
Angajamentele 
tinerilor 

constructori 
de la Hunedoara

Intro consfătuire a tinerilor 
constructori de pe șantierul noii 
oțelării Martin de la Hunedoara 
au fost dezbătute măsurile ce 
trebuie luate pentru participarea 
mai activă a acestora la gră
birea construcției cuptorului de 
400 tone.

Ei au hotărît printre altele, să 
înființeze încă 15 brigăzi de 
producție ale tineretului și 2 
posturi utemiste de control, să 
organizeze cursuri de ridicare a 
calificării la locul de muncă. 
Brigăzile utemiste de muncă pa
triotică din cadrul întreprinderii 
de construcții siderurgice și-au 
propus să presteze anul acesta, 
pe șantierul noii oțelării 53.000 
ore de muncă voluntară.

(Agerpres)

DIN VIATA 
Șl MUNCA 

TINERETULUI
Aeromodellștli 

pregătesc 
o expoziție

Cercul de aeromodeltom 
de pe lingă clubul Fabricii 
de mașini electrice „Clement 
Gottwald" din Capitqlâ ș'-a 
sărbătorit de multă vreme 
deceniul de activitate.

înființat în primele luni ale 
anului 1948, cercul de cero- 
modelism și-a dobîndit azi, 
după mai bine de 12 ani de 
activitate, un binemeritat re
nume, De aici s-au ridicat 
de-a lungul anilor, mulți 
campioni republicani șî tot 
aici au făcut primii lor pași 
spre .jșcoala curajului" sute 
de tineri muncitori.

Bobinatorul fruntaș Gheor- 
ghe Gherasim (fost campion 
republican, azi pilot încercat 
și... eroul principal din docu
mentarul „Pui de șoim"), 
care conduce cercul, ne-a 
informat despre inițiativa ti
nerilor săi elevi. In cinstea 
zilei de , 1 Mai ei pregătesc 
o expoziție de aeromodele.

Expoziția organizată în ca
drul clubului va constitui 
un nou prilej de manifestare 
a muncii entuziaste a con
structorilor de aeromodele.

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XVI, seria II-a nr- 3367 Sîmbătă 12 martie 1960

Plecarea
Citiți unei delegații

economice

Cîteva întrebări
la Moscova
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Pe șantierul fabricii de mobilă din Codlea, brigada de dulgheri condusă de Matei Knochner 
realizează însemnate economii prin folosirea prefabricatelor, in fotografie ; Cîțiva membri al 

brigăzii.
Foto : AGERPRES

pe o tema 
de culturâ 
de masa

„Să muncim voluntar pe
o săptămînă^

șantier

PETRE MIHAI
ajustor-montor

Cursuri de pregătire 
pentru tinerii 

colectiviști-elevi

Recent pe lîngă Școala e- 
lementară de 7 ani din co
muna Cacova, raionul Oravi- 
ța, au început cursurile de 
pregătire pentru tinerii colec
tiviști care vor da examene 
de admitere pentru clasa 
a VII La a Școlii medii din 
Oravița — secția fără 
frecvență.

La aceste cursuri, colecti
viștii din Cacova și satele 
învecinate, sub îndrumarea 
profesorilor de Ia școală, re
petă probleme de matemati
că, geometrie, limba și lite- 
ratura romînă. Aceste cursuri 
îi vor ajuta să se prezinte 
bine pregătiți la examenele 
viitoare. ,

GHEORGHE BUTOI
funcționar

---- :

Tovarășul Constantinescu Cris
tian, cercetător științific princi
pal de la Institutul de Fizică al 
Academiei R.P.R. pune la punct 
in laboratorul secției de corp 
solid, instalația pentru studiul 

semi-conductorilor

'Foto : AGERPRES

Dezbăttad sarcinile ce revin 
organelor și organizațiilor 
U.T.M. în lumina hotăririlor 
Plenarei C.C. al P.M.R. din 
3-5 decembrie 1959, plenara a 
Vlll-e a C.C. al U.T.M. a sta
bilit printre alte probleme im
portante. ca tineretul să parti
cipe mai activ la grăbirea con
struirii unor importante obiective 
industriale, prin efectuarea în 
mod voluntar a unor munci 
necalificate în cadrul brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică — 
contribuind în același timp și la 
reducerea prețului de cost al 
lucrărilor de construcții. In le
gătură cu aceste sarcini, comi
tetul U.T.M. de la complexul de 
șantiere al fabricii de zahăr din 
Luduș a organizat zilele trecute 
o adunare generală U.T.M. 
deschisă. La adunare — unde 
au fost prezenți peste 1.000 de 
tineri constructori de pe șantier 
și reprezentanți ai brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică 
din raion, au participat tova
rășii Alexandru Kopandi, secre
tar al C.C. al U.T.M., Ferdinand 
Brașoveanu, prim 
comitetului raional de 
Luduș, Ion Toth,

secretar al 
partid 

secretar al 
comitetului regional U.T.M. Cluj, 
Ilie B.ceag, directorul com
plexului de șantiere și alții.

In cadrul adunării generale 
au luat cuvintui numeroși ti
neri. Mai toți au vorbit despre 
faptul că* încadrați în brigăzi 
utemiste de muncă patriotică 
pot executa un volum însemnat 
de lucrări necalificate, contri
buind in felul acesta la grăbi
rea ritmului construcțiilor pre
cum și ia reducerea prețului de 
cost al acestora.

— Din echipa noastră de 
monta tori — a spus tinărul 
Tiberiu Cluzdir — fiecare tînăr 
se angajează să execute în 
timpul liber un număr total de 
100 ore muncă 
executarea 
pe șantier, 
la grăbirea 
fiilor.

Ca și el. numeroși tineri 
și-au exprimat în cuvinte simple 
entuziasmul și hotărirea de a 
munci cu puteri sporite pentru 
ca fabrica de 
în funcțiune cît 
pentru reducerea 
cost al lucrărilor, 
executarea prin 
otică a spațiilor 
putea realiza o 
70.000 lei.

— Și noi ne 
contribuim 
minării lucrărilor de construc
ții — a spus tinărul inginer 
Horea Nap, de la instalații- 
montaj. Tinerii mont at ori se 
angajează să facă fiecare un 
număr de cite 50 de ore muncă 
voluntară pină la sfîrșitul lunii 
iulie.

Una din problemele principale 
discutate in adunare a fost 
inițiativa unor brigăzi utemiste 
de muncă patriotică din raion, 
de a lucra cite o săptămînă pe 
șantier. în numele acestor tineri

-----•-----

patriotică la 
diferitelor lucrări 
contribuind astfel 
ritmului construe-

zahăr să intre 
mai repede, 
prețului de 

Numai prin 
muncă patri- 
verzi se 
economie

va 
de

să
la urgentarea ter-

propunem

La centrala electrica de ter- 
moficare de la Borzești se fac 
intense pregătiri pentru punerea 
in funcțiune a celui de-al 4-lea 
grup electrogen. Lucrările de 
montaj sînt terminate, in curind 
vor incepe probele tehnologice.

Noul grup electrogen al cen
tralei este echipat cu apa-atură 
electronică de măsură, coman
dă și automatizare. Prin intra
rea lui in funcțiune, puterea 
stalatâ a centralei e'ectrice 
termoficare de la Borzești 
crește cu 50.000 kilovați.

in 
da 
va

(Agerpres)

din brigăzile utemiste de muncă 
patriotică din raion, în numele 
celor care vor face parte 
din primul lot de 120 de tineri 
care vor sosi pe șantier să lu
creze o săptămînă la lucrările 
necalificate, a luat cuvîntul Li- 
viu Farkaș, secretarul comitetu
lui comunal U.T.M. Iernut.

„Cînd tinerii noștri au aflat

toate eforturile, toată puterea 
noastră de muncă, vom munci 

a termina 
se va încre
de o săptă- 

lucra pe șan

disciplinat pentru 
obiectivul ce ni 
dința in perioada 
mină In care vom 
tier".

Cum s-a născut 
ca tinerii din raionul Luduș să 
contribuie la grăbirea ritmu-

această idee,

O Importanta inițiativă a brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică 

din raionul Luduț

ci brigăzile utemiste de muncă 
patriotică din raion vor lucra 
în mod voluntar pe șantierul 
fabricii de zahăr au fost en
tuziasmați. Acum este o pe
rioadă cind muncile agricole 
sînt reduse și de aceea ei pot 
veni cu ușurință să lucreze pe 
șantier. Ei și-au exprimat do
rința să fie printre primii care 
vor sosi pe șantier. In numele 
lor vă promit că vom depune

Iul construcției fabricii de za
hăr. să dea viață în felul acesta 
unei importante sarcini izvorîte 
din documentele Plenarei C.C. 
al P.M.R. din 3-5 decembrie ?

Cu puțin timp în urmă a avut 
loc conferița organizației raio
nale (J.T.M. Luduș. Printre 
alte probleme discutate cu a- 
ceastă ocazie, în vederea îm
bunătățirii întregii munci poli
tico-educative in rîndul tine-

rllor din raion, mal mulți dele
gați la conferință au ridicat 
în discuții o problemă deosebită 
legată de munca patriotică.

„în orașul nostru — au spus 
ei — se construiește o fabrică 
de zahăr. Pe șantier sînt o se
rie de lucrări care trebuie ur
gentate pentru ca fabrica să 
intre în funcțiune cît mai 
repede. Avem în raion sute de 
brigăzi utemiste de muncă pa
triotică care s-au dovedit a fl 
de un mare ajutor în executa
rea unor lucrări importante. 
Oare ele nu ar putea să-șl a- 
ducă o contribuție la fel de în
semnată și pe acest șantier în 
executarea unor munci necalifi
cate? Fără îndoială că da".

Și delegații la conferință au 
făcut o propunere pe care au 
trecut-o în proiectul de hctărîri 
pentru ca ea să stea în centrul 
preocupării noului organ

P. ^ALIU 
corespondentul „Scânteii

tului“ pentru regiunea

(Continuare în pag. 3-a)

ales.

tinere-
Cluj

Sub îndrume'ea profesorului instructor Ghinea Mihai, elevii clasei a X-a a ȘcoTiî medii din ca
drul Complexului școlar Birlad primesc la lecțiile practice noi cunoștințe.

Foto : AGERPRES

La ștandul de cărți al

Foto : P. POPESCU

DATORIA
DE BURSIER

facultăți și în 
la Facultatea 

de agricultură a Institu- 
agronomic ” ~
numeroși
ai sfaturilor 
întreprinderilor.

studenți se străduiesc 
dreptățească încrederea și 
stea ce li s-a acordat, 
cu sîrguință să răsplătească gri
ja partidului care le-a creat a- 
ceste minunate condiții de stu
diu. Ei sînt fruntași la învăță
tură și cu ei se mîndrește insti
tutul. Iată cîteva exemple : Pîr- 
vu Ion, trimis de S.M.T. „Segar- 
cea“, Stanciu Vasile, trimis de 
G.A.S. „Iancu Jianu", Fusaru 
Ion de la G.A.S. „Halînga" 
Zarcu Emilian, bursier al sfatu
lui popular și alții au obținut la 
toate cele 3 examene numai note 
peste 8. Mulți dintre ei vin din 
producție, după ce au întrerupt 
invățătura chiar de cîte 10 ani. 
Acestora le-a fost bineînțeles, 
mai greu la început. Dar au 
muncit perseverent, cu străduin
ță, căci simțeau datoria mare 
care le revine. Ei au înțeles că 
au fost trimiși la facultăți ca să 
devină specialiști buni, ingineri 
bine pregătiți, necesari agricul
turii noastre socialiste.

Printre numeroșii tineri că
rora Sfatul popular al regiu
nii Pitești le-a acordat bursă 
pentru a urma învățămîntul 
superior, se numără și Vame- 
șu Petronela și Radulescu So
rin. Amîndoi sînt studenți în 
anul III la Facultatea de agri
cultură a Institutului agronomic 
,,Tudor Vladimirescu“ din Cra
iova. Vameșul Petronela a căzut

din Craiova 
studenți bur- 

populare 
Acești 

să în- 
cin- 

muncesc

Nu poți ciopli pridvor

Am citit șî eu articolul publicat deunăzi 
în „Scinteia tineretului", in care e vorba 
despre tinărul colectivist Nicolae Terevlej 
și, mihnit de cele aflate in privința lui, mă 
simt îndemnat să iau parte la discuție. 
Știți cu toții povestea lui. Colectivist fruntaș 
la început, el era prețuit și înconjurat de 
stima tuturor. Un lot muncit de el era re
cunoscut de îndată și se spunea cu adevă
rată mindrie : aici, a lucrat Nicolae Tere
vlej. Dar de la o vreme tinărul nostru s-a 
schimbat. Nu din bine in mai 
bine, ci din bine în rău. A în
ceput să-și vadă numai de in
teresele sale personale, nesoco
tind pe cele ale colectivului din 
care face parte. Chemat *a mun
că, la strînsul recoltei, sau 
la alte treburi, el dădea din colț in 
«te făcea luntre și punte ca să nu se ducă.

