
Proletari din toate țările, uniți-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XVI, seria Il-a nr- 3368

rovarâța Elena Caprâ lăcătuș 
a Uzina metalurgică din Bacău 
ucrează cu multă atenție și pri- 
:epere fiind totodată exemplu 
ie disciplină la locul de muncă.

Ieri, tinerii ploeșteni 
au trimis 

la Hunedoara

119 vagoane 
de fier vechi

In acțiunea pentru aprovizio
narea oțelăriilor patriei cu cit 
mai mult fier vechi, tinerii din 
orașul și regiunea Ploești au ob
ținut încă un succes important : 
ei au expediat ieri oțelăriilor 
Hunedoarei cantitatea de 119 va. 
goane fier vechi, sau spus altfel, 
1190 de tone.

Comitetul regional U.T.M. a 
organizat între 6 și 12 martie, 
tUpiam'.nr. Illtmui vulu.nierro </e- 
dicată colectării fierului vechi. 
Organizați in brigăzi utemiste de 
muncă patriotică, în echipe pe 
unități economice, instituții, de
tașamente și grupe de pionieri, 
tineri, copii, au pornit să strîngă 
tot fierul vechi începînd cu ma
terialele casate în întreprinderi 
pînă la cralițe, fiare de plug 
vechi, conducte sparte, plase de 
sirma etc., fier, pe care harnicii 
oțelari hunedoreni îl vor preface 
in oțel nou.

Tineretul ploeștean a trimis 
dintr-odată oțelarilor hunedoreni 
o cantitate importantă de fier 
vechi : 119 vagoane. Și asta esle 
rodul doar a unei săplămini de 
muncă voluntară dedid.<cată fie
rului vechi. Ca să ne dăm seama 
de valoarea economică a muncii 
acestor tineri de ispravă, vom 
arăta că din numai o tonă de 
fier vecl.ș, se poate scoate atîia 
fier beton cit este necesar pentru 
construirea a două apartamente 
sau fierul necesar fabricării a 500 
lopeți, ori 80 de biciclete, sau 100 
butelii de aragaz. Toate acestea 
se obțin dintr-o tonă de fier 
vechi. Să înmulțim acum cu cele 
1190 de tone cite au colectat ti
nerii ploeșteni ca să aflăm 
valoarea integrală.

Ieri în gara Ploești Triaj, era o 
animație deosebită. Locomotivele 
și vagoanele erau împodobite săr
bătorește cu drapele și lozinci. 
Cei 57.500 de tineri care au par
ticipat săptămina trecută la strin- 
"erea fierului vechi, își trimise
seră citeva sute de reprezentanți. 1 
Cei maț mulți erau tineri pio
nieri. Ei aveau misiunea să pre
dea celor două brigăzi de tineret, 
care conduceau trenurile spre 
Hunedoara, această avere făurită 
de ei într-o săptămina. Pionierii 
iveau și ei partea lor in această 
muncă : peste 400 de tone fier 
vechi. Pe raioane, bilanțul aces
tei acțiuni arată astfel : Buzău! 
>raș și raion a trimis 100 de 
one, Cîmpina, 210 tone, Ploești 
traș 400 tone, Ploești raion 145

vm- 
ișle 
jen 
die 
ipe 
fou 
en- 
\ile 
S5 
au 
pi
pa 
pe, 
li 5, 
Iu, 
Ha 
tin 
Iră 
If it 
fin 
Iau 
Ire- 
I

ii 
n
>(
ii

4 PAGINI — 20 BANI

(Agenpres). |

L a

Duminică 13 martie 1960

„NICI UN LEU RISIPIT, FIECARE LEU FRUCTIFICAT"

Ce duce
spre calitate

Cînd vorbim despre calitatea 
produselor noastre noi 
rextiliștii, avem totdeauna 

în vedere mal multe aspecte. Ne 
gîndim că țesăturile le îmbracă 
soțiile, mamele, surorile noastre. 
E o mîndrie legitimă să te 
oprești și să admiri în fața ma
gazinelor produsele care au tre
cut prin mîna ta. Țesături fru
moase și de calitate. Calitatea 
produselor noastre este însă și 
o chestiune de eficacitate econo
mica. Cînd trec pe la control 
țesăturile care au defecte sînt 
cuponate pentru a se înlătura o 
urzeală greșită, o 
pată de ulei etc. Cu
poanele care sînt 
mai mici de 6 metri 
în lungime, se vînd 
cu un preț redus — 

cu 25 la sută mai 
ieftine. Iar pe de 
altă parte părțile în
lăturate și cele cart 
se vînd cu preț re
dus scad din pro
ducția generală și astfel 
ne putem trezi și cu planul de 
producție, neîndeplinit. Și fi
rește mai sînt și alte aspecte.

Multă vreme, brigada de ti
neret din sectorul I țesătorie, 
schimbul III, nu realiza indicii 
prevăzuți de planul privind ca
litatea produselor. Știa pentru 
ce e necesară calitatea, dar nu 
prea știa cum se ajunge la ea. 
Organizația de partid mi-a în
credințat atunci — s-a întîmplat 
prin luna noiembrie anul tre
cut — sarcina să devin tehni
cianul acestei brigăzi. Venind 
dintr-un sector de producție 
fruntaș, am adus cu mine o a- 
numită experiență pozitivă în 
muncă. Vreo cîteva zile am pri
vit cum lucrează fetele la răz
boaie și afn cercetat’ stafea ma
șinilor M-am sfătuit cu vechea 
responsabilă de brigadă și cu 
Ioana Tudor, actuala conducă
toare a brigăzii, și împreună am 
găsit că multe fete lucrau fără 
să cunoască bine toate opera
țiile și multe mașini aveau bă
tăile prost reglate. In ceea ce 
privește partea tehnică, punerea 
la punct a războaielor lucrurile 
ne priveau îndeosebi pe noi, pe 
mine și pe ajutorul meu trte- 
mistul Florea Mihai. In scurt 
timp, noi am reglat bine bătăile 
războaielor înlăturînd astfel po
sibilitatea ca suveica să se frece 
de urzeală și să rupă fire. Am 
schimbat piese, am pus la punct

mecanismele care reglează de
simea — intr-un cuvînt am cău
tat să punem la punct partea 
mecanică. Pentru cealaltă pro
blemă — modul defectuos în ca
re lucrau unele țesătoare — 
era nevoie de efortul întregului 
colectiv al brigăzii. Pentru în
ceput, împreună cu responsabila 
de brigadă am stabilit scurte 
consfătuiri în care să instruim 
tinerele -în legătură cu operațiile 
cele mai complicate la război, 
iar cele mai bune țesătoare să 
împărtășească experiența lor în

Tribuna
bunului gospodar

uneori legătură cu cele mai bune mî- 
nuiri.

In discuțiile noastre a reieșit 
că multe fete nu supraveghează 
războiul în spatele lui. Aceasta 
are ca efect neobservarea c:r- 
ceilor care se formează între 
fire (un fir scurt care atîrnă 
între urzeală) și care ajuns la 
ițe produce ruperi. De aseme
nea, unele țesătoare nu erau a- 
tente ce țevi introduc în suvei
că. Dacă cutia cu țevi vine de 
la preparație — își spuneau a- 
cestea — toate țevile sînt de 
aceeași calitate și nu mai tre
buie controlate. Uneori insă se 
întîmpla ca în coșul cu țevi să 
se strecoare o țeavă cu fire 
care să difere la nuanța culorii 
de pînza țesută.

Datorită explicațiilor date, 
mai tîrziu despre aceste lucruri 
nu s-a rr.ai vorbit în brigadă.

Au fost însă și probleme mai 
dificile. Pentru rezolvarea lor a 
fost nevoie de mai mult timp și 
experiențe 
De obicei, 
țesătoarea 
sensul că 
porțiunea 
nea din nou războiul. Li pornire 
nedind însă atenție regulator»- 
lui bătăturii, pînza se țesea ori 
cu desimi ori cu rărituri. In fe
lul acesta remedia un defect dar 
producea altul. Cind s-a în- 
tîmplat un astfel de caz. la răz
boiul tovarășei Elena Neacșu, 
împreună cu responsabila brigă-

practice la războaie, 
dacă se rupea un fir, 
remedia defectul în 
scotea bătătura și 

greșită și apoi por-

La Uzinele „Victoria" s-a terminat 
construcția celei de-a ll-a baterii de fabricare 

a semicocsului prin fluidizare
La Uzinele ,,Victoria- din Calan s-a terminat construcția celei 

de-a Il-a baterii de fabricare a semicocsului 
Totodată, la cel de-al II-lea cuptor al bateriei 
prima șarjă de semicocs.

Noua baterie de semicocs, ca și prima, a
după proiecte și documentații tehnice întocmite de specialiști 
din țara noastră. Ea asigură o producție de semicocs aproape 
dublă față de vechile baterii. în același timp, calitatea semi
cocsului este mai bună. (Agerpres)
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La festivitatea plecării trenurilor cu fier vechi din Ploești spre 
Hunedoara, una din pioniere în minează mecanicului de locomo

tivă mesajul tineretului ploeștean.

Mo • C VASILE

zii am adunat întregul colectiv. 
Din neatenție țesătoarea lăsase 
să meargă războiul cu un fir 
rupt. Bucata țesută a trebuit 
desfăcută. Apoi s-a produs o 
desime. Âm desfăcut din nou 
bucata, dar urzeala a rămas 
scărmănată. Am țesut din nou 
cu o apăsare corectă la bătătu
ră dar pînza totuși a rămas pe 
o porțiune cu un fel de pată. 
De ce? Fiindcă urzeala s-a 
scămoșat.

— Cum se putea înlătura a- 
ceasta ? — am întrebat.

— Printr-o atenție deosebită 
în timpul lucrului —- 
au răspuns cele mai 
multe țesătoare. Ime
diat ce s-a rupt utn 
fir, sau s-a produs 
un defect oarecare, 
războiul trebuie o-
prit.

Intr-o altă zi, 
Diaconu Gherghina, 
a dat vreo 15 cm. 
cu defect Pe pîn-de pînzi 

ză, 1 
ruseră «w ------- —
Mașina avusese bătaie tîrzie 
și suveica nu parcurgea tot 
drumul. Din acest caz toate 
fetele din brigadă au învățat 
făptui că mașina trebuie supra
vegheată și orice schimbare din 
mersul ei, o bătaie neregulată, 
un joc la lagăr etc. trebuie sezi- 
sată meșterului. Altfel se ajun
ge la defecte pe țesătură.

Aceste exemple, ca și în ge
neral întreaga activitate desfă-

VA5ILE ACHIM
meșter la brigada de tineret 
din sectorul I, schimbul 111, 

al Întreprinderii textile 
„11 Iunie** unitatea B 

— Pitești
(Continuare în pag. 3-a)

la marginea ei apă- 
i fire duble în bătătură.

Printre constructorii fruntași de la Șantierul Naval-Galați se 
numără și membrii brigăzii de sudori condusă de Radu Mihai. 
In luna februarie membrii acestei brigăzi și-au depășit sarcinile 

de plan cu 26 la sută.

De la

La cabinetul teh
nic al Combinatului 
siderurgic din Hune
doara s-au înregis
trat de la începutul 
anului și pînă la 7 
martie 66 de inova
ții, dintre care 28 au 
și fost aplicate în 
procesul de produc, 
ție. Economiile ante- 
calculate ce se reali
zează depășesc 7 mi
lioane lei.

