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Pregătiri în S.M.T 
pentru campaniile 

agricole
Executînd cu aproape o luni 

mai devreme decît anul trecut 
repararea întregului utilaj ne
cesar în campania agricolă de 
primăvară, S.M.T.-urile au în
ceput din plin pregătirea mași
nilor ce vor fi fo’osite ta cam
panie agricolă de vară.

Pînă acum sînt gata de lu
cru circa 60—70 la sută din 
tractoarele și motoarele stabile 
ce vor fi utilizate la treieriș, 
instalațiile mecanice pentru iri- 
ga(ii, precum și un mare număr 
de batoze, secerători-legători, 
combine și motoere electrice. 
Datorită atenției acordate din 
timp reviziei și reparării utila
jului pentru campania agricolă 
de vară, în S.M.T.-urile din re
giunile Constanta și Pitești sînt 
puse de pe acum în stare bună 
de funcționare toate instalațiile 
mecanice pentru irigații, trac
toarele și motoarele electrice 
prevăzute pentru treieriș. In 
multe stațiuni de mașini și 
tractoare printre care Sibioara, 
regiunea Constanta, Chitile- 
București, Buda, regiunea Plo
ești, Niculești Jianu, regiunea 
Galati, și Tîrnăveni, regiunea 
Stalin, a fost reparat aproape 
întregul utilaj.

a I e
în zi orașul PloeștiDin zi 

tinerește, 
tot mai 
blocuri de locuințe din cvartalele 
Eminescu, Hașdeu etc. și-au pri-» 
mit de mult locatarii. Alte 
blocuri sînt în plină construcție. 
Pînă la sfîrșitul acestui an, așa 
cum prevede planul general de 
sistematizare a orașului, alte 
sute de familii de muncitori vor 
primi noi apartamente spațioase 
și confortabile. Tot anul acesta, 
în planul de construcții se pre
vede ca pînă la sfîrșitul lui no-, 
iembrie să fie terminată cea de 
a doua aripă a Școlii medii mixte 
„A. Toma", o școală 
elementară și un la, 
bora tor modern pen
tru școala elementa
ră din strada Jda- 
nov.

In aceste zile orașul 
este un adevărat șantier 
strucții. Pentru accelerarea rit
mului de construcții și darea lor 
în folosință înainte de termen, 
la chemarea organizațiilor 
U.T.M. au răspuns peste 11.000 
de tineri cuprinși în 315 brigăzi 
utemiste de muncă patriotică din 
oraș. La multe din lucrări, ca de 
pildă, la demolări de clădiri vei 
chi, recuperarea materialului pen
tru noile construcții, transportul 
și stivuirea cărămizilor, pavat și 
asfaltat străzi, săpat canale pen
tru instalația conductelor de ga
ze și apă etc. brigăzile utemiste 
de muncă patriotică au realizat 
sute de mii de lei economii.

Despre aceste rezultate 8-a 
vorbit și la recenta conferință de 
dare de seamă și alegerea nou.* 
lui comitet orășenesc U.T.M. PIo- 
eștl. Cu acest prilej, mulțl ute-

în zi orașul Ploești în- 
devine tot mai frumos, 
modern. Numeroasele
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miști care au luat cuvîntul, au 
apreciat inițiativa brigăzilor ute- 
miște de muncă patriotică de la 
Onești.

Din calculele făcute s-a stabi
lit că la lucrările de demolări și 
săpături pentru noile construcții 
din străzile Kogâlniceanu, Repu
blicii, Tolstoi și Basarab, între
ținerea de șosele și alte aseme
nea lucrări, pînă la sfîrșitul a* 
cestui an utemiștii și tinerii din 
întreprinderile și instituțiile ora
șului Ploești vor realiza prin 
muncă voluntară peste 2.000.000 
lei economii. Importante econo
mii — circa 480.000 lei — vor

U.T.M. cu comandamentul pe o- 
raș al brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică și secretarii or
ganizațiilor U.T.M din marile 
întreprinderi ale orașului s-a ho- 
tărît pentru început să se treacă 
la construcția primelor 14 apar
tamente din fondurile economi
site de către tineret și depuse' în 
contul sfatului popular orășe
nesc la Banca de Investiții din 
Ploești. In planul de acțiune al 
comitetului orășenesc U.T.M., ca 
și în minuta ce a fost încheiată 
cu sfatul popular orășenesc și 
întreprinderea nr. 1 construcții 
care va realiza blocul tineretu-

Brigăzile utemiste de muncă 
patriotică din Ploești se alătură 
chemării tinerilor de la Onești

Ploești
de con-

obține brigăzile utemiste de mun
că patriotică de la rafinăria nr. 
1, Complexul C.F.R., Uzina „1 
Alai** și rafinăria 3 Teleajen efec« 
tuînd unele lucrări de construc
ții la gările Ploești Vest și Est 
In perioada vacanțelor, elevii din 
orașul Ploești s-au angajat de 
asemenea ca la lucrările necalifi
cate pentru construcția școlii de 
pe str. Popa Farcaș, Laboratorul 
școlii elementare și cea de a 
doua aripă a Școlii medii „A. To
ma să realizeze economii în 
valoare de 122.500 lei.

Dornici să se alăture acțiunii 
tinerilor de la Onești, tinerii plo. 
eșteni s-au angajat ca o parte • 
din economiile ce le vor realiza 
anul acesta prin muncă volun
tară, să fie destinată construirii 
unui bloc al tineretului cu 25 de 
apartamente fără investiții de la 
stat. Recent, în consfătuirea or
ganizată de comitetul orășenesc

realiza blocul tineretu
lui, brigăzile utemiste 
de muncă patriotică 
s-au angajat să efec
tueze toate lucrările 
necalificate de la a- 
cest bloc. Bunăoară 

5 de fundație, recupera-săpăturile
rea materialului din cofraje și a 
cărămizilor de la clădirile vechi, 
turnări de betoane ușoare, să
pat, încărcat și descărcat balast, 
sînt numai cîteva d n lucrările 
necesare blocului tineretului, lu
crări ce vor fi efectuate în în
tregime de către utemiști și ti
neri. In angajamentul brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică s-a 
prevăzut ca din cele 25 de apar
tamente ce vor fi construite anul 
acesta din economii, primele 14 
apartamente să fie terminate în 
cinstea zilei de 23 August

N. PUIU 
corespondentul „Sântei! ti
neretului11 pentru regiunea 

Ploești

de diplomă

La ștandul mobil de cărți 
tehnice din secția sculerie 
a Uzinelor „23 Ăugust" din 
Capitala muncitorii își procu

ra cărțile necesare.
Foto : AGERPRES
----•----

A 5.500-a tonă de oțel 
dată peste plan

Oțelarii de la Combinatul 
metalurgic Reșița au pornit ac
țiunea de a elabora la fiecare 
cuptor cite o șarjă pe schimb. 
Multe echipe de muncitori de la 
oțelâria combinatului au reușit 
să scurteze durata de elabo
rare a unei șarje de oțel sub 
8 ore. Echipele de oțelari de la 
cuptorul nr. 5, de exemplu ou 
scurtaț timpul fixat pentru elabo
rarea unei șarje în medie la 7 
ore și 41 de minute, situîndu-se 
astfel în fruntea 
ziua de 9 martie 
Combinatului de 
fost elaborată cea 
tonă de oțel dată 
anul acesta.

întrecerii. In 
la oțelâria 

la Reșița a 
de-a 5.5OO-a 

peste plan

(Agerpres)

Cum a muncit în cei cinci ani 
de studenție, cum și-a însușit 
cunoștințele predate la cursuri, 
este stăpin pe profesia care și-a 
ales-o ? Toate aceste întrebări 
trebuie să găsească un răspuns 
competent și argumentat știin
țific în proiectele de diplomă. 
Și cele mai multe din proiec
tele de diplomă răspund pe de
plin Ia aceste întrebări.

La Institutul politehnic dîn 
Iași alegerea temelor pentru în
tocmirea proiectelor de diplomă 
a stat de la începutul anului în 
centrul atenției organizației de 
partid, a rectoratului și a condu
cerii catedrelor de la fiecare fa
cultate. Au luat din timp legă
tura cu întreprinderile indus
triale din țară, s-au interesat 
de ultimele realizări ale științei 
și tehnicii aplicate în producție, 
de unele probleme care se cer re
zolvate în întreprinderile noastre 
industriale.

Ca rezultat al acestor preocu
pări, marea majoritate a teme
lor proiectelor de diplomă ale 
studenților au un accentuat ca
racter practic, concret și urmă
resc cerințele actuale ale indus
triei noastre socialiste. La Ate
lierele C.F.R. „llie Pintilie" din 
Iași s-a introdus procedeul de 
reparare a vagoanelor în flux. 
Dar, acest procedeu, deși avan
tajos are totuși un neajuns. Nu 
este încă soluționată deplasarea 
mecanică a vagoanelor de la un 
post de reparații la al Iul. Mun
citorii au solicitat ajutorul In
stitutului politehnic din locali
tate. Așa s-a născut, de pildă, 
tema proiectului de diplomă al 
studentului Solomon Constan
tin : „Transportorul mecanic 
pentru deplasarea vagoanelor 
în reparații".

Pentru deplasarea manuală 
a vagoanelor de la un post de 
reparații la altul, pe toate liniile 
din atelier, se irosea aproape o 
oră și 30 de minute. In urma 
introducerii transportului meta
nie, această operație va fi exe
cutată în cel mult 5 minute. 
Locul în care studentul Solo
mon Constantin își va realiza 
proiectul de diplomă va fi Ate
lierele C.F.R. din lași Aci, în 
mijlocul muncitorilor, cu ajuto
rul lor și sub îndrumarea con
ducătorului științific, studentul 
Solomon Constantin va aduce o 
contribuție personală la îmbu
nătățirea și accelerarea procesu
lui de reparare a vagoanelor.

Un prețios ajutor în alegerea 
lucrărilor de diplomă l-au con
stituit hotărîrile și documente!* 
de partid. Realizarea de mașini 
de o înaltă productivitate, îmbu
nătățirea procesului tehnic, sim
plificarea procesului de produc
ție, automatizarea și mecaniza
rea au fost obiective spre care 
studenții din ultimul an și-au 
îndreptat în mod deosebit aten
ția. Bazat pe problemele 
cate
C.C. al P.M.R. din 3—5 decem
brie anul trecut, 
altele, 
rea atelierelor de reparații auto, 
studentul Osipov Florea și-a 
ales ca temă pentru proiectul 
de diplomă ..Proiectarea unui a- 
telier de reparații pentru utilaje

auto cu bază proprie de produc
ție pentru piese de schimb".

Realizarea unei lucrări de 
acest fel este solicitată de nece
sitățile și specificul regiunii 
Iași. In regiu.ie există în pre
zent rr.ai multe centre de repa
rații auto ’ — mai mici și mai 
mari — iar potrivit sarcin.lor 
cuprinse în documentele de 
partid este indicată centraliza
rea și rentabilizarea lor.

Pentru documentare, studentul 
Osipov Florea și-a ales atelie
rele întreprinderii de reparații 
auto — 4 din lași. înainte de înce
perea lucrării, pentru constata
rea gradului de rentabilitate e- 
conomică, se vor face calcule a- 
mănunțite cu privire la econo
miile care se vor realiza prin 
organizarea unui astfel de ate
lier.

Este demn de remarcat și 
faptul că multe proiecte de di
plomă. deși nu sînt 
construirea de mari 
industriale, ateliere 
pund totuși din plin necesită
ților economiei noastre.

Nu este pentru nimeni o nou
tate faptul că și lucrurile în a- 
parență mici își au importanța 
lor tehnică și economică. Așa, 
spre exemplu, unul dintre sîu- 
denți și-a ales ca subiect „Au- 
pmacaraia „23 August" ; analiza 
critică și găsirea unor noi căi 
pentru reducerea consumurilor 
specifice". Lucrarea este impor
tantă prin aceea că tinde să îm
bunătățească construcția maca
ralei, fapt care va duce la eco
nomisirea de metal în construc
ția ei și în același timp la 
creșterea productivității acesteia.

Munca efectivă a studenților 
din ultimul an pentru întocmi
rea proiectelor de diplomă înce
pe curind. In această perioadă 
de timp, înaintea examenului de 
stat, studenții mai au nevoie de 
ajutor substanțial și competent 
din partea catedrelor, a condu
cătorilor științifici și a organiza
țiilor U.T.M. din facultăți și în
treprinderi. Trebuie să se urmă
rească munca de documentare și 
strîngere a materialului faptic 
necesar studenților pentru întoc-

axate pe 
obiective 

etc., răs-
In cadrul Complexului școlar din 
Bîrlad învațâ peste 2.000 de 
elevi. La dispoziția lor se oflâ 
laboratoare de specialitate, bi
blioteci, sâli de lectura, săli de 
sport etc. In fotografie : elevii 
clasei a Xl-a A în timpul unei 

ore de gimnastică.

Foto : AGERPRES
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Superstițiile — 

sub reflectorul

AUREL DOMȘA
științei

(Continuare în pag. 3-a)

platitudinii
ridi- 

în documentele Plenarei

care, printre
prevedeau și centraliza-

Acordarea
Zed de mii de 

purtători ai cravate
lor roșii din în

treaga țară au primit 
zilele acestea cite un 
„Carnet al pionieru
lui".