Citind cele spuse despre el. mi-am zis 
întîi : iată un om nerecunoscător. Colecti
viștii i-au dat ajutor 
nouă, iar el le răspunde 
spatele, 
iar el a 
dat și o 
ții, dar 
aminte ; 
ruțele, au pus cum s-ar zice umărul dar el 
se preface a fi uitat cu desăvirșire și acesi 
lucru.

de Petru Ventilă

cum spun - că e vorba pur 
Mi-am zis : 

mulțumească 
Dar am stat și

guvernamentale 
a R. P. Romîne

Am crezut - 
și simplu de nerecunoștință, 
uite un om care nu știe să 
acelora care l-au ajutat. “ 
m-am gîndit mai adînc. Nu, nu-i vorba nu
mai de nerecunoștința, ci de cevo mai în
semnat, mai grav. E vorba de răbufnirea

el. A cerut ajutor să-și facă casă și colec
tivul i l-a dăruit cu toată bunăvoința. A 
muncit bine și nu numai că a fost lăudat 
pentru munca lui dar roadele primite și 
aduse acasă au dovedit că omului harnic 
în colectiv îi merge bine și are de toate, 
îndată ce a pus stăpinire pe el individua
lismul a și început să simtă ponosul. Dacă 
n-a mai muncit cum trebuia in colectiv, la 
împărțitul roadelor a căpătat numai pentru 
cît se

la „tractoare", nu s-a prezentat 
la examenul de fiziologie, iar la 
genetică abia a răspuns pentru 
un cinci; Rădulescu Sorin nu 
stă nici el mai bine : un 5 la 
„tractoare" și restanțier la cele
lalte două obiecte.

Cum se explică această situa
ție ?

Tot timpul anului, Rădulescu 
n-a pus mina pe carte. Se pre
gătește (dacă asta înseamnă pre
gătire I) numai în sesiune. In 
semestrul I a pierdut timpul cu 
nepăsare, fără vreo mustrare de 
conștiință că trec 
clipe valoroase din 
tații.

Vameșu Petronela se bazează 
pe inteligență. Amîndoi s-au pre
zentat în seziune „la noroc", de 
multe ori cu materia necitită 
măcar o singură dată.

Dacă la ceilalți bursieri, co
legi ai lor, se cunoaște o creș
tere calitativă de la an la an, 
o luptă permanentă pentru ridi
carea nivelului de pregătire, Va
meșu și Rădulescu se prezintă 
în anul III cu mult mai slab 
decît în anul I. Cauza acestei a- 
titudini față de învățătură este 
mentalitatea greșită a acestor 
doi bursieri : „Sînt bursier de 
sfat. Condiția ca să primesc 
bursă, este să promovez anul. 
Cu ce notă, nu contează !“. Așa 
privesc ei obligațiile de student. 
In timp ce pentru toți studenții, 
bursa sfatului sau a întreprin
derii constituie un stimulent per
manent, un îndemn viu la muncă 
serioasă și perseverentă pentru o 
tot mai bună pregătire, pentru 
Vameșu și Rădulescu aceasta e 
o scutire de eforturi, de muncă. 
Ei nu înțeleg că bursa acordată 
implică și obligația de a deveni 
un cadru bine pregătit, 
lupta să-ți îmbogățești tot 
mult cunoștințele.

în sesiunea din iarnă, au ra- 
mas restanțieri. Nu i-a întristat 
însă : „Iau la vară sau la toam
nă un 5 și merge" Oare aceasta 
e conștiință de utemist ? 
amîndoi sînt și utemiști. 
pentru aceasta au fost trimiși 
la facultate ?

Bursa li s a acordat pentru a 
deveni ingineri bine pregătiți,

NICOLAE ARSENIE

Vineri dimineață a părăsit 
Capitala plecînd spre Moscova 
o delegație economică guverna
mentală a R. P. Romîne con
dusă de tov. Alexandru Birlă- 
deanu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri.

Delegația v> avea convorbiri 
cu privire la planul de perspec
tivă al economiei naționale a 
Republicii Populare Romîne și 
cu privire la schimburi econo
mice între R. Pe Romînă și Uni
unea Sovietică.

La plecare pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au 
fost conduși de tovarășii Ștefan 
Voitec, Ion Cozma, Dumitru Si- 
mulescu, Gheorghe Diaconescu, 
precum și de membri ai condu- 
cerilor unor mi ni stere și orga
nizații economice.

Au lost de față A, A. Epișev, 
ambasadorul 
București și 
dei.

In aceeași _ ,
a sosit la Moscova. Pe aeropor-i 
tu| Vnukovo ea a fost întîmpi. 
nată de Aleksei Kosîghin, vice
președinte ai Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și președintele 
Comitetului de Stat al Planifi
cării al U.R.S.S., de Valerian 
Stan. însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R. P. Romîne și de 
alte persoane oficiale.

în cursul după.amiezii Aleksei 
Kosîghin l-a primit pe Alexan. 
dru Bîrlădeanu. La primire a 
participat de asemenea Gh. 
Gaston Marin, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării 
al R. P. Romîne.

Uniunii Sovieticei* 
membri ai ambasa-

zi delegația rominl

Ajutorul Crucii Roții 
a R. P. Romine 
pentru sinistrații 

de la Agadîr

nefolosite 
anii făcui-

Pentru ajutorarea sinistraților 
în urma cutremurului de la 
Agadir, Crucea Roșie a R. P. 
Romîne trimite Semilunii Roșii 
marocane medicamente, alimen
te și alte materiale 
necesitate.

Expedierea 
ajutoarelor a 
de 8 martie,
mise Seruri antiepidemice și a- 
natoxine necesare în primă ur, 
gență.

de primă

pe cale 
început 

cînd au

aeriană a 
din ziua 

fost tri-

(Continuare în pag. 3-a)

Scenă din piesa „Cu dragostea 
nu-î de glumit" a cărei premie
ră a avut loc recent la Teatrul 

de Stat din Bacău.

Foto: AGERPRES

să-și facă o casă 
acum intorcind 

Gospodăria i-a dat loc de casă, 
uitat acest lucru ; gospodăria i-a 
parte din materialele de construe- 
Nicolce Terevlej nu-și mai aduce 
colectiviștii l-au ajutat și cu că

unei mentalități vechi și nesănătoase, aceea 
a individualismului. Pentru că numai un 

.om in care s-a trezit această racilă a tre
cutului poate să creadă că își poate făuri 
o viață frumoasă de unul s'ngur, punind in
teresele sale parsonale, egoiste, deasupra 
intereselor obștești Dar ce să 
exemple aiurea, cind 
exemplu ni-l dă chiar trista 
Nicolae Terevlej ? Cit timp nu 
conștiința lui individualismul 
proprietar de pămînt, cit timp 
in colectiv, în viața sa frumoasă și nouă, 
lucrurile au mers bine in primul rînd pentru

cel
mai căutăm 
mai g’ăitor 

istorie a lui 
răbufnise in 
fostului mic 
s-a integrat

străduise. Vorba ceea : unii luau cu 
carul, iar el lua cu buzunarul. 
Doară se spune pe drept cu- 
vînt : ce semeni aia culegi. Iar 
dacă el nimic n a semănat, 
mic a cules. Dar din nimic 
poți face aluat de pîine. 
și-o fi zis : mi-au ajutat să-mi 

casă, pot merge singur pe picioare. 
Dar vezi, judecata i-a fost pripită și necu
getată. El o făcut ca omul din poveste care 
mincindu-și sămința de in, nu și a dat 
seama că-și mănincă propria-i cămașă 
Rupindu se de colectiv, nu numai că bate 
pasul pe loc, dar chiar merge îndărăt. S-a 
apucat de-un fel de negustorie. A început 
să vmdă cite-o vadră din vinul primit in 
anul celălalt pentru munca lui în gospodă
rie. Dar el nu s-a gîndit că de unde tot iei

ni- 
nu 
El

(Continuare în pag 3-a)

Pe Bistrița au coborît primele plute
din anul acesta

Pe apele 
ale Bistriței 
horit zilele 
primele plute din 
anul I960. în ac
tuala campanie plu
tașilor le revin sar
cini deosebite. Pină 
ce apele Bistriței vor 
fi închise de barajul 
hidrocentralei „V. I. 
Lenin" de la Bicaz 
ei trebuie să plută- 
rească o cantitate de 
210.000 m.c. de buș
teni, exploatați din 
masivele păd u roase 
Crucea, Neagra, Broș- 
teni și altele, situa-

repezi 
au co- 
acestea

te mai sus de baraj. 
Din volumul de lemn 
prevăzut să fie trans
portat pe calea ape
lor, ei au și piu tării 
pină acum peste 
20.000 m.c. Iot oda
tă, muncitorii fore
stieri au adus în di
ferite schele de pe 
malul riului, pentru 
a fi plutâriți, a Iți 
circa 140.000 m.c. de 
bușteni.

în prezent, plutele 
vin pe apele Bistri
ței pină la schela de 
acostare Secu, din

apropierea barajului. 
De aici, cu ajutorul 
macaralelor, buște
nii sînt scoși din 
apă și încărcați in 
remorci auto, cu care 
își continuă drumul 
pină la unitatea de 
la Vaduri. La Secu, 
au fost amenajate 
pentru plutași dor
mitoare și o cantină. 
De asemenea ei au 
aici la dispoziție au
tobuse care ii trans
portă înapoi la locu
rile de muncă.

( Agerpres)
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Citeva i reliăsi pe o temă tie cultură de masă
Ce și pentru ce joacă 
echipa de amatori?

Oltenița s-a 
prima oară 
același timp 

se inaugura in satul Aprozi gospodă
ria agricolă colectivă. Ce putea fi mai 
potrivită în aceste momente decît o 
piesa ca „Cel din urmă" în care să 
se vorbească despre noua viață pe 

care și-n făuresc țăranii muncitori ce pășesc pe 
drumul socialismului ? Tinerii din satul Aprozi s-au 
orientat foarte bine alegind această piesă.

în raionul Oltenița munca pentru transformarea 
socialistă a agriculturii se desfășoară intens. In 
această luptă teatrul de amatori își are rolul său 
precis, și nu se poate spune că nu a contribuit la 
frumoasele succese obținute pînă în prezent. Să ne 
oprim, de exemplu,* in comuna Ulmeni. Actorii ama
tori de aici au în repertoriu patru piese, dintre 
care trei cu teme din munca pentru colectivizare.

ntr-un sat din raionul 
jucat de curînd pentru 
o piesă de teatru. în

Prin conținutul lor aceste piese îi ajută pe oameni 
să înțeleagă superioritatea lucrării în comun a pâ- 
mîntului, îi ajută să se clarifice mai bine, să se 
scuture de îndoieli și prejudecăți A patra piesă din 
repertoriu se adresează direct țăranilor colecti
viști. oglindind viața într-o gospodărie agricolă 
colectivă. E și - normal ca tinerii din Ulmeni să 
joace și o piesă cu un astfel de conținut. în co
muna lor există o gospodărie colectivă puternică, 
cuprinzînd circa 70 la sută din numărul țăranilor 
muncitori. Așadar repertoriul echipei de teatru răs
punde celor două probleme mari pe care viața din 
comună le ridică : lămurirea țăranilor muncitori să 
pășească cu încredere pe drumul muncii în colectiv 
și întărirea economică a gospodăriei existente.

Multe din comunele Olteniței sînt aproape com
plet colectivizate. In Mînăstirea nu au mai rămas 
dec t 0—7 familii netnscrise în gospodărie. Mai sini 
necesare aici piesele despre colectivizare? Și tinerii 
artiști amatori au dat răspuns la această între
bare, punînd în scenă piese care oglindesc viața în 
cadrul gospodăriei colective în care se dezbat pro
bleme ca mărirea fondului de bază și a șepteiului 
sau înlăturarea mentalității vechi, individualiste, 
din concepția oamenilor. Se mai păstrează insă in 
repertoriul echipei de teatru din Minăsiirea și două 
piesa despre colectivizare. Oamenii au observat 
acest lucru și s-au gîndit că o modificare a reper
toriului este necesară. La acest lucru s-au gîndit
și mptodiștii secției de învățămînt a sfatului popu
lar raional care și-au propus o nouă examinare a 
repertoriilor din întreg raionul, pentru ca activita
tea formațiilor teatrale să nu r4mină în urma vieții.

Artiștii amatori din raionul Oltenița ar vrea ca 
repertoriul lor să fie mai variat, mai bog t in pro
bleme. Comuna Budești a încerca! o asemenea va

tat un număr foarte mare de formații, incompara
bil mat mare decît cel de la primul festival.Peste 
tot a existat străduința de a lega activitatea aces
tor formații de problemele actuale ale vieții, de po
litica partidului nostru de transformare socialistă 
a agriculturii. Numai această strinsă legătură cu 
viața, realizată în primul rînd prin alcătuirea unui 
repertoriu potrivit, asigură teatrului de amatori în
deplinirea menirii lui sociale.

Și totuși nu întotdeauna artiștii amatori și în
drumătorii lor s-au orientat bine în alegerea pie
selor, în întocmirea repertoriului. In raionul Pu
cioasa. regiunea Ploești, destul de multe comune 
s-au prezentat b concurs cu piesele sătești ale lui 
Victor Ion Popa. Nu-i rău că în repertoriul cămi
nelor culturale din aceste comune au fost introduse 
și asemenea piese, ele sînt chiar recomandate, dar, 
nu cu ele trebuia să se înceapă. în sade ca Bră- 
nești, Moțăieni, Brebu și altele se cer în primul 
rînd piese care să sprijine munca de colectivizare 
dusă de organizația de partid și după aceea cele 
amintite mai sus. Mai evidentă este orientarea gre
șită a căminului cultural din comuna Ghinești. ra
ionul Titu, care s a prezentat la concurs cu două 
piese, ambele aparținînd lui Victor ion Pop’. Nici 
o piesă despre problemele arzătoare ale transfor
mării socialiste a satului ce se pun in această 
comună în plin proces de colectivizare.