Aproape jumătate 
din inovațiile accep-

Hunedoara 

începutul anului 
66 inovații
tale pînă acum se a- 
plică cu bune rezul
tate la noua oțelărie 
Martin. Pentru îmbu
nătățirea regimului 
termic al cuptoarelor, 
un grup de siderur- 
gișți au dat soluții a 
căror aplicare va 
duce la prelungirea 
duratei de funcționa, 
re a cuptoarelor 
între reparații, scur_ 
tarea timpului de 
elaborare a șarjelor 
și la reducerea con

păcură, 
și aburi, 
antecal- 

reali- 
urma 

acestor 
ridica

s untului de 
gaz de cocs 
Economiile 
calate ce se 
zează de pe 
înfăptuirii 
propuneri se
la suma de 2.700.000 
lei. Și în alte secții 
ale Combinatului se 
aplică inovații și ra
ționalizări care con
tribuie la creșterea 
producției de metal 
și la ieftinirea lui.

(Agerpres)

Ora de clasă la școala elementară din comuna Vînătorl regiunea Galați. învățătoarea Arli- 
tița Botez explică elevilor o nouă lecție.
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Concursul nostru 

„Verificați-vă cunoștințele 
de cultură generală- 

cu tema :

Cam se reflectă 
în cultura 

romînească mari 
evenimente 

din istoria patriei" 
Etapa l-a: 

Răscoala din 1821

Delegația R. P. R. care 
va participa la lucrările 
Comitetului de dezarmare 

al celor 10 țări 
a plecat la Geneva
Sîmbătă dimineața a părăsit 

Capitala, plecînd la Geneva, 
delegația R. P. Romîne care 
va participa la lucrările Comi
tetului de dezarmare al celor 10 
țâri ce se deschide la 15 mar
tie.

Delegația este alcătuită din, 
tovarășii Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului Afacerilor 
Externe, conducătorul delegației, 
Nicolae Melinescu și Corneliu 
Bogdan, directori in Ministerul 
Afacerilor Externe.

Delegația este însoțită de ex- 
perți civili și militari.

La plecare, pe aeroportul Bâ- 
neasa, membrii deîegapel au 
fost conduși de reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe 
și ai Ministerului Forțelor Ar
mate.

MADONA
trăsătură comună : inocența.

Aparențele sini insă înșelă
toare — Madona noastră îm
prumută masca inocenței nu
mai în anumite împrejurări...

în primii ani de școală cind 
Madona obținea o notă mică 
nu-și făcea probleme de con
știință. In ziua aceea, cum se 
înapoia acasă devenea dintr-o 
dată tristă, își privea părinții 
cu ochi mari, îndurerați. 
Mama ti controla tempera
tura, se agita, o sfătuia să nu 
pună la inimă orice necaz. 
Tatăl nu-i dădea nici o aten
ție, iar nota mică 
roșu pe caietul de 
era luată in seamă !

Așa s-u deprins 
noastră să simuleze 
așa și-a plăsmuit o 
mască menită să 
înduioșeze, să stir. 
n°ască compasiune, 
să o scutească de 
a da explicații, de 
a-și analiza greșelile.

La absolvirea școlii medii, 
profesorii i au vorhit Madonei 
despre 
seni.

Dar 
deal,

scrisă cu 
teză nu

Madona 
tristețea,

Foileton

frumusețea unei me-

Madona nu area un i' 
un țel ia viață. Ea vi

sa sâ nu laeâ nimic, să ducă 
o viața ușoară, să trăiască 
mul ți ani „pensionară* la sa
lariul tatei. V isa toalete 
ganie. extravagante. visa 
menade pe bulevardele 
pilulei, visa baluri, feți 
moși, visa...

Și pentru a-și realiza visu
rile îi suridea o singuri solu
ție pe care o considera „ono' 
rabilă**: să devină studentă!

La ce facultate ? Madona 
n-avea preferințe. Esențialul 
era si evadeze din Buzău, să 
locuiască in București la ci' 
min sau 
chiar și 
rintesc.

După 
profilul 
gindurile Madonei se opriri 
asupra celei de filologie.

ele- 
pro-
Ca-
fru-

în gazda, si scape 
de slabul control pa

ce trecu în revistă 
mai multor facultăți

— Vai dragă ce plăcut e 
să fii licențiată in filologie. 
Vezi, oamenii de litere tint 
oameni fini, oameni care... 
în sfirșit îmi vor înțelege sen
sibilitatea sufletească, com
plexul meu psihologic, care 
vor înțelege că trăsătura do
minantă a caracterului meu 
nu e lenea — cum atit de 
aspru mă acuză diverși invi
dioși — ci o predispoziție 
spre visare, spre artă 1

Așa se face că în toamna 
anului 1955 printre cei intrați 
la facultatea de filologie o 
Universității „CI. Par hon** 
din București figura și nu' 
mele ei : Drag Constanța ; 
adică numele eroinei noa
stre.

Ajunsă la facultate 
și-a făcut probleme 
vința studiului.

Absențe 
vate — 
„motivate"

Fițuică la exa- 
mane — teme co
piate de la colegi I

Notele la limită 
— note $ub limită I

— Constanța de ce nu în
veți ? Constanța fii atentă, te 
amenință 
avertizează îngrijorați colegii

— Te ai prezentat slab la 
examene — nu meriți note 
de trecere — o mustrau sevei 
profesorii.

— Constanța ai o concepție 
greșită despre viață ! De ce 
fugi de colectiv, de ce te es
chivezi de la activitatea obș 
teascâ? o întrebau uiemiștii.

Madona nu-i contrazicea. 
Pleca rapul. devenea melon 

prelingă 
lacrimă 

chitic și lăsa 
profund tulbu'

nu
în pri
ea

r

nemoti- 
absențe

repelenția ! — o

nu mpriți

colici, lăsa să i se 
printre gene cite o 
ipocrită, tăcea 
impresia că e 
rată.

— Săraca 
conștiința ! — 
duilori unii dintre cei 
se li*au induși în eroare de 
masca inocenței.

Madona gindea însă cu to 
tul altfeL

— Ah, ce m-am Înșelat ! 
Și oamenii de litere sini pro' 
zaiă, pretențioși. Și-n fond de 

rămîn 
repet 
că-mi

fatâ o mustră 
exclamau ingă 

care

Citeam dăunăzl în „L’Huma- 
nită“ despre o victorie a știin
ței : In urma unei operații o 
fată oarbă din naștere a în
ceput să vadă.

Cind i-a scos întiia oară ban
dajul și a simțit năvala luminii, 
a început să alerge prin casă și 
să strige : - „Văd, văd".

Acesta a fost sentimentul și 
reacția milioanelor de analfa- 
beți in ziua în care, in sfirșit, li 
s-a dezlegat taina literelor, și 
au stăpinit legătura dintre sem
nele lor și sunetele corespunză
toare.

E și sentimentul copiilor care 
au învins abecedarul.

Dar de abia de aici încolo în
cepe gustul de învățătură, 
carte, marele imbold firesc 
omului de a cunoaște, de a cu
noaște cu nesaț, cît mai mult

Din acest sentiment, din acest 
îndemn interior, din setea asta, 
s-au născut tirajele de zeci de 
mii ale cărților, din ele miile 
de biblioteci, de aici milioanele 
de cititori, în orașe, în 
te, |a locul de muncă, in 
în tramvai...

Pictorul care ar vrea să 
chipul unui tinăr de astăzi, tre
buie să și-l închipuie cu o car
te în mină, citind, dacă vrea 
să prindă esența realității, așa 
cum ii impune realismul socia
list

Concursul „Iubiți cartea** ca 
șl lupna-concursul „întrecerea

de Demostene Botez

con- 
pro- 

de 
dis- 
căr- 
care

în față. Le vede, le 
mintea și cu sufle

că poate
cunoaște

de
al

sa- 
tren,

facă

prietenilor cărții- sint forme de 
stimulare, de îndrumare a avin- 
tului pentru carte.

Hotărît in luna mal 1955 
cursul „Iubiți cartea" a fost 
movat și tradus în viață 
multe organizații U.T.M. El 
tinge cu insigna „Prieten al 
ții-, pe tînărul concurent
in termen de cel mult un an de 
la data înscrierii sale la con
curs, a citit cărțile indicate ca 
obligatorii și cite o carte din 
fiecare dintre celelalte grupe 
prevăzute in listele bibliogra
fice.

Am parcurs titlurile și autorii 
prevăzuți în listele A, B și C 
precum și cărțile la alegere din 
literaturo clasică romînă, litera
tura clasică universală, litera
tura sovietică și literatura con
temporană universală...

Ce mare, ce luminos, ce mă
reț orizont pentru mintea unui 
tinăr, pentru formarea lui ca 
om I Ce școală minunată pen
tru educarea unui tinăr și ce 
profesori aleși I Fiecare nume 
de autor și de carte deschide 
perspectiva unei lumi întregi 
Cititorul are prilejul să cunoas
că 'n eroii cărților, oameni cum 
sint cei mai înaintați »n viață. 
Sute, mii de experiențe de via
ță, de caractere, de voință, ii 
sint pildă și învățătură. Re
giuni întregi, țări șl continente I

se deschid 
trăiește cu 
tul, măcar 
nu le va 
aev6a. Scriitori, mari 
dau viață, le învie in 
lor cititorului.

In asemenea cărți, fiecare 
rind, uneori fiecare cuvînt este 
o revelație. Oricare din ele 
este o lume cu peisaje, cu oa
meni, cu intimplări, cu viață. 
Complexul tuturor acestora te 
face să trăiești cartea, să vie- 
țuiești in cadrul și cu eroii ei. 
Complexul acesta, cu frumuseți
le lui artistice, te educă.

Datoria organizației U.T.M. 
care se ocupă de concursul „Iu
biți cartea- este să îmbogățeas
că sufletul, structura morala a 
tinărului cititor cu întreaga bo
găție a acestor frumuseți. Orice 
abatere de la citirea pătrunză
toare a cărții este o frustare, o 
oâcăleală. sorâcire Incalificabilă

Și cu toate acestea, pe cit am 
aflat, sint și unii care fac cu 
ușurința această frustare.

Concurenții trebuie să citeas
că numărul de cărți fixat. Să le 
citească - adică să le trăiască 
în toate amănuntele vieții lor. 
Cartea este o entitate vie, un 
grup de oameni trăind laolaltă. 
Ca să-i cunoască, cititorul tre
buie să intre intre ei, să trăias
că cu ei, să-l cunoască perfect

niciodată 
șl vedea 

meșteri, le 
fața ochi-

Numai astfel îșl va putea îmbo 
găți experiența și va putea în
văța ceva. Nu-i vorba să trec 
printre eroi, in fugă, cum ai tre
ce prin îmbulzeala pietonilor de 
pe strada. Nu-i vorba sâ-i ști: 
pe nume, ci să le cunoști carac
terul, gindurile, sentimentele și 
faptele - luptele din el și din 
afară, victoriile și infringerile 
repurtate.

Or, astea- - și astea sint e- 
sențialul - nu le poți cunoaște 
decit citind cu atenție cartea. 
Asta educă. Nu cunoașterea să
racă, dezbrăcată de orice fru
museți, a „subiectului" cărții.

De aceea apare atit de con
damnabila Drrcedarea simplistă 
a unui utemist 
raionul Vedea, 
care, văzind că 
din listele respective pentru a te 
pune la dispoziția concurenți- 
lor la „Iubiți cartea- spre a fe 
citi, le-a dat un fel de rezumat 
de 2-3 pagini ca să poată spune, 
•a concurs, cam despre ce-i vor
ba in carte.

In măsură matematică, asta-i 
egal cu zero.

