io»■ ii despre o pretinsă pri
mejdie comunistă". Opinia pu
blici țtie uui foarte bine ei An
glia nu este amenințată ut nici 
un fel de rreo primejdie din 
partea Uniunii Sovietice fi « ce- 
lorlaUe țări socialiste. Pini fi zi- 
arul conservator ^Sunday Times" 
spulberă aceste gogorițe scriind 
ci .jiu exista nici cele mai mici 
semne care sâ indice că Rusia a 
intenționat vindea, în trecut, sau 
r« area intenția unei agresiuni**. 
O serie de ziare engleze nu pot 
sâ ignoreze eforturile neîncetate 
ale Uniunii Sovietice pentru ob
ținerea interzicerii războiului 
prin dezarmarea generală fi to
tală. faptul ce ea efectuează sis
tematic în mod unilateral redu
cerea propriilor forțe militar».

Cetățeanul

bg a card cu pnv-.re ia dezar- 
r.: p^rnalK politia de pe po

rții d* forță. Nu putem decit să 
regretăm, arată Hrușciov, că și 
guvernai Japoniei, care a înche- 
lat un nou tratat militar cu 
S.UJU i pornii pe această cale.

Aceasta nu poate sâ nu com
plice relațiile dmire state și cre
ează o primele pentru pace, 
in spec:a. in Extremul Orient, a 
deciarat N. S Hrușciov. Parti
ciparea la al anțe militare, in
stalarea de baze militare străine 
pe teritoriul Japoniei aduc gra
ve prejudicii independenței țarii.

N. S. Hrușciov subliniază că 
L’rxuoea Sovietică s-a pronunțat 
și se va pronunța întotdeauna în 
mod neabătut pentru lichidarea 
blocurilor militare și a bazelor 
militare de pe teritoriile străine, 
pentru dezvoltarea prieteniei și 
colaborării între state pe baza 
principiilor coexistenței pașnice.

Cu

Gwnfarurf
englez a primii cu 

indignare hotărî
rea guvernului 
britanic de acce
lerare a cursei 
înarmărilor, deoa
rece el este acela 
care este nevoit 
să suporte po- 

cheltuielilor mili-

militare nu 
sterline, ci

vara
tare. S-a calculat, de pe. acum, 
că fiecare familie britanici va 
trebui să plătească săptâminal 
pentru cursa inutilă fi periculoa
să a înarmărilor cile doua fi ju
mătate lire sterline. Ziarul en
glez „Daily Worker** a făcut un 
mic calcul in legătură cu ce s-»r 
putea face dacă bugetul miLtor 
al Angliei s-ar reduce aproxima
tiv la suma pe care a indicat-o 
Macmillan acum 4 ani. Ziarul 
arată că s-ar putea construi 
400.000 locuințe, 400 de școli e-, 
le men tare și medii, pe deplin u- 
tilate, 5 universități pentru 5000 
studenți fiecare, s-ar putea ma
jora săptămînal cu o liră plata 
minerilor și feroviarilor, s-ar pu
tea micșora aproape la jumătate 
impozitul pe cumpărături, care 
ajunge astăzi in medie la 3O°,'o 
din valoarea lucrului cumpărat 
etc.

In loc de toate acestea, po
porul englez va primi un nou lot 
de rachete cu focoase nucleare, 
noi bombardiere, submarine Co
mice ți tancuri, care se vor pro
duce în comun cu Germania Oc
cidentală.

LUCIAN ROLEA

ajunge la
28 martie 
vorbirilor 
Gaulle Ia
în acest timp N. S. Hrușciov va 
vizita Palatul de 
și Uzinele Renault 
La 28 martie N. S. 
răspunde ziariștilor
unei conferințe de presă la Ram
bouillet. El va părăsi Franța la
29 martie pe bordul unui avion 
„TU-114".

la Versailles 
de la Flins. 
Hrușciov va 
cu prilejul

la Șantierele navale

construirea vasului

prilejul Zilei internaționale a femeii

ȘEDINȚA FESTIVA 
DE LA MOSCOVA

MOSCOVA 8 (Agerpres). 
TASS transmite:

In Palatul Mare al Kremlinu
lui a avut loc la 8 martie o 
ședință festivă consacrată celei 
de-a 50-a aniversări a Zilei in
ternaționale a femeii.

In prezidiul ședinței au luat 
Ioc Averki Ar is iov, Leonid 
Brepev, tkaterina Furțeva, Ni
kita Hrușciov, Nikolai îgaațov, 
Frol Kozlov, Anastas Mikoian, 
Nuntdin Muhitdinov, Mihail Sus
lov, Piotr Pospelov, Demi an Ko- 
rotcenko, Aieksei Kosighin, 
Dmitri Poleanski.

Printre cei invitați la ședință 
se aflau femei veterane ale miș
cării revoluționare, fruntașe în 
producție, activiste pe tărîmul 
științei și culturii, oaspeți stră
ini : delegațiile de femei din Bul
garia, Cehoslovacia, R. P. Chi
neză, R. D. Germană, R. 
Mongolă, Polonia, Romînia, Un
garia. A participat de asemenea 
Viola Duhearst, activistă pe târ 
rim obștesc din Canada.

Deschizînd ședința, Elena 
Prosvetova, vicepreședintă a Co
mitetului Executiv al Sovietului 
din Moscova, a subliniat marele 
aport ai femeilor sovietice la 
construirea socialismului în 
U.R.S.S.

La ședința festivă au rostit 
de asemenea cuvîntări Serafima 
Kotova, Erou ai Muncii Socia
liste, ajutor de maistru la fi
latura „Kalinin", Tamara Moro
zova, președinta colhozului „Ki
rov- de lingă Moscova, Evghe
nia Budnițkaia, doctor în științe 
biologice, artista Vera Orlova, 
studenta Ludmila Fomina.

Participant la ședință au 
adresat o scrisoare Comite
tului Central al P.C.U.S. în 
care exprimă mulțumiri partidu
lui și guvernului pentru grija 
față de femeia mamă, pentru 
educarea copiilor, pentru ridica-

rea continuă a bunăstării 
porului sovietic.

Tot în ziua de 8 Martie, în 
Palatul Mare al Kremlinului au 
fost decorate cu Ordinul Lenin 
și Medalia de aur „Secera și 
Ciocanul**, 253 de femei cărora 
li s-a decernat titlul de Erou 
al Muncii Socialiste. Totodată 
au fost înminate ordine și me
dalii ale U.R.S.S. unui mare 
grup de femei din cele 10.000 
decorate cu prilejul celei de-a 
50-a aniversari a Zilei interna
ționale a femeii.

Comitetul Central al P.C.U.S., 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R-S.S. și Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. au oferit în Palatul 
Mare al Kremlinului o recepție 
în cinstea zilei de 8 Martie. La 
recepție au participat peste 1500 
de persoane.

N. S. Hrușciov, a rostit o 
scurtă cuvîntare de salut.

0 nouă sentință arbitrară 
lui Glezos

In R. P. Ungară
Manifestări consacrate prieteniei 

romîno-ungare
BUDAPESTA 8 (Agerpres) — 

între 1 și 7 martie, în orașul 
Eger din R. P. Ungară a fost 
organizată o săptămină a prie
teniei romîno-ungare.

Cu acest prilej »-a organizat 
o expoziție de reproduceri din 
arta plastici contemporană romi- 
neasci. o vitrină de cărți romî- 
nești și au fost ținute conferințe 
despre realizările poporului ro- 
min în anii de democrație popu
lară și despre viața tineretului 
din R. P. Romînă.

Cu prilejul manifestărilor orga.

nițate pentru sărbătorirea celei 
de-a 15-a aniversări a eliberării 
R. P. Ungare de sub jugul fas
cist. organizația de tineret de la 
fabrica textilă „Loden Poszto 
Gvar“ din Budapesta organizează 
între 1 și 30 martie o lună a 
prieteniei romîno-ungare.

Tineretul fabricii și-a propus 
ca în această lună să depășească 
sarcinile de producție și să or
ganizeze acțiuni de popularizare 
a R.P.R.. pentru c« astfel să 
contribuie la întărirea prieteniei 
tineretului dtn cele două țări.

împotriva
ATENA 8 (Agerpres). — Tri

bunalul penal din Atena a pro< 
nunțat sentința în noul prozrs 
înscenat patriotului grec Mano- 
lis Glezos precum și actualului 
director al ziarului „Avghi", 
Leonidas Kirkos, acuzat pentru 
că a luat atitudine 
sentinței nedrepte pronunțate 
de tribunalul militar împotriva 
lui Manolis Glezos și a altor de- 
mocrați greci. Tribunalul pe
nal l-a condamnat pe Manolis 
Glezos la 7 luni închisoare și pe 
Leonidas Kirkos la 5 luni în
chisoare. De asemenea, potrivit 
hotăririi tribunalului, ziarul 
nAvghi“ este lipsit pe timp de o 
lună de posibilitatea de a-și mai 
procura hîrtie de ziar în condi
ții lesnicioase. Hotărîrea luată 
împotriva lui Glezos este mo
tivată de faptul că acesta a dat 
recent publicității o scrisoare în 
apărarea sa, criticînd sentința 
pronunțată împotriva sa de tri
bunalul militar. Cazul Glezos 
va fi examinat în Areopag la 
12 martie iar actualul proces ur
mărea de fapt demonstrarea de 
către autorități a legalității ur
măririi lui Glezos și a sentinței 
tribunalului militar.

Sentința tribunalului penal 
nu numai că prelungește ter
menul de detențiune al lui Gle
zos, dar îngreunează în același 
timp lupta pentru anularea sen
tinței tribunalului militar și îl 
lipsește pe patriotul grec de a 
critica această sentință. Sentin
ța tribunalului penal crează un

Cine este 
vinovatul ?

împotriva

precedent periculos. Pe viitor 
orice om politic sau orice ziar 
grec care vor formula critici la 
adresa unei hotărîri a tribuna
lului militar vor putea fi con- 
daipnați în mod arbitrar pe mo
tiv că au „adus injurii** auto
rităților și justiției. în felul a- 
cesta libertatea presei a fost 
mult știrbită în Grecia.

In cursul procesului, fruntași 
ai vieții publice și politice din 
Grecia au demascat netemeinicia 
acuzațiilor aduse și caracterul 
nejust al persecuțiilor îndrep
tate împotriva eroului național 
grec Glezos și a celorlalți de- 
mocrați.

MOSCOVA. — Ziarul 
din 8 martie publică un articol 
consacrat luptei femeilor pentru 
o pace trainică In lumea întrea
gă semnat de Elena Teodor eseu, 
secretară a Federației Sindicale 
Mondude.