Activiștii caselor de cultură din aceste raioane 
au depus unele strădanii pentru orientarea reperto
riilor către problemele vieții. In majoritatea cazu
rilor această muncă a dat rezultate bune. Astfel 
se explică de ce în comuna Moroieni, înconjurată 
de păduri, se joacă o piesă adecvată acestui spe
cific („A furat-o pădurea"), sau de ce in marea 
majoritate a satelor, piesele sînt axate pe tema ca 
lectivizării. In unele cazuri Insă această muncă a 
fost superficială. Menirea artiștilor amatori nu este 
de a juca teatru de dragul teatrului, ci de a juca 
piese care să contribuie la mobilizarea F mai ac 
tivă a maselor de oameni ai muncii la construirea 
socialismului.

Deosebit de năstrușnică a fost ideea condccem 
căminului cultural din comuna Doicești de a juca 
„Prețioasele ridicole" de Moliere, unde — nemai- 
vorbind de altele — nu există încă nici forțe'- ar
tistice capabile să interpreteze la un nivd cores
punzător. De data iceasta intervenția casei d= 
cultură raională a fost promptă și ideea a rămas 
la stadiul de „idee*. Mai puțin promplâ a fost insă 
intervenția metodiștilor c'sei de cultură din Titu 
în activitatea căminului cultural dm comuna Lo- 
gheni. care a pus in scenă piesa „Titanic Vals*. 
Pot spune artiștii amiton din această comună că 
utilitatea spectacolului a lost pe măsura eforturi
lor depuse pentru realizarea ? Dacă uțerveația 
casei de eo’tară rajerafă ar fi fost făcută la

S_,b -ta■'XJ*"ec t- ::<■? ă - - .-*e- se a Teatru! de Stat din Galați, studenții-actoriama-
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rietate. incluzlnd in programul echipei de teatru 
piesi „Elena" de Horia Lovinesea. ir care «te 
oglindită viața inte’eetualitâțn noi dm țara aoastrt. 
Tinerii din comuna Curcani au Insă nn Ls mai în
drăzneț : vor să joace împreună cu membri indi
catului salariaților din comună piesa ..Noti 
la purtare*. E bine să îndrăznești, da- nu credem 
că piesele alese pen’.ru lărgirea repertoriului <"t 
cele mai potrivite. Cei din Budești s-au orientat 
mai bine, alegjndu-și pie$a „Vhicu și feciorii lui' 
care interesează mai de aproape țărănimea munci
toare.

La faza comunală a celui de al doilea festival 
de teatru de amatori J. L. Caragiale* s-a prezen pa* a. iiuwoti

La Casa de cultură a Com
binatului Metalurgic Reșița, 
secția de operetă a pus în 
scena (în limba germană) 
opereta „Lâsați-mă să cînt“ 

de Gherase Dendrino.

Scenă din noua premieră - 
„Răzeșii lui Bogdan*4 de E. 
Maftei - în interpretarea co
lectivului de actori amatori 
clin c-adrul Sfatului popular 

regional Boia-Mare.

O echipă de artiști-amatori 
are nevoie de un instructor pri
ceput, calificat, atent și răbdă
tor, cu atît mai mult cu cît 
ei nu cunosc nici cele mai ele
mentare condiții pentru reali
zarea unui spectacol. în afară de 
dragostea lor pentru teatru și de 
faptul că știu să citească, ei nu 
mai au nici un alt mijloc pentru 
a pune în valoare calitățile și 
bunele lor intenții. Iată, de 
ce cred că este o datorie de 
frunte a fiecărui artist profesio
nist, actor sau regizor, să se 
ocupe îndeaproape și în mod 
sistematic de îndrumarea artiști
lor amatori.

Artistul profesionist poate să-l 
ajute practic pe amator, în re
medierea unor defecte de dic
țiune, de mișcare, să-l ajute să 
înțeleagă ideea de bază a pie
sei, să-l învețe cum se ajunge la 
întruchiparea personajului...

Anul trecut am lucrat la Că
minul cultural din comuna „30 
Decembrie" Cei cîțiva membri 
ai echipei nu aveau în materie 
de teatru decît bunăvoință. în 
afară de asta erau și foarte pu
țini. Mi-am dat seama că nu pot 
începe lucrul la o piesă. Trebuia 
în primul rînd să adun mai 
mu’ți oameni M-am dus Ia to
varășul Gogoț, secretarul orga

nizației de U.T.M. ș i-am ex
plicat ci ar fi foarte stil ca 
dînsul să intre în echipa artw 
ticâ. La început nu voia. Zicea 
că e om însurat, că nu e ăe el. 
c-o să-l ridă lumea. încetul ca 
încetul l-am făcut să ințeleaxâ 
ci dacă va veni el, cu siguranță 
că vor intra în echipă și alți ti
neri din comună. Același lucru 
l-am făcut și cu tovarășul Kiss, 
directorul școlii. Și astfel in sea
ra primei repetiții la piesă, au 
venit aproape toți tinerii din co
mună Unii s-au supărat, și mai 
ales fetele, că nu le-am dat și 
lor roluri în piesă. Și mie îmi 
părea rău. De aceea i-am rugat 
să asiste la repetițiile noastre, 
pentru a se obișnui și a forma 
mai tîrziu o altă echipă. S-a ivit 
însă o altă greutate: timpul 
scurt pentru pregătire și compo
ziția foarte diferită a colectivu
lui. Muncitori, țărani munci
tori, intelectuali. Aveam neapă
rată nevoie să prezentăm un 
spectacol care să ilustreze reali
tatea din satele noastre: trans
formarea socialistă a agriculturii. 
Am găsit soluția în întocmirea 
unui program de cîntece, reci
tări, dansuri — în care să in
cludem și „Desfășurarea" lui 
Marin Preda Să vorbim despre 
carte și concomitent să exempli
ficăm interpretînd anumite
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iatemnx atit pextra public, 
pcylsnrialii sc • carte valaroa- 
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<ht-ic paÂbiliUtea «â mua^ească 
mai puțin empiric, da! fiind 
studiul asupra penoMjulni pe 
care fiecare interpret avea să-I 
facă citind eartea.
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era prim atit de puternic ia 
acest joc iaezt apăru la a repe
tiție. firi să î-o 6 cerut nimeni. 
ÎBtr-ua i iihia foarte apropiat 
de ce! pe care avea sâ-1 poarte

Ce-am dobîndit 
jucînd teatru?

nivelului 
al maselor, 

rolul ei —

Trebuie să spui 
însă că fiecare eroi 
căruia m-ani strădui 
să-i dau viață pe see 
nă, a lăsat in sufle 
tul meu urme adin 
ci. Mă gîndesc ș 
mă compar de mul 
te ori cu Leana, per 
sonajul feminin di> 
„Tovarășul referen 
principal*. La
ceput, atunci 
s-au împărțit 
rile din această pil 
să, noi fetele, ne cai 
feream să interpri 
tăm pe Leana. Cin 
am * “
mai 
pul 
ales 
goslit de ea. Simpb 
modestă, cu o intel 
gență sănătoasă 
o gîndire înaintai 
Leana era în toal 
împrejurările vieț 
neiertătoare față c 
lipsuri, față de birt 
erați. Muncind pei 
tru a-i da viață / 
scenă i-am înțel 
crezul : să nu tre 
cu ochii inchi 
pe lingă lipsurile i 
se mai ivesc in me 
sul cotidian al vi 
ții noastre noi. Și i 
pot să uit iară rol 
tractoristei inlerpr 
tat de mine în „ba 
tatii cea frumoasă 
Profilul moral in 
intat al acestei, fe 
dîrzenia cu 
știut să 
greutățile, 
decățile i 
mi-au 
Și atunci cind 
greu, cind mă 
vesc de cite un 
stacol mă gîndesc 
ea, „reintru in r( 
și de cele mat inul 
ori ies invingătoai

Ce vreau să sp 
prin toate acestei 
că teatrul de umati 
îl ajută pe interpi 
să se formeze ca o 
îl apropie de oan 
nii înaintați ai zii 
lor noastre ajutind 
ca și în viață să 
mene cu aceștia. L 
îl ajută totoda 
prin cunoașterea 
interpretarea eroii 
negativi, să ințelt 
gă cit de urite 
dăunătoare sînt toc 
apucăturile învec. 
te, să lupte impot 
va lor atunci ci 
ele se ivesc la ur 
din tovarășii din j 
sau chiar la el.

Și aceasta e 
foarte mult.

ridicarea 
cultural 
Citind 
deși episodic — mi- 
am dat seama că am 
multe de învățat din 
viața acestui 
naj care se 
unei cauze 
Pasiunea ei 
munca culturală o în- 
tilneam și la mulți 
oameni în mijlocul 
cărora trăiam — la 
instructorul echipei 
noastre, la bibliote
cari, la veteranii din 
echipa noastră. învă- 
țind rolul, ceva din 
pasiunea Fimei mi 
se transmise și mie.

Au urmat apoi alte 
roluri, in alte piese. 
Cu timpul am reușit 
să interpretez din ce 
in ce mai bine, să 
trăiesc rolurile, să 
mă dărui personaju
lui respectiv. Teatrul 
a constituit pentru 
mine nu numai pu
nerea în valoare a 
unor aptitudini artis
tice, dar și un mijloc 
important de îmbogă
țire a vocabularului, 
de lărgire a orizon
tului politic și cul
tural, de înnobilare 
sufletească. Cu timpul 
îndrumătorul 
artistic mi-a 
interpretez 
principale. Dacă 
fi să enumăr rolurile 
pe care le am inter
pretat pînă în pre
zent lista ar fi destul 
de mare, lată numai 
cîtsva din piesele in 
care am jucat : „To
varășul referent prin
cipal", „Bărbat fără 
opinci*, „Titanic- 
Fals*, „Fata tatii cea 
frumoasă*, „Sărbă
toarea recoltei", „Tir- 
gul inimilor" și al
tele.

Este mult de atun
ci, dar nu am uitat 
totuși acea clipă. Nu 
am uitat mai ales 
faptul că atunci cînd 
am fost chemată să 
activez în formația 
echipei de teatru de 
pe lingă căminul cul
tural nu eram capa
bilă nici măcar tex
tul eă-l citesc ca lu
mea cu intonație, 
fără să mai vorbesc 
cită greutate întâmpi
nam pînă ii înțele
geam sensul, îl învă
țam pe de rost. Asta 
a fost la început. 
Acum... dar să încep 
de unde trebuie...

Terminasem școala 
în anul 1955. Deseori 
mă duceam la bibli
otecă să împrumut 
cărți. Luam cîte 3—4 
să le citesc acasă. 
Școala mă obișnuise 
cu lectura. Apoi de 
la bibliotecă treceam 
și pe la căminul cul
tural unde, dintr-un 
colț al sălii, priveam 
timidă și cu curiozi
tate, pe alți tineri 
care făceau repetiții 
la piese de teatru. 
Era atît de frumos, 
și îmi plăcea nespus 
de mult să-i ascult. 
Directorul căminului 
cultural, tov. Ion 
Maier, a observat 

acest lucru și intr-o 
buni zi mi-a zis :

— Leontina, nu 
vrei să interpretezi 
un rol intr-o piesă ?

— Ba vreau, cum 
să nu ! — i-am răs
puns eu cu bucurie. 
Și iată cum se face 
că am ajuns în for
mația de teatru din 
comuna noastră Pri
mul rol primii nu 
era cel principal. In
terpretam în piesa 
„Toamna se culeg 
roadele* rolul Fimei 
— o fată care mun
cea neobosită pentru

perso- 
dăruia 
nobile, 
pentru

în 
cin 
rolv

cunoscut-o ins 
bine — în tin 
repetițiilor mi 
—— 77l”Om îndri

activita-ca cit să-ș; continue 
tea.
atrage ea in jurul lor a 
nmnăr dt mă; mare de 

ni hm; nat ori pe care mlelec- 
i ca membr mai vechi ai 

.a; lor existente sâ-i ajute 
In alcătuirea unor noi echtpe de 
teatru Impărt jșindu-le din ex- 
pericole lor, jucînd împreună.

Organizații* U.T M. din raion 
trebuie să desfășoare o muncă 
susținută de atragerea tinerilor 
colectiviști (băieți și fete) in 
edupeJe de teatru. Ia cadrul
cercurilor de dtit se găsesc
m»? tineri recitatori, tineri ta- 
ler’aț. care antrenați in echi
pele de teatru pot să-și aducă 
eottlr.bițja lor la dezvoltarea 

cultural-artistice. Or- 
Ițifle UT.M din comunele 
ii «i Galaiaî trebuie să im 

dr^me pa tiaeru intelectuali in 
aMreaarea tinerilor țărani talen- 
UL b demid de a participa în 
■ni culiurai-artistică, punind 

r-i’ ateatiei transformarea 
t spec'atcr. in pasionați

orientindu-ri-b insă spre 
unui 

tineri
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nostru 
dat să 
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ar

i cure 
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cu prej 

oamenii* 
făcut-o drag 
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Credința îa perwaaje a prins 
viată Guțoț credea puternic in 
ătnațiile prepare de autor. Jo
cul sâa devenise «ampla «â eoa- 
viapiter Dar aa Mp mterpreții 
reușeau aâ se adapuae cu oțu- 
na|â la personaj. Cu aceștia a 
f«t aevoie să lucrăm mai mult. 
Am evitat m le arat cum fă 
facă Am adoptat o metodă care 
dâ rezultate bune la Institutul 
de Teatru. Abandonam pentru

înseamnă
a interpreta?

sonajulni a fost interesantă pen
tru fiecare artist amator. Citind 
cartea, ei au cunoscut foarte 
clar și în cele mai mici detalii 
ideea autorului, situațiile, relați
ile dintre personaje, au cunoscut 
și și-au apropiat personajele pe 
care aveau să le interpreteze și 
au văzut limpede scopul și lo
cul lor în desfășurarea acțiunii 
Am mai constatat de asemenea că 
în gener.d discutare." și lămuri
rea conținutului unei piese îna-

la reprezentație Ilie Barbu, per
sonajul pe care îl interpreta. 
Nu se mulțumi cu atft. El a 
adus și niște haine țărănești 
vechi de teasă. pentru o tovarășă 
profesoară care o interpreta pe 
Gherghina, nevasta lui Ilie Bar
bu Cînd l-am întrebat de ce a 
făcut asta, mi-a răspuns:

— Cum o să cred că tovarășa 
profesoară poate să fie Gherghi- 
•ia o țărancă necăjită, dacă e 
îmbrăcată de sărbătoare ?

un timp preocuparea pentru 
spectacol și îl puneam pe inter 
preț în diverse situații de viață 
De pildă. Țurlea era interpreta! 
de un tovarăș cu o fire foarte 
liniștită și calina In momentele 
în care Țurlea este agitat, in 
terpretul nu reușea să fie con 
vingător. Atunci am căutat tno 
tive care să-l ațîțe Cîțiva tova 
răși din echipă înțelegînd jocul 
mi au da! ajutor Au începui 
să-l sîcîie aspru pentru niște

greșeli pe care el le avusese mai 
de mult. La început rămînea 
rece, indiferent. După un timp 
însă, începu să se miște în scaun, 
ochii începură să-i sclipească, 
și la un moment dat a trîntit 
un caiet pe care-1 frărnînta în 
mîini, strigînd: „Nu-i adevărat! 
Asta nu-i adevărat**. Se îndreptă 
spre ușă. Am intervenit repede 
și i-am explieat că asta e starea 
sufletească pe care o are Țurlea 
cînd stă de vorba eu tov Ni- 
colae, secretarul raional l-am 
arătat că eu am pus totul la 
cale și scopul pentru care am 
făcut-o A ris și el și îoată e- 
chipa. Am reluat lucrul.