In acest carnet sînt 
menționate o serie de 
condiții pe care tre
buie să le îndepli
nească fiecare pio
nier pentru a riști- 
ga dreptul de a pur
ta pe bluza sa una 
sau două steluțe 
roșii — distincțiile 
pionierești. Pentru a 
obține distincția, 
pionierul trebuie să 
fie fruntaș la în
vățătură și să aibă

distincțiilor pionierești
o purtare foarte bu
nă, să cunoască epi
soade din lupta oame
nilor muncii sub con
ducerea partidului, 
precum fi aspecte din 
trecutul de luptă al 
U.T.C.-ului, si cu
noască mărețele con
strucții ale socialis
mului din țara noas
tră, să știe o serie 
de cîniece fi si poa
tă povesti conținutul 
unor cărți de litera
tură pentru copii, si 
participe activ la ac
țiuni de munci pa
triotică, să vizi
te în întreprinderi, 
excursii.

Acordarea distine-

țiilor pionierești este 
o măs'.iru luată recent 
de C.C. al V.TM. in 
scopul dezvoltării 
d ras os lei copiilor fa
ță de patrie, cunoaș
terii trecutului de 
lupta al poporului fi 
partidului nostru, 
dezroltârii dragostei 
pionierilor fată de 
munci fi învățătură 
fi a rezistenței lor 
firi re.

Prima distincție — 
o steluță — se va 
în mina pionierilor în
tre 10—12 ani. iar 
cealaltă — două ste
luțe — celor de 12— 
14 ani.

(Agerpres)

Din iîou despre texte 
de muzică ușoară

De mult se discută despre slă
biciunea unor texte de muzică 
ușoară, de mult sînt criticați tex
tierii de profesie și forurile a că
ror exigență lasă de dor.t. Și cu 
toate acestea posturile noastre 
de radio continuă sâ difuzeze 
melodii frumoase cu versuri lip
site de sens. Editura muzeală 
tipărește imbrăcînd intr-o haină 
grafică, adeseori reușită, platitu
dini puse pe note, cintăreții de 
muzică ușoară continuă să in
terpreteze niște versuri lipsite de 
semnificație, de emoție și de noi
mă. Cum pot fi interpretate sau 
difuzate cj seninătate niște ver
suri ca acelea ale lui Eugen Mi- 
rea ce însoțesc melodia frumoa
să a lui Ștefan Kardoș «Un 
gînd“.

L’n gind mi poartă spre tine/ 
Trezind ecouri senine (!?!),' S-a 
infir.pat privind cum merii dau 
in floare/ (Cine privesc merii: 
g.id r te?) $i primii fluturi îl 
sărută în drumul lor/ (Cine să
rută : merii pe fluturi sau in
vers ?) L-am prins de o rază de 
soare Și-am vrut ca in molcu- 
mu-i zbor/ Să-ți spună el cu a- 
lintare mîngîietoare/ (Nu s-a 
scris mîngîieri alintătoare pro
babil că versul avea un picior 
mai puțin) Că tot la tine mă 
gîndesc și că mi-e dor.

DIN VIATA 
Șl MUNCA 

TINERETULUI
Purtători ai insignei 

„Brigadier al muncii 
patriotice"

Printr-o largă activitate a 
organizației U.T.M. s-a 
reușit ca pinâ în prezent 

numeroși elevi de la Școala 
medie din Bistrița, regiunea 
Cluj, sâ fie purtători ai in
signei „Brigadier al muncii pa
triotice" întrunind fiecare peste 
o sută ore de munca voluntara. 
Sînt numeroase obiectivele la 
care și-au dat contribuția elevii 
școlii, contribuind în felul aces
ta la realizarea unor însemnate 
economii.

Pentru a ilustra bogata acti
vitate desfășurată de tinerii bri
gadieri, poate fi amintită efec
tuarea săpăturilor pe șantierul 
arheologic de la Sărățel, care 
a adus date suplimentare des
pre perioada daco-romană din 
istoria patriei noastre, șantierul 
tineretului de la Sigmir, prin 
care s-au redat agriculturii noi 
terenuri, contribuția Ic construi
rea unui bloc muncitoresc, mun
ca în G.A.C. Sad, 
setei și altele.

pietruirea șo-

SERABAL
PLATON

OCTAVIAN 
MIRCEA 

elevi

Cînd eram copil ou un 
de veac în urmă ascultam 
banalități rimate ca :

Mi te-ai lipit de suflet/ 
marca de scrisoare

Sau:
Să vină pompierii/ Inima 

să-mi stingă/ Să-mi stingă do
rul ei.

Așa se scria cu un sfert de 
veac în urmă. De atunci s-au 
schimbat insă multe. Am trăit 
o revoluție socială și odată cu 
ea, o revoluție culturală. Rela
țiile în societate sînt altele. Via
ța e plină de evenimente tumul
toase. Fiecare tinăr trăiește un 
roman ai său, un șir de romane, 
bogate în fapte, în semnificații. 
Fiecare tînăr visează și-și înde 
plinește visul. Se săvîrșesc fapte 
mari în muncă, în construcția 
socialismului. Fiecare tînăr iu
bește din toată inima și dragos
tea lui e proaspătă, frumoasă, e- 
moționantă. Zadarnic ar încerca 
un tinăr sâ șt recunoască dra
gostea în versurile unui cîntec, 
pe care-1 fredonează tentat de 
frumusețea meiodiei și de talen
tul compozitorului.

Cum ar putea un tînăr al vre
mii noastre sâ șoptească la u- 
rechea iubitei sale fără să ro
șească versuri ca ceie semnate 
de Aurel Felea.

La braț cu cine mi-a adus, 
Iubirea-n calea mea/ îmi Tră
iesc romanul tinereții; Scris cu 
inima./ Prea mare lucru nu-i 
refrenul meu firesc Nimic el 
nou nu spune/ (Atunci dacă nu 
spune, de ce nu tace?) Dar mie 
care prima fată azi iubesc/ (Ver
sul ar putea să fie inclus intr-un 
dicționar drept pildă de siluirea 
limbii) Îmi pare o minune!

Dacă unui adolescent îndră
gostit, cu veleități de poet i-ar 
trece prin gînd sa compună ver 
suri pe acest calapod și le-ar 
prezenta, sâ zicem profesorului 
său, ar fi sfătuit cu blîndețe să 
se lase păgubaș, dat fiind incon

sistența muzei Daca Aurel Fe
lea, Eugen Alirea, Tică De.r.e- 
triad, George Mihala che sau 
Constantin Cirjari scriu d’n pro 
prie inițiativă și nesibți de m 
meni versuri ca cele de mai sus. 
se găsesc compozitori, editori, 
foruri artistice, care să-i ia in 
serios, să le dea girul și sâ le 
difuzeze «creațiile". Limbajul 
stereotip nu-^i găsește egal la 
multe din textele de muzică u- 
șoară, decit în sărăcia imagini
lor. In cintece ca „Cică, a-că" 
de Florentin Delmar, „Un mi
nut** de Radu Șerbau, „Ginta mi
ma mea" și „Dac-ar fi ce bine-ar 
fi“ de Vesclcvski, „Spune mi 1- 
nimioară spune** șj „Ci nd pe cer 
apare prima stea" de Noru De- 
metriad, vei surite sînt făcute din 
cîteva cuvinte . dor, zî:nbet,flori, 
cuib, soare—

Care este raportul dintre com
pozitor și autorul textului ? Melo
diile majorității cîntecelor ale că-

AL. GIRNEAȚA

(Continuare în pag. 3-a)

Concurs despre 
viața și opera 

lui N. Bălcescu

Eugenia Zaharia, llie Gheor
ghiu fi Dan Marin au par
ticipat pentru prima oară 

zilele trecute la concursul „Cine 
știe, ciștigă" organizat din. ini
țiativa comitetului U.T.M. al u- 
zinei „Klemenl Gottwald" din 
Capitală. Concursul s-a desfășu
rat in fața unei asistențe entu
ziaste, formată din tineri munci
tori, tovarășii lor de muncă, in
vitați la .Joia tineretului" și a 
avut ca temă „Viața și opera lui 
Nicolae Bălcescu‘\

Tinerii debuianți s-au prezen
tat bine pregătiți și au ocupat 
primele locuri : locul l, Dan 
Marin cu 140 de puncte, locul 
11, bobinatoarea Eugenia Zaha
ria cu 115 puncte...

Concursul a fost dotai cu pre
mii fi 
rindul 
uzină.

a stîrnit mult interes in 
tinerilor muncitori din

PETRE MIHAI 
ajustor morilor

Pentru electrificarea 
satului

Zilele trecute, peste 50 de 
tineri din satul Dealul 
Bradului, comuna Sapata 

de Jos, raionul Costești conduși 
de candidatul de partid Stan 
Gh., care este și secretarul co
mitetului U-T.M., au început lu- 
crâri’e pentru electrificarea sa
tului. Numai într-o singura zi ei 
au săpat peste 125 de gropi și 

’ de 197 
prestat 
ore de

au curățat un număr 
s’iîpi. Fiecare tînăr a 
oinâ acum peste 123 
muncă voluntară.

Prin munca entuziastă 
telului, care s-a angajat 
organizației de partid să patro
neze această amplă acțiune, 
lucrările pentru electrificarea sa
tului Dealul Bradului, se apro
pie de sfirșit

Cu sprijinul sfatului popular 
o fost adus materialul lemnos 
și sirma necesară, de către ti 
neri. încă de pe acum mulți ță
rani muncitori și-au cumpărat 
aparate de radio.

Printre utemiștii cei mai har
nici au fost tinerii Diaconescu 
Ion, Stan Gh., Dincă Maria etc.

a tine 
in fața

1ONESCU GHEORGHE 
activist al Comitetului 

raional U.T.M, C oștești



Superstițiile - sub reflectorul științei
— IN AJUTORUL CERCURILOR TINERILOR NATURALIȘTI —

Cin® dintre noi n-a văzut în copilăria lui, 
sau chiar în zilele de astăzi prin unele 
locuri, oameni cane umblă cu nemaipome
nită grijă cu sarea de frică să nu o 
răstoarne, care se întorc rapid din drum 
dacă cumva au întilnit o pisică neagră, 
care poartă la g«t diferite semne și talis- 
mane, 
lează 
Iilor ?

Din 
menW 
științifice care s-au adăugat verigă cu veri
gă mărețului lanț ce constituie știința con
temporană și sumedenie de idei false care 
nu numai că nu reflectă realitatea, dar o 
denaturează în modul cel mai grosolan. 
Aceste idei eronate au dat naștere super
stițiilor, prejudecăților mistice de tot felul 
care, izvorite din ignoranța omului primitiv, 
au căpătat odată cu împărțirea societății 
în clase sociale vrăjmașe, un puternic spri
jin din partea exploatatorilor, dornici de a 
ține cît mai mult popoarele în întuneric.

Credința in semne și ghiciri, credința în 
soartă și vise „prevestitoare", credința în 
vrăji și leacuri băbești, în descîntece, inter
pretările denaturate ale unor feno-mene na
turale, credința în „vedenii44 — iată cîteva 
dintre superstiții.

Mai toate superstițiile și prejudecățile 
mistice s-au născut în vremurile îndepăr
tate, cînd mintea oamenilor plutea în întu
nericul neștiinței.

nu muncesc în anumite zile, ape
la descîntece pentru vindecarea bo-

primele milenii ale existenței lor oa- 
au adunat alături de cunoștințe

înapoierea 
ră în care 
ploatarea omului de către om osîndeau pe 
cei mu Iți să trăiască (și osîndesc încă în 
multe țări ale lumii) au făcut ca supersti
țiile să dăinuiască mult timp.

Clasele exploatatoare au găsit în culti
varea misticismului și în superstiții cel mai 
potrivit mijloc de menținere a ignoranței, 
întunericului necesar unei cit mai crude ex
ploatări a oamenilor muncii,

Superstițiile găsesc o largă dezvoltare în 
țările capitaliste, unde masele largi sînt 
ținute și în prezent, in epoca celor mai 
mari cuceriri ale științei, în cea mai adîncă 
ignoranță. Nefiind în stare să-și explice în 
mod firesc diverse calamități naturale sau 
sociale, necunoscînd legile pe care se ba
zează dezvoltarea naturii și societății, mulți 
oameni ce trăiesc în țările capitaliste ținuți 
departe de luminile științei, cad în mina 
diverșilor șarlatani, excroci purtători de su
perstiții, care îi fac să creadă în ceJe mai 
absurde idei care convin de minune ex
ploatatorilor.

Prin politica claselor exploatatoare misti
cismul a devenit în statele capitaliste o doc
trină foarte răspîndită. Guvernanții țărilor 
capitaliste se străduiesc din răsputeri să 
sădească în mintea maselor cele mai abe
rante superstiții, să îngrădească conștiința 
oamenilor cu

economică, starea de incultu- 
orîndulrile bazate pe ex-

cele mai degradante, umili-

toare credințe deșarte. In S UA, în Morea 
Brito-nle și alte țări capitaliste există sute 
de mii de ghicitori și spiritiști, core ou so
cietățile lor, birourile lor, agenții speciale.