Astc-i cc și cum al spune că 
cunoști viața unui om fiindcă 
știi că s-a născut, s-a căsătorit, 
a avut doi copii și a murit.

Ce poți afla d:n atit ?! Dar 
din atit, un mare scriitor. 
Șolohov, un Leonov iți face un

bibliotecar din 
regiunea Pitești, 

nu are cărțile

un

c« »â le pese lor că 
repetentă. Ce dacă 
anul ? Asta înseamnă 
nrelungese tinerețea eu un an. 
Tata e încă în putere, eîștigă 
bine, ața ci pot să mi prelun- 

studenția. Apoi, cine îmi 
garantează eâ după absolvirea 
facultății nu voi fi repartizată

D. PAUL

(Continuare tn pag. 3-a)

ta biblioteca Uzinelor „23 
August- din Capitală vin adesea 
numeroși muncitori pentru a 

consulta cărți tehnice.



Concursul nostru „Verificați-va cunoștințele de cultura generală" cu temat 
„CUM SE REFLECTĂ ÎN CULTURA ROMÎNEASCĂ 

MARI EVENIMENTE DIN ISTORIA PATRIEI”

ETAPA l-a Răscoala din 1&2I
Ziarul nostru reia, începînd 

eu pagina de față, organi
zarea concursurilor-ghici- 

toare care să dea tinerilor citi 
tori, muncitori, țărani, elevi, stu- 
denți, posibilitatea de a-si verifi
ca cunoștințele de cultură gene 
rală.

Concursul nostru ghicitoare 
va avea ca temă reflectarea în 
cultura romînească (scrieri so- 
cial-politice, producții literare, 
artistice, etc.) a unor momente 
din istoria luptei poporului nos

tru pentru Independență națio
nală și libertate socială, a unor 
momente din glorioasele lupte 
duse în ultimele decenii de po
porul nostru sub conducerea par
tidului pentru doborîrea orîndui- 
rii capitaliste și făurirea orîndui 
rii socialiste.

Participarea la concurs este 
menită să stimuleze frecventarea 
de către tinerii cititori a biblio
tecilor. muzeelor de artă, cerce
tarea unor lucrări politice, artis
tice ale marilor gînditori și ar

tiști pe care l-a dat poporul nos
tru, consultarea specialiștilor în 
istoria culturii romînești. în 
scopul cunoașterii tot mai pro
funde a istoriei patriei, a luptelor 
pentru libertate șl o viață mai 
bună duse de-a lungul veacurilor 
de poporul nostru.

La sfîrșltul concursului fiecare 
participant trebuie să trimită în 
afară de răspunsurile la între
bări toate cupoanele de partici
pare pre,cum și o notiță în care 
să specifice numele, pronumele.

adresa, locul de muncă, profesia, 
vîrsta.

CONCURSUL NOSTRU ESTE 
DOTAT CU NUMEROASE PRE
MII Șl MENȚIUNI, care se vor 
acorda partlclpanților care au 
realizat cel mai mare număr de 
puncte.

Redacția ziarului nostru, urea 
ză cititorilor săi deplin succes în 
dezlegarea problemelor puse de 
concursul nostru, menit să sti
muleze dragostea pentru studie
rea istoriei patriei.

Ce știți despre 
această litografie ?

•

Lucrare 
social- 

politică
Identificați din ce lucrare 

este extras fragmentul de 
mai jos și cine este autorul ?

în legătură cu autorul Lu
crării vă informăm că, la 
22 /februarie 1837, îi scria 
domnului Mihail Sturdza, 
din străinătate, unde era 
trimis să studieze, următoa
rele :

„Sînt trei ani de cînd am 
părăsit Moldova ; de atunci 
pînă azi, și chiar înainte de 
plecarea mea din țară, uni
cul meu scop, unicul meu 
gînd, unica mea ambiție a 
fost să scriu pe scurt istoria 
țării mele".,.

„...Legile fundamentale a 
țârei se calcă în picioare; 
adunările obștești, subt nume 
de Divanuri, se fac numai 
niște formalități fără inte
res. O aristocrație ignorantă, 
sprijinită de poartă și de 
cler, pe de o parte ține în 
lanțuri un popor de mai mult 
de două milioane de oameni, 
iară pe de alta se face sta
vilă chiar binelui ce unii din 
domnii fanarioți vroiesc a 
face; driturile țârei, care din 
care se silește să le vînză 
mai cu mic preț și mai de
grabă, izvoarele de înavu
țire publică se întrebuințea
ză numai în folosul unor 
familii privilegiate. Valahia 
este încungiurată cu cetăți 
turcești, zidite pe pămîntul 
ei. Fără agiutor dinlăuntru, 
romînii scapă toate prile- 
giurile de mînluire ; și, în 
vreme cînd toate popoarele 
Europei se înaintează spre o 
mai zdravănă întemeiere din
lăuntru și din afară, noi, cu 
aceeași repegiune, ne apro
piem de pieire. Revoluția 
franceză, zguduind Europa 
pînă în cele mai adinei a 
sale temelii, se resimți și 
între romîni; unii dintre ei 
se pun în comunicație cu Di
rectorial francez; dară prea 
multe țări, prea multe sta
vile împiedică orice bună is
pravă. Pe urmă biruitorul de 
la Marengo, în expediția sa 
în Egipet, voind a da trea
bă turcilor, trămite emisari 
în Valahia șj Moldavia ca să 
formeze partizani ideelor 
nouă; generosul Rigas, mă- 
gulindu-se cu făgăduințele 
lui Bonaparte, se face pro- 
poveduitorul slobozeniei; o- 
prit în întreprinderea sa, el 
se dă călăilor și moare 
pentru patrie. Dară moar
tea sa nu rămîne nero
ditoare și ea este menită să 
pregătească regenerația noa
stră ; moartea lui Rigas de 
o parte, apăsările nesuferite 
a tiranilor de altă parte, 
ideile veacului cari, deși în
cet, dară tot începuseră a 
pătrunde între romîni, scrie
rile lui Petru Maior și a al
tor bărbați patrioți, contactul 
cu arniiele rusești ce au o- 
cupat Principatele de la 1806 
pină la 1812. toate aceste 
pregătesc întîmplările de la 
1821. in vreme cînd în Mol
davia, Eteria izbucnește și 
cheamă la slobozenie nu nu
mai pe greci, dar pre toate 
popoarele creștine care ge
meau sub jugul Turciei, Teo
dor rădică, pe de altă parte, 
în Valahia steagul național, 
vestind romînilor că vremea 
vpnisă pentru ca iară să scu
ture stăpînirea, străinilor să 
depărteze abuzurile cari o ro
deau și să dobîndească gu
vern național întemeiat pe o 
șartă liberală. Pornirile și a 
lui Ipsilanti și a lui Vladi- 
mirescu au un rău sfîrșit; 
dară cu toate aceste, rezul
tatele lor pentru noi sînt ne
măsurate. întîmplărilor de la 
1821 sîntem datori cu orice 
propășire ce am făcut de a- 
tunce. De atunce, multe 
împregiurări din afară ne 
vin în agiutor. Curtea pro
tectoare, ca o răsplată pentru 
jertfele ce romînii i-au făcut 
de la Petru cel Mare și pină 
la pace/ de la Adrianopoli, 
simțește o îngrijire adevăra
tă pentru soarta noastră; 
și, deși încă romînismul nu 
triumfă, cum zice d. Aron, 
totuși existența politică în
cepe a ni se așeza pe teme
iuri mai statornice. în urtaa 
multor pătimiri, multor ne
norociri un orizonte mai se
nin ni se arată...

(25 puncte)

Cine a pictat 
acest portret ?

Operă istorică

* »•

"<

■ ...
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Poem

(25 puncte)

Fragmentul pe care îl reproducem face parte dintr-un 
n în care este evocată figura marelui luptător din 1821. 

se intitulează poemul.

și m raza ei se vede 

cite-un fier, cîte-un satir 

E Ignatu-acum ? N-aș crede 1 

Parcă-i altfel de batir, 

Că de cind murit-a vodă, 

parcă totu-i răsturnat, 

stau boierii tot in sfat, 

dar li-i vremea de nagodă 

că pe crivăț a venit 

călărind, un zvon cumpUt 

Cicâ-un ăla, un oltean, 

s-a sculat cu opincarii, 

blasfemind pe toți 

și pornit-a năpristan 

către-ncoace-n capitală. 

Unii n-au stat la taifas, 

oi fugit-au la iuțeală 

peste munți focind popas. 

Alții-cu vrut, ca grea mînie, 

să-l bage-n sperietură, 

i-cu trimis epistolie 

să se-ntoarcă-n bătătură. 

Insă n-a ieșit nimic. 

Răzvrătitul ăst calic

poem ______  ___ ___
Gare e numele poetului și cum

Vreme cam de-o kind-n coace,

sanchiu

Gauzele, scopul și 
cințele răscoalei 
au fost expuse

de
te

Iul al X-lea al unei 
tratînd diverse aspecte 
ții economice în țările
nești, începînd chiar din

Figura lui Tudor 
Vladimirescu a fost 
evocată, in anii re
gimului nostru de 
democrație populară,

pe sub gerul cel 

Bucureștiul n-are 

ziua-l mort și noaptea-i viu, 

și boierii, orice-ar face, 

Li se pare tot târziu.

pace,

Noaptea la

ies, ca puii 

divaniți pe

lumini de facle

de sub cloști, 

lingă droști, 

cu femei, copii și 

Droștile se-urnesc 

către munți, către

dumnealui arhon cutare, 

toate bărbile

lacre.

din greu

Brașeu

slăvite

ies prin uliți ocolite

și gonesc pe

Insă nu se-a bat de loc

drumul mare.

printre cele mahalale. 

Le e teamă ca de foc.

Lefegiii au 

dar la ce-i

cv rumînul

Mahalalele

pistoale, 

pistolul bun 

ce| nebun ? 

și ele,

zumzăie, ca o stupină, 

după garduri de nuiele 

se ivește vreo lumină

conse- 
la 1821 
capito- 

lucrări, 
ale vie- 

rornF 
anii

colonizării Daciei de către ro
mani. Lucrarea a apărut 
1860, la Paris, unde se afla 
xilat autorul ei.

Cum se numește lucrarea 
cărui scriitor aparține ?

Oratoriu
litera- 
muzi-tură, ci și in

că. Răspundeți că
rui compozitor ii a- 
parține oratoriul des-

în
e-

(20 puncte)

pre Tudor Vladimi
rescu, și cînd a 
fost executat pentru 
prima oară ?

(20 puncte)
o

o
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(25 de puncte)

Versurile unui poet clasic
Printre scriitor:: 

și autorul următoare!»
-aștri clasici care 
versuri:

au slăvit chipul lui T. Vladimirescu se numără

se

Vine-un chiot 
Vine freamăt
Tudor Donwui vine-n frunte 
Cu de penduri
Ier JAx. d * coc sfintă, 
lese dntec vte.es: 
Și Cu g'cs de surie cl-tc 
Tot poporul rominesc.

dinspre munte, 
(fin păduri —

raminăM*ndro petre
Nj suc bxt de oameni slabi. 
G VO -CC ș stoo'-c
Cum O ■oss sus Bcscrao-

Las’sâ-i sune surie-n țarc 
Să-și cdune-olteni destui. 
Țara s-o vedem noi iară 
Veselă pe urma lui -

Indicați numele poetului, 
care a fost publicată.