Se stabilise între noi o priete 
nie care părea că e foarte ve
che Cind lueram cu acești to- 
varăți. deseori mi atn adus a- 
mmte cuvintele spuse într-o șe
dință cu cei ce urmam să în
drumăm echipele amatorilor: 
..Să nu le arăți oamenilor din 
echipă că tu ești grozav, să nu-i 
epatezi cu cunoștințele tale. 
Asta îl va speria pe amator, îl 
va face să crer.dă că eJ nu va 
reuși niriodatâ să facă ceva bun 
și interesant Fă în așa fel să-l 
convingi că poate, că are forța 
necesară să realizeze lucruri fru 
moașe, că pentru aceasta trebuie 
numai să vrea, trebuie numai să 
depună strădanii. Dacă ai ajuns

LEONTINA TUR 
colectivistă, meml 
în echipa de teai 
— comuna Gih 

raionul Cluj.

La Casa de cul
tura a tineretului 
din raionul „N. 
Bălcescu", tinerii 
actori amatori 
pregătesc specta
colul „O noapte 
furtunoasă" de 
I. L. Caragiale. 
Ei sînt ajutați de 
tov. Marta Mi hal, 
asistent a| Insti
tutului de artă 
teatrala „I. L. Ca
ragiale". latâ-l în 
fotografie dîn- 
du-le explicații de 

machiaj.

Foto :
N. STELORIAN

să-l faci pe actorul amator 
creadă în puterile sale, să crea 
cu intensitate în ceea ce joi 
pe scenă, atunci cu siguranță 
vei putea realiza un spcctai 
educativ.

Reprezentația pe care : 
dat-o atunci a avut lacune, 
a reușit întrutotul. Dar îți făt 
plăcere să urmărești jocul ec 
pei. Acționau firesc, punîndu 
pe ei în situațiile, date dc aut 
evitînd tonul teatral și artific 
scenic Prin cultivarea credin 
puternice în ce faci, a simpli 
ții în exprimare, a sincerită 
artiștii amatori și mai ales 
cepalorii simt o mare satisfaci 
încep să nu mai fie stingher 
nu-i mai încurcă mîinile 
nu-i mai preocupă decît un s 
gur lucru, realizarea scopu 
pentru care se află pe scei 
Instructorul învață și râmi 
după fiecare perioadă de 
cru cu noi învățăminte 
foarte bine. Dar pentru ca 
artistul amator să răinînă 
ceva folositor, e bine 
artiștii profesioniști sâ in|eler 
eîtă nevoie au amatorii de 
drumările lor competente

ION CO IAR
Pogizor, Teatrul Național 

L. Caragiale" Bucmeșt\
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din agenda secretarului
Gînd i-am cerut secretaru

lui comitetului U.T.M., de la u- 
zina „21 Decembrie'-București, 
tovarășul Anatol Terna, să-ml 
recomande pe cei mai buni ute- 
miști din uzină, pe acei care 
cunoscindu-și bine îndatoririle 
pe care le au ca membrii ai or
ganizației noastre, nu precupe
țesc nici un efort pentru îmbu
nătățirea muncii profesionale și 
obștești, .Iși ridică nivelul poli
tic, ideologic și cultural, luptă 
cu pasiune pentru traducerea în 
viată a sarcinilor date de or- 

sim- 
a 

ti- 
In

ganizația de partid, s-a 
țit foarte încurcat, apoi 
început să-mi înșire zeci de 
neri, dintre c^uje am ales Ia 
tîmplarc pe frații Reinhart.

Cine nu-i cunoaște in 
ziuă ? Alexandru este strungar 
iar Marian matrițer, ainindoi 
elevi In clasa a Vlll-a a liceului 
seral, băieți modești, activi, 
plini de inițiativă și de răspun
dere pentru munca lor.

Să-1 luăm de pildă pe Ma
rian, un tînăr înalt cu o figură 
inteligentă, poate puțin prea 
serioasă pentru cei douăzeci de 
ani și jumătate pe care-i are. A 
fost cîtăva vreme secretarul or
ganizației U.T.M. din secția lor. 
In perioada cînd a fost se
cretar, organizația din secția 
lor a deținut steagul de organi
zație fruntașă pe uzină. Au 
crescut alți oameni, el a primit 
alte sarcini, iar în locul lui au 
venit alți tineri. Dar el nu s-a 
.simțit absolvit de răspundere. 
C jar dacă nu este secretar, 
conștiința nu-l lasă să fie 
mulțumit numai cu faptul că el 
îș: îndeplinește bine sarcinile 
politice și profesionale, (n adu
nările generale, in consfătuirile 
de producție face propuneri, cri
tică lipsurile, ajuta la remedie
rea lor De curînd studiind con
dițiile din atelierul de automate 
in care muncește, a ajuns la 
concluzia că existența unor bri
găzi de tineret ar ajuta la ob
ținerea unor rezultate și mai 
bune in munca tineretului. S-a 
documentat amănunțit și și-a 
susținut cu argumente propune
rea Existența celor trei brigăzi 
create pe schimburi, precum și 
faptul că ele au ajutat la crește
rea interesului colectiv pentru 
piesele executate sînt o dovadă 
a iiisteții propunerii lui.

Toate acestea le-am aflat de 
la to/arășii din jur, pentru că 
lui Marian nu-i place să

vorbească despre el. Singura 
mărturisire pe care mi-a fâcut-o 
a fost aceea că-I pasionează 
istoria și că a cerut radiodifu
ziunii să fie programat la un 
concurs „Cine știe, ciștig»â“ pe 
teme din istoria antica.

— Și după ce vei termina li
ceul, vei studia istoria? — l-am 
întrebat.

— Nu, am de gînd să studiez 
' de

el. 
să 
în- 
a-

Premiera
la 

cinematografele

Magheru
Și

I. C Frimu

li

chimia. E un domeniu afît 
interesant — mi-a răspuns 
Dar pînă atunci ma: trebuie 
birui greutățile pe eare le 
tîmpm la matematică. $i în 
ceasta privință mă ajută fratele 
meu care 
ța, căreia 
dedice...

Așa am 
Alexandru

iubește această șțiin- 
are de gînd să i se

făcut cunoștință cu 
Reinhart, cu doi ani 

mai mic decît fratele său 
la tel de activ, de plin de răs
pundere pentru munca lui, pen
tru îndatoririle pe care le 
ca membru 
noastre.

— Dar 
află ? — 
cretarul

dar

monioasâ a procesului de Invă- 
țămînt. Firește că nu se poate 
trece pe lingă asemenea lucruri. 
Nimeni nu-i cere să fie încrun
tat, mohorît. I se cere însă să-și 
îndeplinească cu seriozitate obli
gațiile ce-i revin, să nu se stre
coare cu o giumă atunci cînd 
nu și-a îndeplinit îndatoririle 
sale. Și colectivul va reuși să-l 
facă să înțeleagă acest lucru, 
scoțînd la iveală și șlefuind ca
litățile sale bune, 
ceea ce este negativ 
tarea sa.

Despre ceilalți doi tineri în
semnați in agenda secretarului 
U.T.M. drept „cazuri*4 nici 
n-am mai cerut amănunte 
Mi s-a părut semnificativ că la 

« « ».• lreazj ^iu.
i vicioși 

mari lipsuri în comporta-

inlăturlnd 
in compor-

In timpul liber, elevii Școlii profesionale a Atelierelor C.F.R. „llie Pintilie** din lași au !q dis
poziție, în cămin, o bogată bibliotecă.

Foto: N. ARSENE

1 -jK
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„Să muncim voluntar

(Urmare din pag. l-a)

a și

HEIinOARCER
o numu 
A ZTUOIQULUI 
.LfHfUH*

, are
al organizației

la celălalt pol cine se 
l-am Întrebat pe se- 
organizației U.T.M. 

pentru că nu-mi inchipuiam că 
toți tinerii sint la fel de activi, 
de plini de răspundere 
munca lor.

Pe fața secretarului a 
o umbră de îngrijorare.

— Intr-adevăr nu toți 
sînt la fel — mi-a răspuns el. 
Cu unii mai avem incă de 
muncit. în organizația noa
stră avem patru „cazuri" adică 
patru băieți eare stau mai mult 
tn atenția noastră.

Gum or fi arătînd oare aceste 
„cazuri" ?

Valentin Gostache este un 
„caz". A venit in uzină acum 
un an și ceva prin transfer de 
la altă întreprindere Iși cu
noștea meseria și muncea con
știincios. fn curînd a devenit 
cunoscut printr-o inovație. Au 
mai urmat apoi și altele. Dar 
în afară de această manifestare 
cum s-a mai făcut cunoscut ? 
Spre rușinea lui, ca un utemist 
care lipsea de la adunările g< 
nerate, ori dacă participa o Tâ 
cea numai cu prezența lui ' 
zică; care timp de doi ani 
participat la invățainintul 
litic și nici individual nu a ... 
vățat. Evident că nu putea fi 
lăsat mai departe așa Intro 
adunare, in discuții cu membrii 
comitetului, cu secretarul a- 
cestuia. Valentin Costache a tost 
ajutat să Înțeleagă ce cere or
ganizația de la membrii săi. care 
sînt îndatoririle unui utemist. 
Pentru început i s-a dai în râs- 
pundere gazeta postului utemist 
de control din atelierul in care 
lucrează. S-a dovedit dor
nic să muncească și să-și facă 
datoria. Acum il preocupa o 
propunere tn legătură cu redu
cerea consumului de lumină in 
secția lor, propunere aplicabilă 
In întreaga uzină. L-am întrebat 
de ce nu vorbește imediat cu cei 
in drept pentru aplicarea «i.

— încă nu am pregătit totul 
pentru aceasta — mi-a răspuns. 
Vreau ca inițiativa să pornească 
de la colectivul de utemișfi d.n 
atelier, ca o chemare către toți 
tinerii din uzină. în felul acesta 
Însoțită de o serioasă muncă 
politică, acțiunea va avea mai 
mult succes.

l-am dat dreptate și am vă- 
2-' î-1 el viitorul utemist cu

pentru

trecut

tinerii

£
H- 

n-a 
po- 
în-

CU
N. POGODIN

E. DOBRONRAVOVA
O. BORISOV 

L. ALESNIKOVA
P. USOVNICENKO 

I. LIUBIMOV 
A. SOKOLOV 
V. GRUDININ

Scenariul:
V. Vengherov după povestirea 
lui V. Nekrasov „In orașe' naîal"

Regia: V. Vengherov 
Imaginea; G. Markandjian 

Muzica ; 6. Karavaiciuk

zut în _____ ______ __
grijă și răspundere politică 
pentru tot ce face el, pre
cum și . ..............
cește și trăiește, lată ce fel de 
„caz" este Valeriu Gostache.

Și Nicolae Irimia este un 
„caz“ Un „caz" simpatic, cu 
care poji sta de vorbă despre 
multe și felurite probleme, șl 
toată discuția se va desfășura 
ușor și plăcut, presărată cu glu
me și vorbe de duh. De fapt de 
aici pornesc toate. Pentru că el 
nu are nici un fel de măsură în 
această pornire a sa spre zbur
dălnicie, glume, joacă. Este un 
bun muncitor în producție dar 
pus veșnic pe șotii care uneori 
încurcă munca celorlalți. Este 
un elev bun al clasei a X-a pe 
care o frecventează. Dar glume
le lui distrag atenția celorlalți 
elevi. împiedică desfășurarea

------•------

colectivul în care mun-

Seară literară
Cu prilejul împlinirii a

ar-

Cu prilejul Împlinirii a 95 
de ani de la nașterea lui Maxim 
Gorki, vineri seara a avut loc în 
aula filialei lași a Academiei 
R. P. Romine o seară literară.

Prof. univ. Mihail Novicov a 
vorbit cu acest prilej despre 
„Rolul lui Gorki in dezvoltarea 
literaturii mondiale".

-------•--------
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—¥ ftmâ ectfi-

acest capitol nu figures 
lang# și leneșii, tineri 
ori cu r~‘ ’
re.