„Chiromonți" și „astrolog'", „doftoroaie" 
și diferiți „specialiști" In der'ega'eo „vi
selor" șl „vedeniilor" se bucură de toată 
libertatea, găsesc pretutinden încurajarea 
guvernanților țărilor capitaliste.

Răsturnarea orinduirii cop toiiste, con
struirea unei societăți în core d spare ex
ploatarea omului de către om r-eează con
dițiile pentru lichidarea tuturor surselor 
care alimentează misticismul și superstițiile, 
cele mai aberante concep', despre viața 
înconjurătoare întreținute cu ctito grijă de 
clasele exploatatoare.

In urma cuceririi puterii de către clasa 
muncitoare in țara noastră s-cu creat toate 
condițiile pentru ca oame- munc-l să fie 
smulși de sub Influența dâu-ătocre a mis
ticismului și superstițiilor.

Construirea cu succes o bere economice 
a socialismului in țara noastră, urașo re
voluție culturală care are loc >n țcro noa
stră schimbă din temelie few de a girrdi 
ol oamenilor muncii.

Simțămintul de teamă și nepvt-ță care 
ero cuftlvct cu osirdie în cc*.țt--țc oame
nilor muncii in anii reg-mului b„*ghezo- 
moșieresc este înlocuit cu :ncrederec in pro. 
perie forțe, in putința de c taur prin

munca lor o viață nouă. Poporul nostru 
muncitor, sub conducerea partidului, a ob
ținut succese de mare importanță pe dru
mul ridicării continue a nivelului de viață 
material și cultural al oamenilor muncii, pe 
drumul popularizării științei....................
maselor populare. Ințelegînd 
legi care guvernează natura 
treptat tot mai mulți oameni 
eliberează 
mistice.

Totodată, 
chiar tineri 
ral-științific ____ ______
tradiției mai cred încă în superstiții.

Aceste rămășițe ale trecutului - fie că se 
manifestă în rindurile bătrlnilor sau ale ti
nerilor - nu dispar de 
lor cere o perseverentă 
larizare a științei. Viața 
pătrunderea științei în 
largi populare face ca 
mului, superstițiilor să scadă neîncetat.

Pagina pe care o publicăm astăzi, pu- 
nind cu ajutorul unor 
tete In adevărata lor 
stiții, oră ti nd modul 
cestea își propune să 
lor U.T.M., cercurilor 
cum trebuie să desfășoare munca științifică 
pentru combaterea credințelor false.

de prejudecățile

în rin d urile
adevăratele 

și societatea, 
ai muncii se 
religioase și

z/ce
Descînfecele — 
le mai negkioaLe

mai sînt incâ oameni, și unii 
care, datorită unui nivel cultu- 
mai redus, datorită influenței

|a sine. Lichidarea 
muncâ de popu- 
arata că tocmai 
rîndurile maselor 

influența misticis-

lucrări de speciali- 
lumină clteva super- 
cum s-au născut a- 
sugereze organizațil- 
tinerilor naturaliști

dintre superstiții77

extragerea sării din saline. Sa
rea era deci mult prețuită chiar 
și in casa marilor stăpinitori. 
Era atunci normal ca în cazul 
in care sclavul vărsa sarea la 
masa stăpinului, să se iște un 
scandal care nu aducea decît 
nenorociri bietului sdav.

Cu timpul oamenii au uitat 
cauza acestor certuri și. dup4 ce 
sarea a ajuns un condiment ris- 
pindit, atribuiau răsturnării să
rii „puterea* de a dezbina, de 
a provoca ceartă— Veacuri de-a 
rir.iul nimeni au s-a străduit să 
explice maselor tinate ai atîta 
grijă in întuneric toată absurdi
tatea unei asemenea superstiții.

s-a născut
„numărul 

dracului"...

ghinionistă

13 — „numărul dracului*, „z-ua 
de 13 aduce nenorociri. * Cite lu
cruri rele nu s-au mai pus m 
spatele bietului „13* I

De ce nu se atribuie aceleași 
misterioase puteri refe și număru
lui „12* ? Acest număr este in
tr-adevăr foarte des folosit Dia 
vechime, datorită făptuim că se 
împarte ușor la mai miile nu
mere (2, 3, 4, 6), 12 era
folosit în mai toate socotelile, 
mai des chiar decît „10*.

Gîndiți-vă doar că anticii au 
împărțit anul în 12 luni, ziua și 
noaptea în 12 ore, că. in comerț 
era folosită duzina și vă veți da 
seama ce mare importanță avea 
cifra „12“, in vechime.

Ce se întîmpla ? Venind după 
12, nefiind divizibil decît cu el 
însuși și deci foarte greu de fo
losit tn socoteli „13“ a început 
să fie luat drept un număr di
ficil, rău, neprielnic...

încetul cu încetul a căpătat 
ohiar și numele de „nenorocos* 
și apoi prin denaturarea încu
rajată de așa-zișii „vraci* șl 
„vrăjitoare* care aveau nevoie 
de un număr „fatal* a apăru» 
întregul cortegiu de superstiții 
legate de diverse fapte simboli
zate prin numărul 13...

Multe superstiții shK legate de 
credința misîiciior tn cele mai 
copilărești „minuni* după care 
un cen s-ar putea transforma la 
„voința* unei forțe supranaturale 
intrau anhnaf. iar animalul in
tr-ac am_ Semnul supers:‘ton 
ci .daci o pcăcă îți taie dra
mul să au merg mai denarte* 
a apărut icerzai fe la această cre- 
dm’-ă Ip mtOBur a om» mfa șr-- 
tr.ithrî. Eristad acăata că rră- 
jttoare'oc le ri" să se prefacă 
In pisici negre, ei crede» td- 
odată că orice irtil-bre ea o ast
fel de pisică e&t prnnejfcAsâ.

Bătutul
în lemn

Răsturnarea
sărn și... 
certurile

care 
duce

Există superstiția după 
răsturnarea sării la masă 
neapărat la ceartă.

Gum s-a născut ea ? Foarte 
simplu.

Cu veacuri și milenii în urmă 
sarea — acest banal condiment 
din zilele noastre — se extră
gea cu greu și se aducea de la 
mari depărtări. Pentru aducerea 
sării din localitățile de pe Ur
mul mării, unde se scotea bine
înțeles foarte greu prin evapora
rea apei, se formau caravane 
care treceau prin mari pericole, 
săptămîni întreg' pînă să poată 
ajunge la destinație. Eforturi 
mari sub toate aspectele cerea și

Căruia dintre noi nu-i este cu
noscută din copilărie see " a te 
care bătînele admirind ua co
pil, îndeplinind ritualul unui des- 
cîntec, vorbind despre czcva 
drag bateau cu rivnă la ka;—

Bătutul în lemn — semn ații 
de superstițios — își are obirșia 
în credința omului primitiv ci 
remediul cel mai sigur împotriva 
spiritelor rele. împotriva duhuri
lor ce de abia așteaptă să strice 
bucuria oamenilor sînt zgomo
tele.

In satele noastre, cu piteai 
eclipselor, ne arată vechi docu
mente, superstițioșii trăgeau do. 
palele, bateau ia tingiri, trăgeau 
cu puștile speriod că zgomotele 
vor alunga vircoladi.

Bătutul în lemn avea la oa
menii primitivi aceeași aemn.fî- 
cație... Ei credeau că zgomotul 
va alunga spiritul rău pentru ca 
acesta să nu mai dea tircoaie 
acelui lăudat

nenorocirile

Spargerea

Potcoava

7

Ce „prevestesc

,norocoasa"
re

căzătoare
cedtsța deșartă ci

<rwăa< Igariaot. A- 
xau fc a^ssrera Pă- 
- apar pe Pămînt ca o 
ciza’-^are*. atunci ciad

Superstiții

tuși cultivată

sistemui solar. Cind un roi de 
corpuri meleoctice miră fn 
atmosfera Pâmintuiui da naștere 
așa numitei „ploi de stele*. 
Această ..ploaie* are ioc numai 
pentru că corpurile meleoritice 
prin frecarea lor ai aerul, se

Corpur.'< meteorilK 
stele. Nvx> «raz 
care se da:crește 
corpului prin frecare 
lașa impresia ei ar 
stea.

lată dec, cum ne
știința ci jtetele cerești- *au 
„ploile de stele" au au nume 
supranatural in ele 
simple fenomene 
iar ----- —' "" '
de
ca

asta lor ce wri țș, 
ca ecf-psefe de Lună 

Șt de Mare still determinate 
de Averse „lighioane care 
trăiesc ta cer* și măaincă din 
Soare sau d:n Lună. Reprezen
tanții misticismului au mai cău
tat de asemenea să tnspâiminte 
masele incercind să lege eclip
sele de diverse războaie, cata
strofe naturale etc., etc. După 
e> cauzele diferitelor calamități 
ca războa eae, epidemiile, foa
metea, mizeria maselor largi 
pcțxijre din țările capitaliste,
somnii nu trebuie explicate
pen rac lele proprii orinduirii 
capcahsfe de aci de pe „pă- 
m . a prin diferite „fenomene 
cerești*

Orxdt de mult s-au străduit 
reprezentanții misticismului ca 
pe baza neștiinței maselor largi 
popoare să cultive cele mai 
nesăbuite prejudecăți și 
perstiții, lot mai mulți 
mem insușindu-și adevărurile 
științei își dau seama că nu 
exstă vircolaci că în pofida 
tuturor superstițiilor eclipsele nn 
pot prezice nici războaie, crize 
economice sau catastrofe natu
rale, că nu există nici o legă
tură intre fenomenele cerești și 
evenimentele sociale, că eclip
sele sînt determinate de cauze 
firești, de legi precise, că ele 
pot fi chiar prevăzute cu mulți. 
mulți ani înainte. (Se știe, de 
pildă, că la 15 februarie 1961 
și la II august 1999 vor avea 
loc ecbpse Totale de Soare ce 
se vor vedea și din țara noa
stră).

su- 
oa>

u-Exista de mult prin 
nele din satele noastre super
stiția că nu-i voie de lucrat 
în primele trei săptămîni după 
paști. In prima săptămină, 
spun superstițioșii, nu e voie de 
lucrat fiindcă e rău de picioare. 
In a doua săptămină nu e voie 
de lucrat fiindcă e rău de gîlci, 
în a treia fiindcă e rău de trăz- 
nete și fulger. Dacă povestea 
asta s-ar fi terminat aici tot nu 
ar fi încă nimic. Să vedeți ce 
spuneau mai departe păstrăto
rii superstițiilor. Se poare lucra 
în aceste trei săptămîni, numai 
dacă e vorba de claca boieri
lor.

Cum s-a născut superstiția a- 
ceasta? Foarte simplu. Ea a 
apărut in vremurile dc grea 
obidă cînd țăranii erau si
liți să muncească pentru bo
ieri. Ce s au gindit boierii î

N-ar strica ca împreună cu a- 
rendașii și alți lefegii ai lor, care 
îi obligau pe țărani să vină 
la clacă, să născocească și să 
răspîndească eu îndemînare su
perstiția că tocmai in săptămi- 
nile de după paști, timp cel 
mai prielnic, de altfel, lucrărilor 
agricole de primăvară, e mare 
păcat să lucreze,... afară doar 
dacă lucrează pe moșia boierului.

Și cîte alte „opriri44 de la lu
cru scornite din dorința boieri
lor de a avea forțe de muncă, 
disponibile tocmai în timpul ce
lor mai importante lucrări agri
cole n-au mai propovăduit oa
menii boierilor. N-au voie, spun 
de pildă superstițioșii să iasă oa
menii la munca cîmpului pînă 
ce nu înflorește „păducelui". 
Superstiția a fost scornită tot 
de boierii dornici de a avea

dovedește

a stat 
atmosferice, 

"căderea unei stele care este 
zeci de mii de ori mai mare 
Pămintul este imposibilă.

boierești
cu ușurință forțe de muncâ dis
ponibile. Ea suna așa: „Nu e 
voie să lucrezi pâmlntu! pină 
ce nu inflorește „păducelul". 
Dacă vrea boierul, poți să 
crezi doar pămintul lui*, 
țăranul, neștiutor, se ducea 
lucreze păminturile boierului 
cultlnd de multe ori povața 
ierului. „Nu-i nimic, lucrezi 
lele astea la mine. Dacă o fi să 
fie râu iese pe spinarea mea și 
nu pe a ta". Și pină una, 
alta boierul își făcea bine trebu
rile și nu pierdeau decît țăranii 
muncitori.

Vremurile muncii de clacă, 
vremurile boierilor ș-au dus. Pe 
intreg cuprinsul țării țăranii 
muncitori muncesc pămintul in 
folosul lor, Totuși prin unele 
locuri superstițiile acestea mai 
dăinuie, dăunind celor care cred 
in ele.

iu-

să 
as- 
bo- 
zi-

Dăunătoare sînt toate su
perstițiile legate de agricul
tură. de vreme, de recoltă, 
linii țărani leagă și acum lu
crările agricole de un calendar 
superstițios după care nu ai 
voie sâ începi anumite munci 
agricole d«ca „nu a cintat 
cucul*, daca „nu a Înflorit mă
linul* sau dacă „nu a trecut 
ziua* unui anumit... sfint.