Sbra-ă corb pe skx ace 
CHh.-:, neg'e se-nwrwsc.
> *•
Ș de ‘ocne se csesc : 
N-au s-așteote-o-le-. --ga 
Să le dec de hranâ-n «oi - 
Oh, ciocoi, te-a.îjig in fuga 
Toți răzbunătorii tăi !

soci de-avic

titlul poeziei și volumul in

(15 puncte)

Cine este autorul acestei litografii ?

(25 puncte)

'""" ■ - ? 3 t ■ < j

știe una, ca nărodirf :

cică patria-i norodul 1

(15 puncte)

Unde se
află acest

monument ?

(15 puncte)

Vă prezentăm mai 
jos un fragment fă- 
oînd parte din episo
dul eliberării sluge- 
rului Tudor. 
la isprâvnicia 
neți, dintr-un 
roman dedicat luptei 
maselor populare sub 
conducerea lui Tudor 
Vladimirescu pentru 
libertate socială și 
națională.

Gare este titlul a- 
cestui roman și cine 
este autorul ?

reținut
Ger- 

recent

„Tirziu după mie
zul nopții, 'cînd toa
tă lumea dormea la 
conac, se auziră bu
buituri puternice în 
poartă.

— Cine-i ? — stri
gă straja.

— Deschideți, ar 
veni un răvaș pen-

Poezie 
populare
Versurile pe cane le c 

sînt extrase d intr-o cule; 
de poezii populare ;

Alei maicâ I alei dr< 

Curind visul mi-l desleac 

Că știi, maicâ ? Am vist 
Buzduganul sfârimat I 
Sabia-mi cea buna, noui 

Am visat-o ruptă-n doua 

Pușca mea cea ghintuite 

Am visat-o ruginita I 
Maicâ I pistoalele mele 

Le-am visat fâr’de oțele.

Răspundeți : cum se 
tuleazâ poezia, în ce 
legere a a părut, cine c 
grijit-d ?

(25 puncte

găsește

această inscripție ?

Wte «a1

* iu* sas sttuft J* dKjș (jfciKțî

șl 4 (.CSSKitLXM'x trf«SfUlI
• . a u atwm xaunu.» s i-ja&u ■
ir. a.'jtigesann.sj,

; £. F,-4® itniUjfiH K MlJhTtA
> va- maimeurâ swmsr a mri

WU « MîTl

(20 punct

t

Roman dm veacul treci
Fragmentul alăturat face parte dintr-un roman care 

grăvește declinul lumii feudale și ascensiunea burgheziei, 
coala condusă de T. Vladimirescu este înfățișată ca o neces 
istorică determinată de prefacerile sociale ale începutului 
cului trecut In centrul acțiunii se află un personaj al cărui i 
e folosit adesea în vorbirea zil nică pentru a indica tipul 
venitului lipsit de scrupule. Nu miți autorul și titlul rom 
lui, indicați de asemenea revista în care a apărut.

„Tudor Vladimirescu, luînd ști
re că Ipsilant a fntrat în țară, 
își împărți oștirea în două păr
ți : dintr-una formă mici gar
nizoane pentru apărarea mînăs- 
firilor din Valahia Mică, în care 
își avea depuse proviziunile ne
cesare pentru hrana oștirei; iar 
cu o parte compusă din 
mii de panduri aleși și 
mii cinci sute de arnăuți, 
mandați de Macedonski și
dan, luă calea către București 
și se așeză în mînâstirea Co- 
trocenl și pe cîmpia dimpreju- 
rul ei, formînd din această lo-

șase 
două

co- 
Pro-

calitate un lagăr fortifici 
care observa mișcările lu 
silant. pe boieri și politic 
ceașcă-

După regulile stabilite 
cest căpitan, intrarea in 
a oamenilor parlicolari r 
poprită nici ziua, nici nc 
dacă ei cunoșteau Cuvînti 
ordin".

(25 puncl

Roman din zilele noastre
tru boierul ispravnic, 
se auzi o voce groa
să și puternică de a 
fără.

Straja se uită prin- 
tr-o firidă făcută în 
zid și văzu doi 
meni călări, 
du-și caii i 
părați.

— Boierul 
me, veniți 
spuse straja, trăgînd 
ferestruica la loc.

t — Scoală pe logo 
făt și mișcă mai re
pede, pe toți dracii! 
se auzi iar vocea do 
afară.

Vrînd-nevrînd stra
ja ridică din 
și se duse să-l 
zească pe l 
Cocîr, care 
tocmai în 
curții. Acest1 
somnoros.

oa- 
jucîn- 

neastîm-

do ar- 
mi ine,

umeri 
tre- 

logofătul 
dormea 
fundul 

veni

— Ce doriți ? în
trebă el, privind prin 
ochiul ferestruicii, 
cu miinile rezema
te de zidul rece.

— Avem un ră
vaș de la căpitanul 
nostru pentru boie
rul ispravnic. Trebe 
să i-l dai chiar a- 
cum.

—> Boierul doarme 
și n-are obiceiul să 
fie trezit.

— Să și-l 
dacă nu-l are.
fel îl trezim noi...

— Dară, rogu-vă, 
cine sînteți ? Neferi 
de ■ai spătăriei, cio- 
hodari de-ai oștirii 
ogeacului domnesc ?

— Nici una, nici 
alta, sîntem oameni 
slobozi și căpetenia 
noastră este lancu 
Jianu. Auzit-ai ?

nume- 
Cocîr 
firea

Auzind de 
le lui Jianu, 
se pierdu cu 
și-și îndulci vocea pe 
dată. " 
pede ferestruica 
zise :

Deschise re-

facă, 
All

— Dați răvașul ! 
într-un suflet, Co- 

cîr cu scrisoarea in 
mină, tremurînd din 
tot corpul, urcă două 
cite două treptele de 
stejar ale scării co
nacului și se opri la 
ușa iatacului isprav
nicului.

—- Scoală, boieru
le, repede, ne calcă 
Jianu.

— Ce este ? Ce 
spui ? întrebă spe
riat boierul, buimă
cit de somn, sărind 
din patul moale și 
negăsindu-și papucii.

— Un răvaș de la

căpetenia de haidu
ci lancu Jianu, co
coane. Așteaptă să-i 
dai răspuns, spuse el 
tremurînd.

— Mii de draci! 
Treziți toți oamenii 
curții ! Unde-i ră
vașul ?

Numai în cămașă 
de noapte, cu o scu
fie de mătasă cu 
ciucure in cap, bo
ierul luă răvașul, 
care parcă-i frigea 
degetele.

— Aprinde o 
minare ! răcni 
agitindu-se prin 
meră. Nu-i nici 
ordine aici. Poate 
te și omoare.

O slugă

lu- 
el, 
ca-

totul e 
Oamenii

fundul culoarului cu 
o luminare aprinsă 
și o înfipse în sfeșni
cul de pe masă.

Boierul ispravnic 
desjăcu hîrtia boți
tă și citi :

„Arhon Ispravni- 
,>e.

Dacă preț de o oră 
nu slobozi pe singe 
rul Tudor Vladimi
rescu, ceata mea dă 
atac conacului. Nu 
cercați să ne stați îm
potrivă, căci 
de prisos 
mei se află aici 
o bătaie de pușcă.

Am zîs, 
lancu Jianu"



STUDENTUL ULIANOV'1
I. Anii de școală la Simbirsk

ladimir llici a învățat 
foarte bine în liceu, ter- 
minînd fiecare clasă ca 

premiant. Niciodată nu i se în- 
tîmpla să vie la liceu cu lecțiile 
nefăcute. Vărul lui, Kolea Vere
tennikov l-a întrebat odată:

- Cum, chiar niciodată nu ți 
s-a intim plat să vii cu lecțiile 
nefăcute ?

- Nu, niciodată, și nici n-are 
sâ mi se întimple I - i-a răs
puns Volodea cu aprindere.

Chiar din cei dinții ani de 
școală, Volodea ajunsese la 
concluzia despre care scria mai 
tirziu surorii lui mai mici : 
„Dacă ai pornit să înveți temei
nic de la început, din ciasa ro
tila de liceu, fii sigură că ai să 
sfîrșești cu bine... Cred că ești 
de acord cu mine că cei care 
se mulțumesc cu nota trei, na-șl 
pregătesc lecțiile cum trebuie, 
asta-i una, și al doilea, nu știu 
nimic din urmă (cel puțin așa 
era la noi)".

Cei din familie își aduceau 
aminte scena obișnuită a în
toarcerii lui de la liceu. Băiatul 
intra în antret și înainte de a 
urca la etaj, spre odaia lui, tu
ruie repede, treci nd prin fața 
ușii biroului tatălui său : „La 
greacă cinci, la germană 
cinci...“ (nota cinci era nota 
maximă - n.n.).

„Văd așa de limpede scena 
asta înaintea ochilor I - poves
tește Anna llinișna UI ia nova. 
Stau în birou la tata și surprind 
zîmbetul mulțumit pe care-l 
schimbă cu mama, în timp ce 
urmăresc amîndoi cu ochii făp
tura îndesată, în uniformă de 
licean, cu pârul roșcat teșit de 
sub chipiu, a fratelui meu, care 
trece kite prin fața ușii. Bineîn
țeles, obiectele se schimbau, 
uneori Volodea striga : la latină 
cinci, la algebră cinci, nota însă 
râmînea neschimbată, mereu 
cinci-*.

Cum era totdeauna premiant, 
la sfîrșitul fiecărui an școlar, 
Vladimir llici primea o diplomă 
de merit.

formeze un caracter perseve
rent și să-și dezvolte puterea 
de muncă numai pentru că își 
dădea seama foarte bine cît de 
necesare sînt aceste însușiri în 
orișice acțiune. Intr-o zi, ascul- 
tînd cum exersa la pian soră-sa 

....................... la 
pe 

pu-

Olga, repetînd cu răbdare, 
nesfîrșit, el exclamă : „Uite 
cine putem invidia pentru 
terea ei de muncă 1“.

Succesele lui excepționale 
ținute în școală ar fi putut 
bura capul oricărui elev, 
Volodea râmînea un 
foarte modest, lipsit de îngîm- 
fare și de mîndrie. După cum

ob- 
tul- 
dar 

băiat

biect e foarte bună. A fost pro
movat în clasa a Vll-a...

A trecut examenele cu foarte 
bine... E un elev foarte capabil 
și silitor. Foarte atent la lecții... 
Are o purtare ireproșabilă. La 
atențiune, silință și conduită a 
obținut nota 5... In clasă e 
foarte atent și sîrguincios. Are 
o purtare foarte bună..."

Cam în felul acesta sînt 
celelalte notații cu privire 
elevul Ulianov.

Volodea citea mult. Era un vizi
tator asiduu al bibliotecii din 
oraș și împrumuta cărți și de la 
colegi. Unul dintre ei poves-

la

u șurința excepțională 
care învăța îl neliniștea 
pe Ilia Nikolaevici, tatăl 

său. Ca pedagog încercat ce 
era, se temea ca însușirile lui mi
nunate să nu-l împiedice de a 
deveni un om sîrguincios, perse
verent Și cu dragoste de muncă. 
Dar temerile lui erau fără temei. 
Băiatul învăța cu tragere de 
inimă și perseverență. II ajuta 
mult respectarea unei reguli 
foarte importante, și anume de 
a fi totdeauna foarte atent în 
clasă. De aceea îi venea ușor 
să-și facă lecțiile acasă, in le
gătură cu aceasta, iată ce po
vestește V. V. Kașlcadamova : 
„Urmâri-ndu-l pe Volodea, 
servam totdeauna 
cum se transforma 
vesel și vioi într-un 
centrat, care dintr-o 
cu cîțiva ani mai în __  ,......
ziceam : „Ăsta-i secretul, iată de 
ce capătă totdeauna nota 
cinci. Pentru că memorează și 
asimilează lecția în clasă, cînd 
o explică profesorul".