Dar 
părut 
ganizație nimeni 
încheiat capitolul muncii educa
tive pentru motive că lipsesc 
tineri cu manifestări negative 
xr.ai grave. Faptul că acest co
lectiv este format în general 
din tineri buni. In plin proces 
de formare ca oameni îna
intați, n-a creat o stare de au- 
toinulțumire. Dimpotrivă. Or
ganizația U.T.M. manifestă o 
grijă sporită față de fiecare ute
mist în parte, grijă care mer
ge uneori pînâ la amănunte ce 
pentru alții ar putea rămine 
neobservate Așa este de fapt 
și firesc. Cîndva au existat și 
aici „cazuri" mai grave dar 
nici atunci și nici acum cînd 
a fost depășit acest stadiu, or
ganizația U.T.M. n-a rămas ne- 
păsătoare in fața unor mani
festări negative aparent mărun
te care necurmate la timp ar fi 
putut lua proporții Ar putea 
părea exagerată îngrijorarea 
manifestată de secretar, precum 
și etichetarea drept „cazuri** a 
unor manifestări mai mărunte, 
dar dincolo de această exagerare 
se vede exigența, maturitatea 
cu care este judecată compor
tarea fiecărui tlnar In parte. 
Iar aceasta reprezintă garanția 
că fiecare utemist va fi ajutat 
să se dezvolte pe toate planu
rile, să se realizeze, să dobîn- 
dească trăsăturile morale și de 
caracter comuniste.

mai semnificativ mi s-a 
faptul că în această or- 

’ nu consideră

M. VIDRAȘCU

Etapa a Il-a a re
turului campionatu
lui categoriei A de 
fotbal se va desfă
șura duminică 13 
martie. în Capitală, 
pe stadionul „23 Au
gust". in program 
cuplat vor avea loc 
meciurile : Progre
sul—Farul Constan
ța (ora 13,45) și 
C.C.A.—Petrolul Plo- 
ești (ora 15,30). Re- 
priza a doua a aces
tui meci va fi trans 
misa de stațiile noa
stre de radio în ju
rul orei 16,25 pe 
programul l. în țară 
au loc intilnirile : 
U.Ț. Arad—Rapid 
București ; Știința 
Cluj—Jiul Petroșani; 
Dinamo Bacău—Stea
gul Roșu-Orașul Sta
lin ; Minerul Lupeni 
—Dinamo București.

( Agerpres)

Duminică — Crosul Balcanic
în incinta hipodromului Băneasa din 

Gtpitală se vor desfășura duminică 20 
martie, întrecerile celei de-a V-a ediții 
a Crosului Balcanic la care vor parti
cipa cei mai valoroși atleți din R.P. 
Bulgaria, Grecia, R.P.F. Iugoslavia, Tur
cia și R.P. Romînă. Cu acest prilej, ama
torii de sport bucureștenj vor avea oca
zia să urmărească o serie de atleți apre- 
ciați în arena internațională ca Papa- 
vasiliu — Grecia — campion balcanic 
în probe de 3.000 m. obstacole, Glezos 
(Grecia) învingătorul crosului balcanic 
de anul trecut, Vucikov (R.P.Bulgaria), 
Grecescu (R.P Romînă), Mihalic, Stritof 
(R.P.F. Iugoslavia) și alții.

Zilele acestea, federația romînă de 
atletism a stabilit programul definitiv al 
acestei competiții. Deschiderea festivă va 
ave» loc la ora 10 după eare vor urma 
cîteva probe de cros în cadrul cărora 
vor evolua ateleți din Capitală. în ca
drul crosului balcanic la ora 11.25 se va 
da startul în cursa de 2.000 m. rezervată 
femeilor. La 11,40 va începe crosul 
distanța de 10.000 m. în care se vor 
Irece maeștrii acestei ramuri sportive 
Balcani.

în ultimele zile atletii romini și-au 
tensiiicat pregătirile în vederea 
important eveniment. 
noastre fac parte C. Grecescu, A. Bara- 

«... . pr;COp o Lupu, T.
Teodorov-Buda, Zam- 
Păuleț și alții.

baș, D. Bîrdău, I. 
Strzelbînski, Elena 
fira Voi nea, Lucia

Pe 
in
din

in- 
acestul 

Din lotul echipei

Sosirea 
ambasadorului 
extraordinar 

ți plenipotențiar 
al Sudanului 

în R. P. Romînă
La 11 martie a sosit în Bucu

rești dl. Yacoub Osman amba
sadorul extraordinar și plenipo- • 
tențiar al Sudanului în R. P. 
Romfnă.

La sosire, în Gara de Nord, 
dl Yacoub Osman a fost întîm- 
pinat de N. Șerba-n, director ad- 
interim al Protocolului Ministe
rului Afacerilor Externe.

(Agerpres)

și. în scurt timp propunerea 
prins viață. Noul comitet raio
nal U.T.M. a luat imediat le
gătură cu comitetul U.T.M. al 
complexului de șantiere și a 
adus la cunoștință hotărîrea 
ttnerilor. S-a discutat cu con- 
ducerea complexului, s-a cerut 
sfatul și sprijinul comitetului 
de partid. Inițiativa a fost 
primită cu interes. S-a format 
un colectiv care a studiat a- 
mănunțit această problemă. 
Tinerii de la sate care nu au în 
această perioadă lucrări urgente 
de executat au hotărit să mun
cească voluntar pe șantier o 
âăptămînă încheiată. Unde și 
cum vor munci brigăzile este 
ușor de rezolvat, fiind destule 
lucrări necalificate de executat. 
Dar, s-a pus întrebarea : cu ce 
mijloace vor sosi membrii bri
găzilor pe șantier, unde vor 
lua masa, unde vor dormi șl 
cum se vor întoarece acasă ? 
Această problemă, a fost și ea 
rezolvată.

— Conducerea complexului 
va asigura transportul, masași 
cazarea tinerilor — a spus tov. 
llie Briceag — directorul com
plexului de șantiere al fabricii 
de zahăr.

S-a trecut apoi la întocmirea 
planului de măsuri pe baza 
calculelor făcute de un grup 
de ingineri și tehnicieni in care 
s-a stabilit ce lucrări necalifi
cate vor fi executate de bri
găzile utemiste de muncă pa. 
triotică venite din raion și cele 
de pe șantier. Astfel, printre

altele se prevăd nivelări 
teren și săpături, pregătirea 
întinderea unei cantități 
3.500 m.p. de asfalt pentru dru
muri, executarea de săpături 
la canalizări și stații de epu
rație, transportarea a 6.250 tone 
de diferite materiale, transportul 
unei cantități de 700 tone ma
teriale și cărămidă pentru zi-* 
dăriL transportul și stocarea 
sfeclei de zahăr etc. Tinerii 
din comunele raionului Luduș, 
încadrați în brigăzile utemiste de 
muncă patriotică și brigăzile u« 
temiste de muncă patriotică de 
pe șantier vor aduce complexu
lui de șantiere al fabricii de za* 
hăr o economie în valoare de 
280.000 lei. Brigăzile utemiste 
de muncă patriotică, vor susține 
efortul întregului colectiv de 
muncitori ca lucrările de con
strucții să fie grăbite în așa fel 
îneît fabrica să intre în funcți
une cu 15 zile mai devreme.

în numele Biroului Comitetu
lui Central al U.T.M. tovarășul! 
Alexandru Kopandl a felicitat 
călduros pe tineri pentru fru
moasa lor inițiativă:

— In anul trecut •— a spus 
el — brigăzile utemiste de 
muncă patriotică și-au adus o 
contribuție importantă la termi
narea unor lucrări de construc
ții. Inițiativa voastră, de al 
contribui alături de ceilalți con
structori la punerea în funcii* 
une mai devreme a unui impor* 
tant obiectiv industrial, răs
punde sarcinii date de 6.0. al 
U.T.M. în lumina hotărîrilor 
Plenarei C.C. al P.M.R. din 3-5 
decembrie 1959.

de 
Și 

de

INFORMAȚII
Vineri dimineața, la Amba

sada Republicii Cehoslovace din 
București a avut loc o confe
rință de presă, la care ambasa- 
dorul Ivap RohaHlkiv a prezen
tat broșura intitulată „Li se 
spune... judecători**, editată re
cent de Asociația cehoslovacă a 
luptătorilor antifasciști. Broșura 
se referă la activitatea crimi- 
nală desfășurată de 230 judecă
tori și procurori naziști pe teri
toriul Cehoslovaciei, în timpul 
ocupației hitleriste. ’ Acești cri* 

din 
Ger-

minali fac astăzi parte 
aparatul judiciar al R. F. 
mane.

★
dimineața, pianistul 

Gheorghiu și violonis- 
stul Ștefan Gheorghiu au pără
sit Capitala plecînd intr-un tur
neu în Uniunea Sovietică.

★
Joi noaptea, Teatrul de pă

puși și marionete „Țăndărică** a 
plecat într-un nou turneu peste 
hotare, de astă dată in R. F. 
Germani,

Datoria de bursier
(Urmare din pag. l-a) 

nu numai purtători de „diplo- 
mă“. Pentru aceasta trebuie să 
înveți cu rivnă, să-ți însușești 
meseria în mod temeinic, să te 
preocupe toate problemele, să 
desfășori o muncă științifică bo
gată. Bursierii sfatului și ai în
treprinderii trebuie să fie frun
tași în toate domeniile și în 
primul rînd la învățătură, ei tre. 
buie să se afle în rîndul celor 
mai buni studenți.

E adevărat că organizația 
U.T.M s-a străduit să-i ajute pe 
acești studenți să-și dea seama 
de atitudinea lor greșită, să-i 
facă să-și dea seama de răspun
derea ce le revine ca bursieri ai 
sfaturilor populare și ai între
prinderii. Putea să facă totuși 
mai mult. Dar sfatul popular 
sau întreprinderea nu e intere
sată ca bursierii ei să fie bine 
pregătiți ? Ii poate fi indiferent 
unei întreprinderi, care cheltu
iește bani cu un student, felul 
în care se pregătește acesta, dacă 
îl va primi înapoi ca inginer 
buu sau nu ?

G.A.S „Izvoru“ din raionul 
Costești, imediat după sesiunea

din iarnă a trimis o adresă 
stitutului, interesîndu-se de caii-» 
ficativele bursierii sale, studenta 
Toader Ioana din anul I. Rezul
tatele studentei lor s-au populari* 
zat în gospodărie. Căci și între
prinderea și muncitorii trebuie 
să știe pentru ce se cheltuiesc ba* 
nii, cui îi dau bursă.

Dar acest lucru îl fac 
întreprinderi, sfaturile 
lare și mai puțin. Sfatul 
Iar al regiunii Pitești, ca 
lelalte trebuie să se intereseze 
de nivelul de pregătire al bur
sierilor lor, să discute cu aceștia 
și să lupte pentru ridicarea ni
velului lor de pregătire. At fi 
bine, de exemplu, ca chiar în va
canța de vară sfatul regional să 
convoace o ședință de analiză 
cu toți studenții bursieri din re
giune și să analizeze situația 
pregătirii lor. Căci pe lîngă in
stitut cei ce Ie-au acordat bursă 
sînt interesați în primul rînd 
de modul în care ei se achită 
de sarcini. Poate și Vameșu Pe- 
tronela și Rădulescu Sorin, puși 
să răspundă în fața celor ce î-au 
trimis Ia facultate, și-ar schimba 
atitudinea.

in’

puține 
popu-t 
popu- 
și ce

Vineri 
Valentin

(Agerpres)

le loc, ajungi 
sacului.
acela care a

Utemiștii Otveș Gheorghe, Opreanu luliana și Nagy Ecaterina de la fabrica de dulciuri „Kan- 
dia“ din Timișoara, pregătesc un nou număr al postului utemist de control.

Foto: P. PAVEL

mi nu așezi nimic 
repede la fundul

El a făcut ca 
vindut via și s-a dus |o oraș să 
cumpere stafide. A întors spa
tele muncii curate și cinstite și 
crede că umblind de colo pînâ 
colo are să dea norocul peste 
el și are să-l prindă de păr. 
Dar norocul nu vine nici la le
neș și nici la cel care umblă cu 
coțcării. Umblind cu amăritele 
lui de damigene după negoț a 
zis că poate ciopli cumva prid
vor dintr-o așchie, dar e mai 
presus de orice îndoială că ase
menea lucru nu e cu putință.

Acuma de ce-i spunem noi 
toate acestea ? Noi nu sîntem 
ca beteșugul acela din poveste 
care, căzînd pe un om a și stri-

gat către celelalte beteșuguri : 
săriți că i-am prins I Socotim că 
beteșugul de care suferă Nico- 
lae Terevlej nu este nici pe de
parte fără vindecare. Numai că 
toți avem datoria să-l ajutăm, 
să-î arătăm cit de primejdios 
este, in primul rînd pentru el 
însuși, drumul greșit pe care a 
pornit

Cu toate că nu-l cunosc și nu 
cred să-l fi văzut vreodată în 
viața mea aș vrea să aud în 
scurtă vreme despre el lucruri 
bune. Individualismul și egois
mul sînt metehne urîte care a- 
duc pagube în primul rînd ace
lora care se lasă cotropiți de 
ele ca de niște buruieni otrăvi- 
vitoare. Găsind loc să crească, 
ele aduc de regulă și alte me
tehne care contravin moralei și 
legilor societății noastre, Dar

noi nu vrem să se întîmple așa. 
Cu ajutorul colectiviștilor, Ni- 
colae o să-și dea seama de a- 
devăr și o să se îndrepte.