Combătind aceste superstiții 
T. S. Malțev, cunoscutul agro- 
nom sovietic povestea acum vreo 
doi ani unor colaboratori ai In
stitutului de Filozofie al Aca
demiei de Științe a U.R.S.S, o 
întîmplare plină de tîlc. In urmă 
cu ani, în localitatea în care a 
trăit el era foarte răspîndită su
perstiția că e păcat să boronești 
pămintul înainte de paști. Oa
menii din sat l-au muștruluit 
chiar odată cînd a pornit cu

boroana spre cimp la începu
tul primăverii. Clnd au venit săr
bătorile paștilor, a început să 
sufle un vint puternic. Pe dmp 
tot pămintul s-a uscat dar lo
tul lui Malțev era verde din 
cauza buruienilor care încolți
seră. După aceea cu o boroană 
specială a distrus buruienile și 
a semănat griu. Care a fost re
zultatul ? Malțev a obținut 
recoltă bogată iar țăranii 
perstițioși o recoltă mult 
slabă.

Știința, practica oamenilor, 
au dovedit că recolta bogată nu 
depinde de credințe supersti
țioase ci de respectarea exactă 
a normelor agrotehnice. de 
strîngerea rapidă a recoltei în 
timpul indicat, de experiența 
științifică și nu de anumite zile 
stabilite arbitrar.

Cît de multe au fost și mai 
sînt nenorocirile pe care le-au 
adus deșartele credințe ale oa
menilor superstițioși in descîn
tece și leacuri băbești.

In urmă cu ani, pe vremea re- 
f[imului burghezo-moșieresc, ma- 
aria de pildă era una din cele 

mai răspîndite boli din țara 
noastră, in unele regiuni nu 
răminea de multe ori din cauza 
lipsei de asistentă sanitară nici 
un om capabil de muncă din 
cauza acestei boli. Pentru a-și 
lămuri într-un fel cazurile atlt 
de dese de îmbolnăvire de ma
larie ivite în jurul apelor oa
menii, în neștiința lor lipsiți 
de medici, de sfaturi științifice 
și de doctorii socoteau că a- 
ceste boli ar fi provocate 
niște duhuri rele care 
în ape și care s-ar ivi

de 
ar trăi

, - pe
nesimțite, tmbolnăvindu-i pe cei 
ce trec pe lingă ele. împo
triva acestor boli bineînțe
les că babele aveau descfntecul 
lor. Primăvara cine vede 
brotăcel prin iarbă — spuneau 
ele în neghiobia lor — să-l 
prindă și să-l scuipe de trei ori 
în gură aceasta fiind leac
bun contra frigurilor; sau
trei broaște rîioase să le pună 
în rachiu, după ce pier, rachiul 
se bea. iar broaștele se aruncă 
zicînd: „Din vini au venit fri
gurile, în vînt să se ducă". In 
neștiința lor oamenii chiar 
și făceau. Rezultatul I — 
tistica ne dovedește că tn 
care an erau peste 210.000 
navi noi.

Astăzi însă datorită grijii 
tului democrat-popular pentru 
sânatatea oamenilor muncii, da
torită măsurilor de asanare a 
mlaștinilor, datorită măsurilor 
întreprinse de stațiuni speciale 
pentru stîrpirea țînțarului ano
fel — producătorul bolii — da
torită educației științifice, sani
tare a oamenilor muncii, numă
rul anual al îmbolnăvirilor pe 
întreaga țară a scăzut sub 300.

lată deci un exemplu care ne 
dovedește din plin forța cu care 
știința înlătură superstițiile.

Mai există Insă in satele noa- 
stre oameni supershjioși care ne- 
ttatad seasBa fe faptul că fn a- 
a io arxâ au pștnuu in sa
tele ocastrc med ei și farms- 
cile, iod-eapti bolnavi: spre 
ora.rcarea ^elor mai neghioa
be dintre superstiții*, cum spu
nea G. Coșouc vrăjHe și far
mecele doftoroaielor.

Dr. E. Albu, care alături de 
I. Oorobanțu este autorul unei 
recente lucrări închinate 
baterii superstițiilor legate 
sănătatea oamenilor, dădea 
exemplu semnificativ din 
se poate vedea cit de dăunătoare 
sini prejudecățile, superstițiile 
legate de sănătatea oamenilor.
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cest timp să-ți pierzi răbdarea ț 
să nu respecți prescripțiile me 
dicului. Ce s-a întîmplat însă 
Un vecin „cu experiență* a șop 
tiț la urechea bolnavului că „ 
tăietură pe frunte sau o ere: 
tătură pe limbă care să lasept 
țin sînge" e suficientă pentru 
scăpa de această boală. Cățiv 
bolnavi s-au dus la un șarlr 
tan care le-a făcut aceast 
„operație*. Care a fost rezults 
tul ? Unul din ei a murit di 
cauza unei infecții grave pre 
votată de infectarea „crestați 
rii“, iar celorlalți le-a reven 
boala într-o fază mai gravă per 
tru că au crezut în puterea m 
raculoasă a „crestăturii" și r 
au mai urmat prescripțiile in
dicului.

Multe nenorociri au adus I 
urmă cu ani superstițiile lega 
de bolile copiilor, care își m 
fac loc și astăzi în mintea mu 
fora.

Intr-adevăr, cum să nu ne miră 
că Romfnia avea în urmă cu m 
mai două decenii faima de ța: 
cu cea mai mare mortalitate ii 
fantilă din Europa cînd parai 
cu lipsa de grijă față de stări 
sănătății poporului în satele no 
stre doftoroaiele puneau 
„aplicare" superstițiile de gen 
aceleia că copilul trebuie să st< 
în aceleași scutece murdare ■ 
de zile de la naștere, că crar 
pele copilului pot fi vindecate < 
comprese făcut? cu carne de p 
sică proaspătă etc.

Trebuie de asemenea să saibl 
niem faptul că ridieîndu-se îr 
potriva metodelor științifice i 
vindecare a oamenilor bolnav 
descînlătorii, doftoroaiele, vîi 
tură de obicei ideea că ei sî: 
purtătorii așa-zisei medici: 
populare ce și-a dovedit pi 
terea de veacuri.

Nimic mai fals I Medicina rn- 
dernă nu respinge în nici un f 
medicina populară ; știința m, 
dernă a acordat o deosebită 1 
tenție studierii eficacității uni 
mi^oace terapeutice popula 
care se datorau înfr-adevăr < 
perfenței și nu Închipuirii tnș 
lâtoare dar tot felul de sco 
noii ale șarlatanilor n-au nim 
comun cu medicina populară.

In țara noastră a fost lich 
dată greaua situație sanitai 
moștenită de la regimul burgh 
zo-moșieresc.

Tocmai de aceea trebuie i 
facem tot posibilul pentru ca ti 
vechitele practici superstițioas 
propăvăduitorii vindecărilor m 
raculoase să se izbească de z 
dul de neclintit 
științifice.

ai cunoștințeh

Superstițiosul : Mi-o ieșit cu „plin", o să-mi meargă bine.

Mcekovski. marele poet sovietic, demoscind 
crea nța in superstiții, povestește intr-una din poe 
ziile sole cum fiul unui oarecare rerapont s-a 
■"-sect cu ceva. Tatăl a fugit după felcer, dar s-a 
întors de crte^c c' de pe drum pentru că odată s-a 
intilnit cu un preot apoi a văzut o înmormintare 
iar in ce.e din urmă i-o tăiat drumul o pisică 
neagră Intorci^u-se de fiecare dată din drum. 
P *râ să mc- ajungă la felcer, fiul superstițiosulu 
Fe-cpont a munt~.

Trista poveste a lui Ferapont dovedește cum 
oricare d ntra superstiții este într-un fel sau altul, 
rw nume o concepție greșită despre lume, ci o 
credințe profund vătămătoare intereselor omului

Născute din neștiință, superstițiHe ca și oricare 
alte prejudecăți mistice au un singur leac - pro
movarea științei.

Numai lumina științei poate ajuta pe oameni 
să se elibereze pe depiin de întunericul preju
decăților mistice, îl poate ajuta pe om să vade 
obscurele obîrșii ale acestor practici superstițioase, 
înjositoare pentru oameni.

In această luptă cercurile tinerilor naturaliști 
sînt chemate să desfășoare o largă activitate pen' 
tru răspind'-ea unor cunoștințe științifice, pentri 
combaterea misticismului, pentru formarea une 
generații tinere culte, încrezătoare in forțele sale 
demnă de măreața epocă a construcției so
cialiste.

Pagină realizată de I. SAVA
Desene de A. CA LI ST HAT și G. BVȚU



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Esențialul
A A J *21 1 • J •m mvațamintul politic

U. T. M. eficacitatea
— Anul acesta — spune Ion 

Nițlpir — secretarul organizației 
U.T.M. de la „Colorom'-Codlea, 
invățămintul politic se desfășoa
ră mult mai bine decît anul tre
cut. Toți utemiștii au fost cu
prinși In invățămint și frecven
tează cu regularitate cursurile. 
Propagandiștii sint dintre cei 
mai bine pregătiți politic, ideo
logic și cultural. Ei au expus deja 
lecția a V-a. La cele patru semi
narii oursanții au purtat discu
ții însuflețite...

La prima vedere situația pre
zentată de secretar poate fi con
siderată ca mulțumitoare. Dar să 
cercetăm faptele mai îndeaproa
pe. Iată ce ne arată o scurtă 
trecere în revistă a modulul în 
care s-a organizat și s-a desfă
șurat pînă în prezent învățămîn- 
tul politic tn această organiza
ție U.T.M.

Aproape jumătate din utemiș
tii tnscriși la acest curs seral 
lucrează în schimburi diferite, 
ceea ce-i împiedică să frecven
teze regulat Invățămintul politic. 
Situația aceasta este similară și 
pentru celelalte cursuri politice. 
Iată ce urmări are superficialita. 
tea ou care s-a ocupat anul a- 
cesta comitetul U.T.M. de orga
nizarea cercurilor și cursurilor 
de învățământ politic.

Care esfe situația în pri
vința conținutului învățămîn- 
tului politic 1 lată în această 
direcție un exemplu edifica
tor. La cursul seral condus 
de propagandista Zenovia Mano- 
lacne, expunerile au un caracter 
general, nu cuprind nici măcar 
o referire cit de mică la învăță
mintele pe care tinerii trebuie să 
le tragă cu privire la activitatea 
lor în producție și pe linie ob
ștească, cu privire la comporta, 
rea lor. Or, scopul expunerii pe 
care o face propagandistul este,

A APĂRUT

mi-
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Ion Olaru: „Procesul
limetrilor" și alte inițiative; 
Petre Drăgulea: Cum s-a 
născut rubrica „Procesul mi
limetrilor" ; Victor Blriădea. 
nu : Informațiile vieții și via
ța informațiilor ; Sergiu Făr- 
cășan : „Săculețele* ; Bucur 
Brănișteanu ; în sprijinul în
tăririi și dezvoltării sectoru
lui socialist al agriculturii; 
Mircea Radulescu : Dreptate 
lui Manolis Glezos I; Const. 
Sîrbu: O necesară repunere 
în drepturi; T. Caranfil : 
Titlul — o fereastră deschisă 
către cititor ; Valeriu Buduru: 
In pragul unei importante 
campanii agricole ; M. Calia. 
nu: Porumbul ne pretinde ; 
Emilia Mănac: Mari posi
bilități și mari răspunderi ; 
Gh. Luca: O bună inițiativă 
jn tratarea problemelor de 
cultură generală ; Nell Co- 
bar i Afișele satirice la lo
cul de muncă ; Eugen Atana- 
siu: Mai multă obiectivi
tate, mai mult simț de răs
pundere față de spectatorii 
filmelor; I. Micu : Cu fortne 
variate spre rezolvarea pro
blemelor actuale; Lazăr Bă- 
ciucu : Așa am scos „Ediția 
specială" pentru șantierele de 
la Brazi; Eugen larovici : 
Curs de fotografie pentru 
ziariști (V) ; Curs de steno
grafie fără profesor (IV). 
Documentare : în Kenya co
lonialismul înăbușe libertatea 
presei; însemnări — Din via
ța redacțiilor — De peste ho. 
tare.

pe de-o parte să-i ajute pe ti
neri să-și organizeze mai bine 
studiul și să înțeleagă ideile de 
bază ale temei, iar pe de alta, 
să-i ajute să facă legătura fi* 
rească cu sarcinile lor, ale co
lectivului în care lucrează. „Eu 
mă declar mulțumită — explică 
propagandista — dacă la semi- 
narii cursanții vor ști măcar atit 
cît și-au notat rn timpul expune
rii-.