BERLIN. — La Berlin s-a a- 
nunțat că ta 29 februarie a c. la 
Havana capitala Cubei, a fost 
semnat un acord comercial și de 
Piăți între Banca Națională a 
Cubei și Banca de Emisie e 
R.D.G ceea ce creează premi
sele unei man extinderi a rela
țiilor comercial^ dintre cele două 
tin.

ATENA. — Greva tipografilor 
din Atena și Pireu continuă. La 
7 martie s-au alăturat greviști, 
lor ziariști de ta ziareie 
Atena. Greviștii protestează 
potriva ofensivei guvernului 
supra libertății presei și 
îmbunătățirea condițiilor 
muncă și a celor materiale.

Datorită acestei greve de mari 
proporții a lucrătorilor din pre- 
să. la Atena și Pireu nu au a- 
pă'rut ziarele de patru zile.

WASHINGTON. - La 7 mar. 
tie, președintele S U.A., Eisenha. 
wer. s-a înapoiat la Washington 
din călătoria sa pr n țările Ame. 
ricii Latine. Președinte e 
urer a petrecut ultimele 
la Porto Rico.

NICOSIA. - Potrivit 
k>r agenției Reuter, la --------
ax. Ahmet Emin Yalman. redac. 
tor și proprietar al ziarului in
dependent turc ..Vatan“. a Fost 
judecat pentru „vina** de a fi 
publicat un artxol considerat 
prea critic la adresa primului mi
nistru turc. Adnan Menderes. El 
a fost condamnat ia 1 an și 3 
luni închisoare.

ROMA — In searj zilei de 7 
martie a avut loc sub auspiciile 
Filarmonicii din Roma un con. 
cert al baritonului Dan lordăche. 
seu. prim-solist al Teatrului de 
Operă și Balet din București, a. 
companiat de pianistul Giorgio 
Favaretto. Concertul s-a bucurai 
de mult succes.

din 
Im- 

a- 
cer 
de

Eisenho- 
trei ziie

relatări-
7 martie

Cum concep colonialiștii modernizarea șl automatizarea colonii.
Desen de N. CLAUDIU

DIN TOATE
COLȚURILE LUMII

O ADUNARE 
A FEMEILOR IN TURCIA 

ÎMPRĂȘTIATA DE POLIȚIȘTI

ISTANBUL 8 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 6 martie, 
intr-unui din cartierele Istanbu- 
lului poliția a împrăștiat o adu
nare a organizației de femei de 
pe lingă Partidul popular-repu
blican din opoziție.

Polițiștii înarmați cu bastoane 
și grenade cu gaze lacrimogene 
au pătruns in dadirea unde avea 
loc adunarea și au alungat cu 
forța femeile in stradă.

un cuțit semnul organizației te
roriste Ku Klux Klan, apoi l-au 
părăsit lâsindu-l atîrnat de co
pac cu picioarele in jos. Turner 
s-a dezlegat cu mare greutate 
și s-a tîrît pină la un post de 
pază din apropiere; el ' ' 
internat îil spital în 
gravă. \

Asociația națională 
propășirea populației de 
loare a protestat energic în le
gătură cu acest nou act de lin
șaj.

pentru 
cu

KU KLUX KLAN-UL AMERICAN 
IN ACȚIUNE

Agenția United Press Inter
national relatează că la 7 mar
tie patru tineri albi au atacat 
în apropiere de Houston, statul 
Texas pe Felton Turner, un 
negru în vîrstă de 27 de ani, 
s:l;ndu-l sub amenințarea revol
verului, să-i urmeze într o pă
dure. Ad agresorii l-au legat 
de un copac și, după ce 
bătut cu funii și un lanț 
fier, i-au crestat pe piept

l-au 
de 
cu

VAL DE FRIG ARCTIC 
IN S.U.A.

Presa americană relatează că 
în urma unui va! de frig arc
tic, în multe regiuni din Sta
tele Unite îndeosebi în statele 
Iowa, Irdiana, Missouri, Illi
nois și Tennessee temperatura 
a scăzut din nou brusc.

Agenția United Press 
national relatează 
calamitate a 
Unite daune 
dolari. Din 
pierit 174 de

Inter- 
că această 

pricinuit Statelor 
de milioane de 

cauza frigului au 
persoane. «

KABUL 8 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 7 martie 
Muhammed Daud, primul mini
stru al Afaganistanului. a orga
nizat o conferință de presă pen
tru reprezentanții agențiilor stră
ine și ai presei locale.

Vorbind despre tratativele so- 
vieto-afgane, Muhammed Daud, 
a declarat că aceste, tratative au 
fost prietenești și in cursul lor 
nu s-au ivit nici un fel de difi
cultăți.

Totodată el a arătat că din 
păcate agențiile și presa țărilor 
occidentale răspîndesc născociri 
despre Afganistan. Ele scriu, de 
pildă, că primind ajutor din 
partea Uniunii Sovietice, Afga
nistanul intră sub influența co
munismului. Noi însă, a declarat 
Muhammed Daud, ducem o po
litică de neutralitate. Orice țară 
care dorește să ne ajute poate 
face acest lucru. Noi vom primi 
orice fel de ajutor dacă acest 
ajutor nu este însoțit de condiții 
politice.

Vorbind despre politica de re
forme promovată de guvernul 
Afganistanului, primul ministru 
a declarat că toate aceste refor
me urmăresc întărirea indepen
denței țării, realizarea libertății 
depline și a independenței Af
ganistanului in toate domeniile 
vieții. Noi urmărim să ajungem 
la o treaptă a dezvoltării socie
tății în care să se poată efectua 
reforme democratice și să edu
căm poporul afgan pentru a în
lesni democratizarea țării, a 
spus el.

Referindu-se la problema in
tensificării propagandei împotri
va Afganistanului, desfășurată 
de posturile de radio și presa 
Pakistanului, Muhammed Daud 
a arătat că intr-adevăr în ulti
mul timp această propagandă 
s-a intensificat mult.

Crește teroarea franchistâ 
Spania

• Autoritățile franchiste au executaf 
un student spaniol

(Agerpres). — 
Presse - anunță 
de 8 martie a
Madrid studen-

Do-

MADRID 8 
Agenția France 
că in dimineața 
fost executat la
tul spaniol Antonio Abad 
noso, condamnat Ia rr.oarte săp- 
tămtna trecută de către autori
tățile franchiste. Ziarele occiden
tale au anunțat încă de acum 
c-.teva zile despre condamnarea 
lui Donoso subliniind că sen
tința împotriva sa a fost moti
vată de pretinsa participare a 
studentului spaniol la așa-zisul 
„complot cu bombe” anunțat cu 
multă publicitate de autoritățile 
franchiste.

In realitate, după cum au ară
tat corespondenți de presă occi
dentali, la Madrid domnește pă
rerea că acest așa-zis „com
plot” este in realitate o însce
nare a autorităților franchiste 
care încearcă în felul acesta să 
creeze o diversiune și să-și jus-

tifice noile măsuri represive și 
valul de teroare dezlănțuit îm
potriva democraților spanioli. 
Săptămînalul „France Observa- 
teur“ publica astfel o relatare 
din Madrid în care sublinia că 
numai in decurs de trei zile, 
dintre care o zi înainte de a 
se publica știrile cu privire la 
descoperirea bombelor, au fost 
arestate în capitala Spaniei 150 
de pe'soane. Cit despre bombe, 
adaugă revista, după cum reiese 
din știri, ele au fost găsite „în 
condiții intr-adevăr foarte ciu
date14.

„Publicitatea făcută unor
tentate, probabil înscenate — co
mentează în încheiere „France 
Observateur44 — permite regimu
lui franchist să-și accentueze re
presiunile. Insă arestările nume
roase nu pot ascunde grava 
neliniște care domnește in Spa
nia",

a-

într-un material bogat ilustrat 
revista vest-germană „Milnchner 
Illustrierte** redă călătoria plină 
de surprize a doi dintre reporter 
rii săi. Ei au pornit în urmări
rea, pe străzile New York-ului, a 
mașinei de serviciu a poliției cu 
care cîțiva detectivi specializați 
în „delicvența juvenilă** își fă
ceau rondul. Autorii nu vor să 
arunce doar o privire asupra 
cartierelor newyorkeze în care 
bande de tineri bine organizate 
provoacă scandaluri, jafuri, comit 
crime. Ei și-au propus chiar să 
afle care sint cauzele acestor ne
legiuiri, ce' stă la baza decaden
ței zecilor de mii de tineri neto- 
yorkezi cu cazier la poliție. Pen
tru aceasta au consultat mulți lo
calnici, cîteva personalități avînd 
contingență cu problema.

Trebuie știut că fenomenul 
despre care e vorba, datorită di
mensiunilor sale îngrijorătoare, 
nu este tratat deloc cu ușurință 
de poliția din New-York. în ca
drul ei au luat ființă „secții de 
tineret" ; 800 de bande „active** 
și 80 „supraactive** sini perma
nent supraveghiate de un corp 
de detectivi imbrăcați civil (unii 
pătrunzînd chiar în rîndul aces-' 
tor bande). 100 de educatori, 
special instruiți, încearcă să acți
oneze pentru a mai atenua lucru
rile. „Totul este minunat organi
zat'* — exclamă plini de îneîn- 
tare reporterii de la „Miinchner 
Illustrierte**. Și totuși, în anul 
1959, 70.000 de tineri newyor- 
kezi au dat de lucru poliției, iar 
numărul lor este in continuă 
creștere. „De ce poate totuși cri
minalitatea juvenilă să ia o am
ploare atit de mare ? De ce sînt 
îngrijorate autoritățile de pers
pectiva ca în zece ani New-Yor- 
kul să se transforme într-un in
fern — după cum prezice istori
cul american Oscar Handlin 
se întreabă revista amintită. 
De ce ?

La început, ei sînt amarnic în
șelați de patroni. Salarii mizere, 
locuințe mizere — așa începe... 
La strada 110, virăm spre stînga. 
Parcă am nimerit în altă lume. 
Casele au o culoare întunecată 
și sînt murdare. Trotuarele sîni 
sparte. La marginea străzii se 
ridică munți de gunoaie... De 
cîteva zile, de cind s-a descoperit 
un centru de stupefiante, bandele 
de tineri de prin împrejurimi 
sint alarmate... Șoferul nostru 
este bine informat. El citește zi 
de zi ziarele bulevardiere ah 
New-Yorkului. Din ele . cur& 
mări de singe..,

Dintre tinerii asasini arestați 
în 1959 nici unul nu știa si 
citească bine... „Jim al meu t 
băiat bun — plînge o mame 
venită la interogarea fiului ei 
de către polițiști. El este cu
minte și mă ajută la muncă. A 
nimerit însă într-o „societah 
proastă..."

ic
Am spicuit cîteva idei din re 

portajul amintit. Și totuși cei dl 
la „Miinchner Illustrierte** n-ai 
găsit un răspuns la întrebaret 
„de ce poate să ia criminalita 
tea juvenilă o amploare atît dt 
mare in S.U.A.**. Ei n-au văzu 
sau n-au vrut să vadă ca reme 
diu al delicvenței juvenile decî 
intervenția polițienească. E ade 
tărat. poliția își face datorii 
opărind „sacra proprietate indi 
tiduală", ferindu-i pe business 
mani de neplăceri, ocrotindu-li 
buzunarul și profiturile. Da 
cauzele care generează crimina 
litatea în rîndul tineretului a 
meri can sînt de ordin social — 
mizeria, exploatarea, pervertire^ 
morală săvîrșită sistematic prii 
film, literatură și televiziune 
isteria războinică. Aceste cauz< 
sînt izvorul delicvenței juvenile 
dar ele sînt ocolite în moi 
conștient de redactorii lu 
„Miinchner Illustrierte" care si 
feresc să pună degetul pe rana 
deoarece ar trebui să ia atitu 
dine împotriva orînduirii capita 
liste.