Trebuie să înțelegi, Ni cola e 
Terevlej, că este în interesul tău 
în primul rînd să te dezbari de 
individualism. Drept să-ți spun, 
mă bate gîndul ca, peste o vre
me, să vin și eu la Radovanu, 
să te cunosc, să stăm de vorbă 
și să aflu că ești alt om, că 
te-ai schimbat cu desăvîrșire și 
că ești iarăși cum erai la în
ceput, un tinăr colectivist frun
taș, iubit și prețuit de toți și că 
din individualismul de care po
menim azi cu tristețe n-a mai 
rămas nici măcar o urmă cît de 
mică. Locul lui să-l ia dragostea 
pentru colectivă, spiritul colecti
vist.

„M a m o u r e t" de Qe/iu Garment
Repertoriul actualei stagiuni 

l-a îmbogățit cu o piesă care 
reprezintă prin fondul ei de 
idei o prețioasă contribuție la 

capitaliste, 
satirică a 
Mamouret, 
pe scena

demascarea societății 
E vorba de comedia 
lui Jean Sarment : 
montată de curînd 
Teatrului Municipal.

Autorul, un cunoscut actor 
francez, cu multiple preocupări 
literare, izbutește să ne înfăți
șeze cu vervă și ascuțit spirit 

familii a 
desfășoară 
viață ale

suliric destinul unei 
cărei existență se 
după principiile de 
societății capitaliste.

Sub ochii noștri se 
gamă variată de caractere, fie
care urmărind un anumit mobil, 
pe care il pot înfăptui numai 
in măsura în care aleg calea ipo
criziei, a minciunii, a renunță
rii la orice scrupule morale.

Sublinierea acestei idei capătă 
contururi cu atît mai clare și 
mai puternice cu cit dramatur
gul ne arată cum racilele pe 
care le biciuiește nu apar ca un 
fenomen întâmplător ci ca re 
zidtatul unei anumite organizări 
sociale, ca o consecință a rela
țiilor ce se nasc intre oameni 
datorită vieții lor searbede și 
mercantile Lașitatea, falșilateu, 
ticăloșenia, afacerismul, goana 
după profit abandonarea orică
rui sentiment omenesc de dra 
gul banului, iată trăsături de 
caracter transmise din tută in 
in fiu de-a lungul celor patru 
generații ale familiei Mouret, 
zugrăvite cu simț realist de dra
maturg pe parcursul celor trei 
acte ale piesei. Inzes'.iurea gene
rațiilor cu trăsăturile comune de

perindă o

L T EATRUL MUNICIPAL
caracter de care pomeneam mai 
sus, solidaritatea ticăloasă de 
care dau dovadă ori de cite ori 
sînt puși in situația de a obține 
profituri, ne demonstrează din 
plin ideea autorului că viața in 
societatea capitalistă va decurge 
după aceleași principii meschine 
cit timp va continua să ființeze 
organizarea ei economică.

Un alt aspect social asupra 
căruia se oprește Jean Sarment 
in piesa sa îl constituie poziția 
omului ce nu se supune legilor 
societății burgheze în mijlo
cul căreia viețuiește. Rezolvînd 
această problemă in limitele rea
lismului critic, dramaturgul ne 
prezintă figura bătrinei Mouret, 
decana de vîrstă a familiei. în 
cursul celor 106 ani de viață, 
ea a acumulat o experiență bo
gată; începutul ei se confundă 
cu momentul în care capitalis
mul iși consolida pozițiile in 
Franța și durează pină la înce
putul celui de al cincilea dece
niu al secolului nostru (cînd a 
fost scrisă piesa), dată la care 
edificiul societății burgheze iși 
arată tot mai precis șubrezenia 
și inutilitatea.

Penfru membrii familiei Mou
ret bătrina lor înseamnă o exem 
plificare vie a trăinicie! modului 
lor de viață Pentru Jean Sar 
meni și pentru cei ce asistă la 
reprezentarea piesei sale. Ma
mouret. înseamnă insă o existen
ță tragică, prizonieră u unui per
manent conflict care se naște in
tre omul cinstit și ipocrita socie.

George Dem. Loghln

tale burgheză. Conflictul acesta 
e marcat de un fapt ce va lăsa 
o rană adîncă in viața eroinei. 
In tinerețe, familia o silește să 
renunțe la o iubire curată și 
cinstită, pentru a încheia o că
sătorie care să asigure prosperi
tatea financiară a părinților, 
Brutalitatea și rapacitatea socie
tății fac din Celine o resemnată 
care acceptă umilința, consim
țind să ducă o viață lipsită de 
perspectiva unui orizont luminos, 
străbătând anii în chip confor

obligată să repete tragica exis
tență în care fusese condamnată 
să viețuiască ea. Hotărăște să-i 
ajute pe tineri sărși făurească 
fericirea prin realizarea dragos
tei lor. îndeplinirea acestui țel 
o pune in conflict cu familia. 
Bătrina Mouret luptă insă cu 
hotărîre, cu vehemență, cu nebă. 
nuită energie făcind un aspru și 
judicios rechizitoriu al viciilor 
morale ce fac din rudele sale 
niște figuri hide și inumane, pe 
linia concepțiilor sociale în care

mist pînă cînd devine venerabila 
Mamouret.

Iată insă că o întâmplare pe 
trecută în familia sa are darul 
de a o îndemna să părăsească 
atitudinea de resemnare in care 
se complăcuse și să se pună in 
conflict cu familia, in fond cu 
principiile de viață ale șocietâ 
ții burgheze. Marie-Josephe. una 
din strănepoatele bătrinei Ma 
mouret, se îndrăgostește de un 
artist de circ. Francoeur. Idila 
este amenințată să fie sfărțmați- 
de voința familiei care îi rezer 
vas? lui Marie-Josephe un pre 
lendent corespunzător in-țereșeloi 
sale negustorești. Mamouret nu 
îngăduie ca strănepoata ei să fie

s-au format. Tinerii, spre satis
facția bătrinei și dezolarea fami 
liei, izbutesc să fugă, făcind ast
fel să triumfe drogostea sinceră 
și onestă, descătușată de servitu
tile burgheze.

Mesajul piesei lui Jean Sar- 
ment răsună din plin in excep
ționala creație pe care artista po
porului Lucia Sturza Bulandra o 
realizează in Mamouret. Gama 
multiplă de sentimente a acestui 
complex rol din dramaturgia lui 
Jean Sar meat, găsește în Lucia 
Sturza Bulandra o interpretă 
care, cu măiestria sa bine cunos 
cută, dă relief fiecărei situații 
scenice, fiecărei stări sufletești a 
personajului, fiecărei nuanțe e-

moționale, lat-o în prima paria 
a rolului redind caracterul unei 
bătrine vlăguită de forțe, supusă 
și blîndă, cu gesturi și atitudini 
ce te lasă să întrevezi că poate 
fi ușor folosită de cei din jur în 
scopurile meschine pe care le 
urmăresc cu prilejul sărbătoririi 
respectabilei vîrste de 106 ani.

Deîndată însă ce personajul 
este cuprins de revoltă și dispreț 
în fața ticăloșiei și a fățărniciei. 
Lucia Sturza Bulandra iși înzes
trează eroina cu o nebănuită e- 
nergie, cu o ironie violentă și 
protestatară, animată de un uma
nism cald și pasionat, redind 
sentimentele și glodurile persona, 
jului cu o strălucită măiestrie, 
mareînd astfel unul din momen
tele de culme ale artei noastre 
interpretative rominești.

Perechea de tineri îndrăgostiți 
a fost interpretată de Lazăr Vra- 
bie și Lucia Mura. Primul a dat 
rolului o nuanță stranie foarte po
trivită cu identitatea personaju
lui întruchipat. A jucat cu inte
ligență și convingere, subliniind 
prin pauze semnificative stările 
sufletești 
sa a avut 
lizînd cu 
te drama 
terpretat-o.

In fața noastră s-a desfășurat o 
bogată gamă tipologică din care 
reținem : figura proprietarului 
„Mielului Alb** realizată de ar
tistul emerit Ion Manta, cea a 
colonelului Esprit creionată de 
Mircea Șeptilici, a lui Laurent in

ale ralului. Partenera 
grație și suavitate, rea 
sinceritate și eniotivita 
eroinei pe care a in-

interpretarea lui Dan Damian, a 
lui Armandine in portretizarea 
Emiliei Mania și a Ini Ferdinand 
compus de Paul Sava.

Regia (George Teodorescu) s-a 
străduit să surprindă sensurile 
satirei sociale, izbutind, din pă
cate numai parțial, să le valori
fice în spectacol prin mijloace 
de expresie specifice. Compozi
ția dramatică a piesei cerea re
gizorului un efort de adîncire a 
tuturor personajelor ei, de mi
nuțioasă portretizare a lor. Or, în 
spectacolul realizat de George 
Teodorescu există personaje insu
ficient puse în valoare de regi
zor nu numai pe planul muncii 
de îndrumare actoricească, dar 
și prin felul cum a lipsit spec
tacolul de valorificarea pre
zenței lor scenice în desfășu
rarea acțiunii piesei și a organi
zării plasticei spectacolului.

Trebuie spus de asemenea că 
stilul comediei lui Jean Sarment, 
ascuțișul replied sale, dezvolta
rea conflictului piesei, impuneau 
spectacolului un ritm mai susți
nut decît cel existent.

G. Ștefănescu și N. Savin au 
construit un cadru decorativ plin 
de gust și fantezie cu accente de 
humor binevenite. Costumele 
Elenei F orțu au fost imaginate 
cu gust și pricepere.

Spectacolul cu comedia lui 
Jean Sarment „Mamouret** este 
îndrăgii de publicul nostru spec, 
tator pentru că izbutește să ne 
comunice o seamă de idei gene
roase ale piesei printr-o inter
pretare valoroasă a unor actori, 
dominată de magistrala creație 
a Luciei Sturza Bulandra,



Plenara C.C. al U.T.C. 
din China

PEKIN 11 (Agerpres). — 
Agenția China Noul anunță 
că intre 27 februarie și 4 mar
tie a avut loc la Pekin cea 
de-a 6-a plenară a celui de-al 
treilea Comitet Central al U- 
niunii Tineretului Comunist 
din China.

Plenara a discutat activita
tea pe anul 1959, probleme 
din domeniul construcției so
cialiste a Chinei și a stabilit 
sarcinile Uniunii Tineretului 
Comunist din China pe anul 
I960.

„Newsweek": U.R.S.S. 
va asigura unor 

studenți din țările 
insuficient dezvoltate 
o pregătire temeinică

NEW YORK 11 (Agerpres). - 
Dacă fn ultimii ani „progresele 
și inițiativele Uniunii Sovietice 
au luat deseori S.U.A. prin sur
prindere", scrie ziaristul ameri
can Ernst Lindley, In articolul 
publicat de revistă „Newsweek" 
o recentă hotărîre a statului so
vietic a pus pe ginduri pe multi 
In Statele Unite. Este vorba de 
înființarea noii Universități pen
tru prietenia popoarelor menită 
să ajute țările din Asia, Africa 
și America Latină să-și formeze 
cadre naționale de intelectuali — 
in special constructori și meta- 
lurgiști, fizicieni, matematicieni 
și medici. De ce această iniția
tivă „a surptins" atit de mult 
Occidentul ? Prin Însăși concep
ția care stă la baza ei și condi
țiile materiale (toate cheltuielile 
pentru o perioadă de școlarizare 
de 4-8 ani complet plătite, in
clusiv transportul dus și întors 
la Moscova) care vor'- asigura 
studenților, provenlți din păturile 
cele mai sărace, posibilitatea u- 
nei pregătiri temeinice. După cum 
se știe, și acest lucru este ară
tat și de Lindley, in universită
țile din metropole, in S.U.A., 
Anglia, Franța și alte țări stu
diază un număr mare de tineri 
din cele trei continente mențio
nate mai sus. Cum insă tn lumea 
capitalistă invățămîntul superior 
este un apanaj doar al celor eu 
stare, numai păturile cele mat 
avute ale burgheziei și moșieri- 
mii din Africa, Asia sau Ame
rica Latină iși permit să trimită 
fii la studii. Noua inițiativă a 
U.R.S.S. pune in fapt capăt unui 
monopol în educarea tineretului 
din țările slab dezvoltate, deți
nut pinâ acum de Occident. Lind
ley scrie că „universitatea de Ia 
Moscova lovește direct în unele 
din cele mai mari avantaje" ale 
modului de viață occidental. Cu 
acest prilej el constată și ma
rile defecțiuni existente in sis
temul de fnvățămînt pentru stu
denții străini din S.U.A.: „Chiar 
și înainte de lansarea noii pro
vocări sovietice (nr. — termen În
cetățenit in anumite cercuri occi
dentale pentru chemarea la Între
cere pașnică lansată de U.R.S.S. 
in diferite domenii) era evident Că 
programul nostru de schimb de 
studenți era inadecvat față de ' 
necesitățile țărilor noi și față de 
propriile noastre interese națio; 
nale. Nu acordăm destule burse 
și multe dm cele acordate sint 
■pe durata de un singur an sau 
nu acoperă țoale cheltuielile".

Recunosctnd că Uniunea So
vietică este hotărită să concu
reze cu țările occidentale „ca 
centru de învațăraint, cu alte cu
vinte să ofere un cămin spiri
tual țărilor insuficient dezvol
tate", Lindley subliniază că noua 
inițiativă a U.R.S.S. va crea o 
spărtură pe un front „foarte im
portant, poate cel mai impor
tant dintre toate" — acela al in- 
vățămîntului.