Vladimir llici a izbutit să-și

se știe, în cuvinte rea ținuta la 
Congresul al lll-lea al Comso- 
molului, în anul 1920, Vladimir 
llici a atras atenția tineretului 
sâ se ferească de aceste ten
dințe negative.

ob- 
cu uimire 
acest copil 
băiat con- 
dată părea 
vîrstă și-mi

Succesele școlare ale lui 
Vladimir llici se distin
geau printr-o constanță 

nedezmințită. La Casa-muzeu 
„V. I. Lenin" din Ulianovsk se 
păstrează un „tabel privitor la 
domiciliul și conduita elevilor 
liceului din Simbirsk". Cuvintul 
franțuzesc „conduite" înseamnă 
purtare. In acest tabel erau tre
cute toate observațiile in legă
tură cu purtarea elevilor, lată 
ce scrie acolo despre „Ulianov 
Vladimir" :

Un elev foarte dotat, foarte 
sîrguincios și ordonat. învață 
bine la toate obiectele.

Are o purtare exemplară.
Media generală la fiecare ©-

tește că Volodea frecventa pe 
colegul lor Apollon Korfinski, 
viitorul poet. „Cînd Ulianov se 
ducea la Korfinski, nu-l mai pu
teai dezlipi de dulapul cu cărți. 
Se urca pe un scaun și începea 
a frunzări carte după carte, cu- 
fundindu-se așa de adînc 
citit, incit uita de tot ce era 
jurul lui".

în 
în

Compozițiile din clasă și
de acasă oglindeau în
chip strălucit cunoștințele 

lui temeinice, lecturile serioase 
extrașcolare și inteligența Iu4 
qscuțită, critică. Avea metoda 
lui proprie de lucru.

„Cînd li se dădea să facă o 
compoziție acasă - scrie Dmi- 
trii llici - el n-o lucra niciodată 
în ajunul zilei cînd trebuia s-o 
predea, în grabă, pierzind 
noaptea, cum făceau mai toți 
colegii lui. îndată ce li se fixa 
subiectul și termenul de lucru, 
d« obicei două săptomini, Vla-

I n
Sîmbătă s-a înapoiat în Capi

tală delegația Consiliului națio
nal al femeilor din R. P. Ro- 
mînă, care la invitația Comitetu
lui femeilor sovietice, a par
ticipat la manifestările prile
juite de sărbătorirea cele de-a 
50-a aniversări a Zilei interna
ționale a femeii la Moscova. De.

formaț
legația a fost compusă din Ma
ria Groza, secretară a Consiliu
lui național al femeilor, condu- 
cătczrca delegației, și Lucretia 

textilistă fruntașă la 
bumbacului

cătoarea 
Crăciun, 
Industria 
București.

A din

------•------

ir 
cunoaște 
luptă al

Compozițiile din clasă 
de acasă oglindeau 

ctmlnril’

i i
Cu acest prilej, tinerii colecti
viști vor vizita Muzeul de istorie 
al P.M.R. și alte instituții cultu
rale din București, precum și 
localitățile Sinaia, Doftana și 
altele.

Pentru a 
trecutul de 
romîn, precum și unele localități 
pitorești din țară, 120 de tineri 
colectiviști romîni, maghiari, 

comunele ra- 
intreprind o 
organizată de

U.T.M. și

mai bine 
poporului

★
seara, orchestra sim- 

filarmonicii de stai „Ba-

In biblioteca populară „Elena 
Pavel" din raionul „23 August".

Foto : AGERPRES

------•------

Cinematografe
Patria. București, înfrățirea în

tre ipopoare, Libertății : Telegra
me ; Republica. Elena Pavel : I- 
tiimă de mamă; Magheru, I. C. 
Frimu. Miorița, N. Bălcescu: H-8; 
Vasile Alecsandri, Gh. Dqja. Al. 
S-ahia, 2._.?
ruso; Lumina, G. Coșbuc : Co
țofana hoață. Central’: Despre 
prietenul meu ; Victoria, Donca 
Simo 30 Decembrie, 1 Mai: Ul
tima noapte pe „Titanic" ; .Ma
xim Gorki, Cultural • Ea te iu
bește ; Timpuri Noi : In grădina 
zoologică din Vincennes, Oră- 
șeful vesel, O zi la circ, In 
jurul balonului rotund, Un 
minent luptător pentru pace; Ti. 
nerptului : LHi; Alex. Popov : 
Părinți și copii; Volga: Bravul 
soldat Svejk (ambele serii) ; 
Oi ga Banc ic : Vînătorii de tigri; 
IIie P’ntilie • Ceasul s-a oprii la 
miezul nopții; Drumul serii. Ar
ta : Mai tare ca moartea ; Aurel 
Vlaicu : N-a fost In zadar ; Gri- 
vița : V inova ți fără vină.; C Da
vid : Haiducii din Rio-Frio; Bar. 
bu Delavrancea. Popular. 13 Sep
tembrie • Secretul cifrului; 8 Mai: 
Dragoste pe note; M. Eminescu: 
Ștrengarii.

Visile Boaită: Enrico Ca.

e-

colectiviști
germani, sirbi din 
ionului Timișoara 
excursie prin țară, 
comitetul raional
O,N.T. Carpați filiala Timișoara.

Sîmbătă 
fonică _ . r
natul'1 din Timișoara dirijată de 
Nicolae Boboc, a dat in sala 
„Maxim Gorki*' din localitate un 
concert cu concursul violonistu
lui sovietic S. SnitkovsJci, laureat 
al primului Concurs internațio
nal „George Enescu".

In program au figurat lucrări 
de Corelli, Lalo, Gh. Dumi
trescu.

T99 1
Specificul „Telegramelor" lui 

(Saragiaie a pus probleme deose
bit de serioase realizatorilor fil
mului. in primul rind, trebuia 
amplificat însuși comicul de e- 
sență verbală, intrucît textul 
redus al telegramelor nu era 
suficient pentru un film de 
lung metraj, în al doilea rimd, 
trebuia dat viață, stare civilă 
și întruchipare fizică personaje
lor care se ascund îndărătul de
peșelor ce se încrucișează. In 
al treilea rind, ritmului inte
rior pe care a reușit să i-l im
prime Caragiale textului, tre
buia adăugat și un ntm exte
rior, cinematografic, o viziune 
specifică de film.

Se poate spune că, în ge
neral, creatorii au reușit să 
transforme cu succes „Telegra
mele", dintr-o bucată literară 
într-un film. Ei au dat astfel 
acțiunii un cadru adecvat, o at
mosferă proprie (aspectul urbei 
în care se petrece întîmplarea. 
interioarele, costumele de epo
că și chiar anumite apariții ti
pice pentru acel timp : marde
iașii, bjcicleta de trei persoane, 
viața de cafenea etc.). Apoi, 
scenariul a reușit să umple 
spațiul dintre telegrame cu un 
text scris în>tr-o culoare foarte 
apropiată de aceea a origina
lului (și aici trebuie să recu
noaștem performanța lui Mircea 
Șlefănescu de a se fi adaptat 
admirabil stilului lui „Conu 
Iancu", de a fi făurit noj „per
le", de genul discursului din 
piață — „Să avem și noi Dîm
bovița noastră" ele. — nu mai 
prejos de celelalte din dispe
ratele depeșe) și să creeze sce-

văd!“

dimir llici se apuca de treabă. 
Mai întîi făcea planul lucrării 
pe un sfert de coală de hirtie 
- introducerea, dezvoltarea și 
încheierea. Pe urmă lua altă 
foaie de hirtie, o îndoia în lung 
și în partea stingă începea să 
facă ciorna, însemnînd cu litere 
și cifre capitolele prevăzute în 
plan. Partea dreaptă a foii ră- 
mînea nescrisă. Zilele urmă
toare, trecea acolo compiectă- 
rile, lămuririle și corecturile, 
precum și bibliografia — vezi 
capitolul cutare, pagina cutare. 
Din zi în zi, cîmpul din dreapta 
al foilor de ciornă se împestrița 
tot mai tare cu nenumărate în
semnări, corecturi, trimiteri 
ș.a.m.d. Cu puțin înainte de ter
menul de predare, trecea pe 
curat toată compoziția, confrun- 
tîndu-și însemnările cu nume
roasele volume pe care le 
procurase din vreme. Acum nu-i 
rămînea decît să transcrie cu 
cerneală, într-un caiet, compo
ziția terminată, și bine pusă ia 
punct**.

La liceul din Simbirsk, litera
tura o preda directorul F. M. 
Kerenski care era înaintat de 
compozițiile lui Vladimir llici. 
Foarte adesea nu se mulțumea 
să-i pună nota cinci, îi punea 
5 +.

Intr-o zi, F. M. Kerenski dis
tribuia în clasă compozițiile ve
rificate de el, cu subiectul : 
„Cauzele bunăstării în viața oa- 
menilor**. Cînd îi înapoie lucra
rea lui Vladimir llici, îl întreabă 
pe un ton nemulțumit:

— Despre ce clase sociale a- 
suprite vorbești dumneata aici ? 
Ce legătură au cu subiectul ?

Compoziția era atît de bine 
concepută, incit directorul i-a 
pus nota „5", dar după cum is
torisește unul din foștii lui co
legi, l-ar fi avertizat:
- Dumneata ai scris că regi

mul monarhist și capitalist asu
prește clasa muncitoare a so
cietății. Te sfătuiesc să nu cri
tici regimul existent în Rusia".

Vladimir llici reuși strălucit la 
examenul de maturitate așa cum 
terminase fiecare clasă, și la 10 
iunie 1887 i se inmînă diploma 
de maturitate. Pe vremea cînd 
termina liceul, Vladimir llici era 
un tinăr care citise mult, bine 
documentat în problemele vieții 
politice și foarte principial.

In iunie 1887, adică îndată ce 
Vladimir llici primi diploma de 
maturitate, familia Ulianov pă
răsi Simbirskul, mutîndu-se la 
Kazan.

*) Fragment din cartea „Stu
dentul Vlionova de B. Valin, wi 
curs de apariție în Editura tine
retului.

r

Masuri
pentru grăbirea dării 
in folosință a spațiilor 

comerciale
• In sala sporturilor din Con

stanța peste 3.500 spectatori 
au urmărit sîmbătă seara a doua 
întîlnire dintre boxerii romiîni 
și cei scoțieni. Din nou boxerii 
romîni s-au dovedit superiori re
purtând victoria cu scorul de 
6—4. Cele 6 puncte se datoresc 
lui Puiu Nicolaie, C. Gheorghiu, 
N.' Stoc ne seu, M. Nicolau, O. 
Cioloca și V. Marințan. Poarte 
bine s-a comportat N. Stoenescu 
care a reușit să-1 învingă la 
puncte pe Fischer expediat și la 
podea în repriza a doua.

• In campionatele interna
ționale de tenis de cîmp ale 
Republicii Arabe Unite de la 
Cairo în finala probei de sim
plu masculin jucătorul italian 
Pietrangeli va întîlni pe învin
gătorul meciului Merlo (Italia) 
— Jovanovic (Iugoslavia).

• In sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni" la 
baschet echitpa cehoslovacă Slo
van Orbis a îmvins cu scorul 
de 72—52 echipa franceză Roanu 
ne. In urma acestei victorii e- 
chipa cehoslovacă s-a calificat 
pentru semifinalele competiției.