Degeaba se căznesc polițiști 
din New-York să-i facă pe aceșt 
tineri să părăsească strada, ni 
ea este izvorul răului. Strada ești 
doar un simplu teatru de opera 
țiuni. Delicvența juvenilă îi 
S.U.A. ca și în alte țări occiden 
tale este un fenomen generat di 
orînduirea socială capitalistă îi 
descompunere.
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Pentru sporirea contribuției la întărirea
economico-organizatorică a colectivei

Spre seară, din toate colțurile 
satului, grupuri compacte de 
tineri se îndreaptă către că
minul cultural. Mul-fi n-au mai 
avut vreme să treacă pe la 
sediul colectivei să-și lase unel
tele cu care lucraseră peste zi. 
Nicîunul nu voia să întîrzie 
sau să lipsească de la această 
adunare a organizației de bază 
U.T.M. Așa că, pe măsură ce 
veneau tinerii, la ușa căminului 
se strî'ngeau grămadă furci, lo- 
peți, iar sala răsuna din ce în 
ce mai puternic la larma pe 
care o făceau băieții și felele din 
colectivă. Petre Copilu, secre
tarul organizației U.T.M. din 
colectivă și Vasiie Tudor, secre
tarul comitetului comunal 
U.T.M., intră în vorbă cînd 
unii cînd cu alții.
- Frig, băieți? 

. — Frig al naibi, răspund 
Berii.

— Laa-că acum începem 
atunci o să ne 
cuții, le 
Vasiie 
toți?

Petre 
dresase 
de cîteva ori privirea prin sală,

— Eu zic să începem.
In sală s-a făcut liniște.
— După cum știți, spuse Pe-< 

tre Copilu deschizînd adunarea, 
astăzi vom analiza activitatea 
desfășurată de organizația 
noastră în anul 1959 și sarci
nile ce ne revin pe anul acesta 
în lumina documentelor Plena
rei a VIH-a a C.C. al U.T.M. 
pentru a contribui și mai mult 
la întărirea economico-organi
zatorică a gospodăriei. Dau 
cuvîntul tov. Oprea Aurelian.

Referatul e scurt. In cuvinte 
puține dar convingătoare refe
ratul vorbește despre 
In muncă a tinerilor 
viști...

.m Brigada de cîmp i 
tului in care a lucrat 
majoritate a utemiștilor, s-a si
tuat in anul 1959. pentru a 
treia oară, in fruntea celorlalte 
brigăzi din gospodărie. De pe 
cele 318 ha. de teren, pe care 
le-a avut in grijă brigada tine
retului, s-a obținut o recoltă 
mai mare de gria, porumb, 
floarea-soarelai. Totodată ti
nerii au însilozat 700 tone po
rumb furajer, au transportat și 
încorporat în sol 150 tone de bă
legar. au efectuat lucrări de cu
rățire și întreținere a 70 ha. 
pășune și au colectat 2.000 kg. 
de fier vechi.

...In lumina noilor sarcini care 
stau in fața tineretidui de la sa*e 
organizația U.T.M. și-a propus 
să sprijine prin toate forțele.

spune 
Tudor.

cu

M-

încîlzim la dls- 
cu subînțeles 

S-au adunat

căruia i se &Copilu, 
întrebarea, își rotește

hărnicia 
colecti-

a tinerc- 
marea

------- •--------

Cercurile științifice 
în preajma 

sesiunii științifice
(Urmare din pag.

eonțirudului de apă 
„Potcoava

Și cercul de științe 
și-a orientat tematica spre 
zolvarea problemelor practice
urmărind îndeosebi aspectul 
economic al acestora. Lucrarea 
„Probleme ale creșterii produc
tivității muncii la întreprinderea 
„Prutul" Galați", dă o seamă de 
soluții, de căi practice pentru 
scăderea prețului de cost al 
produselor în această întrepriri- 
dere,

— In ce stadiu se 
crărtîe științifice care 
prezentate la sesiunea 
fică studențească de la slîrșitul 
lunii martie?

— Spre deosebire de alți ani, 
temele lucrărilor științifice pen
tru acest an au fost stabilite 
încă din vară. Aceasta a asi
gurat posibilitatea întocmirii de 
către fiecare cerc științific a 
unui plan concret de muncă, 
repartizarea din timp a teme
lor membrilor cercurilor etc. A- 
ceastă măsură era menită și să 
asigure o ritmicitate, o conti
nuitate a muncii studenților, 
să evite lucrul în asalt. Aceasta 
rtu s-a realizat insă in toate 
cercurile. Unele cercuri științi
fice, cum ar fi de pildă, cercul 
de mecanică și rezistență, cer
cul de organe de mașini și 
altele, nu au respectat planu
rile de muncă, neținînd in de
cursul primului trimestru nici o 
ședință de cerc. In decursul 
primului trimestru abia au ter
minat stadiul de documentare 
al lucrărilor. Pentru aceasta 
întocmirea lucrărilor, elabora
rea propriu-zisă a lor, a rămas 
o sarcină de îndeplinit în lu
nile februarie și martie. Munca 
aceasta în asalt dăunează fi
rește calității lucrărilor.

Majoritatea cercurilor au lu
crat însă cu continuitate, per
severent și se poate spune că 
la o lună înainte de sesiunea 
științifică majoritatea lucrărilor 
care vor fi prezentate au fost 
terminate. Mai există citeva în 
faza de redactare, de definiti
vare.

Activitatea pasionată de cer
cetare științifică a majorității 
studenților încadrați în cercu
rile științifice, strinsa legătură 
a lor cu viața, dovedesc preo
cuparea studenților pentru re
zolvarea problemelor concrete 

băn-

dezvoltarea sectorului zooteh
nic aii gospodăriei. Și iată cum : 

Cele patru brigăzi de muncă 
patriotică să efectueze și in a- 
cest an, prin muncă voluntară, 
unele lucrări de întreținere și 
recoltare a culturilor de po
rumb furajer și floarea-soare- 
lui prin care să aducem gospo
dăriei colective o economie de 
1.440 zile-muncă. Cu alte cu
vinte fiecare utemist din orga
nizația noastră să lucreze anul 
acesta voluntar pentru gospodă
rie 
rea 
noi 
De 
colecteze în 
kg. fier vechi, ceea ce înseamnă 
că pe întreaga organizație vom 
realiza 6.000 kg. fier vechi.

voluntară 
să dislocăm

cîte 12 zile-muncă. Valoa- 
zilelor lucrate voluntar de 
se ridică la peste 43.000 lei. 
asemenea, fiecare utemist să 

acest an cîte 50

6.000 kg. fier 
Tot prin muncă 
ne-am propus

vîntui la discuții, vin și cu 
propuneri, recomandări.

— Mă gîndesc că noî am pu
tea face mai mult pentru gospo
dăria noastră, a spus utemistul 
!. Iorga. In ianuarie anul a- 
cesta, comuna noastră a fost în 
întregime colectivizată. Forțele 
organizației ncastre au crescut, 
în decursul anilor am acumulat 
o bună experiență în organiza
rea acțiunilor patriotice. Așa 
că eu zic să sporim angaja
mentele noastre: fiecare utemist 
să facă în acest an cîte 15 zile 
de muncă voluntară și să să
dească cîte 5 pomi fructiferi 
pentru gospodărie.

— Are dreptate Iorga. a spus 
utemistul P. Bogdanovich Tofl 
utemiștii din comună sint acum 
colectiviști. Acum nu mai mun
cim nici pentru moșieri $1 ak: 
pentru chiaburi, ci munckn per..

de organizațiaMăturile luate
U.T.M. din comuna „Independența** 
raionul Călârați, pentru aplicarea 

hotărîrilor Plenarei a Vftt-a 
a C C. al U. T. M.

feM

țel ariilor cit mai mult fier 
vechi; »

Și aiți utemiști care a.u Iuti 
cuvîntul în adunare (Marin 
Tudor, Gh. Marin, Ștefan Con
stantin, Ufe Marchidan) au 
vorbit cu aceeași grijă și răs
pundere despre sarcinile pe care 
partidul și organizația U.T.M. 
le pune în fața tineretului de 
la sate.

Angajamentele sint frumoase, 
au spus la adunare utemiștii 
P. Șerban și P. Reșca. Dar și 
inul trecut noi ne-am angajat 
să facem multe acțiuni intere
sante in folosul gospodăriei, 
adică in folosul nostru, al tu
turor. Unele angajamente le-am 
îndeplinit dar altele nu. La po
rumb- siloz și mai ales la sfe
cla de zahăr unee lucrări mi 
s-au făcut la timp și in bune 
condițiuni. Organizația de par
tid și conducerea gospodăriei 
n-au fost malțumrte de munca 
depusă de noi la aceste culturi. 
Anul acesta nu trebuie să se 
•mai așa ceva. Biroul
U.TJ U aibă grijă ca
organizația de bază U.T.M. și 
fiecare utenrist in parte să-și 
respecte covin tal dar.

In urma teșeați i tor și a pro
punerilor făcute de □ temi ști in 
adunare, angajamentele orga
nizației de bază U.T.M. au 
fost sponte. Un cakul sumar 
arata că dte eccnornn'e rea li
sate de «rganizapa U.T.M. prin 
acțiunile patristice, se vor pu
tea cumpăra 25 de veci cu 
apte peetm gospodăria agri
colă cotectivă

— Flăcări noștri sfer gospo
dari hanrici p pf-rri de trtițti- 
îrvi, uri-a spus după, adunare 
tar. S. Sf nn. setMKsul cm6- 
•etatai comrat de parhd. hi 
arunca politică de ©oteclivizart 
a urtregR f tetei, organizația 
de partid a tvjrt ia utxițtii din 
colectivă un de rJd-'de.
Și acrea. •• mane, de întărire 

xtairiei rilirtiir. wganiza- 
ria L'.TJL ataaifffi ji tinerii 
nr 4 x a#e ia jrrnete rioduri. 
iar ari. <.oww.,tg. avem con- 
rtegerea ei ei « ver ține de 

" Utemi^fi șl tineri? colectiviști 
dhi tom, - tedependența**. 
raional Ca'iras ’*-* iottrtfl să 
dovedească prn fapte, prin 
nraiK, ier de ai cw ri ci merită 
eceasti prețeire si încredere.