Așadar în loc să le explice 
cursanților necesitatea studiului 
individual, în loc să organizeze 
cu ei ore de consultații pentru 
a-i ajuta să înțeleagă mai bine 
materialul bibliografic studiat, 
să facă o legătură strînsă între 
ideile teoretice studiate și activi
tatea lor practică, propagandis
ta le dictează cîteva fraze gene
rale, pe care cursanții le repetă 
aidoma la seminarii. Invăță- 
mîntul politic nu este un 
scop în sine, ci un important 
mijloc de educare comunistă a 
tinerilor, de înarmare politico-ide- 
ologică a acestora. Cursul se
ral pe care-1 conduce tovarășa 
Manolache nu trebuie să ofere 
tinerilor noțiuni politice abstrac
te, ci să-i ajute să înțeleagă 
profund politica partidului nos
tru de construire a socialismu
lui, să-i mobilizeze activ la 
lupta pentru îndeplinirea sarcini
lor pe care partidul și guvernul 
le pun în fața poporului nostru 
muncitor, să-i înarmeze pe ti
neri cu temeinice cunoștințe po
litice, ideologice și culturale după 
care să se călăuzească zilnic în 
muncă și în viață.

Urmarea acestui sistem bu- 
cheresc de expunere a lecțiilor 
este nivelul scăzut al seminare
lor organizate pînă acum. La se
minarii, de obicei, iau cuvintul 
trei-patru tineri, care citesc după 
caiet ce și-au notat la expunere.

Eficacitatea învățămintului po
litic trebuie apreciată după mo
dul în care utemiștii și tinerii 
își îndeplinesc sarcinile lor în 
producție și pe tărfrn obștesc, 
după comportarea pe care aceș
tia o au în societate. La cursul 
seral condus de propagandista 
Zenovia Manolache sînt utemiști 
care deși au frecventat și anul 
trecut o formă de învățămrnt 
politic, continuă să aibâ o atitu
dine înapoiată în muncă și i« 
viață. L'temishrf Ion Rodina. apr< 
exemplu. ou-<i indepanește sar
cinile sale profe5Mflite. ire • a- 
titndine morali care lasă de do
rit.

lată ce urmări poate a

tul că atît propagandistul cit și 
comitetul U.T.M. nu urmăresc 
eficacitatea învățămintului po
litic, influența pe care o are in- 
vățămîntul politic asupra cursan- 
ților, modul in care aceștia apli
că în viață cunoștințele acumu
late la cursul seral.

Lipsuri asemănătoare există și 
in activitatea cursului seral con
dus de propagandistul Tudor 
Jianu, precum și in activitatea 
cercului politic „Să ne cunoaș
tem patria", condus de propa
gandistul M. Gheorghiu.

Care sint cauzele acestor Lip
suri ? In prunul rând aceea că 
odată cu deschiderea învățămân
tului politic, comitetul U.T.M. a 
considerat misiunea sa terminată 
lâsind ca activitatea cercurilor 
politice să se desfășoare .de la 
sine*. La rândul său. Comitetul 
orășenesc U.T.M. Codlea n-a 
controlat modul in care se des
fășoară învățământul politic la 
„Goiorom", ci s-a mulțumit să în
registreze numai dacă lecțiile și 
seminariile programate s-au ți
nut ori nu- Așadar, după 
cum dovedesc faptele. Comitetul 
U.T.M. de la „Cotorom- nu are 
motive să se dedare saTsfăcjt 
de modul in care se desfășoară 
invățămintul politic al utermștt- 
lor. Dimpotrivă. Comitetul 
U.T.M. va trebui să se o- 
cupe nu numai de rezolva
rea unor chestiuni de ordin 
organizatoric, așa cum este spre 
exemplu mobilizarea utemiștilor 
la activitatea cercurilor, d in 
primul rind de conținutul invăță- 
mintului politic. Aceasta presu
pune exercitarea unui control și 
ajutor sistematic, permanent 1- 
supra propagandiștilor pemru 
ca fiecare lecție și seminar să 
se desfășoare la un nivel Fob- 
tic șt ideologic corespunzător, ia 
strinsă legătură cu viața, cu ac
tivitatea practică a cursamiior. 
Totodată, cursanții trebuie iodrn- 
mâți să studieze Cu senozrute 
materialul bibliografic imficu. să 
se organizeze ca e «veăe arțar» 
culturaLeducr'uve. om ar 6 vi
zite la muzee sa e^nrrsi. vizw- 
nări cotectne de tpec-acnie eK.
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In comune Căzănețtl, raionul Slobozie, tinerii din gospodăria colectiva șl din O.A.S. pctk'ei 
In număr mare Io o leet « cu tema : „Ce soluri sint mai productive".

Calculul individualist dă greș
Era într-o zi a lunii octombrie 

« anului trecut. La gospodăria 
colectivă „Drum Nou“ din comu
na Scheia, regiunea Suceava, se 
împărțeau veniturile. Carele 
pline cu bucate se îndreptau 
spre casele colectiviștilor. Toți 
se arătau mulțumiți de rezul 
țațele obținute. Sînt doar în 
al nouălea an de cînd își lu
crează pămîntul în comun, de 
cînd în casele lor domnește 
belșugul și bunăstarea.

Numai tînărul colectivist Nico
lae Mihăescu se arăta nemulțu
mit. Dintre toți colectiviștii el 
era singurul care obținuse un ve
nit mic, incomparabil cu al ce
lorlalți. Dar cum putea el să ob
țină produse mai multe cind în 
anul trecui a lucrat numai 7 zile 
în gospodărie ? In vara acelui 
an, în loc să muncească alături 
de ceilalți colectiviști el și-a fă 
cut socoteala că ar cîștiga mai 
mult pe la diferite locuri de 
muncă în afara colectivei. A lu
crat mai întâi la un șantier de 
cale ferată. Apoi pe unde găsea 
cite ceva de făcut. Apoi s-a raz- 
gîndit și a începui să se învîr- 
tească pe lingă grădina din ju 
rul casei. Ceilalți colectiviști îl 
îndemnau să vină alături de ei. 
să muncească pentru binele lui și 
al gospodăriei, pentru belșugul 
tuturor. Mihăescu promitea, se 
ducea pe la prinz prin gospo
dărie, apoi se întorcea acasă.

„Ce-mi strică dacă pot prinde 
doi iepuri de-odată își fă
cea el socoteala, Ceva bucate de 
pe la gospodărie oi strîn^e eu. 
Apoi ce-oi mai scoate cu căruța, 
cu grădina.., Mihăescu socotea că

dacă va munci de unul singur va 
avea rezultate mai bune. 1 se în
rădăcinase ideea că este mult mai 
capabil decît ceilalți colectiviști, 
și că va putea să trăiască singur, 
izolat de aceștia. Se gindea că 
dacă colectiviștii se străduiesc să 
dezvolte continuu noi ramuri de 
producție ale gospodăriei, s-o fa
că mai puternică, mai înfloritoa
re, o să beneficieze și el de roa 
dele muncii acestora.

Tinerii din gospodărie l-au in
vitat pe Nicolae să participe la 
munca voluntară pentru constru
irea unei maternități de scroafe. 
Dar nu a venit. Nicolae Mihăescu

Muncind în gospodărie și pur- 
tind grijă pentru dezvoltarea ei, 
dornici să facă din ea o unitate 
socialistă tot mai înfloritoare, ti
nerii aceștia și-au îmbogățit și 
viața sufletească. Ei mergeau 
seara după muncă la căminul 
cultural, unde petreceau împre
ună clipe deosebit de frumoase. 
Citeau cărți, organizau spectaco
le, ascultau conferințe pe teme 
care îi interesa din agricultură, 
din viața țării...

Luîndu-și în tovărășie numai 
propria m persoană și preocupat 
de interese mărunte, individua 
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Interviul acordat 
de tovarășul Gogu Radulescu 

Agenției Romîne de Presă 
„Agerpres"

fost

are

Tovarășuf Gogu Rădulescu, 
ministrul Comerțului, a acordat 
un interviu în legătură cu vizita 
sa în Republica Arabă Unită, 
unui redactor al Agenției Ro
mîne de Presă ,,Agerpres“.

Peste tot pe unde am
— a declarat tovarășul Gogu 
Radulescu — ni s-a făcut o 
primire cordială, prietenească. 
Am simțit în această primire ex
presia sentimentelor de priete
nie și simpatie pe care poporul 
Republicii Arabe Unite le 
față de poporul romîn.

Am avut prilejul să vizităm, 
în afară de șantierul barajului 
de la Assuan, Tîrgul producției 
agricole și industriale, deschis la 
Cairo, Canalul de Suez, între 
Ismailia și Port Said, portul 
Alexandria și diferite întreprins 
deri.

Cu prilejul vizitei noastre am 
avut întîlmri cu reprezentanți de 
seamă ai vieții economice. De 
asemenea ra-am întflnit cu mem
bri ai guvernului Republicii A- 
rabe Unite, care conduc depar
tamente economice. Astfel ara 
discutat cu dr. Abdel Moneim 
El Kaisuni, ministrul Economiei, 
Aziz Sidki, ministrul Industriei, 
Mustafa Halil, ministrul Comu
nicațiilor în Consiliul executiv 
al regiunii egiptene a R.A.U. 
și Hassan Abbas Zaki, ministrul 
economiei în Consiliul executiv 
al regiunii egiptene a R.A.U. 
întâlnirile și convorbirile pur
tate cu conducători de stat au 
arătat caracterul real al posibi-

y

lităților de dezvoltare a relațiBo# 
economice dintre țările noastre. o- 
După cum se știe, in ultimii ani, O: 
mai ales d«pă încheierea acor
durilor comerciale din 1954 și.H, 
1956, schimburile comerciale în
tre R. P. Romînă și Republic». 
Arabă Unită s-au înviorat. In 
ultimii trei ani (1957—1959) votiri? 
lumul schimburilor reciproce doiC 
mărfuri a fost de circa 1,5—2 
ori mai mare decît în anul ni 
1954. Cu toate acestea există o! 
încă posibilități nevalorificate In 
domeniul relațiilor economice...,-

De altfel cu prilejul discuții-jV 
lor avute pe marginea mijloace,, 
lor de dezvoltare a schimburilor, 
și de lărgire a nomenclaturii ,rr 
mărfurilor, partea egipteană și-a 
manifestat interes pentru posi-m. 
bilitățile de import de utilaje,« 
echipament industrial și alte 
mărfuri din Republica Populară 
Romînă. De asemenea s-a arătat :, 
interesul nostru pentru eventua. 
lele importuri de diferite pro
duse ale economiei Republicile 
Arabe Unite.

Se poate spune — a subliniat 
în încheiere tovarășul Gogu Ră->C 
dulescu — că vizita în Repugn 
blica Arabă Unită a contribuit, 
prin contactele directe și prin-;- 
fr-o mai bună cunoaștere rea-nc 
procă, la strîngerea relațiilor e«. 
conomice dintre țările noastre^ 
S-a afirmat încă o dată politica- u 
consecventă a guvernului R. Pr- 
Romîne de dezvoltare a relații
lor economice cu toate țările 1u-«y 
mii pe baza coexistenței pașe ' 
nice.

109.000 de oameni ai muncii 
Iși complectează studiile

Pemtru cuprinderea in învăță- 
■ua< e numărului sporit de mun_ 
citeri-eleci s-att înființat noi 
școli și secțu serale. Actualmente 
jiMcțiotieezâ 396 de școli și sec
ții serele, cu peste 100 mai mul
te decit in nul trecut, precum 
f» 254 de secții fără frecvență, 
în invățămintul superior s-au 
organizai anul acesta 21 secții 

frecvența

derile au asigurat condiții nece
sare pentru frecventarea cursuri
lor și pregătirea temeinică în 
vederea examenelor.

Pentru a asigura o pregătire'' 
temeinică elevilor și studenților 
de la invățămintul seral, au fost^ 
repartizate să predea în acest' 
invățămint cadre cu o bună pre
gătire.

Recent, Ministerul învățămin-t'- 
tului și Culturii a analizat în'f 
lumina Hotărîrii partidului și 
guvernului, condițiile în care s^‘ 
desfășoară invățămintul saral și^ 
fără frecvență de cultură genera-'" 
li și superior și a luat o serie^ 
de masuri noi.
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«erele fi 53 secții firi 
pe lingă facullifi.

In scopul sprijinirii 
rUor-elevi fi studenți,

muncita- 
intTepTin-

gir platitudinii

Premiera
la 

cinematografele

Magheru
Și

I. C Frimu

■?î

Nicolae Mihăescu și-a

n-a înțeles că avutul întregii gos
podării este și al lui, Lucrînd pe 
unde se nimerea și mai trecînd 
din lună în lună și pe la gospo
dărie, el avea impresia că va fi 
totuși cel mai cîștigat din sat 
Dar cum toamna se numără bo
bocii, lucrurile s-au întâmplat 
altfel de cum gîndea Nicolae.

Cum ar fi putut să se compare 
el, Nicolae Mihăescu, cu utemis- 
lul Gheorghe Cîmpean care efec- 
tuînd în gospodărie 307 zile, 
muncă a primit 1.200 kg. grîu, 
612 kg. porumb, 6.000 kg. car
tofi, 306 kg. secară, zahăr, o în
semnată sumă de bani și alte 
produse. ? La fel au dus acasă 
cyruțe încărcate eu bucate și u- 
temiștii Gheorghe Berar, Lucia 
Claudia și mulți alții.

pit nu numai cîștigul ce i s-ar 
fi cuvenit dacă ar fi muncit zi 
de zi în gospodărie ci și satisfac
ția profund omenească de a te ști 
folositor întregii colectivități, de 
a-ți vedea apreciată capacitatea. 
Pe el l-a interesat ca el și nu
mai el să iasă bine. Dar, așa cum 
s-a văzut, totul s-a petrecut alt 
fel decît și-a calculat el.