• în cadrul unui concurs a- 
tletic, desfășurat în sală, la 
Chicago, sportivul negru John 
Thomas a sărit la înălțime 2,196 
m stabilind astfel cea mai bună 
performantă mondială la aceas
tă probă pe teren acoperit. Tho
mas a mai sărit ?nul acesta 
2,18 m și de cîteva ori 2,17 m. 
și 2,14 m. Excepționala perfor
manță înregistrată de Thomas a 
fost obținută din cea de-a treia 
încercare.

• Echipa campioană de ho
chei pe gheată a R. Cehoslova
ce. Ruda Hzevda Brno, între
prinde actualmente un turneu 
în U.R.S.S. Jucînd la Novosi
birsk cu echipa locală Dinamo 
hocheiștii cehoslovaci au ter
minat învingători cu scor-ul de 
6-3 (3-0; 2-0; 1-3).

• Echipa selecționată olimpi
că de box a Italiei își continuă 
pregătirile în vederea noului se
zon internațional în primul 
meci echipa italiană va întîlni 
la 20 aprilie la Roma echipa 
Scoției.

• Intr-un meci internațional 
de box disputat la Bruxelles e- 
chipa selecționată olimpică a 
Franței a învins cu scorul de 
6—4 echipa Belgiei. O excelentă 
impresie a lăsat pugilistul fran
cez de categorie semimijlocie 
Jossolin care a dispus prin Ko 
în rundul 3 de Deneier.

(Agerpres)

Vedere din orașul Sibiu.
Foto ; AGERPRES

In ultimul timp, Sfatul popu
lar al Capitalei a intensificat 
lucrările pentru a lichida rămî- 
nerea în urmă în ce privește 
darea în folosință a spațiilor co
merciale de la parterul blocuri
lor de locuințe terminate in anul 
1959.

In noile blocuri de locuințe 
din cartierul Floreasca, Bd. 
Muncii, Bd. Duca și de pe alte 
artere ale orașului au și fost 
terminate lucrările de amenajare 
a unor spații comerciale iar al
tele sînt în curs.

Pentru îmbunătățirea continuă 
a aprovizionării oamenilor mun
cii, Consiliul de Miniștri a sta
bilit, printr-o hotărîre, sarcina 
ca spațiile comerciale și de de
servire publică de Ia parterul 
blocurilor de locuințe construite 
în Capitală să fie date în folo
sință pînă la 23 August 1960.

Totodată, hotărârea prevede 
unele măsuri tehnico-organiza- 
torice privind proiectarea și 
executarea acestor spații pentru 
a se asigura pe viitor amenaja
rea lor din timp și darea lor în 
folosință odată cu noile blocuri 
de locuințe.

(Urmare din pag. l-a)

roman de toată frumusețea, în 
care faptele de mai sus, pot fi 
încărcate de extraordinare sem
nificații.

Asta înseamnă, firește, că și 
atunci cînd comisia întreabă pe 
concurenți să nu facă precum 
cea de la Titu, și să întrebe 
doar : „Cine a scris Moromeții?" 
sau să se mulțumească doar cu 
povestirea cîtorva episoade. Nu 
în episoade, nici în numele 
autorului stă valoarea unei cărți. 
Care-s eroii ? care-s faptele și 
caracterul lor? care-i semnifica
ția cărții ? care-s condițiile so
ciale care le-au determinat ? - 
iată unde stă interesul cărții 
pentru un cititor de literatură și 
unde trebuie să cerceteze comi
sia.

De asta doar nu trebuie 
se recomande, să se pună 
mîna tinerilor orice carte,, la 
tîmplare. Cartea devine și 
un prieten. Prietenul trebuie 
Ies cu grijă și trebuie să 
cam de vîrsta ta, de înțelegei 
ta. Cartea deci trebuie potrivită 
după vîrstă respectivului cititor. 
Numai așa o va putea înțelege, 
va putea iubi eroii, va pricepe 
mobilele faptelor pe care le să- 
vîrșesc, mediul lor, mentalita
tea lor.

Cartea nu se citește pentru a 
te găsi în treabă, numai pentru 
a spune că citești. Ea se citeș
te pentru a cunoaște, pentru a 
cunoaște ceea ce trebuie după 
vîrstă, ceea ce-ți poate fi de cel 
mai mare folos.

Cartea e unul din factorii cel 
mai de seamă în formarea tine
retului, g omului nou. Să n-o 
bagatelizăm,

Utemiștii care se ocupă de 
concursul „Iubiți cartea" ca și 
comisiile respective au o mare 
răspundere,

O răspundere care nu se poa
te rezuma cum se rezumă o 
carte. O răspundere în care, 
orice act, ori ce judecată tre
buie bine chibzuită în raport cu 
scopul urmărit.

Numai astfel, după fiecare 
carte citita cum se cuvine, lec
torul va striga plin de nemăsu
rată bucurie : - „Văd, văd l“.

M A D

în
Concert 

cinstea fruntașilor 
în produejie

Filarmonica „Gheorghe Dima** 
din Orașul Stalin a prezentat 
sîmbătă seara, în sala de festivi
tăți a clubuluj uzinelor „Einst 
Thâlmann", un concert sini-' 
fonic popular în cinstea fruna 
tașilor în producție. Construc
torii de tractoare și familiile 
lor au răsplătit cu vii aplauze 
pe artiștii Filarmonicii.

ON A
să 

i in 
în- 
ea 
a- 
fie 

rea

(Urmare din pag. l-a)

Scena din film.

E L E G R a

ia cine știe ce școală dintr-un 
•îndepărtat sat ?

Madona nu era supărată că 
rămîne repetentă !

Madona a transformat stu
denția în profesie !

Era mulțumită că visul său 
de a toci trotuarele bulevar
delor, de a frecventa balurile, 
de a se îmbrăca fistichiu, de 
a nu face de fapt nimic, de a 
parazita — era realizat.

O singură grijă avea : să 
încaseze la fiecare lună „pen
sia" din banii pe care-i cîș- 
tigă prin muncă părinții.

Adeseori cerea „suplimen
tarea fondurilor'.

— Am nevoie urgentă de 
bani pentru cursuri !

Pentru cursuri ? Aș ! Pen" 
tru lux, pentru distracții.

Și așa au trecut 5 ani de 
studenție.

Madona nu se află acum în 
ultimul an de facultate. Cu 
chiu cu vai repetă... anul III. 
(In sesiunea din iarnă nu a 
luat nici un examen, în 
schimb are două mustrări

scrise pentru absențe nemv* 
tivate).

De două ori a rămas repe
tentă și de mai multe ori a 
fost exmatriculată.

Tot de atâtea ori Madona 
înarmată cu masca inocenței 
a bătut discret și totuși cu tu
peu la ușa decanatului, pe la 
ușile Ministerului învățămîn* 
tului și Culturii.

Și ciudat, foarte ciudat, ic
nii s-au lăsat înduioșați de 
Madona care juca teatru, de 
repetatele ei angajamente. 
Nimeni nu a făcut socoteala 
că în cei aproximativ 10 ani 
cît îi trebuie Madonei pentru 
a obține o diplomă — facul
tatea poate pregăti doi tineri 
pasionați pentru știință.

Sub masca falsei inocențe, 
a Madonei, se ascunde chipul 
de tristă amintire al studen
tului de profesie de pe vre
mea regimului burghezo-mo- 
șieresc, apus pentru tot
deauna.

Madona uzurpează un loc 
în facultate ! Aceasta trebuie 
să i se spună direct, fără me
najamente.

Ce duce spre calitate
J-aJ

ne de valoare cinematografică 
intrinsecă.

Unele din aceste scene sînt 
de felul acelora care conver
tesc umorul verbal în umor de 
situații (-citești texiuj telegra
mei procurorului „fiind absent 
anchetă județ", și-l vezi simul
tan pe onorabilul într-o „an
chetă" furibundă cu țuică, lău
tari și dansuri la mînăstirea de 
la care se întoarce apoi cu 
„date“ prețioase = plocoane în 
formă de purcei de lapte, burdu
furi cu brînză și balerci cu 
vin pentru acasă), altele ex- 
plicitează în mod foarte plastic 
intrjga sinuoasă a telegrame
lor. De pildă, legătura între A- 
tenaisa Perioiu și generalul Gri- 
gorașcu, tot planul strategic 
plin de „macniaverlîcuri“t pe 
care-l pune la cale avoca
tul Costăchel Gudurău spre 
stupefacția dar și admirația lui 
Albert și Iordăchel, prietenia la 
biliard a celor doi opozanți po
litici, conservatorul și liberalul 
— simbol al cîrdășiej poli tide* 
nilor burghezi de nuanțe „dife
rite", pe spinarea poporului.

Căci „Telegrame" reprezintă 
o demascare cum nu se poate 
mai limpede a „monstruoasei 
coaliții" burghezo-moșierești, a 
mecanismului ei de funcționare, 
în film ne apare foarte clară 
ideea că, deși se certau cu spu
me la gură în bîlciul politic 
al vremii spre a-i amăgi pe 
naivi, liderii partidelor burghe
ze și moșierești făceau front co
mun în spatele cortinei de ri
goare întru spolierea tot mai 
brutală a poporului Costăchel 
Gudurau, reprezentant al opo
ziției, deschide campania in

cendiara împotriva lui Râul 
Grigorașcu, omul guvernului, 
pentru a se împăca mai tirziu 
cu acesta (ce bine e realizat în 
film clasicul „pupat toți piața 
endependenți") în momentul 
cînd i se aruncă un ciolan de 
ros — postul de avocat al sta
tului.

In această lumină scena re
constituirii juridice de 
procuror a scandalului 
„cafine“ este o găsire

către 
de la 

„ excep
țională a scenariului și regiei, 
cu o valoare cheie pentru înțe
legerea sîmburelui de idei al 
filmului. In această scenă este

Cronica
filmului

valorificat în mod magistral ro
lul măturătorului, rol introdus 
de scenariu, care are însă me
ritul de a nu denatura cu ni
mic patrimoniul caragialesc și 
care, în același timp, aduce în 
acest haos al descompunerii 
burgheze, și opus lui, și un e- 
rou pozitiv, reprezentant al po
porului exploatat și batjocorit, 
al poziției lui ofensive față de 
orînduirea burghezo-moșiereas- 
că. Această scenă, care se a- 
proprie foarte mult prin aspec
tul ei plastic de o reprezenta
re coregrafică a esenței con
flictului. ne aduce aminte de 
cerințele multor clasici ai ci
nematografiei care au stabilit o 
legătură între mijloacele artei

filmului șj cele ale baletului 
(vezi momentul din „Porte de 
lilas“ cînd Ren£e Glair îi pune 
pe copii să redea prin jocul lor 
pantomimic evenimente impor
tante pentru priceperea desfă
șurării subiectului filmului). Ce 
se intîmplă în fond în cafenea? 
Procurorul vrea să reconstituie 
după tipicul jurisprudenței 
scandalul dintre Râul Grigoraș- 
cu și Costăchel Gudurau și, ne- 
avînd pe altcineva la îrudemî- 
nă, î) folosește în această „co
medie" pe măturător. La început 
sărmanul om nu pricepe despre 
:e este vorba și nu vrea să in
tre în joc pentru ca, pînă la 
urmă, încadrîndu-se în „recon- 
stituțuire" să-și ia rolul mai 
mult decît în serios, gratificînd 
notabilitățile prezente cu o 
ploaie de lovituri de măturoi. In 
ațest fel ni se explică poziția 
omului din popor Împilat și ne
dreptățit, care este străin abso
lut politicii de cîrdășie a parti
delor burghezo-moșiereștl, nu 
vrea să participe la farsa de
mocrației batjocorite, la dema
gogia alegerilor și combimații-- 
lor de cabinet — dar care, o- 
îerindu-i-se ocazia, se răzbună, 
vărsîndu-șj năduful asupra re
prezentanților păturilor domi
nante, făcînd harcea-parcea din 
spectacolul politic atît de mi
nuțios pus la cale de ei.