Mari demonstrații 
ale populației de culoare 

în S. U. A.
NEW YORK 11 (Agerpres).— 

Agenția Associated Press anun
ță că mișcările antirasiste „con
tinuă în toate statele din sudul 
S.U.A,“. Astfel. „în orașul atne- | 
rican Little Rock (Arkansas) j 
care s-a făcut cunoscut prin nu
meroasele dispute segregaționiste 
din școli*4, au avut loc noj mari 
demonstrații ale populației de 
culoare. Poliția a intervenit și a 
arestat cinci negri.

De asemenea, relatează A.P., 
„în Carolina de nord și de sud, 
Georgia, Florida, Texas și Vir
ginia. au avut loc mari mani
festații antisegregaționiste“.

Ziare din R.F.G. subliniază că ruperea relațiilor 
diplomatice cu țările care ar recunoațte R-D.G. în 
virtutea așa zisei doctrine Hallstein, ar avea conse
cințe politico-economice neprevăzute pentru Bonn

DOCTRINA (AUTO) SANCȚIONĂRII
(de : V. TIMOC)

Franța 
se pregătește să-l primească 

pe N. S. Hrușciov
PARIS If. Corespondentul A- 

gețpres transmite: Mulțimea și 
diversitatea articolelor pe care 
ziarele pariziene le consacră a- 
propiatei vizite a lui N. S. 
Hrușciov în Franța indică a- 
tenția acordată de opinia pu
blică acestui eveniment de sea
mă. Andre Fontaine semnează 
in „Le Moăde" un ciclu de trei 
articole in care analizează per
spectivele și semnificația con
vorbirilor pe care șeful guver
nului sovietic le va avea cu pre
ședintele de Gaulle. Subliniind 
însemnătatea „acestei prime vi
zite pe care un șef de guvern 
sovietic o face în Franța", Fon
taine își exprimă în concluzia 
articolelor sale convingerea că 
ce' doi interlocutori „vor pu
tea găsi anumite puncte de a- 
propiere44.

Faptul că această părere este 
împărtășită de rr.area majori
tate a poporului francez reiese 
limpede dințr:un interesant son
daj efectuat de Institutul fran
cez pentru opinia publică. Re
zultatele reproduse de ziarul 
„France Soir". arată că 73 la 
sută dintre cei întrebați, apar- 
ținînd tuturor categoriilor so
ciale și orientărilor politice, se 
declară în favoarea vizitei lui 
N. S. Hrușciov în Franța. 
Cea mai mare parte și-au ex
primat părerea că ea va ușura 
destinderea internațională.

Pentru francei, numele șefu
lui guvernului sovietic este le
gat direct de propunerile de de
zarmare generală și totală. 
După cum arăta Edgar Faure 
în revista ..Horizons" „aceste 
propuneri formulate de N. S. 
Hrușciov sînt propuneri serioa
se și ele trebuie examinate cu 
seriozitate... întrucît ele sînt 
prezentate de un om și în nu
mele unei țări care pot să le a- 
plice imediat, și din moment ce 
partenerii corespunzători le-ar 
putea accepta imediat, este si
gur că ele sint de domeniul rea
lității politice".

lin alt aspect al vizitei Iui 
N. S. Hrușciov. căruia i se a- 
cordă multă importanță, îl con
stituie posibilitățile de dezvolta
re a relațiilor economice dintre 
cele două țări.

Conducătorii Camerei de co
merț. președintele acesteia dl. 
Betous. directorii unor mari so
cietăți maritime, conducătorii u- 
nor șantiere navale, directorii 
unor uzine și alții se pronunță 
în unanimitate pentru dezvol- 
!area prin toate mijloacele a re-

Orchestra pionierilor unor școli primare 
din Pekin.

din cartierul Huann

Delegația sovietică în Comitetul 
celor 10 state pentru dezarmare

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Delegația sovietică în Comi
tetul celor 10 state pentru de
zarmare este condusă de Va
lerian Zorin, locțiitor al minis-

Acțiuni teroriste ale autorităților 
sudvietnameze

HANOI 11 (Agerpres). — 
După cum anunță Agenția Viet
nameză de Informații, in a doua 
jumătate a anului 1959, în urma 
atacurilor teroriste ale trupelor 
lui Ng<? Dinh Diem în provincia 
Kuang-Ngai, au fost uciși 130 
de foști membri ai mișcării de 
rezistență și au fost arestați 400 
de oameni.

Au fost distruse 500 de sate 
și au fost arse aproximativ 2.000 
de case. Bandele lui Ngo Dinii

Divergențe în rindurile Partidului democrat-creștin 
în privința viitorului guvern italian

ROMA ,11 Corespondentul A- 
gerpres transmite : Antonio Seg
ni, care a fost însărcinat de pre
ședintele Italiei. Gronchi, cu for
marea noului guvern, a avut joi 
primeie convorbiri cu reprezen
tanții partidelor politice. El l-a 
primit în cursul dimineții pe Aldo 
Moro, secretarul general al Par
tidului democrat creștin.

lațiilor economice cil Uniunea 
Sovietică.

Importanța care se acordă vi- 
Zitei lui N. S. Hrușciov în Franța 
se reflectă și în declarațiile fă- 
cute de numeroși oameni po
litiei, oameni de știință, scriitori, 
care-și exprimă părerea asupra 
semnificației și perspectivelor 
convorbirilor franco-soviet ice.
Era de dorit ca această vizită 
să aibă loc, subliniază în ziarul 
„Combat44 deputatul U.N.R. 
(partidul gaulist) Alain Pevrc- 
fitte. „Salut cu multă speranță 
călătoria lui Hrușciov în Franța, 
ca o etapă pe drumul păcii" — 
a declarat scriitorul Maurice 
Druon. laureat al premiului 
Goncourt,

Profesorul universitar Henri 
Mondor, membru al Academiei 
franceze și al Academiei de me
dicină, își exprimă speranța că 
această vizită va duce la ’stabi
lirea unei lungi perioade de 
prietenie și colaborare pașnică 
între Franța și U.R.S.S. Uni
unea femeilor franceze subli- 

trului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.

Din delegația numită de Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. 
fac parte general colonel Ana
toli Grîzlov și Aleksei Roșin, 
ministru plenipotențiar.

Diem au răpit un mare număr 
de vite și au distrus mări can
tități de alimente.

Alisiunea de legătură a înal
tului comandament al Armatei 
Populare Vietnameze a adresat 
Comisiei Internaționale pentru 
supraveghere și control din Viet
nam o scrisoare în care protes
tează cu hotărîre împotriva ac
țiunilor teroriste ale autorități
lor sudvietnameze.

In cursul serii Arftonio Segni 
a avut o convorbire de o oră și 
jumătate cu Palmiro Togliatti, 
secretarul general al C.C. al P.C. 
Italian si Umberto Terracing 
președintele grupului comunist 
din Senat.

Vineri dimineața, Segni a dis
cutat cu reprezentanți ai partide
lor democrat (monarhist), liberal, 
neofascist și republican. El își 
va încheia sîmbătâ consultările 
după ce va discuta cu reprezen
tanții pijtidelor socialist și so
cial-democrat.

Ziarele italiene de toate nuan
țele subliniază divergențele din 
sinul Partidului deniocrat-creș- 
tin în ceea ce plivește formula 
viitorului guvern. In timp ce a- 
ripa de dreapta a partidului cere 
formarea unui guvern „monoco- 
lor“, asemănător celui precedent, 
grupul lui Fanfani se pronunța 
pentru un așa-zis guvern de 
„cenlru-stinga**. In legătură cu 
aceste manevre ale democrației 
creștine, ziarul „Paese Sera“ a- 
trage atenția că Partidul demo- 
crat-creștn „simulează o tenta
tivă spre centru-stiqga pentru a 
avea apoi calea liberă spre cen- 
tru-dreap.a. Contradicțiile, „ne
prevăzute" dintre Segni și Maia- 
godi (liderul partidului liberal 
care a provocat actuaia criză de 
guvern — n.r.) ar putea servi 
drept pretext pentru a împiedica 
orice „alunecare" spre stingă cu 
scopul de a se ajunge la recon
stituirea unui guvern mai reac
ționar decît cel precedent". 
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nîază într-un apel că ,,femeile 
Franței salută cu bucurie vizita 
în această țară a președintelui 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S."

Ca un simbol al simpatiei cu 
care poporul francez se pregă
tește să-1 întîmpine pe șeful gu
vernului sovietic, un afiș pito
resc răspîndit pe străzile Pari
sului înfățișează pe tradiționala 
Mariană care întruchipează 
Franța, salut’nd cu căldură pe 
un tînăr în costum național ru
sesc. Această imagine a fost re
produsă și pe o carte poștală al 
cărei tiraj de 100.000 de exem
plare s-a epuizat în cîteva Zile. 
Cu toarte mult interes a fost 
primit numărul special al publi
cației lunare „Etudes Sovie- 
tiques", consacrat vizitei lui 
N. S. Hrușciov în Franța, și din 
care s-au vindut într-un tfrnp re
cord peste 90.000 de exemplare. 
In librăriile franceze a apărut de 
asemenea biografia lui N. S. 
Hrușciov editată într-un tiraj dz 
100.000 de exemplare.

Dezvoltarea legăturilor internaționale 
ale R. D. Germane este un fapt inevitabil

BERLIN 11 (Agerpres). — 
Tn legătură .cu amenințarea 
cercurilor guvernante de la Bonn 
că vor rupe relațiile diplomatice 
cu Guineea care a stabilit re
lații diplomatice cu R. D. Ger
mana, guvernul Republicii De
mocrate Germane a dat publi
cității o declarație in care se 
subliniază că după cum rezul
tă din hotărirea guvernului 
vestgerman, acesta nu dotește 
să respecte'’ independența și 
dreptul la autodeterminare al 
celorlalte popoare. El tăgădu
iește dreptul guvernului Gui
neei de a lua hotărîri proprii

La închiderea ediției

Cercurile militare ale N.A.T.O. urmăresc 
să împiedice rezolvarea problemei dezarmării

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
Agenția TASS transmite urmă
toarea declarație:

La 2 martie a.c. generalul 
Norstad, comandantul suprem 
al forțelor» armate ale N.A.T.O. 
din Europa, a declarat că în 
cursul acestui an în Europa oc
cidentala vor fi constituite for
țe mobile multinaționale ale 
N.A.T.O., ’ cu destinație specia
lă dotate cu armament nucle
ar. La început, a declarat Nor- 
stad, in aceste forțe vor fi in
cluse unități militare america
ne, engleze și lranceze, iar apoi 
și unități militare ale altor sta
te membre ale N.A.T.O.

In legătură cu aceasta Agen
ția TASS este împuternicită să 
declare următoarele:

In prezent, evoluția relațiilor 
Internaționale a intrat într-o e- 
tapă de o excepționala răspun
dere. A apărut posibilitatea rea
lă de a se rezolva problema de
zarmării generale și totale și 
de a se pune astfel capat pen
tru totdeauna cursei înarmă
rilor și pericolului unui război 
care ar putea aduce omenirii ne
norociri nemaiintî’.nite. Destin
derea atmosferei internaționale 
are consecințe favorabile asu
pra relațiilor dintre state.

La 15 martie a.c. încep lu
crările Comitetului pentru de
zarmare al celor zece state, in 
fața căruia stă sarcina de a 
transpune în cel mai scurt timp 
măreața idee a dezarmării ge
nerale și totale întrun acord con
cret al statelor cu privire la

’ măsurile pentru realizarea ei.

Consfătuirea 
reprezentanților 

instituțiilor științifice 
agricole 

din țările socialiste
MOSCOVA 11 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 11 martie 
la Moscova și-a încheiat lucră, 
rile consfătuirea reprezentanți
lor instituțiilor științifice agri
cole din Albania, Bulgaria, Ce
hoslovacia, Republica Populară 
Chineză, Republica Democrata 
Germană, Polonia, Romînia, 
Ungaria, Uniunea Sovietică și 
Republica Democrată Vietnam. 
Ea a fost consacrată coordonării 
lucrărilor științifice în domeniul 
agriculturii și silviculturii. La 
lucrările consfătuirii au luat 
parte de asemenea reprezentanți 
ai Comisiei permanente pentru 
agricultură din cadrul Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc 
și ai Secretariatului C.A.E.R.

Oamenii de știință au făcut 
bilanțul lucrărilor stabilite de 
cea de-a treia conferință pentru 
coordonarea lucrărilor științifice 
în domeniul agriculturii și silvi
culturii, care a avut loc în oc
tombrie 1958 la Moscova, și au 
discutat programul activității co- 
mune pe viitor.

S-a hotărît ca următoarea con- 
ferință pentru coordonarea lu
crărilor științifice în domeniul 
agriculturii și silviculturii să 
aibă loc în noiembrie la Sofia, 

în domeniul politicii externe, în 
interesul populației aceste; țări, 

încercarea guvernului vest
german de a intimida statele 
care au luat naștere ca rezul
tat al mișcării de eliberare 
națională, încercarea lui de a 
le opri să stabilească rela
ții diplomatice cu Republica 
Democrată Germană nu are 
perspective de reușită. Dezvol
tarea continuă a legăturilor in
ternaționale ale Republicii De
mocrate Germane este un fapt 
tot atît de inevitabil ca și pră
bușirea totală a sistemului co
lonial.

Popoarele așteaptă destinderea 
continuă a încordării internațio
nale, și transformarea îmbunătă
țirii relațiilor, care s-a conturat, 
într-o pace trainică.