L ANDREI

al băltii

In jurul piesei

află lu- 
vor fi 

științi- La Cercul de cusături al Căminului cultural din Poem, raionul

sociale
re-

(Urmare din pag. l-a)

zolvarea problemelor 
ale producției încă de pe 
cil', facultății.

-------•--------

Erată
___  „ Kna-

din explicația fotografiei
iTona jul vasului Janek 

sickiM ,** 7 ' ‘
apărută în pag. a iV-a a ziaru
lui nr. 3364 este de 10.000.

Și a simțit cum acest drum trece 
prin toți și împreună îi va duce 
mereu la mai bine, la îndestula
re, lumină, voie bună.

Cortina căzuse. Nu știu dacă 
s-a aplaudat. Gîndesc că nu, 
fiindcă ce mi-a rămas în minte 
au fost ochii celor din solă 
core-i căutau pe vecinii lor de 
bancă. îi priveau întocmai cum 
ii priviseră și pe „actori". Ca și 
cum întîmplările de pe scenă nu 
s-ar fi încheiat, ci de abia ur
mau să se continue în sală, lată 
că au coborit în sală și „acto
rii". Oamenii încearcă să-i prin
dă cu privirea din jur în jur, 
parcă ar vrea să se lămurească, 
să înțeleagă cum de-au trecut 
dintr-o piele de om în alta, să 
înțeleagă minunea acelor în- 
tîmplări pe care le-au trăit îm
preună. Și înconjurindu-l pe ac
torul interpret, îl ghionteau 
prietenește cu :
- Bine că pînă la sfirșit ai 

înțeles și tu, bisericosule. Dar 
spuqe mă, ce-ncurci așa vorbele 
și nu ne spui odată drept, ce 
vrei ? Da vezi că noi tot te-am 
priceput.

Nu le venea să mai plece. 
Dar grupuri, grupuri tot au luat 
drumul spre casă. Printre ei și 
eroul din piesă. Acuma, doară 
la înfățișare mai semăna cu a- 
cela văzut mai înainte pe sce
nă. Intre timp, oamenii îl adău
giseră cu ce știau ei, fiecare 
din viața lor, din întîmplările 
de fiecare zl. L-au împrumutat 
de la ei. In multe. Altuia, unu 
Ion, un mutălău, altfel om cins
tit, i-au dăruit și vorbe do duh 
și răspunsuri ca șfichiul. Pe fața 
bătrînului care în piesă spunea 
că G brigadieră, dar mare lucru

se 
de

nu făcea, ou potrivit-o să 
găsească in situații destul 
grele. Dar ea nu s-a temut de 
greutăți. îl mai chema în ajutor 
pe Ion cel cu răspunsul ca 
șfichiul. li mai sarea in ajutor 
și Petruț, un utemist care nici 
nu se aflase in piesă, dar care, 
firește, nu putea lipsi într-o ase
menea întîmplare. Și așa, au 
îmbogățit-o și au meșterit ei oa
menii, piesa în acea după-amia. 
ză de duminică, din acel înde
părtat sat din sudul Dobrogeî, 
că multă vreme găseau în ea 
și răspunsuri, și pilde, și vorbe 
de haz, și îndemn.

Spuneam că n-au aplaudat la 
final. Poate că nu. Poate că da, 
n-am luat seama. Ce știu e că 
se vor obișnui cu teatrul, și vor 
răsplăti cu aplauze și jocul „ac
torilor" și cuvîntul 
torului.

Dar, cu sau fără 
final, spectacolele 
ale amatorilor, în 
majoritate neconsemnate in 
o cronică dramatică, fără fiorul 
avant-premiercler si al serilor 
de premieră, cu ținuta și cere
monialul de rigoare, fără firiti- 
serile amicilor, fără pronosticu
rile asupra viitoarelor tantieme, 
fără aprecierile în șapte văluri 
ale criticii de specialitate, a- 
ceste spectacole își duc o via
ță a lor. O viață proprie pentru 
care cea mai înaltă răsplată 
nu-i alta decit aprobarea 
participarea soectatoriior. 
singur amănunt ar mai fi 
adăugat la această viață a pie
selor într-un act. Că față de 
cele circa 40 de teatre profe
sioniste cîte numără azi țara 
noastră, scenele de amatori trec 
de opt mii. Opt mii i

scris al

aplauze 
intr-un 
imensa

au-

în 
act 
lor 

nici

Și 
Un 
de

Lp Teatrul de Stet din Galați a fost pusă in scenă de curind 
pese „Vloicu-Vodă". Iotă un grup de tineri actori pregăti n- 

dc-se să intre în scenă.
Foto : N. STELOWAN

CibOm coDstrBiti prin muncă patriotică
tica depus sute de ore de 
munci voluntară la ridicarea 
rantinei Utemifti ea Nicolae S- 
moa, Leonid Rotaru. Ion Aleea, 
Petre Costescu. au fost exemplu 
în uiuncâ.

Cu prilejul inaugurării canti
nei și în cinstea fruntașilor în 
munca patriotică, 
sală de mese a
moașă reuniune

s.

în spațioasa 
avut Ioc o fru- 
tovărășeaseâ.
LAL’RENȚIB 

mecanic

Aveti posibilități 
mai mari — 

valorificati-le!

in tr-un
Insemrwnd dintr-un început 

titlul notațiilor de față, în inten
ția noastră a fost să trecem in 
revistă piesele într-un act cîte 
s-au scris în ultimo vreme, să 
le analizăm cum și cit răspund 
ca tematică, ca probleme, ca 
realizare artistică. Dar, după 
cum se vede, altfel ni s-au orin- 
duit în minte gindurile. Poate 
că-i mai bine așa. Ca să se știe 
că piesa într-un act este numai 
aparent o cenușereasă a tea
trului „mare". De altfel, se cu
nosc capodoperele literaturii în
tr-un act dacă n-ar fi 
amintim pe Cehov, cu 
sale piese 
le nostru 
O’Neil cu 
dramatice

Păstrind 
nu salut scrisul întru-n act din 
ultimul an. E o alăturare boga
tă de nume : autori cu succes 
ca Lucia Demetrius și Horia Lo- 
vinescu, alături de nume cu to
tul noi ca Dan Tărchilâ, Ion 
Ghelu Destoinica, Mihail Joldea 
și alții. Desigur că o analiză a 
producției din ultimul an ar pu
tea da la iveală și lipsuri și 
.rămîneri în urmă. Și aceasta nu 
numai la începători ca Mihail 
Jordea a cărui „Casă din vale" 
- în treacăt fie zis, vădește o 
prea mare ușurință a Casei cen
trale de creație populară, acea
sta desigur în munca sa asupra 
textului cu tinerii scriitori. N-am 
vrea să arătăm prea multă as
prime tînărului debutant dar eli. 
beraiea patriei, tema piesei 
sale, ne este mult prea dragă 
ca să îngăduim să fie expediată 
după potriveala condeiului cu 
scheme, locuri comune, fără fio
rul poeziei, fără caractere.

Tratînd aceeași temă, dar cu

decit să-l 
genialeie 
pe mare- 
sau pe

intr-un act, 
Caragiale, 

vibrantele sale schițe 
din viața marinarilor, 
proporțiile nu pot să

reale însușiri de scriitor Dan 
Tărchilâ in „Gara mică", reu
șește - cu toate stingaciile înce
pătorului - scene de o reală 
frumusețe, creionînd in replici 
scurte personaje vii, autentice, 
caractere. însemnăm cu plăcere 
și numele lui Ion Ghelu Destoi
nica, autorul piesei „Fata tatii 
cea frumoasă", nu că n-ar fi a- 
pelat ia știutele scheme cu .con- 
fabulații și reminiscențe de lec
turi, dar optimismul și emoțio
nanta scenă a orației de nuntă 
ne îndreptățesc la lucrări și mai 
închegate, mai adevărate, de o 
poezie și mai autentică.

Și, venind vorba de poezie, 
fără de care nu se încape nici 
literatura dramatică, am vrea să 
intirziem puțin asupra primejdiei 
care bîntuie în ultima vreme și 
teatrul într-un act. E vorba de 
acea așa zisă poezie, „poezie" 
care nu e alta decit o excesivă 
literaturizare, deseori o vorbire 
greoaie, alambicată, de neînțe
les. Pentru exemplificare ne vom 
adresa textului unui vîrstnic, în 
același timp unul din cei mai 
prolifici și mai jucați autori în
tr-un act, căruia teatrul într-un 
act ii este la inimă, și îl scrie 
cu mult drag. E vorba de Tibe- 
riu Vornic. Se știe că Tiberiu 
Vornic mînuiește o limbă fru
moasă, plastică, cu firescul vor
birii populare în cel mai buh 
înțeles al său. Atunci, cum putew 
explica altfel docît doar pe sea
ma ușurinței - o ușurință de 
neîngăduit - limba ultimei sale 
piese „Paznicul stelelor". Există 
replici care caracterizează 
musețea morală a eroului 
Visalon, de 30 de ani și 
doi de cînd e în colectivă, 
nic de hotar :

w „Atîta-i de frumos hotarul

fru- 
său

re-pogube serioase uzinei. Mă 
fer la tinerii Anuțescu Dumitru, 
Florea Dumitru, care rup multe 
cuțite. Cum de nu vă doare ini
ma să irosiți otitec sute de lei? 
r-eecre cuțit cu plăcuță dură 
costă 60 de leî. Tu, Anuțescule, 
ci rupt in ‘ 
scos astfel 
buzunarul 
c-etf, core 
du-ți ocec 
ce re eu om 
e-am de secmc te, 
oxgu-at condiții 
munco.
rupt 4 
gube cproope 
Le rupeț: 
neotenți și nu știți să lucrâți așa 
cum trebuie la mașini. Și, ce e 
mai grav nici nu doriți parcă 
să invâțcți de la alții. Ungă voi 
lucrecză tineri co Petre Costkâ, 
Popescu A'-excndnj, Sto'cc Flo
rian șî Lcaio ConstantJn core nu 
ccncu—ă pe iuno deck numai 
dte 1-2 cuțite, dec* sub coefiâ- 
entji oC~ s. A- trebu sa vo gîn- 
e-t bf>e io ce cveț de locut 1 
Dor au rjrna' voi. d £ e-tfi d 
că*or ou-~re nu i-cai creinbt o5d 
dor cere s< sou masca pe 
codulâ irebw«e sâ se gindeascâ 
4 lucn^or.