Este regretabil însă că, pe 
alocuri, firul satiric al filmu
lui se subțiază, pierzîndu-și din 
intenistate. Așa se întîmplă în 
unele momente de legătură îi> 
tre episoade cînd substanța 
caustică e mai inconsistentă, în 
momentele de la cabinetul de 
miniștri, cînd ionul demascator

scade (poate și din cauza dis
tribuirii unor actori în roluri 
nepotrivite cu fizicul lor) și 
conflictul se rarefiază.

Meritelor incontestabile ale 
regiei și scenariului, Gh. Nagy 
și A. Miheles, ingeniozității ope
ratorilor Ion ®osma și Jean 
Pierre Lazar, li se adaugă 
creațiile de mare valoare ale 
unor nume prestigioase ale sce
nei romînești. în primul rî-nd, 
este vorba de infailibilul Gri- 
gore Valisiu-Birlic care, în ro
lul „martirului" Costăchel Gu
durau are, de pildă, în cli-pele 
cînd încasează cîte o porție din 
obișnuitele palme, un zîmbet de 
satisfacție și un licăr inimita
bil în ochi, relevînd „înțelep
ciunea" acelui care „va rîde la 
urmă", bucuria pentru exactita
tea cu care se îndeplinesc pre
viziunile și se desfășoară dispo
zitivele sale strategice. Ceilalți 
actori printre care Costache An- 
tondu, Al. Giugaru, Marcel An- 
ghelescu, Niki Atanasiu, Jules 
Cazaban. Remus C'omăneanu, 
Ștefan Ciubotărașu, Neamțu 
Ottonel, Carmen Stănescu, Do
rina Dane (mai puțin Mircea 
Șeptiiicf, Ion Antonescu-Cără- 
buș și Ovid Teodorescu) au 
fost de asemenea la înălțime. 
Trebuie remarcată de asemenea 
creația de valoare a tînărului 
actor Alexandru Lungu căruia 
regia filmului a avut buna In
spirație de a-i încredința rolul 
important al măturătorului Bu
suioc.

„Telegrame" este fără îndo
ială un important succes al ci
nematografiei noastre.

B. DUMITRESCU

șur ai. ă de colectivul
pentru obținerea unor 
de calitate, a scos în 
necesitatea ridicării calificării 
profesionale. Cele mai multe 
necazuri care ni s-au întâmplat în 
legătură cu calitatea țesăturilor 
s-au dovedit a fi strîns legate 
de gradul de calificare, de felul 
în care țesătoarele cunosc pro
cesul tehnologic, funcționarea și 
întreținerea războaielor. Și din 
păcate pînă acum, pentru țesă
tori, urzitori, vopsitori, într-un 
cuvînt pentru mundtori, în uni
tatea noastră n-a existat încă 
nici un curs de minim tehnic. 
Organizația U.T.M. — a negli
jat total faptul că la produsele 
noastre, calitatea este strîns le
gată și de calificare, și n-a or
ganizat nimic pentru ridicarea 
calificării. Se vorbește acum 
despre înființarea unor cursuri 
de minim tehnic. Firește este un 
lucru bun și foarte necesar. 
Sînt convins că aceste cursuri 
vor da roade în sensul că expe
riența practică însușită pînă a- 
cum va fi întregită de cunoștin
țele teoretice de la cursul de 
minim tehnic.

Și revenind la brigada 
noastră, un ultim aspect legat 
de eforturile pentru obținerea 
unor produse de calitate este cel 
al ajutorului reciproc în briga
dă. Intărindu-și spiritul de răs
pundere pentru munca pe care 
o fac, țesătoarele au început să 
se ajute între ele. Cînd există o 
coincidență în operații la un 
grup de războaie al unei țesă
toare, tovarășa de alături vine 
imediat și ajută ca suveicile să 
fie încărcate, sau firele înnodate. 
Cînd o țesătoare remarcă în 
spatele războiului vecinei un 
lucru în neregulă îl semnalează 
imediat. Adesea fetele se sfă
tuiesc în problemele ce se ivesc 
în mod neprevăzut. Astfel, res
ponsabila de brigadă o ajută 
pe Elena Neacșu, Popa Ioana 
pe Buzdrugă Trandafira etc.

In concluzie aș vrea să arăt 
că eforturile colectivului origăzii 
noastre pentru a realiza produse 
de calitate au dat anumite roa
de. Brigada, care în anul trecut 
rămînea în urmă cu îndeplinirea 
planului de producție și de ca
litate se achită acum de aceste 
sarcini. Ba chiar și le depă
șește. Pe luna februarie indicii 
planului de calitate au fost în
depliniți în proporție de 101,1 
la sută. Ga urmare a acestui 
lucru n-am mai avut producție 
dată la cupoane cu prețul re
dus — și ne-am îndeplinii cu 

102 la sută planul de producție.

brigăzii 
produse 

evidență

Perseverînd In acțiunile pe 
care le-a desfășurat pînă acum, 
colectivul brigăzii noastre vrea 
să obțină rezultate din ce în ce 
mai bune. Angajamentul nostru 
este ca pe luna martie să obți
nem o depășire a planului de 
producție cu 3 la sută, iar a 
planului de calitate cu 2 la sută.

Premiera
la 

cinematografele

Magheru

1. C Frimu

OÎUKH
o paobuer/t 
A ITUblOULUr

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 orașr’ natal"

Regia: V, Vengherov 
Imaginea : G. Markandjian 

Muzica : 0. Karavaiciuk



Un mare evenimentO hotărire a C, C, 
al U: T. C. L

PrTnz în cinstea 
delegației economice 

guvernamentale 
romîne 

aflate la Moscova

MOSCOVA 12 (Agerpres).
— TASS transmite; Comite
tul Central ai U.T.C.L. a exa
minat problema 
organizațiilor de 
pentru accelerarea construc
ției principalelor '
ale industriei și transportului 
declarate construcții comso- 
moliste unionale de șoc.

A fost aprobată o listă cu
prinzând o sută de asemenea 
obiective. Organizațiile com- 
somoliste din Ucraina, Ka- 
zahistan. regiunile Sverdlovsk, 
Irkutsk,’ Belgorod și Kursk 
au fost însărcinate să-și con
centreze atenția asupra dării 
în exploatare înainte de ter
men a unor noi întreprinderi 
pentru extracția și prelu
crarea minereului de fier.

Organizațiilor comsomo- 
liste li s-au indicat să a- • 
sigure participarea activă a 
comsomoliștilor și tineretului 
la construcția de noi fabrici 
de ciment.

In hotărîrea C.G. al 
U.T.C.L. se subliniază că in 
anul 1959 — primul an al sep- 
tenalului — pe șantierele 
comsomolîste unionala de 
șoc au fost date in exploa
tare 33 de întreprinderi a ie 
industriei metalurgice, chi
mice, energetice și de gaze* 
au fost electrificați și con- 
struiți 2.675 km. căi fera:e.

activității 
Comsomol

obiective

Doi tineri japonezi 
răpuși de un avion 
militar american
TOKIO. — După curo se 

anunță din Naha, centrul ad
ministrativ al insulei Oki
nawa, doi tineri din inso a 
leșima, situată la 10 km 
vest de Okinawa, au fost râ- 
niți de un avion militar cu 
reacție american care i-a ~ - 
traliat în timp ce stringeau 
tuburi goale de cartușe. A- 
cest incident a provocat in
dignare și proteste in- rindu- 
rile populației din Okinawa 
care este tot mai nemulțu
mită de ocupația militară a- 
mexicană.

„Jos mîinile de pe 
Klaus Walter!“
BERLIN. — Tineretul din 

Republica Democrată Ger
mană cere cu hotârîre eli
berarea lui Klaus Walter 
care se află într-o închisoare 
din Berlinul Occidental. A* 
cum două luni K. Walter, 
student al Universității hum- 
boldt din Berlin, a fost ares
tat de polițiști în Berlinul 
Occidental în timpul unei 
demonstrații de protest îm
potriva provocărilor naziste 
și antisemite în R. F. Ger
mană. El purta o pancartă in 
care se cerea îndepărtarea 
foștilor naziști notorii din 
guvernul vest-g.erman.

Comitetul de lupta pentru 
eliberarea lui Klaus Whiter, 
creat la Universitatea Hum
boldt, a convocat la 11 mar
tie o conferință de presă la 
care a cerut punerea ime
diată în libertate a tînăruiui 
student.

In seara de 10 martie a 
avut loc la Berlin un mare 
miting la care au luat parte 
profesorii, conferențiarii și 
studenții de la instituțiile de 
învățămint superior din capi
tala R. D. Germane, precum 
și studenți din Berlinul Oc
cidental.

Un mare grup 
de studenți arestați 
de poliția franchistă

NEW YORK. — în Spania 
nu contenesc represiunile 
împotriva tortelor democra
tice. După cum anunță agen
ția United Press Internatio
nal, la 11 martie poliția spa
niolă e arestat la Bilbao un 
mare grup de studenți și un 
profesor universitar pentru 
că au participat la o grevă.

MOSCOVA. — La Moscova 
a apărut în limba rusă volumul 
al doilea al memoriilor din 
timpul războiului ale lui Char
les de Gaulle (Unitatea 1942— 
1944). Primul volum al memo
riilor din timpul războiului a 
fost editat la Moscova în 1957.

GENEVA. - La 12 martie, a 
sosit la Geneva pentru a par
ticipa la lucrările Comitetului 
celor zece state pentru dezar
mare delegația sovietică condu
să de V. A. Zorin, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe 
al U.R S S.

PEKIN. După cum transmite 
agenția China Nouă, la 12 mar
tie au avut loc la Pekin trata
tive între Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stal al Republicii 
Populare Chineze, și B. P. 
Koirala, primul ministru al Ne 
palului.

WASHINGTON. — La 12 
martie Casa Albă a anunțat că 
președintele Eisenhower a ac
ceptat invitația guvernului por
tughez de a vizita Portugalia 
după încheierea conferinței la 
nivel înalt de la Paris din luna 
mai.

în viața politică a Franței
PARIS. 

Agerpres 
ore Înaintea începerii vizitei ofi
ciale a șefului guvernulai so
vietic in Franța, la Pari» pre
gătirile — attt pohtice cit și 
de pro'.ocol propr-u-zise — sint 
in toi. Printre primele te lit- 
cadrează vizita de două zile pe 
care o tace in capitala Fran ei 
primul ministru al Angliei, Mzc- 
mitian, vizită care, după păre
rea ziarului ..Combat” apărat 
sîmbătă dimineața, are crept 
scop ..să prejă'.eiică intreved» 
rile de săptămina viitoare din- 
tre generalul de Gaulle și Hrsș- 
ciov*. Presa franceză de r-**— 
a bor de-zâ de altminteri ia mai 
multe articole problema „con
fruntăm" poziției oocidentile 
a Ut pentru inteevedente eu 
N. S. Hrușciov. cit și pentru 
pregă.irea dosarului occidental 
al conferinței șef:ior de gu
verne.

In capitala Franței, ca și tu 
orașele situate pe itinerariul pe 
care 3 va parcurge N. S. Hruș- 
c.ov, se fac ultimele pregătiri.