Nu se poate sa nu se vadă 
că în aceste condiții capătă o 
importanță deosebită acțiunile 
statelor urmărind însănătoșirea 
continuă a atmosferei internațio
nale și crearea unor condiții cit 
mai favorabile pentru rezolva

Declarația Agenției TASS
rea în cel mai scurt timp a 
problemei fundamentale și de 
cea mai mare importanță care 
stă în fața omenirii — problema 
dezarmării generale și totale. 
După cum se știe in lumea în
treagă, Uniunea Sovietică a a- 
doptat recent în acest scop ho
tărirea de a efectua o nouă și 
importantă reducere a forțelor 
armate ale U.R.S.S. și anume 
cu 1.2v0.000 oameni, adică cu o 
treime, in întreaga lume, a- 
ceastă acțiune a Uniunii So
vietice. întreprinsă în mod uni
lateral, a fost apreciată ca o 
contribuție importantă la crea
rea premiselor pentru asigura
rea succesului apropiatelor tra
tative intre state în problema de
zarmării generale și totale și în 
alte probleme internaționale ac
tuale. Am saluta adoptarea u- 
nor măsuri asemănătoare de că
tre puterile occidentale

Trebuie însă să constatăm că 
pe linia N A T.O. se elaborea
ză și se înfăptuiesc în prezent

Azi, în fata Areopagului».
Privirile omenirii sînt ostâzi 

ațintite câtre Areopag. In; 
această zi suprema in

stanță a Greciei trebuie să ju
dece recursul lui Manolis Gle- 
zos. Areopagul, cîndva simbol 
al înțelepciunii și dreptății ate
niene, trăiește un moment de 
grea încercare. Va fi credincios 
spiritului de dreptate al anticu
lui Solon sau va confirma cum
plita injustiție a tribunalului ce 
l-a condamnat pe Glezos ? O 
grea încercare. Pentru că e vor
ba atît de soarta unui am, cit și 
de soarta instituțiilor democrati
ce ale unui popor. Glezos a 
devenit un simbol. Al aspirații
lor de democrație și progres ale 
poporului grec. Glezos este în
truchiparea patriotismului cel 
mai fierbinte, al devotamentului 
nemărginit față de cauza celor 
mu Iți. Glezos își iubește cu 
ardoare poporul și îl slujește cu 
devotament. Iar poporul îl iu
bește pe Glezos.

Biografia lui Glezos ne poar
tă pe drumul unei vieți de de
votată servire a mulțimilor înse
tate de dreptate. Povestea Gle
zos : „M-am născut într-un sat 
de munte pe insula Naxos în 
Marea Egee. Școala pe care 
am frecventat-o1 era alcătuită 
numai din două camere în care 
sufla din toate părțile vintul ve
nind de la mare. Nu voi uita 
niciodată glasul de copil pe 
care-l aud parcă și acum : 
«Mamă dă-mi de mîncare I Mi-e 
foame mamă I». Aceasta voce 
pe care o auzeam mereu a pus 
pentru prima dată în fața mea 
problema socială. Ea m-a obli
gat să mă gindesc la viață și 
la dreptate, ea a devenit ghi
dul vieții mele. Această voce 
de copil a făcut din mine un 
combatant pentru fericirea po
porului meu. Acum cind mă în
treb dacă am ales bine drumul 
meu mă gindesc la copiii în
tregii omeniri, la propriul meu 
copil. Eu voi continua să lupt 
fiindcă nu vreau ca ei să strige: 
«Mamă dâ-mi de mîncare I Mi-e 
foame mamă I».

Copilul de pe insula Naxos la 
19 ani smulgea de pe Acropole 
drapelul cu crucea încîrligată. 
Numele celui ce a săvîrșît înăj- 
țătoarea faptă ena învăluit in 
anonimat. Poporul l-a numit 
însă „eroul Acropolei4*. Cind 
„eroul Acropolei" și-a dezvăluit 
identitatea ziarul grecesc „Ma- 
hi“ scria : „Glezos este un erou 
național. Va sosi timpul cind 
istoricii vor începe să scrie cele 
mai proaspete pagini din isto-

Opinia publică internațională cere:

Libertate lui Glezos 
și celorlalți patriofi greci !

BERLIN 11 (Agerpres). — In 
legătură cu apropiata ședință a 
Tribunalului Suprem din Arena 
(Areopagul) Federația Democra
tă Internaționala a Femeilor a 
trimis scrisori mamei lui M. Gle
zos, Andromaha Glezos și soției 
sale — Tassi Glezos. Federația 
Democrată Internațională a Fe
meilor, se spune în scrisoare, s-a 
adresat în repetate rînduri gu
vernului grec cerîndu-i să eli
bereze pe Manolis Glezos pe care 
întreaga lume îl consideră un 
mare erou al luptei antifasciste. 
Sîntem încredințate că procesul 
care va începe la 12 martie 1960 
va dovedi netemeinicia acuzații
lor aduse lui Glezos.

F.D.1F. cheamă femeile din 
întreaga lume să-și exprime so
lidaritatea cu mama și soția lui 
M. Glezos și cu femeile din Gre
cia care cer eliberarea lui Ma
nolis Glezos și a tovarășilor lui.

★
SOFIA 11 (Agerpres). — Scrii

torii din R. P. Bulgaria au a- 

măsuri orientate într-o direcție 
diametral opusă. Cum poate fi 
calificat altfel noul plan, enun
țat de generalul Norstad, cu 
privire la crearea în Europa oc
cidentală a unor forțe mixte în
zestrate cu armament nuclear ? 
Este doar cît se poate dc lim- 
fiede că este vorba de concen- 
rarea armelor de exterminare 

în masă într-o regiune unde 
sint concentrate încă de pe acum 

puternice forțe armate ale 
N.A.T.O. și unde au fost create 
numeroase baze militare con
stituind una din principalele 
cauze ale încordării în Euro
pa

Nu încape nici o îndoială că 
noul plan de creare a unor 
forțe nucleare mobile multina
ționale ale N.A.T.O. în Europa 
occidentală este destinat în mare 
măsură să fie o nouă formă de 
camuflaj pentru înzestrarea cu 
arme nucleare a militarișților și 
revanșarzilor vestgermani. Nor
stad nu a îndrăznit să enumere 
în mod direct Germania occi
dentală printre cele 6,8 sau mai 
multe state membre ale N.A.T.O. 
ale căror unități militare, după 
cum a spus el, vor fi incluse în 
forțele nucleare mixte ale N.A.T.O. 
Poate oare exista însă cea mai 
mică îndoială că este vorba în 
primul rînd tocmai de R, F. 
Germană ? Presa vestgermană 
comentează încă de pe acum de
clarația lui Norstad în sensul că 

ria Greciei și cind Glezos va fi 
amintit acolo unde nu se va 
găsi loc pentru nici un prim mi
nistru sau alte persoane mar
cante44.

„Eroul Acropolei" pe care za
darnic hitleriștii au vrut să-l 

aducă în fața plutonului de exe
cuție se află acum în temniță. 
Un tribunal ce a nesocotit ade
vărul l-a condamnat pe Glezos 
pentru o pretinsă crimă de spio
naj. Eroul Acropolei... spion. 
Cită lipsă de imaginație la or- 

f

în timpul recentului proces.Manolis Glezos șî L. Kirkos

ganizatoril procesului 1 Eșafo
dajul de acuzații nedrepte s-a 
prăbușit in fața adevărului pe 
care l-au rostit cu demnitate 
acuzații și martorii. Nici o măr
turie demnă de luat în seamă 

dresat Tribunalului Suprem din 
Grecia o telegramă de protest în 
care se spune : încetați înscena
rea judiciară nedreaptă 1 Pune- 
ți-i în libertate pe Manolis Gle
zos și pe tovarășii lui — demo- 
crați 1 Manolis Glezos, se arată 
în telegramă, este unul din acei 
luptători care întruchipează con
știința, speranța de pace a po
porului grec.

Sentința nedreaptă, neînteme
iată din punct de vedere juridic, 
pronunțată împotriva lui Mano
lis Glezos și a directorului zia
rului „Avghi44, L. Kirkos, a stir- 
nit profunda indignare a tuturor 
oamenilor muncii din Bulgaria.

Comitetul național pentru a- 
pârarea păcii, Consiliul Central 
al Sindicatelor. Uniunea artiști
lor, precum și alte multe organi
zații din R. P- Bulgaria cer de 
asemenea punerea în libertate a 
patrioților greci.

acum lumea trebuie să se obiș
nuiască cu ideea că germanii 
vor poseda arma atomică.

Declarația generalului Norstad 
că forțele nucleare mixte ale 
N.A.T.O. din Europa vor fi crea
te în decurs de 12 luni arată că 
cercurile militare ale N.A.T.O. se 
grăbesc, temîndu-se că apropia
tele tratative cu privire la de
zarmarea generală și totală ar 
putea duce la realizarea unui 
acord în această problemă care, 
se înțelege de la sine, ar pune 
capăt înarmărilor și prin urmare 
înfăptuirii planurilor militare ale 
N.A.T.O.^ atit de periculoase pen
tru popoare. De aici și dorința 
de a realiza mai repede aceste 
planuri și, totodată, nu numai de 
a da un nou impuls cursei înar
mărilor, ci și de a ridica noi 
piedici în calea rezolvării pro
blemei dezarmării.

In Uniunea Sovietică se 
așteaptă ca puterile occidentale 
și în primul rind puterile parti
cipante la apropiatele tratative 
cu privire la dezarmare care 
vor avea loc în Comitetul celor 
10 și la conferința la nivel înalt 
să aprecieze cu răspunderea cu
venită urmările tuturor acțiuni
lor viitoare îndreptate spre in
tensificarea cursei înarmărilor și 
să se abțină de la asemenea 
măsuri pentru a facilita realiza
rea unui acord cu privire la de
zarmarea generală și totală, care 
să ofere garanții reale că războ
iul va fi exclus și că pe pămînt 
va fi instaurată o pace trainică.

(Text prescurtat) 

n-a putut fi adusa în sprijinul 
actului de acuzare. Cu toate a- 
cestea Glezos și alțl patrioțl 
greci au fost condamnați la ani 
grei de închisoare.

Sentința împotriva lui Glezos 
nu a lăsat indiferent nici po
porul grec, nici omenirea pro
gresistă. Oamenii cinstiți se simt 
alături de eroul aflat jn întune
ricul unei celule de închisoare. 
Dar răfuiala cu Glezos a con
tinuat. Cei ce organizaseră pro
cesul de spionaj nu erau mulțu
miți de isprava lor. Prea fusese
ră acuzațiile cusute cu ață alba. 
Glezo$ a fost din nou adus pe 
banca acuzaților și condamnat. 
Pretextul : o scrisoare trimisă 
din închisoare în care protesta 
împotriva sentinței nedrepte. Sa 
încerca intimidarea patrioților 

greci și în același timp influen
țarea Areopagului. Se crea un 
precedent primejdios : protestul 
împotriva sentinței nedrepte ce-l 
azvîrlise pe Glezos în temniță 
a devenit... delict judiciar.

Astăzi Areopagul judecă re
cursul lui Glezos. Omenirea aș
teaptă ca această instanță su
premă să repare greșeala sâvir- 
șită de tribunalul militar din 
Atena. Popoarele așteaptă sc 
se facă dreptate patrioțiloi 
greci.

EUGENIU OBREA

In lansarea de planete arti
ficiale în jurul Soarelui, sub 

raportul greutății

Scorul este de 
240:1 în favoarea 
Uniunii Sovietice

CAP CANAVERAL 11 (A-
gerpres). — După cum trans, 
mite agenția United Press In. 
ternational, satelitul artiiicial a 
meritau „Pioneer-5“ lansat la 
II martie a atins viteza nece
sară și a intrat in Cosmos. Po 
trivit calculelor satelitul tre
buie sâ se plaseze pe o orbiți 
circuiusolară. După cum anunți 
agențiile de presă, satelitul a- 
tnerican are un diametru d< 
68,04 cm și o greutate d< 
4'2,8444 kg.

Anutrțind această lansare 
genția U.P.l. subliniază că sa. 
telitul sovietic lansat la 2 ia 
nuarie 1959 se rotește deja pi 
o orbită circumsolară. Acest sa 
telit cosmic al Soarelui, scrii 
agenția, efectuează o revoluții 
în jurul Soarelui in 15 luni ș 
cintârește 3.233 de livre (147: 
kg), dintre care 795 livre re 
prezintă greutatea aparatelor.. 
La 3 martie 1959, satelitul a 
merican ,,Pioneer-4" cu o sar 
cina utilă de 13,4 livre (6,070: 
kg) a trecut la o distanță di 
3/.300 mile de Luna și s-a sta 
bilit pe o orbită circumsolar; 
între Pămînt și Marte.

Comparînd satelitul soviet! 
care se rotește în jurul Soare 
lui cu satelitul american „Pio 
neer-4", United Press Interna 
tional subliniază că Uniune; 
Sovietică și S.U.A. au lansa 
cîte o planetă artificială in ju 
rul Soarelui, dar sub raportu 
greutății acestor planete, sco 
rul este de 240: 1 în favoare; 
Uniunii Sovietice.

Pe lingă aceasta, aminteșt 
agenția. Rusia a atins Luna ci 
Lunnikul ei în greutate de 85. 
livre (390,2 kg) lansat la 1: 
septembrie 1959 și a luat Io 
tografii ale feței invizibile i 
Lunei cu ajutorul Lunnikului-î 
lansat la 4 octombrie 1959, cari 
avea o greutate de 967 de li 
vre (435 kg).

O nouă rachefă „Atlas' 
a explodat

Corespondentul agenției As 
sociated Press transmite de li 
Cap Canaveral că la 11 marții 
a explodat la lansare o racheti 
„Atlas". Racheta se ridicași 
numai cu citeva picioare cîrx 
s a produs o explozie de o lor 
ță uriașă, a cărei flacără a lu. 
minat o localitate situată la c! 
teva mile. Explozia, a forma 
un uriaș nor în formă de ciii 
percă, asemănător norului for. 
mat de exploziile nucleare.