Iată dar că individualismul 
este dăunător în primul rînd 
pentru insul respectiv.

Nicolae Mihăescu este uiemist, 
Utemiștii din gospodărie i-au a- 
tras adesea atenția asupra apucă
turilor sale, dar n-au mers mai 
departe. Ei nu și-au făcut pro
bleme, nu și-au pus in sarcina 
lor să-l ajute cu răspundere și 
perseverență pe acest tinăr să-și

însușească trăsături morale 
moașe, proprii tineretului 
care se formează în gospodăriile 
colective din patria noastră.

Organizația U.T.M. din gospo
dărie (secretar Constantin On- 
ciu) ar fi putut să-l ajuta pe Ni
colae să înțeleagă la vreme eă 
numai în colectivă poate cu ade
vărat să-și făurească o viață îm
belșugată, lipsită de griji. Mem
brii biroului organizației de bază 
U.T.M. sau mulțumit doar sâ-l 
invite pe Mihăescu din cind în 
cînd la adunările generale U.T.M. 
Nimeni însă n-a stat de vorbă 
cu el în mod serios pentru ca 
acesta să-și dea seama că a apu
cat pe un drum greșit.

Nu este de ajuns cq pe un 
astfel de tînăr să-l inviți la mun
că în gospodărie și la acțiunile 
organizației U.T.M. Biroul orga
nizației și toți cei 11 utemiști din 
gospodărie trebuiau să-l îndrume 
zi de zi, să-l ajute să vadă în ei 
prieteni, tovarăși.

Organizația U, T. M. vq trebui 
să discute acest caz în adunarea 
generală U.T.M. și să tragă con
cluziile cuvenite privind educația 
tinerilor în spiritul colectivismu
lui precum și întreaga muncă de 
educație pe care o desfășoară în 
gospodărie. Ajutat de colectiv, 
de organizația U.T.M., Mihăescu 
Va reuși cu siguranță să-și biruie 
individualismul, să se formeze ca 
tînăr demn de noua viață în gos
podăria colectivă.

r kx> caă ta păstd ataput- 
bx. izzode. i^sțxraie. As- 

,-ăszîi oșarat dnd 
ase aaz; ăoar o variantă or- 

rzerroîi firi Sext De multe ori
acu'-ccal oc auzK» ușoară as- 
oAt» ca ^licere ți meoicroază 
■«xâcve reușite ale unor ctatece. 
• exta ia „Ia amurg" de Giro- 
vex-u (devenit da-arum exemplu 
•uasutj. la pântecul străzii" tot 
ie (kreveanu ța semnat de Au- 
e. Stoca, versurile cintecelor 
rrercreiax de frații Grigoriu 
- ' ‘ ~ A r. r.s a-

laoâ Utila oară), textul iui Ște- 
T;:a ,a „Cântecul sputinicu- 

—* de Bly Roman, versurile 
ca Vlaiai Birna care a inspirat 
x Radu Șerban In crearea me
lodiei „Poate n-ai uitat", ver
se-.le dntecului „Un trecător" 
ae Radu Șerban și semnate de 
Constantin Qrjan, (același Câr
ja n care n-a ezitat să-și pună 
semnătura sub platitudini ca cele 
ee însoțesc cîntecele: „Dacă ar 
u ce bine-ar fi" și „Un minut"), 
prin urmare versuri ca acestea 
care spun ceva, se ascultă cu 
plăcere.

Colaborarea dintre' compozi
tori și textieri a fost în aceste 
exemple, rodnică. Din păcate, în 
cele mai multe cazuri compoziția 
o ia înaintea versurilor, e cali
tativ independentă. în această 
situație, destul de des întîlnită,

compozitorul ascunde sub aripa 
sa, platitudinile versificate, de
vine oarecum complice in estom
parea vulgarității textului. Este 
cazul cu melodia gingașă, ro
mantică a Iui Kirculescu „Prima 
poezie", cu antrenanta melodie 
„Un minut" de Radu Șerban și 
cu alte melodii ce servesc drept 
paravan pentru slăbiciunea ver
surilor lut Aurel Fetea, Constan
tin Oîrjan etc.

Dacă autorii melodiilor ax fi 
exigenți, dacă n-ar admite ca 
sub girul lor să se împrăștie 
inepții, fără îndoială că specta
colul dezagreabil oferit de textele 
incriminate, a-ar fi sfirșit de 
mult. Cum probabil ar fi avut ace. 
eași soartă dacă în cercul vi
cios : compozitor — textier — e- 
ditura muzicală — teatrele de 
estradă — radio — Uniunea 
compozitorilor — Uniunea scrii
torilor — ar fi intervenit o exii 
gență în stare să sfarme cercul. 
Nu există nici un for din cele 
chemate să bareze drumul vul
garității și simplismului din tex
tele de muzică ușoară în stare 
să-și impună exigența și autori
tatea ? Numeroși poeți au sezi- 
sat lipsurile din textele de mu
zică ușoară. Ei înșiși nu scriu 
însă texte. N-ar putea exista cu
pluri de creație între compozi
tori ca Ion Vasilescu, Dendrino, 
Kirculescu, Mălineanu și poeții 
noștri talentați din operele căi

Lucrările
(Urmare din pag. l-a)

D. PREPELIȚA 
rorespondentul „Scinleii 

tineretului- pentru 
regiunea Suceava

mirea proiectelor de diplomă. 
Să se țină legătura permanent 
cu organizațiile U.T.M. din în
treprinderile în care lucrează 
studenții 
acestora 
inginerii, 
de aici.

Pentru 
mentație, 
producției vor fi bine venite și 
consfătuirile organizate între 
studenți, muncitorii și tehni
cienii care lucrează efectiv cu 
aparatura ce constituie obiecti
vul lucrării. Strinsa legătură cu 
cabinetele tehnice din întreprin
deri și studierea inovațiilor care 
au legătură cu obiectul proiectu
lui de diplomă vor fi, de aseme 
nea, de un real folos studenți
lor. Studenta Antoniu Tereza, 
de la Facultatea de industrie 
ușoară, care și-a ales ca proiect 
de diplomă „Deficiențe în sala 
războaielor. Gauze și propuneri 
pentru remedierea lor" va avea 
multe lucruri de învățat dacă 
va discuta în prealabil cu fie
care muncitor în parte și în 
același timp va ține seama de

lucrează 
pentru a li se asigura 
tot sprijinul de către 
tehnicienii și maiștrii

o cit mai bună docu- 
bazată pe realitățile

de diplomă
propunerile lor. E și firesc 
muncitorii, care lucrează ani_
zile la războaie să le cunoască 
mai bine.

Dar proiectele de diplomă ale 
studenților nu trebuie să fie 
rupte de munca profesională și 
științifică anterioară a studen
ților, Ele trebuie să fie o conti
nuare și o dezvoltare a lucră
rilor prezentate în cercurile 
științifice, o oglindire a muncii 
depuse în timpul practicii efec
tuate în producție, a studiului 
în atelierele și laboratoarele fa
cultății.

Accentul trebuie să se pună 
pe calitatea proiectelor de diplo
mă, pe executarea lor la un 
înalt nivel științific, bazată pe 
ultimele descoperiri, invenții și 
inovații care pot fi efectuate in 
fabricile și întreprinderile din 
jara noastră.

Dar, înainte de toate, pregă
tirea temeinică din timpul tacul- 
lății, dragostea pentru profesiu
nea aleasă și pasiunea în mun
ca de cercetare științifică sînt 
elementele hotărltoare în obține
rea unor rezultate bune pe tă- 
rîmul muncii de cercetare 
țUică.

rora nu lipsesc lucrări emoțio
nante, inspirate de realitatea 
noastră și care nu-și așteaptă 
decît compozitorul dispus să le 
pună pe note ? N-ar fi timpul 
oare ca Uniunea compozitorilor 
și Uniunea scriitorilor să-și dea 
frățește mâna și să pună capăt 
odată pentru totdeauna perma
nentei improvizații și vulgarită
ții din textele die muzică ușoară?

Tineretul nostru așteaptă ase
menea măsuri. Așteaptă să gă
sească în ctntece versuri pe mă
sura sentimentelor sale, mereu 
proaspete și tumultuoase. Așteap
tă texte și melodii despre visele 
și realizările sale. Nu s-ar pu
tea crea cîntece despre gîndurile 
ce animă tineretul muncitor, 
despre febra sa creatoare, des
pre munoitorul ajuns student, 
despre micuța fată de muncitor 
care visa să ajungă balerină și 
a ajuns ? N-ar putea inspira pe 
compozitori și poeți dragostea 
gingașă, proaspătă, emoționantă 
dintre doi adolescenți ai vremii 
noastre ? Răspunsul este afirma
tiv. Temele pe care realitatea 
noastră le prezintă sint variate 
și infinite. E nevoie numai de 
ceva mai mult efort, mai multă 
bunăvoință, mai multă cunoaș
tere a vieții și bineînțeles talent 
pentru a exprima poetic toată 
această gamă complexă de 
sentimente. E nevoie, ca autorii 
versurilor pentru melodiile de 
muzică ușoară, să abordeze rea
litatea cu mijloace noi și nu cu 
cele perimate, prăfuite, folosite 
ta cupletele de-acum un sfert de 
veac.
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Franța în așteptarea 
vizitei lui N« S. Hrușciov

PARIS 10 (Agerpres). - La 9 
martie a avut loc la Paris o șe
dință a Consiliului de Miniștri 
consacrata pregătirii vizitei pe 
care o va face în Franța șeful 
guvernului sovietic, N. S. Hruș
ciov.

PARIS 10. — Corespondentul 
Agerpres T. Vornicu transmite :

Am fost noaptea trecută în 
cîteva redacții, în 
Odată cu numerele de fiecare 
zi sînt pregătite ediții speciale ; 
linotipiștii culeg articolele, re
portajele, declarațiile care vor 
intra în coloanele ziarelor in 
zilele care urmează. Subiectul : 
Vizita 
Franța. . 
tor din tura de noapte : 
măsură 
rii, limbile se dezleagă și nu
mărul celor care ișl spun păre
rea despre această vizită este 
din ce în ce mai mare". Astăzi 
dimineață, de pildă, ziarele 
blică declarația scriitorului 
dre Maurois.

In timp ce o llnotipistă o 
legea mi-am notat primele 
duri : „Vom fi foarte bucuroși 
daca convorbirile între De 
Gaulle și Nikita Hrușciov vor 
ajuta la menținerea păcii**.

Alături am văzut declarația 
regizorului Andre Barsacq : „Nu 
putem decît să fim foarte 
bucuroși de venirea în Franța a 
domnului Nikita Hrușciov. Ceea 
ce va vedea în țara noastră, 
oamenii de la noi pe care îi va 
întîlni, realizările franceze ce îl 
vor fî prezentate, toate acestea 
nu pot decît să ajute la o mal

tipografii.

lui N. S. Hrușciov în 
Cum spunea un redac- 

„Pe 
ce se apropie ziua sosi-

pu-
An-

CU- 
rin-

bună înțelegere între națiunile 
noastre care fac de mult schim
buri în toate domeniile**.

Ziarul „L’Humanite" publică 
astăzi scrisoarea adresată re
dacției de Jean Cocteau în care 
acesta își exprimă admirația 
față de N. S. Hrușciov. Nume
le acestui cunoscut scriitor fran
cez se adaugă la acelea ale 
personalităților politice, artistice, 
literare și științifice ca Edgar 
Faure, fost președinte al Consi
liului de Miniștri, senatorul 
Marcel Pellenc, ministrul Infor
mațiilor, Louis Terrenoire, Jean 
Paul-Sartre, Eduard Depreux, se
cretar general al Partidului so
cialist autonom, și muiți alții 
care au salutat vizita în Franța 
a șefului guvernului sovietic.

Interesant este de arătat că 
ziarele de provincie - exista în 
Franța unele cu tiraj foarte 
mare, foarte apreciate de citi
tori - acordă un spațiu impor
tant știrilor în legătură cu vi
zita, cu discuțiile pe care N. S. 
Hrușciov le va purta cu genera
lul de Gaulle. In „Depeche du 
Midi", „Ouest France**, „Nord 
Matin*, „Midi Libre“, au apărut 
mai ales în ultimele zile decla
rații în legătură cu acestea, 
precum și amănunte ale călăto
riei legate mai ales de regiunea 
respectivă.

In cele mai multe localități 
ale Franței cu fost deschise 
„cărți de aur** în care semnează 
de cîteva zile mii de francezi 
urînd de pe acum bun sosit 
oaspetelui sovietic.

CONSOLIDAREA LIGII 
TINERETULUI DEMOCRAT 

DIN JAPONIA

Către
Uniunea Ziariștilor din U. R. S. S.

Prezențe 
romînești

INDIA

10 ( Agerpres ), — 
a avut loc la Bom- 
Teatrului Bharatiya

BOMBAY 
La 1 martie 
bay, în sala 
Vidya Bhavan, un spectacol da 
gală dat de grupul de artiști ro- 
mini care se află în turneu în 
India. La sfîrșitul spectacolului, 
pe scenă, artiștii romîni au fost 
felicitați și au primit ghirlanda 
de flori din partea guvernului 
statului.