Mă aoresc c’d și cu erempie- 
te ree si cu cete bune și în- 
chd riadwOe de iotă cu o zi
ce *6 veche : dne ore urechi de 
cu rit sâ c»dc dor se desc ' ieă 
ochii Și pune ^«ntec la
cort.-*«ce ce -*i6ctfva sorti
ta de tineri de c Roest cere 
se dotextecre oe -we P®"’ 
tej eco’c“c octre, să prinde 
moță ctit ir cWierji nostru, cri 
si in «rtrecgc -rină- Door este 
- tkrttec rocstră, c tineretului I

ionuane 7 cuțite. Ai 
peste 400 de lei din 
uzinei in care lu- 
te-a cohheat din- 
brâtc'â de aur după 

rivnit ctitc ci nd 
core ți-o 

omenești de 
Ș< tu Roreo la fel, ai 
cetite, aducind pa- 

de 250 lei. 
pentru că sinteți

rfis-

cînd sbciește luna. că-nv* 
căciula și-mi zic încet : 
sea'a cinstit pămîrrt. bună 
lume droga... iți poftesc 
bun’.

Totuși aceiași Visalon
pu.nde viitoare; sale cuscre cu :
- ,rSc-mi sfor.ne inima, dacă 

om în mine măcar otita viclenie 
cit e in ochii unei gîze". $: ina- 
ceeași replică: „Ochi-mi rourec. 
ză și mă cuminec cu stropii ca
re-mi cad pe buze". Iar cu ci- 
teva replici mai departe : „Nu 
te-oi ierta niciodată că ames
teci fata mea in zeama asta cu 
rintaș de moroi. Fata asta a cre
scut lîngă mine în lacrima ce 
mi-a căzut pe trupul nevestei 
mele moarte"; sau cînd Visalon 
se vrea duios se exprimă în 
modul următor : „Se năclăiesc 
anii ca-n cîlții cu smoală, Mă- 
riucă..."

La fel vorbesc și alte persona, 
je. Dăm o replică a Anicăi : 
„Răzimați în năluciri de parc-ați 
venit de la drum, din fundul lu
mii și ați dat de un liman în 
colectivă".

Cu voia sau fără de voia auto
rului, dar această vorbire „poeti
zată" se reflectă asupra eroilor 
imprimîndu-le un cer de super
ficialitate, de ceva voit, de pon
cif, de fals, de înlocuirea vieții, 
a întîmplărilor dîn viață și a 
vorbirii firești de toată ziua, cu 
întîmplări și o vorbire de birou, 
de confecție.

La capătul notelor noastre de 
azi, ne dăm seama că oricum 
o aducem, cum o întoarcem tot 
acolo ne întîlnim. Cu viața. Cu 
necesitatea de a o cunoaște, de 
a participa direct în miezul fră- 
mîntărilor, în mijlocul eroilor.

20 de ani de Io moartea lui Bela Brainar

Un neînfricat
luptător comunist

Se împlinesc astăzi 20 de ani 
de la moartea lui Bela Brainer 
neînfricat luptător comunist.

Născut în februarie 1896 din- 
tr-o familie de muncitori din 
Oradea Bela Brainer a cunos
cut încă din frageda copilărie o 
viață plină de mizerie și lipsuri. 
La vîrsta de 12 ani el intră în
tr-o uzină metalurgică să în
vețe strungar ia.

Exploatarea cruntă și sufe
rințele îndurate în uzină, con
tactul cu elementele revoluțio
nare au exercitat o puternică 
influență asupra tînărului uce
nic, determinînd formarea con
științei lui de clasă. Bela Brai
ner începe să-și însușească ide
ile revoluționare ale clasei mun
citoare, ia parte la organizarea 
unor acțiuni revendicative ale 
ucenicilor iar la 16 ani se în
cadrează tn mișcarea muncito
rească.

l«i anii grei și tulburi ai pri
mului război mondial, Bela 
Brainer lucrează intr-o mare u- 
zină metalurgică din Buda
pesta. Acolo el desfășoară prin
tre tovarășii săi de muncă o in
tensă activitate propagandistică 
împotriva războiului imperialist. 
Peruru activitatea sa revoluțio
nară, autoritățile ordonă mobili
zarea și trimiterea lui tn prima 
linie a frootulia. Dar și pe front, 
Bela Brainer continuă să de
maște riguros caracterul nejust 
al războiului dezlănțuit de ex
ploatatori tn interest^ satisface
rii poftelor lor imperiali
ste. El propagă cu curaj 
în rînduriie muncitorilor 
și țăranilor tmbrăcați în 
haine militare vestita lo
zincă revoluționară leni
nistă a fraternizării și a 
întoarcerii armelor împo
triva propriei burghezii.

Tn 1919, Bela Brainer 
participă la revoluția pro. 
letară din Ungaria. După 
înăbușirea fn singe a re
voluției din Ungaria el 
înfruntă cu tHrzenie repre
siunea sălbatică a contra- 
revduției. In ciuda urmă
ririlor la care era supus, 
Bela Brainer reușește 
să se reîntoarcă la Ora
dea unde-și oontinuă acti
vitatea revoluționară.

Situația grea econo
mică din țară ca ur-

activitatea sa revoluționară, ta 
condițiile cruntei terori Bela 
Brainer reușește să îndepli
nească cu succes sarcina impor-
tantă dată de partid: organiza
rea tipografiei ilegale a Q.G>. ai
P.G.R.

Urmărit cu asiduitate de 
agenții siguranței burghezo-mo- 
șierești, neînfricatul luptător co
munist e arestat în 1926 și 
damnat la 5 ani închisoare, 
foamea, nici lanțurile.

con- 
Nici

... ... -. nid
schingiuirile, nici faimoasa sec
ție ,,H“ de la Doftana nu l-au 
făcut pe comunistul Bela Brai
ner să-și întrerupă activitatea 
revoluționară. El era întotdeauna 
în primele rînduri ale luptei 
pentru îmbunătățirea regimului 
de viaiță din închisoare; sub 

de partid, 
săi, în 

j-, Dofta- 
nei, el a contribuit la transfor
marea închisorii 
rată universitate de partid.

In 1931, odată eliberat din 
închisoare Bela

conducerea celulei 
împreună cu tovarășii 
condițiile groaznice ale

intr-o adevă.

___ Brainer ia 
parte la Gongresul al V-lea al 
P.G.R., eveniment de deosebită 
însemnătate in istoria mișcării 
muncitorești din țara noastră. 
La congres ol este ales membru 
al Comitetului Central al Par
tidului și în această cajitate 
participă activ la organizarea 
luptei dasei mundtoare.

In 1932, înainte de desfășu
rarea luptelor ceferiștilor și pe
troliștilor Bela Brainer este din

mare a primului război mon
dial și influența Marii Re
voluții Socialiste din Octom
brie a făcut ca și in Rotninia, 
clasa muncitoare să se ridice 
la lupta împotriva regimului 
burghezo-ir.oșieresc, pentru pline 
și libertate. Valid revoluționar 
din acea vreme a culminat cu 
greva generală din 1920. După 
terminarea acestei greve Ia a 
cărei organizare a participat în 
mod activ Bela Brainer a con
tribuit la lămurirea muncitori
lor că infrîngerea grevei se da
torează trădării dementelor o- 
portunisfe din conducerea parti
dului social-democrat. El a fost 
unul din militanții activi care 
cereau crearea și in țara noastră 
a unui partid de tip nou, marx- 
ist-îeninist, partid capabil să 
conducă lupta dasei muncitoare 
împotriva ortnduirii capitaliste. 
Prin activitatea lui. Bela Brai
ner a adus un aport însemnat 
la punerea bazelor Partidului 
Ccm-unist din Rorfnia în anul 
1921. devenind apoi unul din 
militanții săi de frunte.

După cițiva aru de activitate 
serr.i!egală Partidul Comunist 
din Romînia esta împins tn ile
galitate de regimul burghezo- 
moștereac care urmărea să dea 
astfel o lovitură nimicitoare 
nrșciriî revoluționare a munci
torimi:. Lupta partidului comu
nist a devenit deosebit de grea. 
Conducătorii și activiștii săi 
erau arestați, schingiuiți cu 
bestialitate. Imbinind Insă mun
ca ilegală cu cea legală, în- 
fruntind cu curaj greutățile, par-

nou arestat și condamnat Ia 3 
ani închisoare. După ce treoe 
prin închisorile Jilava și Văcă
rești ajunge din nou la Doftana 
tocmai în momentul oind gu
vernul burghezo-moșieresc, în 
urma evenimentelor din februa
rie 1933, iși intensificase teroa
rea împotriva comuniștilor din 
închisori. Aci, el desfășoară din 
Însărcinarea Gomitetuiui Cen
tral o largă acțiune de organi
zare a rezistenței împotriva re
gimului de teroare și extermi
nare fizică din închisori.

Părăsind închisoarea în 1935, 
deși cu sănătatea șubredă, Bela 
Brainer ca membru al G.C. al 
P.G.R. își reia munca în condi
țiile grele ale ilegalității.

Munca plină de abnegație a 
lui Bela Brainer este întreruptă 
iasă de boala ce i se agravase. 
Cei 8 ani de închisoare, tortu
rile indurate în beciurile Sigu
ranței, îi zdruncinaseră se
rios sănătatea. La 10 martie 
1940, în vîrstă de numai 44 de 
ani Bela Brainer a încetat din 
viață.

Viața și lupta lui Bela Brai
ner, neînfricat revoluționar, fiu 
credicios al partidului comunist 
constituie un exemplu însufloți- 
tor de luptă neobosită pentru 
cauza clasei muncitoare, pentru 
fericirea poporului muncitor. 
Gauza pentru care a luptat Bela 
Brainer, pentru care ca și el 
și-au dat viața atîția eroi ai 
clasei noastre muncitoare tră
iește și învinge astăzi In opera 
măreață de construire a socia
lismului înfăptuită de oamenii 
muncii sub conducerea Partidu-

udni iși ducea mai departe lui Muncitoresc Romîn.

SPORT

Campionatul categoriei A 
de fotbal

Campionatul cate
goriei A de fotbal 
continuă duminică 13 
martie eu desfășu
rarea unor Mîlnfri 
deosebit de echili
brate. In Capitală, 

pe stadionul .^3 Au
gust" se vor desfă

șura în program cu
plat următoarele în- 
tilniri: Progresul— 
Farnl Constanța (ora 
14,15) și G.G.A.- 
Petrolul Ploești (ora 
16).

In țară au loc ur
mătoarele meciuri:

U.T. Arad—Rapid 
București; Știința 
Cluj—Jiul Petroșani; 
Dinamo Bacău — 
Steagul Roșu Orașul 
Stalin; Minerul Lu- 
peni—Dinamo Bucu
rești.