Grupul de artiști a dat la 
Bombay încă două spectacole.

La 8 martie grupul artiștilor 
romîni a sosit la Calcutta unde 
vor da mai multe spectacole.

ITALIA

George Christopher: 
Concetățenii mei s-ar bum 
de o nouă vizită a lui N.S. Hrușciov

NEAPOLE 10 (Agerpres). — 
La 7 martie la Universitatea din 
Neapole, în aula Institutului de 
filologie, acad. Tudor Vianu a 
conferențiat despre „Caractere 
specifice ale literaturii romîne". 
Vorbitorul a fost prezentat celor 
peste 250 de studenți și cadre 
didactice de la Universitatea și 
Institutul oriental din Neapole 
de Salvatore Battaglia, directo
rul Institutului de filologie care 
a subliniat valoarea mondială a 
cercetărilor acad. T. Vianu. Con, 
ferința a fost urmărită cu deose
bit interes de cei prezenți.

In aceeași zi acad. T. Vianu 
a fost primit de rectorul Institu
tului oriental, iar apoi a vizitat 
lectoratul și seminarul de limbă 
și literatură romînă, unde a avut 
o convorbire amicală cu cadrele 
didactice și studenții acestui lec
torat privind aspecte ale litera
turii romîne.

Nehru l-a invitat pe Ciu En-lai 
să sosească în India la 20 aprilie

pentru a discuta problemele 
care există între cele două țări 
și pentru a examina căile care 
pot duce la soluționarea lor 
pașnică. Primul ministru al In
diei propune premierului Con
siliului de Stat al R.P. Chineze 
să sosească în India în jurul 
datei de 20 aprilie, dacă această 
dată îi va fi convenabilă.

DELHI 10 (Agerpres). — 
TASS: La 10 martie la Delhi 
s-a dat publicității scrisoarea 
adresată la 4 martie de primul 
ministru al Indiei, Nehru, pre
mierului Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, Ciu En-lai. în a- 
ceastă scrisoare Nehru își ex
primă satisfacția în legătură 
cu faptul că Ciu En-lai a ac
ceptat să facă o vizită la Delhi

La Tokio a avut loc cea 
de-a 9-a plenara lărgită ex
traordinara a Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Japonia. Plenara a 
examinat și a adoptat rezo
luția cu privire la lărgirea și 
întărirea Ligii tineretului. de
mocrat. Participanții la plena
ră au dezbătut problemele 
dezvoltării continue a lup'.ei 
împotriva ratificării tratatului 
de securitate japono-ameri 
can.

AU

130.000 STUDENJI 
BRAZILIENI 

BOICOTAT CURSURILE

9 martie, transmite U- 
Press International,

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS: Ziarul „Moskovskaia 
Pravda* a publicat la 10 martie 
interviul acordat de George 
Christopher, primarul orașului 
San Francisco, care se află in 
vizită in Uniunea Sovietică, 
Christopher a declarat: Am fost 
fericit să mă intilnesc din nou 
cu șeful guvernului sovietic și să 
am cu el o convorbire in cadrul 
căreia am constatat din nou bu
năvoința, energia, comunicativi
tatea și clarviziunea sa. Am dis
cutat pe teme de interes gene
ral și îmi dau seama că conce
tățenii mei s-ar bucura de o nouă 
vizită a lui N. S. Hrușciov. care 
desfășoară o activitate atit de 
bogată pentru o înțelegere intre 
noi și pentru pacea generală. 
Sper că vizita pe care președin
tele nostru urmează să o facă in 
U.R.S.S. va contribui la reali
zarea acelorași țeluri.

Referindu-se la impresiile sale 
despre Moscova, George Chris
topher a deci-.rat că dezvoltarea 
acestui oraș este impresionantă. 
Oamenii din întreaga lume nă
zuiesc să construiască case noi 
și să imbunătățească condițiile 
de locuit. Atoscova face acest lu
cru pe scară uriașă și in mod or
ganizat. și aș dori să folosesc la 
San Francisco multe lucruri pe 
care le-am văzut aici.

In teatrele dv., a spus în con
tinuare Christopher, am vizionat 
spectacole interesante, am ascul
tat o muzică fermecătoare și am 
văzut dansuri admirabile. Dacă 
toate acestea ar putea fi prezen
tate in Statele Unite, Țara So
vietică ar avea și mai muiți pri
eteni Plecăm din U.RA5. ca 
cele mai calde sentimente, a de
clarat George Christopher.

După stabilirea relațiilor diplomatice 
dintre Guineea și R.D.6.

Guvernul de la Bonn adoptă o poziție ultimativă
BERLIN 10 (Agerpres). - După 

cum anunță agenția A.D.N., 
Seydu Conte, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Guineea in R.D. Ger
mană, a vizitat la 9 martie pe 
Walter Ulbricht, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. D. Germane.

Ambasadorul Seydu Conte l-a 
transmis lui Walter Ulbricht sa
lutul poporului guineez și al Iul 
Seku Ture, președintele Repu
blicii Guineea.

BONN 10 (Agerpres). — Ho- 
tărirea guvernului R.F.G. de a 
rupe relațiile diplomatice cu 
Republica Guineea dacă ea nu 
va declara oficial că nu recu
noaște R.D. Germană, este ca
lificată de aproape toate ziare
le vest-germane drept un ulti
matum.

Această măsură a guvernului 
vest-german este criticată în 
cercurile politice și în presa

R.F.G. După cum a declarat un 
reprezentant <11 fracțiunii din 
Bundeswehr a partiaului lioer 
democrat, ruperea relațiilor cu 
Republica Guineea în conformi
tate cu așa zisa doctrină a lui 
Hallstein, constituie un proce
deu greșit al politicii externe. 
Ziarele „Suddeutsche Zeitung* 
și „Stuttgarter Zeitung“ cer să 
se renunțe la această „doctrt- 
nă“. Ele subliniază evidenta 
lipsă de realism a politicii de 
rupere a relațiilor cu țările care 
au recunoscut R.D.G., politică 
dusă pînă in prezent de guvern 
în baza acestei doctrine. După 
părerea ziarului „Suddeutsche 
Zeitung“, doctrina lui Hallstein 
trebuie aruncată peste bord 
prin stabilirea de relații diplo
matice cu țările socialiste.

.—•----

PARIS 10: (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Reu
ter, la 10 martie un purtător 
de cuvînt al N.A.T.O. a decla
rat ziariștilor că Frederick Ea
ton, delegatul S.U.Â. la confe
rința experțilotr occiden-tali pen
tru pregătirea unui plan occi
dental de dezarmare, a comu
nicat Consiliului permanent al 
N.A.T.O. că între cele cinci de
legații occidentale reprezentînd 
Statele Unite, Marea Britanie, 
Canada, Franța și Italia, s-a că
zut de acord asupra planului 
comun care va fi prezentat con
ferinței pentru dezarmare a 
celor 10 ce se va deschide la 15 
martie la Geneva. Purtătorul de 
cuvînt nu a dat alte amănunte 
asupra planului dar, potrivit a- 
genției Associated Press, „una 
din cele cinci delegații a pre
zentat un plan separat, ceea ce 
arată că de fapt nu s-a ajuns 
la un acord deplin asupra tutu
ror punctelor". Venind cu pre
cizări, agenția Ansa arată că 
la reuniunea experților s-au 
ivit divergențe între punctul de 
vzd^re american si cel francez și 
că de abia la ședința din 9 mar
tie s-a putut realiza ,,o formu
lă de compromis*, care a fost 
prezentată tîrziu în seara acele
iași zile Consiliului de Miniștri 
francez prezidat de generalul de 
Gaulle. Consiliul a aprobat pla
nul occidental, Jăcînd totuși li
nele rezerve", afirmă agenția 
France Presse.

Vizita grupului de specialiști 
Afganistan

de alți membri ai guvernului 
afgan. Personalitățile afgane 
ji-au exprimat mulțumirile lor 
pentru ajutorul acordat de către 
guvernul romîn Afg'nistanului. 

La 5 martie, Constantin Con- 
stantinescu, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al R.P. Romîne 
la Teheran, care se află Ia 
Kabul in cadrul Unei vizite, a 
oferit in saloanele hotelului gu
vernamental din Kabul o recep
ție in cinstea grupului de spe
cialiști romîni, condus de ing. 
Iancu Horațiu. La recepție au 
participat personalități de sea
mă printre care dr. Muhammed 
lussuf, ministrul Minelor și In
dustriei. Muhammed Murin’, mi- 
risirul Comunicațiilor, Soahel, 
ministrul Presei și Informațiilor 
și alții.

romîni în
KABUL 10 (Agerpres). — 

Intre 22 februarie și 8 martie, 
ing. Iancu Horațiu, secretar ge
neral în Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei, însoțit de 
un grup de specialiști romîni, 
a făcut o vizită in Afganistan.

Cu acest prilej gTupul de 
specialiști romîni a luat contact 
cu inginerii și tehnicienii 
mîni care colaborează cu 
sovietici, cehi și afgani la 
crările de prospecțiuni și 
plorări petrolifere in partea 
nord a Afganistanului.

In timpul vizitei, oaspeții 
mîni au fost primiți de primul 
ministru al Afganistanului, 
Muhammed “ 
med Nairn, 
Consiliului 
Muhammed 
Minelor și Industriei, precum și

La 
nited __ _ . .. .
130.000 de studenți brazili
eni au boicotat cursurile, pro- 
testind împotriva intervenției 
poliției în demonstrațiile stu
dențești organizate în legătură 
cu scumpirea taxelor la trans
porturile urbane, 
transporturi sînt 
trate de societatea america
nă Brazilian Traction, Light 
and Power Company.

Aceste 
adminis-

ro- 
cei 
lu
es
es

ro-

și
Daud, de Muham- 

, vicepreședinte al 
c’e Miniștri, dr. 
lussuf ministrul

Opinia publică din Grecia protestează împotriva vizitei în 
Grecia a ministrului de Război a. R. F. Germane, Strauss. Sco
pul acestei vizite este crearea de baze și depozite militare 
Germaniei occidentale în Grecia. (Ziarele).

! Door greoi
snt cc -r-

V. TIMOQ

Împotriva terorii 
franchiste

MOSOOVA. — Spaniolii care 
locuiesc la Moscova protestează 
împotriva represiunilor din Spa
nia franchistă. Sute de emigranți 
spanioli au participat la 9 mar
tie la un miting care a avut loc 
la Casa de Cultură „Cikalov".

La miting a luat parte Dolo
res lbarruri.

Referatul 
prof. Ghelmegeanu 

la Reuniunea grupului 
de lucru al Agenției 
Atomice din Viena

VTEXA 10 (Agreare, i.— La
7 mart» ac s-i fejcfcs la «-
dial Ageotei Ale—^re ea V»- 
na Rm coea a
cm a> evperplor care 
să iacă propuser: pe 
dactarea anei eoaventn 
Tire Ia responsabilitatea in ma
terie de navigape a vaselor ca 
propulsie nucieari. La această 
reuniune participă expert; din 
23 de țări printre care Umunea 
Sovietică. R P. Polonă, R. P. 
Bulgaria, R.P. Albania Și R.P. 
Romînă. In ședințele din 7 și
8 martie delegatul R P. Romi
ne ta reuniune, prof. Mihai! Ghel
megeanu a prezentat o serie de 
observații Și propuneri asupra 
formelor juridice ale colaborării 
internaționale în domeniul fo
losirii energiei atomice în na
vigația maritimă curentă, asu
pra responsabilității obiective 
pentru riscuri și condițiilor ne
cesare pentru realizarea unei 
răspunderi eficace de securitate 
socială și a garanțiilor necesare 
in acest scop.

Segni în fata unei sarcini dificile

ÎMPOTRIVA ANULARII AMI- 
NARII SERVICIULUI MILITAR 

PENTRU STUDENȚI

na- 
din 

Franța și asociațiile studen
țești din Paris au dat pu
blicității o declarație în care 
protestează împotriva anula
rii amînării serviciului militar 
pentru studenți.

La 9 martie într-o serie de 
instituții de învățămînt su
perior din țară au avut loc 
greve în semn de protest îm
potriva acestei hotărîri a au
torităților.

La 9 martie Uniunea 
ționalâ a studenților

DRAGI TOVARĂȘI,

Ziariștii din Republica Popu
lară Romînă salută cu toată 
căldura și se solidarizează cu 
Apelul llniuuii Ziariștilor din 
(J.R.S.S, adresat ziariștilor din 
întreaga lume.

Ziariștii din Republica Popu
lară Romînă militează cu con
secvență împotriva războiului 
„rece" și „cald4*, împotriva 
cursei înarmărilor, pentru coexi
stența pașnică și colaborarea în
tre popoare, pentru o pace 
trainică în lume. Noi cunoaș
tem nenorocirile și ororile răz
boaielor de pe urma cărora 
poporul nostru a suferit în re
petate rînduri și vom servi cu 
toate puterile noastre dorința 
sa fierbinte de pace. Vom de
masca și înfiera zi de zi pe 
propovăduitorii războiului și pe 
cei care stăruie în planurile lor 
de a-1 dezlănțui. Poporul nostru 
a îmbrățișat și sprijină cu tot 
elanul planul de dezarmare ge
nerală și totală prezentat la 
O. N. U. de tovarășul N. S. 
Hrușciov în numele guvernului 
sovietic. Inițiativele și măsurile 
practice propuse de Uniunea 
Sovietică și de celelalte țări so
cialiste pe plan internațional 
deschid omenirii calea spre de
zarmare și pace.

Ziariștii din țara noastră sînt

MOSCOVA
militanți activi ai politicii con
secvente de pace a Partidului 
Muncitoresc Romîn și R. P. 
Romîne. Propunerile președin
telui Consiliului de Miniștri al 
R.P.R. tovarășul Chivu Stoica, 
adresate guvernelor din țările 
balcanice în vederea creării în 
această parte a lumii a unei 
zone de pace și colaborare fără 
arme atomice și fără rachete a- 
tomice sînt bine cunoscute și 
au avut un ecou puternic în 
întreaga lume. Ziariștii din țara 
noastră se pronunță și activează 
cu stăruință pentru a stabili 
cele mai bune relații de cola
borare cu ziariștii din toată lu
mea în scopul apărării păcii 
și prieteniei între popoare. Ei 
își vor folosi tot talentul și 
energia de care sînt capabili 
pentru a promova cauza de
zarmării, a colaborării interna
ționale și vor contribui din 
toate puterile la lupta pentru 
împiedicarea dezlănțuirii unui 
nou război mondial,

Alăturîndu-ne apelului vostru, 
ne exprimăm convingerea că el 
va fi salutat cu căldură de tot 
mai muiți ziariști din lumea 
întreagă, care își vor intensifica 
lupta pentru pace și colaborare 
internațională.

UNIUNEA ZIARIȘTILOR 
DIN R.P.R.

Declarația ministrului 
indonezian 

al Informațiilor
DJAKARTA 10 (Agerpres). — 

Agenția Antara transmite că 
ministrul indonezian al Infor
mațiilor, Maladi a declarat la 
9 martie la posturile de radio 
indoneziene următoarele: „Joi 
9 martie ora 12,20 s-a întîm- 
plat un eveniment care a pro
dus stupoare în rîndurile poporu
lui. Un avion al forțelor aeriene 
militare indoneziene a mitraliat 
palatul Merdeka.

Mai tîrziu s-a anunțat că a- 
celași avipn a mitraliat palatul 
din Bogor, iar apoi stațiunea 
balneara Tjilintjing.

For’,ele aeriene militare indo- 
nez.e.ie efectuează teme de 
luptă la care participă cîteva 
avioane cu reacție. Unul dintre 
acesîe avioane nu s-a întors. 
Probabil că era același avion 
care a efectuat atacurile ae
riene S-a slăbit că pilotul 
atestai îrm a :o*t un sublo- 
cctrarM al rtrei tată a fost 
arestat acum chera săptămim 
pexra port nega’ de arme, 
prrrre care o mitraberă și gre- 
■adi \ - n ?• e ~ ■ iad 2- 
rixruZ a recurs ia aceste 
țrunt (Fntr-zri sentiment 
răzbunare, sau pentru a 
roca dezord u?*.

La 10 martie aviatorul 
fost arestat

ie
de 

pro-

a

Libertate patrioților greci
In Grecia, prigoana împotriva democraților >e înăsprește.
Manolis Glezos nu este lăsat in pace nici acolo, in închisoare. 

El a fost din nou condamnat fiindcă printr-o scrisoare publică 
tăgăduiește temeinicia sentinței pe care o execută.

Patriotismul lui Glezos și dragostea lui de oameni sint bine 
cunoscute. Nu numai opinia publică din Grecia, dar toată lumea 
civilizată, respectuoasa de opinii și libertate, ridică tot moi tare 
glasul pretutindeni in apărarea patrioților greci.

Ofensă adusă justiției grecești îl
Nu are ce căuta aici cuvîntul justiție. Nici Glezos, nici Kirkos, 

directorul ziarului „Avghi“, nu au ofensat justiția. Căci ceea ce 
nu a existat in cazul Glezos, nu poate fi ofensat. Ei n-au ofen
sat o justiție inexistentă ci au înfierat o injustiție teribil de 
existentă.

Opinia publică din Grecia ne aduce aminte că noțiunea oe 
democrație poartă nume grecesc, denumirea ei de baștină. Iar 
noi Știm că Areopagul - tribunal suprem al Atenei - iși întregea 
faima lui istorică de severitate cu nobilul corolar al dreptății, 
fără de care severitatea este o crimă.

Așa ii Știm de la Solon. Și mai știm că acest legislator al 
Atenei - unul dintre cei șapte înțelepți ai Greciei - și-a cucerit 
acest renume de laudă fiindcă a ridicat spiritul național al 
aienienilor, □ ușurat împilarea săracilor dînd cetății o consti
tuție mai potrivită. ,

Sentința de condamnare a lui Manolis Glezos, prigonirea lui 
Kirkos și a celorlalți democrați greci, sînt tot atitea ofense 
aduse lui Solon și spiritului de justiție, terfelit de unii judecători 
din Grecia de azi.

DEMOSTENE BOTEZ

Petrecerea din Detroit
nuntele praznicului : cîți invitați 
ce toalete s au purtat, cite tor
turi și cită șampanie franțu
zească s-au consumat. Nu s-c 
omis nici avionul special ccr« 
a adus din Paris coafori pentru 
domnișoara Charlotte. Clădirec 
din Detroit in care s a petrecu’ 
ospățul a fost transformata in
tr-un palat ca în legendele 
orientale.

Domnișoara Ford a primit de 
la tatăl ei un dar: o brățarc 
cu briliante. Vă interesează pre 
țul ? Este echivalentul salariu’ 
lui pe un an întreg a 22 mun
citori american-i cu o înaltă ca 
lificare. Deci, 22 familii de 
muncitori (părinți și copii) tră 
iese un an întreg dintr-o sum£ 
egală ca cea cheltuită de Forc 
pentru plăcerea de o clipă c 
odraslei sale...

Păcat că ziarele american* 
ce au făcut o reclamă teribile 
petrecerii din Detroit, n-au «al- 
culaț ce ar putut face fami
liile de șomeri din orașul re 
gelul automobilelor cu ce 
100.000 dolari cheltulți. Calcu
lul era ușor de făcut. Nu tre 
buiau să-și chinuie mintea cu 
cifrele. Se puteau duce pînă Ic 
primul oficiu de plasare a șo
merilor, sâ-l întrebe pe flămînzi 
de la coadă care ar fi dupe 
părerea lor cea mai potrivite 
utilizare a celor 100.000 de do- 
lari... Răspunsurile ar constitu 
un prețios act de acuzare Ic 
adresa putreziciunii lumii bur
gheze...

E. O.

Otinârâ americana Charlot
te a împlinit 18 ani. Eve
nimentul nu are nimic 

senzațional. Doar o mulțime de 
tinere de pe întreg mapamon
dul ajung la virsta plină de 
poezie a celor 18 primăveri. 
Aniversarea Charlottei a deve
nit totuși „cap de afiș** pentru 
presa americani. Nici un fel deUn apel la o politică 

proprie a Norvegiei
ROMA 1» (Agerpres). — Fos

tul premier Antonio Segm. care 
a acceptat miercuri să formeze 
un nou guvern, a avut întreve
deri in cursol serii ca președin
ții Camerei deputaților și Sena
tului.

Cercurile politice din capitala 
italiei privesc cu scepticism po
sibilitățile lui Segni de a forma 
o majoritate stabilă, avind în ve
dere declarația făcută de el după 
Întrevederea cu președintele Ita
liei, Giovanni
premier a lăsat să 
că el nu va mai 
sprijinul Partidului 
mișcarea socialistă
aceste condiții obținerea unei ma
jorități parlamentare este pro
blematică, intrucit Partidul de

txi Stortiocjuluî si cu- 
să elaboreze 

concrete privitoare U 
dezarraare și să le prezinte Con. 
s ‘ permanent al N.A.T.O.,
si eenante ia măsurile militare 
care pot spori potențialul de răz. 
boc al Norvegiei și pot intensifica 
prin aceasta încordarea interna, 
tone-â. Apelul • fost semnat de 
represeotenții a 14 mari organi. 
ta;, sindicale, obștești, de femei 
și ăe tinerel.

Gronchi. Fostul 
se înțeleagă 

face apel la 
neofascist — 
italiană. In

MOSCOVA. — Ansamblul 
clntece si dansuri al Armatei so
vietice va pleca la 18 martie la 
Paris. Turneul ansamblului va 
începe la 23 martie. Spectacolele 
vor fi prezentate în noua sală 
a Palatului sporturilor cu 5.800 
de locuri.

Toate biletele pentru primele 
spectacole au șt fost vînduie.

MOSCOVA. — La Moscova 
fost semnat un acord soviete ceho
slovac cu privire la construirea 
unei linii de înaltă tensiune pe.n« 
tru transportul pe teritoriul LJni. 
unii Sovietice al energiei elec
trice pe care R. P. Romînă o va 
furniza R. Cehoslovace în baza 
Convenției romîno-cehoslovace 
din 2 octombrie 1959.

Realizarea acestui acord con
stituie o nouă contribuție la dezt 
voltiareia colaborării frățești din. 
tre țările lagărului socialist.

MOSCOVA. - La 9 martie la 
Academia de științe sociale de 
pe lîngă C.C. al P.C.U.S. s-a 
deschis o sesiune științifică con« 
sacrată problemelor creșterii pro
ductivității muncii în perioada 
construcției desfășurate a coiru, 
nismuLui.

Printre rapoartele prezentate 
în cursul sesiunii sînt : Ridica, 
rea productivității muncii — baza 
progresului social, de I. P. Fran- 
țev, membru-corespondent al A. 
cademiei de Științe a U.R.S.S. ; 
Legea creșterii continue a pro
ductivității muncii și aplicarea 
ei în perioada construcției desfă. 
șurate a comunismului de I. I. 
Kuzminov, șef de catedră de 
economie politică al academiei, 
doctor în științe economice.

HAVANA. — La 9 martie s-a 
deschis la Havana conferința re- 
f»rezentanților mișcării partizani- 
or păcii din țările Americii La. 

tine.
PARIS. — La 10 martie Ma

nuel Prado, președintele Republi
cii Peru, care a vizitat timp de

mal multe săptămtni cîteva țări 
din Europa Occidentală, a pără
sit Parisul pe calea aerului îna- 
poindu-se in patrie.

mister nu înconjoară Interesul 
ziarelor pentru Charlotte, deoa
rece — aflați această domnișoa
ră poartă numele de familie 
Ford și este fiica regelui neîn
coronat al automobilelor.

Aniversarea odraslei lui Ford 
nu putea trece neobservată. De 
aceasta a avut grijă Ford - ta
tăl. A deschis safeul și 100.000 
dolari au fost puși la bătaie 
pentru sărbătorirea ceior 13 a- 
nișori ai Charlottei. Ziarele luî 
Hearst au povestit toate amă

0 universitate a fascismului
Dictatorul din Madrid a o- 

ferit de curînd o nouă do
vadă a marii lui „griji* 

pentru fasciștii din lumea în
treagă. Cine spunea că Franco, 
călăul poporului spaniol, nu ma
nifestă grijă pentru invățămin- 
tul superior ? Cine afirma că 
banii alocați pentru învățâmînt 
în Spania franchistă sînt chel- 
tuiți în realitate pentru cumpă
rarea de armament ? „Toate a- 
cestea sînt minciuni- — a ținut 
să sublinieze Caudillo. Și pentru 
ca să dovedească acest lucru, 
presa spaniolă a publicat cu tit
luri de o șchioapă știrea privind 
înființarea unei universități noi. 

Bucuria tinerilor spanioli a 
fost însă de scurtă durată. După 
cum relatează corespondentul 
ziarului brazilian „O Estado de 
Sao Paulo", noua universitate 
franchistă botezată „Sama Maria 
da Europa" va fi deschisă nu
mai studenților fasciști din Eu
ropa occidentală. In consecință, 
dintre tinerii spanioli urmează să

fie admiși num ii cei care îmbră
țișează ideile dictatorului din 
Âfadrid. Cît privește pe ceilalți 
tineri din țările Europei occiden
tale, potrivit relatărilor ziarului, 
vor fi primiți și vor căpăta di
plome numai „studenții care do
vedesc apartenența lor la orga
nizațiile și ideile fasciste".

In tam-tamuj care a însoțit 
deschiderea acestei „Universi
tăți", presa spaniolă a trecut sub 
tăcere materiile care vor fi pre
date acolo. Componența „selec
tă" a studenților permite însă să 
se întrevadă dinainte cam ce fel 
de educație vor primi „aleșii" 
lui Franco. Din orarul zilnic nu 
există nici o îndoială că nu vor lip
si lecții cu privire la... crimă, di
versiune, rasism, manifestații an
tidemocratice. In această privin
ță, Franco, ca unul din cei mai 
aprooiați colaboratori în viață ai 
lui Hitler, are intr-adevăr o bc- 
gată experiență.

I.RETEGAN
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