Echipa „Internazionale" la antrenament

Formația italiană „lnternazionaile“ q făcut ieri diimimeața prima 
cunoștință cu stadionu'l „23 August**, unde va întîlni astăzi ia 
orele 16,00 echipa C.C.A. liderul campionatului primei noastre 
categorii de fotbail. Vă prezentăm echipa oaspete In timpul 
antrenamentului susținut ieri pe stadionul care vq găzdui 

această întîlnire internațională de fotbal.
Foto i V. RANGA



Scrisoarea 
secretariatului 

F.M.l.D. adresată 
Conferinței 

de la Geneva
BUDAPESTA. — Secreta, 

riatul Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat a adre
sat o scrisoare delegațiilor 
S.U.A., U.R.S.S. și Angliei 
care participă la tratativele 
de la Geneva în problema 
încetării experiențelor cu 
arma nucleară in care cer în 
numele celor 87 milioane 
de tineri din lumea întreagă 
să depună maximum de efor
turi pentru a se ajunge la 
interzicerea controlată a ex
periențelor cu arma nucleară. 
F.M.T.D. condamnă în mod 
energic orice încercare de a 
torpila tratativele și cere de- 
legaților să învingă 
piedicile care stau în 
încetării experiențelor 
cleare.

Tineretul Americii 
Latine în luptă 

pentru drepturile lui
NEW YORK. — Agenția 

Prensa Latina relatează des- 
pre numeroasele demonstra
ții ale oamenilor muncii și 
studenților din diferite țări 
latino-americane în apărarea 
drepturilor lor.

Intr-o știre din Rio de Ja
neiro se spune că studenții 
universității au organizat în 
fața clădirii Uniunii naționa
le a studenților un miting de 
protest împotriva majorării 
costului biletelor de tramvai 
de către filiala societății nord- 
americane „Bond and Sha
res". Mitingul a fost împrăș
tiat de poliție. Polițiștii au 
lovit cu bastoanele de cau
ciuc pe cei care nu reușise să 
se ascundă în clădire. Printre 
aceștia se afla și Joa Manuel 
Conrado, președintele Uniu
nii. S-au folosit împotriva de
monstranților bombe cu gaze 
lacrimogene.
; La 7 martie la Rio de Ja- 
heiro a început o grevă a «- 
levilor în semn de 
împotriva majorării

toate 
calea 

nu-

condițiileExistă toate

A. lugov

pentru tratative prietenești
între țările balcanice

Cuvînfarea lui 
extraordinară a Adunării

Pavilionul R. P. Romîne 
la Tîrgul internațional 

de la Leipzig
La 
in
ia

Vi

<

„Tehnica noua în minele din Djezkazgan1* - se întitulează 
aceasta fotografie pe care G. Livovski și M. Rozenbaum din 
Moscova ou prezentat-o la Expoziția unionala de fotografii 

„Septenalul în acțiune*

Opinia publică din Franța așteaptă 
cu interes vizita lui N. S. Hrușciov

protest
_____taxelor

In școlile medii particulare. 
O puternică mișcare studen
țească se desfășoară Ia Sac 
Paulo, în statele Rio O'a'de 
do Sul, Bahia, Pernambuco. 
Goya1?. Matto Grosso și Rio 
de Janeiro.

Studenții 
din Uganda saluta 
apropiata vizită 

a lui N. S. Hrușciov 
in Guineea

CONAKRY. — Vestea des
pre apropiata vizită a preșe
dintelui Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S, N.S. Hruș. 
ciov, în Republica Gir-te:, 
a fost primită cu bucu*ie "1 
numai in Guineea. Student-' 
din Uganda, care învață Ia 
Republica Democrată Germa
nă, au adresat lui Se-.u T —e. 
președintele Republicii G - 
neea și președintele g-Jv-r" u 
lui, o scrisoare în ca-e er- 
primă bucuria în legr.'i 
faptul că guvernul &•.:i-ee: a 
invitat pe N. S. Htișoct rt 
viziteze Republica Gt--.ees

După tot ce am vârât, scriu 
studenții din Uganda. 
tatăm că 
ție există 
cialisțe. 
sfărtmă 
muliii, noi considerăm aceas
tă vizită un semn al vremi’ 
și o apreciem ca fiind o che
zășie a păcii ia izt-eaga 
lume.

PARIS 9. — Corespondentul 
Agerpres transmite: Oglindind 
inie/esul deosebii pe care.l ma- 
nifestă cercurile cele mai largi 
ale opimei publice f.anceze pe.i- 
*ru apropia ia vuită in Franța a 
preșcui.T.elui ConsSfolui de Mi- 
niștn al Uniunii Sovietice. N. S. 
Hrușciov, presa franeexi publică 
ziln.c arucoie. repomje. e±T> 
riaîe ia care sublimaxi impor
tanța vuitei.

^Este si^nr — scrie as*fe< ,Li- 
bera: kwT Eâr-n aracoi semnat 
de redadonsl.șel al namlSL — 
ci astăzi pro’emeie eoexts.ea- 
ței pișTtce zi UV local cetar 
ale războc-lz» rece. iKănrea le- 
gi^anler d-ntre l moaca 5«ne- 
iici și Fraa^a. și pe cu pjsa*J 
s«a>.hrea asar aai Kgâuxi, an 
lensificarei xi s-
uce catwade și tansoce dimie 
ceie de-i țăn. ebsxaarea deza- 
cordsnter pe caăea tezresedsmar 
dirțc-e și a cvsSKSeăer perserx e 
— toate acesse aoveczrke carac. 
ierizează ct:â:ora m Franța a 
președintejai CoeEschufts de Mi-

lui N. S. Hrușciov 
zia—caracteristice franceze. Bun 
venit in Franța, domnule Hruș
ciov !•

Cotidianul economic 
Echos’ anunță că la 15 
ziua sosirii in Franța a 
guvernului sovietic, va fi 
\inzare un număr special 
nlui consacrat schimburilo- eco- 
nxnice franco.sovietice. Ziarul 
im.tâ firmele și oamenii de 
a‘aren francezi, care doresc si 
faci pobiidtale produselor lor in 
vederea schimbunJor cu U.R.S.S 
si trimită anunțuri publicitare 
pentru acest număr.

wL’Humanite’ publ cl decla
rațiile unor fruntași ai vie
ții puKice d»n regiunea Lyon, 
exim ar fi G-jmer. pnma- 
nd >nej subz'bn a LțonaJui. 
care si ex^znzi speranța ci 
zaa tei V S. Hr^«că»v ja Fracța 
și in eeeder.e sale n 
»âe de (iasfie si dacă la 
tvzrd wtai și dara^C sa 
oac-i tirx aonrd care «4 
teze te pacea

..Les 
martie, 
șefului 
pus in 
al z:a

adevărata drmocra- 
numai în țările 
Acum ciad Africa 
lanțurile coloori *-

împotriva 
discriminării 

rasiale din S.U.A.
WASHINGTON. — După 

cum anunță agențiile de pre
să occidentale. în sudul Sta
telor Unite au luat amploare 
demonstrațiile populați?-: de 
culoare împotriva discrimină
rii rasiale.

Agenția United Press In
ternational relatează că c.m 
600 de studenți negr au cc- 
ganizat pichete in fața Ca
sei Albe in semn de proiest 
împotriva reprimării dem:"- 
strațiilor pașnice aie 
lației de culoare.

Ziarul «New York Times" 
anunță că peste 1 200 de s: - 
denți negri dm orașele Moit- 
gomery și New Orleans, rre- 
cum și studenții Universității 
Tuskegee (Alabama) au or
ganizat masive mar.:festa :i 
de protest pentru a înfiera 
segregația rasiala și măsor Ie 
samavolnice ale conduces: U- 
niversității din Montgomery, 
care a eliminat 37 de stu- 
denți negri.

După cum anunță agen’ia 
United Press International. în 
statele din sud au fost ares
tați 436 de studenți 
care au parte pat la 
strații.

Agențiile de presă
că și studenții a bi au orga
nizat numai în cursul ultimei 
săptămini peste 50 de demon
strații. întîlniri și tnitnguri, 
în semn de solidaritate cu 
studenții de culcare din sud.

negri 
deooc-

anunță

SOFIA 9 (Agerpres). — An
ton lugov, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Bul
garia, a rostit la cea de-a V-a 
sesiune extraordinară a Adună
rii Populare o cuvintare consa
crată situației internaționale și 
problemelor balcanice. In acea
stă cuvintare el a salutat redu
cerea unilaterală de către Uniu
nea Sovietică a forțelor ei 
mate. El 
care este 
celor 10, 
la cauza 
totale, la 
în lumea întreagă.

Anton lugov a consacrat o 
mare parte a cuvîntării sale pro
blemelor întăririi păcii, înțelege
rii și colaborării Tn Balcani. Ei 
a subliniat că Bulgaria dorește 
dezvoltarea la maximum a co
laborării economice și culturale 
cu vecinii ei. Șeful guvernului 
bulgar a reafirmat hotărîrea ță
rii sale de a încheia pacte bi
laterale de neagresiune cu Tur
cia și Grecia.

Bulgaria dorește în mod sin
cer să stabilească relații de bună 
vecinătate cu Grecia și Turcia 
și este oricînd dispusă să U-

ar- 
a spus că Bulgaria, 
membră a comitetului 
își va aduce aportul 
dezarmării generale și 
cauza întăririi păcii

la cea de-a V-a sesiune 
Populare a R.P.Bulgaria 
ceapă tratative cu aceste state. 
Considerăm și acum că este 
justă și sprijinim pe deplin pro
punerea președintelui Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Romine cu privire la 
organizarea unei întîlniri între 
conducătorii guvernelor Alba
niei, Bulgariei, Rominiei, Iugo
slaviei, Greciei și Turciei. Pen
tru pregătirea unei astfel de 
tntilnirj ar putea fi organizate 
tntâniri preliminare intre miniș
trii Alacerilor Externe sau in
tre alti reprezentanți cu răspun
dere ai țărilor balcanice.

Există toate condițiile, a spus 
Anton lugov, pentru desfășura, 
rea unor tratative prietenești în- 
tre țările balcanice. Popoarele 
acestor țări doresc în mixi fier
binte ea intre ele să fie stabi
lite relații economice și cultu
rale strinse. Guvernele acestor 
țeri trebuie să dea dovadă de 
bunăvonță și să treacă, fără 
să mai tărăgăneze lucrurile, la 
tratatve concrete. Trebuie să 
fie pace tn Balcani, și ea va fi, 
a,est lucru îl doresc în mod 
fierbecte popoarele tuturor tari
lor bakanice.

In preajma aniversării nașterii lui V.I. Lenin

Bogată activitate 
editorială în U«R*S«S«

MOSCOVA 9 (Agerpres). - 
Desfășurăm o Ing.ta activitate 
editorială 
de-a 90-a

V.

in legătură cu cea 
aniversare a nașterii 

. I. Lenin — a declarat

marxism- 
lui Age-- 
it de sub 
c al ooe-

lui 
Mihail Jskrov, setretar șl 
al Institutului de 
leninism, corespondenți* 
pres. De curing a ieși 
tipar indicele cronolog;
relor lui V. I. Lenin ser «* ia 
perioada dintr® 1^6 și feb u:rir 
1917. Aceasta este prima eni. 
clrpedie a moșie uni literare a 
lui Lenin. Ea înfățișează an de 
an, zi de z-, Manibca acrVtate 
teoretică < orgixzatcncă a Ix 
Lenin.

Lnsttut-d de 
precari tingr și o rr

Lx 
Pato 

ts 
taxe te-

cr-’ e lai Lenin recomandate 
c Ir care studiază istoria 
PjQUS.

Coiidaratorii Institutului lu
crează de mult la întocmirea 
- ?. cronici a vieții și activității 

Let:-n. Primi parte a acestei 
taran va apare peste cîteva 
r.e : se referă la perioada din- 
*re ocireahrie 1917 și ourtit

< Crocka oglindește activi- 
de conducător de stat a lui 

Le~3 ri cu zi, ceas cu ceas.
O ahâ ca-te interesantă care 

vi arare rlele acestea cuprinde 
scrisori i’e oamenilor muncii că- 

V. L Leoix Cartea cupriude 
de «crisori. dintre care ma
rea se publică pentru prima

cri.
l-antat’ de jaxncsaHeririCT 

a de asenuerei ed.tarea
a vctxse b&og-iSce.

6X

Desen de EVG. TARI)liniat
2 se distruge barierele din- 
Est și Vest

S. Lloyd despre 
relațiile Est-Vest

A
■Ț % N

LONDRA 9 (Agerpres). — 
Lulnd cu vin tul la l:isutu!ul re
gal de ge:dez;e. Setea Llcyd 
raiJseul Aucerîlcr Exlerse al 
Angliei, s-a referit, printre aZ- 
îee. te prcb'emi retețiZx d-'*.- 
tre Est și Vest. Una din cele 
~3i urgente sarcini ale Angtie, 
a spns Lknd. este pre niimp..na
rea unui razboc m^rxLaL înceta
rea războinhd rece și etebere- 
7ea cu participarea Uniunii So- 
victice a «nor ixxnae de coo- 
duîtă interaațîonate care să 
facă posibilă coexstența și o 
pace reală.

.Ministrul Atecerikr Externe al 
Anglia a subliniat necesitatea 
de 
Ire

DIN TOATE COLȚURILE LUMII
expoziția 

-AHȘUi. Dc SrECTACOL 
IN RCMiNiA" LA NEAPOLE

PSDC3Z

ÎNCEPUT
INTERNATMMALA

A
CAMPANIA 

PENTRU PASTRAREA 
MONUMENTELOR CtN NUKA 

ANTICA

ini^rnafiona-e 
monumzmzlor

La 8 mar:ie in ddd-rea 
U.HE S C.O dm Pans a 
loc o festivitate cons acre'ă .n. 
ce peru campaniei 
oereru păstrarea
din Subia aniică. Campanii are 
drept scop să găsească m.i’.oa. 
cele prin care si se poală păstra 
străvechile monumente egiptene 
ce s* af:ă in regiunea care ur. 
mează să fie inundată. Festivi, 
tatea s-a desfășurat sub preșe
dinția ministrului de stat al Fran. 
ței pentru problemele culturale. 
Andre Malrauc.

A fost anunțată componența 
Corn beiului de onoare, a Corni, 
teiului internațional de acțiune 
și a Condeiului internațional al 
experților.

4u fost citite mesajele primite 
de directorul general al
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BOABE DE STRUGUR! 
CIT O CAISA

batăeon cor p.anra in prandoara 
aceisra citi de o— 
„C.mgjn* care dă 
bncbe de mărimea 
gustări fi aromaji.
care rezistă bine ia . . _
recoltă de 40 de tone de struguri

â-n noul soi 
Struguri cu 
unei caise.

Acest soi, 
secetă, dă o

luat

Z:aruî brazilian „Trbuna da 
Impceosa’ a.nunU că scriitorul 
dov. - can Andie kequena a fost 
ucis de autortătfle hi. Trujillo 
peatic faptul că a publicat un 
roman care nu a fost pe o tacul 
dictatorului Zterui acrie că îne- 
P’on'erea cap'eie’ s-a construit 
ui nao lagă' de concentrare de
oarece tnchîsorfle și lagărele în 
care se a hă oaUioții dominicani 
și membr i opoziției sint arh pii. 
ne cu deținuți-

Intram interviu acordat ziaru
lui ..Uitinia Hora*. Rafaelo Ba. 
nilla. unu! din conducători* miș
cării de eliberare din Republica

Dominicană, a arătat că pînă în 
prezent Trujillo a ucis 75.000 de 
patriot! dorr nicani. Bonilla a 
vorb’t despre sarâc^ și mizera 
din țară, informind că din buge. 
tul de 164 milioane dolari. 64 de 
milioane si.it atacate iu mod ofi
cial forțelor armate

UNIVERSITATE
PRIN TELEVIZIUNE IN CHINA

Agenția Chvta .Vouă relatează 
că la Pekin s-a deschis prima 
universitate prm televiziune din 
China. Universitatea organize a. 
ză cu regularitate cursuri de 
matematică. fizică fi chimie

Studenții pot asista săptăm'.nal 
la cile 4- 8 ore de cursuri prin 
televiziune. Pentru ușurarea asi
milării programului de Invită, 
mint se prevede prezentarea 
unor filme de știință populari, 
zată. precum fi prezentarea de 
experiențe de fizică și chim.e.

Scopul acestor cursuri prin te. 
leviziune este de a-i ajuta ve 
studenții care învață fără frec, 
vență.

UN AVION S-A CIOCNIT 
DE UN MUNTE

Agenția France Presse anunță 
că un avion al flotei navale a me. 
ricane. venind de la Napoli la 
baza aeronava’ă spaniolă Rola, 
cedată forțelor americane s-a 
ciocnit de muntele E| Aroris. u- 
nul din cele mai toate piscuri 
ale masivului Sierra Nevada, și 
s-a prăbușit la 8 km de locali, 
tatea Guadix. provincia Grenada. 
35 de persoane aflate pe bordul 
avionului au fost rănite grav.

BERLIN 9 (Agerpres). — 
8 martie s-a încheiat Tîrgul 
ternațional de primăvară de 
Leipzig. Cele 10 zile în care a 
fost deschis tîrgul au arătat din 
nou că Leipfzigul este unul din 
cele mai mari centre ale comer
țului mondial, în care se înt.l- 
nesc anual reprezentanți ai u- 
nor organizații, firme și între
prinderi comerciale din numeroa
se țări din Est și Vest. Tîrgul a 
demonstrat că există posibilități 
uriașe de dezvoltare a comerțu
lui intre țările cu sisteme politi
ce diferite.

Pavilioanele Uniunii Sovietice 
și statelor de democrație popu
lară s-au bucurat de o deosebi
tă apreciere. Ele au fost vizitate 
de sute de mii de oameni.

R. P. Romînă a expus la a- 
cest tîrg numeroase produse in- 
dustriale. După cum reiese din 
publicațiile editate de conduce
rea tîrgului, în ceea ce privește 
mărimea spațiului de expunere 
(5.000 m.p.), R. P. Romînă este 
a cincea din cele 52 țări partici
pante. Varietatea exponatelor și 
volumul lor reprezintă o mârtu- 
rie a succesului dezvoltării eco
nomice a R. P. Romine în anii 
puterii populare șj îndeosebi o 
elocventă dovadă a dezvoltării 
industriei noastre grele. Suprafa
ța tirgului ester dominată de cele 
două instalații de foraj expuse 
de R.P.R. Numeroase ’ziare din 
R.F.G. și R.D.G. au publicat fo
tografii rcprezentînd acesie in
stalații de foraj pe care le pre
zintă drept un punct de atracție 
al tîrgului.

P,osturile de radio ale R. D. 
Germane au transmis mai multe 
reportaje despre pavilionul 
R.P.R. Presa a publicat inter
viuri și convorbiri cu conduce- 
rea pavilionului. Televiziunea 
R. D. Germane a transmis as
pecte din pavilionul romî-nesc și 
de pe instalațiile de foraj.

—•—
Conferința miniștrilor 
de Externe ai S.U.A., 

Angliei și Franței
WASHINGTON 9 (Agerpres). 

Agenția United Press Interna
tional relatează că în zilele de 
12, 13 și 14 aprilie va avea loc 
la Washington o conferință a 
miniștrilor de Externe ai S.U.A., 
Angliei și Franței Această în- 
tîlnire va avea ca scop ..stabi
lirea unei poziții comune în 
vederea apropiatei conferințe 
Es*-Vest la nivel înalt".

Această știre a fost anunțată 
de către ambasadorii Ang’iei *i 
Franței la Wasffrcrton, Harold 
C.iccii și Herve O’.phand, în 
urma întrevederii pe care ace- 
șt i au avut-o cu subsecretarul 
reoartamentalui de Stat al 
S.l’.A_ Lrrâgstnn Merchant. 
Referi io** progrannK confe
rinței se arata câ te 12 apri!:e 
se vc** fntHnî cei trei miniștei 
de Externe, iar a doua zi vor 
d scuta cu Hr’nrirfi voi Bren- 
ta”o. ministrul de Externe al 
R F G^ pr'blema ge-mană și 
problema B?-’;nului. Cea de-a 
treia zi a ccnferin»ei va fi con
sacrată unei întîlniri cu mini
ștrii de Fxterne ai Italiei și 
Canadei nentru discutarea pro
blemei dezarmării.

--------•--------

Ce urmărețte vizita 
lui S raus* in Grecia
ATENA 9 (Agerpres). — La 

10 martie sosește Ia Atena mi
nistrul de Război al R.F.G, 
Strauss Potrivit comunicatului 
cuciaL in cursul vizitei sale de 
șase zile, Strauss va avea con
vorbiri cu președintele și vice
președintele guvernului grec cu 
conducători militari și va vi
zita instalații ale industriei de 
război.

Corespondenți de presă din 
Atena au scris câ scopul vizi
tei lui Straites este crearea de 
baze și depozite militare ale 
Germaniei Occidentale în Grecia 
și câ el va cere guvernului grec 
sâ-i cedeze regiuni grecești pen
tru crearea unor baze navale.

Dezmințirile dale de Averoft. 
min strul de Externe al Greciei 
în legătură cu proiectele vest- 
gennacie in Grec.’a sint conside
rate insuficiente, scrie ziarul 
„Athinaiki-, care arată că se 
cere guvernului sâ dea „asigu
rări categorice că Grecia nu va 
a.o'da în nici un caz Bundes- 
welirului baze și că va refuza 
chiar să abordeze această pro
blemă".

„Ș o r i c e 1 u 1“
Comentatorul Joseph Alsop 

scria în ziarul „New York 
Herald Tribune** că pe la 

mijlocul lunii trecute s-a pre
zentat Ic Washington un spec
tacol „foarte comic și aproape 
neverosimil".

Ce s-a întîmplat în fond ? 
Steve Allen, marele comic al te
leviziunii americane, a amuzat 
din nou publicul cu un program 
savuros ?

Nicidecum. In capitala S.U.A. 
au venit reprezentanții ministe
riali ai Marii Britanii, Franței, 
Italiei și Canadei pentru a 
discuta cu reprezentanții guver
nului american poziția occiden
tală asupra dezarmării.

Au trecut insă zece zile, în 
care timp, gazetele americane 
evitau discuții concrete pentru 
simplul motiv că Washingtonul 
nu a hotărit care ar trebui să 
fie propria lui poziție asupra 
dezarmării. Intre timp plictiseala 
îi cuprinsese pe oaspeții brita
nici, francezi, italieni și cana
dieni, care nu avea cum să fie 
înlăturată întrucit, după cum se 
spune, la Washington viața ar
tistică e cam săracă.

Și iată că oaspeților, pîr.ă le 
urmă, li s-a oferit un document, 
intitulat pompos „de poziție**. 
Anemic și lipsit de conținut. Nu 
reprezintă nici măcar părerile 
autorizate ale Departamentului 
de Stat S-a produs o stupefac
ție generală.

Care erau faptele ce au pre
cedat acest episod ? In ajunul 
istoricei vizite în S.U.A. a lui 
N. S. Hrușciov, oficialitățile a- 
mericane au constatat că nu 
dispun de un program construc
tiv in problema dezarmării. Pe 
neașteptate, în iulie 1959, a fost 
numită o comisie sub conduce
rea lui Charles A. Coolidge, c- 
vocat din Boston, în scopul de a 
întocmi un „document ele atitu
dine".

Luni în șir „comitetul Coolid- 
ge“ lucra întreținînd prin miște-

rul ce plutea asupra activității 
sale curiozitatea fireasca a alia- 
ților S.U.A. din blocul nord- 
atlantic. In cele din urmă, efor
turile comitetului, s-au soldat cu 
un raport, botezat în cerc in- 

deoarece, în 
seama iui, în 

___  _____ el nu cuprindea 
nici un fel de propuneri de de
zarmare.

Rezultatul ? Același Joseph 
^Isop relatează că inițial, la 
consfătuirea de la Washington, 
reprezentanții S.U.A. au rămas 
într-o stare de muțenie și neho- 
tărîre, iar apoi, s-au bîlbîit mo- 
horîți in jurul „documentului ds 
poziție american". Document, 
care, in cele șase pagini ale 
sale, nu cuprindea nici un fel 
de propuneri importante și nici 
un fel de angajament de a 
discuta cu toată seriozitatea 
cuvenită multiplele fațete ale 
dezarmării generale. La 8 mar
tie experții celor cinci puteri 
occidentale — Franța, Statele 
Unite, Marea Britanie, Canada 
și Italia — s-au întrunit din nou, 
la Paris, pentru a încerca să 
pună la punct un plan comun 
de dezarmare, spre a fi prezen
tat conferinței celor zece de la 
Geneva. Insă, ca și acum cite- 
va săptămini, nu a intervenit in 
domeniul acesta nici un ele
ment nou. „Autorii politicii Mi
nisterului de Război și în spe
cial comitetul mixt al șefilor de 
stat major, subliniază „New 
York Herald Tribune**, au adop
tat poziția că este de necon
ceput orice discuție asupra de
zarmării nucleare**. Acest lucru 
reflectă că în S.U.A., unele 
cercuri influente interesate în 
perpetuarea cursei înarmărilor 
exercită presiuni pentru a înlă
tura posibilitatea realizării in 
practică a dezarmării generale 
și totale.

tim „șoricelul**, 
ciuda zarvei pe 
mod virtual

VALENTIN UțtUM

nTeddy-boysu italieni
7 iaristul italian Giulio Scar- 

rone, directorul ziarului 
„La Conquista“ a scris nu da 
mult un interesant articol con
sacrat acelor tineri din țara sa 
denumiți, după model american,

acestor ,.tedcly-boys“ 
atît de alarmante în- 

cercurile guverna-

_jn___ l\
TEDDY BOY^

CAZARMĂ' 
PENTRU

„teddy-boys“. Este vorba despre 
grupuri de băieți și fete care-și 
petrec vremea fără nici o preo
cupare demnă, în lumea pro
stituatelor și homosexualilor, a 
pungașilor și alcoolicilor, în ce’e 
mai decăzute pături ale societă
ții italiene de azi-

Isprăvile 
au devenit 
cit pînă și 
mentale au trebuit să se seziseze. 
Acum cîteva luni, de pildă, s-a 
ținut la Veneția o conferință în 
această problemă la care au par
ticipat diferiți experți și perso
nalități, printre care și ministrul 
justiției. Printre soluțiile preco
nizate acolo a fost și... prelungi
rea stagiului militar ! E limpede, 
cavalerii războiului, apologeții 
N.A.T.O. nu scapă nici o ocazia 
pentru a-și justifica politica mi- 
li tarista.

Cea mai originală descoperire, 
scrie Scarrone, a făcut-o însă 
un grup de „experți“ întruniți 
la Roma, care după zile întregi 
de discuții, au ajuns la o con
cluzie că ..teddy-boys“ sint atinși 
de o boală colectivă provocată 
de un anumit virus...

Evident, reprezentanții claselor 
exploatatoare din Italia nu a i 
nici un interes să ducă pe făga
șul normal analiza reală a ca^’ 
zelor care produc acest fenomen 
social. Nu au interesul pentru că 
ar trebui să recunoască drept 
vinovată însăși structura orîn- 
duirii burgheze, să acuze clasele 
stăpînitoare pentru marasmul pe 
căre i întrețin în rîndurile tine
retului.

AL. GOLIANU

Conferința de presă
de la Departamentul de Stat

WASHINGTON 9 (Ager- 
pres). — TASS transmite; La 
Conferința de presa care a avui 
loc la 9 martie la Departamentul 
de Stat, un corespondent a atras 
atenția secretarului de stat Ghr. 
Herter asupra relatărilor p esei 
că N. S. Hrușciov a declarat în 
Indonezia că dacă puterile occi
dentale vor refuza sa încheie îm
preună cu Uniunea Sovietică tra
tatul de pace cu Germania, 
Uniunea Sovietică va fi nevoită 
să încheie tratatul de pace cu 
Republica Democrată Germană. 
Corespondentul a remarcat câ 
unele ziare americane interpre- 
teazâ această declarație ca o 
încălcare a înțelegerii stabilite 
cu președintele Eisenhower la 
Camp David.

Herter a răspuns că 
american a studiat în 
textul declarației făcute

PRAGA 9 (Agerpres). — Cei 
70.U00 de ziariști — membri ai 
Organizației Internaționale a 
Ziariștilor, protestează cu indig
nare împotriva sentinței pronun
țate de Tribunalul din Atena, 
care a prelungit termenul de
tențiunii lui Manolis Giezos cu 
încă 7 luni și care l-a condam
nat. de asemenea, pe Leonidas 
Kirkos actualul director al zia
rului „Avghi**.

ROMA — Președintele Repu
blicii Italia, Gronchi, l a însăr
cinat pe A. Segni cu formarea 
noului guvern. După cum se 
știe, fostul guvern care a fost 
condus tot de Segni, a demisio
nat la 24 februarie a.c.

ISTANBUL. — După cum 
transmite agenția United Press 
International, ziarele turcești au 
relatat că au fost arestați 9 
ziariști turci, printre care și di
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guvernul 
amănunt 
de N. S.

rectorul ziarului „Vatan“ — Ah
met Emin Yalman. In același 
timp s-a anunțat că tribunalele 
din 11 provincii au hotărit a- 
restarea a încă 26 de ziariști.

BONN. — în legătură cu sta
bilirea relațiilor diplomatice 
dintre Republica Guineea și R-D. 
Germană, guvernul R. F. Ger
mane a dat un ultimatum guver 
nu lui Guineei. în ședința din 9 
martie guvernul R.FtG. a hotărit 
să împuternicească pe ministrul 
Afacerilor Externe. Brentano, să 
recheme pe ambasadorul R. F> 
Germane din Republica Guineea 
și să rupă relațiile diplomatice 
cu această republică, dacă amba
sadorul Guineei în R.F.G. nu va 
comunica în cel mai scurt timp 
că Guineea nu a stabilit relații 
diplomatice cu R. D. Germană.

SI AS 3452 52.

Hrușciov în 
consideră câ
N. S. Hrușciov nu constituie o 
încălcare a înțelegerii la care 
s-a ajuns la Camp David în le
gătură cu faptul că nu trebuie 
să se stabilească nici un fel de 
restricții în tratativele 
problemei Berlinului 
nu trebuie ca ele să 
la nesfirșit.

Râspunzînd la o 
despre perspectivele 
unei poziții de

această problemă și 
tot ceea ce a spus

asupra 
și că nici 

conți u ui e

întrebare 
stabilirii 

unei poziții de comun acord a 
puterilor occidentale la apropia, 
iele tratative în problema dezar- 
marii în cadrul Comitetului ce
lor zece țâri pentru dezarmare, 
Herter și-a exprimat speranța că 
această poziție comună va fi 
realizată pînă la începerea lu
crărilor comitetului celor zece 
(15 martie la Geneva — N. R.). 

El a subliniat câ în cursul 
pregătirilor în vederea stabilirii 
pcfziției occidentale au ieșit la 
iveala divergențe cu Franța, dar 
a refuzat să precizeze care este 
fondul acestor divergențe.

--------•--------

Decernarea premiilor 
internaționale 

ale O. I. Z.
PRAGA 9 (Agerpres). — Se

cretariatul general al Organi
zației Internationale a Ziariștilor 
(O.l.Z.) a anunțat decernarea 
premiilor internaționale ale zia
riștilor.

Juriul internațional format din 
d na Elviia Vargas (Mexic), 
Van 1 (China), M. A. Sivolobcv 
(U.R.S S ) și Jean Maurice Her
mann (Franța) a examinat can
didaturile pentru premiile pe 
anul 1959, prepuse de câtre u- 
niunile ziariștilor din difer.te 
țari și a hotărit in unanimitate 
să acorde premiile internaționale 
următorilor : Henry Alleg (Al
geria). Arpad Szakas'ts (Ungi, 
ria) și Xuan Thu (Vietnam).