Opinia publică din Franța, 
reprezentanții celor mai diferi’e 
cercuri leagă de vizita tat N. S. 
Hrușciov in Franța man spe- 
ran e și plasează acest eveni
ment in fnimea evemmeireter 
de politică exemă inrețisra e 
in ulumii ani in viața țărt. 
Aceasta reiese din nulatocanea 
declarațiilor ecourilor de pre
să consacra'e acestui evenunem- 
Ziarul „Combat* publică n 
interviu al prețedin e'm grupu
lui parlamentar LAR. și pre
ședinte al Comttetului parla
mentar Franța—L R S.S., RAY
MOND SCHMITTLEIN. In «cest 
in ervm se spune printre si
lele : „Sînt consta» de ex- 
trerna importanță pe care o 
are această intilntre. S*»- 
d ul contactelor la mietel c&- 
n.ștrilor Afacerilor Externe este 
de acum depănă. Șefii de aut 
trebuie si acttaoeze p k t 
parte și de cealil-ă ca toată he- 
năvoi.ita a rom perora i ie a 
ju.ige Ii an acnrtr.

MIȘQARE-A PENTRU PACE

— Corespondentul 
transmite: Cu 72 de In preajma 

sosirii iui 
N. S. Hrușciov 

la Paris
DA FRANȚA a publicat un co. 
murocai in care se arată el ma- 
joritatea francezilor ișteapă 
ca in.e ea in.Rn-rile care vor 
awa toc latre N. S. Hrușciov 
te de Gaulle .

Comunicatul dat publicității 
de UNIUNEA FEMEILOR 
1RANCEZE arată ci „convor. 
bir le intre d-1 Hrușciov »• t*- 
nerzl.l de Gaulle cu citevi 
»-p ăndm uiaurea indlmru la 
n.vet înalt trebuie sa ajute ca 
toate diferendele intre Mțaix 
să se regiemen eze prin 
eteri. a armele atomice 
interzise ți ca poȚoirele 
poată angaja pe calea 
irterii-.

In nltinnl timp n 
numeroase declarați ale 
rxf-'ătTor din viața ca 
francezi care sa'ztă apropiau

Un articol al lui

vizită a setului guvernului so
vietic. .Salut cu speranță vizila 
domnului Hrușciov in Franța 
ca o etapă importantă pe dru
mul cei mai frumos, drumul pă
cii*. a declarat scriitorul MAU
RICE DRUON. Cunoscutul re
gizor de film CHRISTIAN JAQUE 
a declarat că tratativele din
tre președintele Consiliului de 
Miniștri și șeful statului fran
cez vor contribui la o mai 
buni înțelegere intre cele două 
popoare și vor constitui un nou 
pas pe calea spre țdul princi
pal — întărirea păcii.

Scriitorul GABRIEL 
VALUER a subliniat 
persoana 
vede pe 
speran,e.

CHE- 
că in 

lui N. S. Hrușciov el 
mesagerul unei mari

U fie 
U ie 
oezar.

♦
12 (Agerpres). — La 

vinzare
PARIS 

Paris a fost pusă in 
broșura „Hruțoov tn Franța*, 
scrisă de Pierre Block, fost de
putat Autorul broșuri: il carac
terizează pe N. S. Hrușciw 
drept un eminent om de stat al 
epoci: contemporane, subliniind 
meritele sale in lupta pentru 
menținerea păcii.

Maurice Thorez

.MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite; Conducătorul 
delegației economice guverna
mentale romîne Alexandru Bîr- 
lâdearju, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Ro
mine și membrii delegației au 
participat la 12 martie la un 
prim of’rit în cinstea lor de A- 
ieksei Kosîghin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și pre
ședintele Comitetului de Stat al 
P.3- al l'.R.S.S.

Printre oaspeți se aflau Mihai 
Hrunicev, prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Pi nifi- 
căr'.i al U.R.S.S., Semion Skaci- 
kov. președintele Comitetului de 
Stat al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. pentru relații econo
mice externe, precum și Valerian 
Stan. însărdnat cu afaceri ad- 
interim al Republicii Populare 
Romîne.

In timpul prfnzului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor- 
dială, Aleksei Kosîghin și Ale
xandru Bîrlădeanu au rostit cu
vin târi-

------•------

In U.R.S.S.

Noi măsuri în sprijinul 
procesului Instructiv- 
educativ din școală
.MOSCOVA 12 (Agerpres). — 

T.ASS transmite: C.C. al 
P.C.U.S. ?i Consiliul de Miniștri 
al L'.R.S-S. au hotărît ca para- 

* ‘ ’ de 
ora- 
sate
8U-

edu-
A-

le! cu dezvoltarea rețelelor 
jcofi-mtemate să creeze tn 
șe. așezări muncitorești și 
șccL In care copiii să fie 
pravegrieați de profesori șl 
caturi -n tot timpul zilei, 
ees'e școli vor lua ființă de re- 
guă pentru elevii din primele 

și vor funcționa 
școală exis- 
care se 
încolo.

Un oraș recent apârut pe harta R. P. Bulgaria — Dimîtrovgnadul. Iat<5 
bulevarde ale acestui tînâr oraș.

frumoasei*

A început judecarea recursului 
în procesul lui

TASS
de 12

Manolis Glezos
ATENA 12 (Agerpres) 

transmite: Țn seara zilei 
martie Areopagul (Tribunalul 
Suprem al Greciei — n.r.) a 
judecat recursul în casație al 
lui Manolis Glezos și celorlalți 
patrioți greci condamnați în 
iulie 1959 de tribunalul mili
tar din Atena sub acuzația falsă 
de spionaj.

Apărarea cere casarea sen- 
tinței și revizuirea procesului, 
invocind incompetența tribuna
lului militar de a judeca acest 
proces, interpretarea și aplica
rea greșită a legii 375 și a unor 
articole din codul de procedură 
penală, precum și alte violări 
ale reginelor de procedură. Dacă 
Areopagul va admite recursul, 
procesul va fi trimis spre re- 
judevare unui tribunal civil.

La 12 martie apărarea a pre
zentat in fața Areopagului mo
tivele de recurs. Sentința va fi 
pronunțată peste 15 sau chiar 
peste 28 de zile.

★

PRAGA 12 (Agerpres). — 
După cum transmite Ceteka, se
cretariatul general al Organiza
ției internaționale a Ziariștilor 
a primit o scrisoare din partea 
lui Manolis Glezos, care este de
ținut Ia Închistarea Averoff din 
Alena.

Cbemlnd ’n scrisoarea sa la 
vg e=ța. Glezos felfierează pro- 
vocărite tasesae și căecsivi im- 
«oerra SeroocTiries ia sai multe 
scate dx E^rroa. cart aa dat 

b sSadgb ia risdo- 
atfcr ca wdero ieavo- 
tzîreaja -a»®- Ar B 

« croct —ag i. srix roazâ Gle- 
<»ra arwr. ca y-ar da 

aa te frenagă te
: faseis-

Scrisoarea 
lui D. Eisenhower 

adresată 
reprezentantului S.U.A. 

la Conferința 
de la Geneva

mului. Primejdia care amenință 
democrația este mare, deoarece 
activizarea elementelor naziste 
este un rezultat al politicii pro
movate de cercurile monopoliste 
Internaționale. In Grecia, scrie 
Glezos, antifasciștii sint perse
cutați, este înăbușit spiritul re
zistenței naționale, în timp ce 
criminalii de război sînt amnis- 
tiați sau puși în libertate în se
cret

In Încheiere. Manolis Glezos 
exprimă mulțumiri opiniei publi
ce democrate mondiale pentru 
protestele Împotriva arestării și 
condamnării democraților greci.

★

PRAGA 12 (Agerpres). — In
tr-o scrisoare adresată Tribuna
lului Suprem din Atena, Uniu
nea Internațională a Studenților 
cere anularea sentinței nedrep
te împotriva eroului național 
grec, Manolis Glezos și punerea 
lui In libertate. „Fapta lui Gle
zos, care a arborat drapelul grec 
pe Acropole, tn Atena ocupată 
de naziști, se spune în scrisoare, 
a lost un exemplu de 
pentru tinerii din toate 
tn care democrația era 
șită".

WASHINGTON 12 (Ager- 
preș). — La Washington a fost 
dată publicității scrisoarea a- 
dresată de președintele Eisenho
wer reprezentantului S.U.A., Fu 
M. Eaton, conducătorul delega
ției S.U.A. la consfătuirile Co
mitetului celor zece state pen
tru dezarmare, care încep la 15 
martie la Geneva. In această 
scrisoare, președintele declară 
că S.U.A. sînt hotărî te să cer
ceteze toate căile posibile pen
tru a găsi drumul spre dezar
marea generală. Nu trebuie să 
fim pesimiști, se spune în scri
soare. pe motiv că în trecut tra
tativele cu privire la dezarmare 
nu au fost încununate cu suc
ces. In- același timip însă nu tre
buie să ne așteptăm la succese 
imediate și mari, deși fără în
doială că am saluta un astfel 
de progres. Țelul S.U.A., se 
spune în scrisoarea președinte
lui, trebuie să fie încheierea 
unui acord cu privire la un con
trol echilibrat, pe etape și ga« 
rantat asupra armamentelor.

opt clise 
ta Localurile de 
teroe sau tn cele 
ccc’trte de acum

t

SemDarei CocTenției de colaborare 
explorări petrolifere 

și Reaiiil Greciei
pentru prosp&qiuni și 

între R. P. Romini
ATENA 12 (Agerpres). — 

La 12 carte s-a semnat la Ate
na Convenția de colaborare pen
tru prospecțiuni și explorar. pe
trolifere, precum și pentru livra
rea de utilaj petrolifer, între 
R. P. Romină și Regatul Gre
ciei.

Convenția a fost semnată tn 
numele guvernului R. P. Romi
ne de câire dr. Titus Cristurea- 
nu, vicepreședinte al Camere: de 
Comerț a R.P.R., iar in numele 
guvernului regal al Greciei 
către N. Martis, ministrul 
dustriei.

La semnare au participat 
Drînceanu, ambasadorul R. 
Romine în Grecia, precum 
alți membri ai Ambasadei 
mine. Din partea greacă au fost 
prezenți la semnare N. Pharma- 
kidis. secretar general în Minis
terul Industriei și alți funcțio
nari din Ministerul Industriei.

Pe baza acestei convenții, gu
vernul romîn și guvernul grec, 
animate de dorința de a dezvol-

de 
In-

Ion
P.
Și 

ro

peciir- $. i 
îjcrăn de foraj) a lâeâssx^ar 
de octroi in Grecia peinm Sta
tul Grec.

In aceeași ri. pe baza ccc- 
ven’.iei de colaborare semnate, 
s-a înche aț și primo! contract 
între întreprinderea de Stat pen
tru Cxnerț Exterior Jfodustrial- 
Export" și .Ministerul Indus’.ne 
al Greciei prin care se stabilesc 
detaliile colaborării iehntoe. pre
cum și lucrările ce urmeazâ să 
le execute. în prma fază de 
prospectare, un grup de tetan- 
cieni romîni. în regiunea din
tre Grevena și Kardisa.

Din pa-tea romină contrac
tul a fost semnat de Emanofl 
Țiulescu. consilier economic al 
Ambasadei R. P. Romîne la 
Atena, iar din partea greacă de 
N. Pharmakidis. secretar ge
neral al .Ministerului Industriei.

eroism 
țările 

Inăbu-

★
ATENA 12 (Agerpres).ATENA 12 (Agerpres). — A- 

genția France Presse anunță că 
guvernul grec a interzis șede
rea in Grecia a avocatului Da- 

Lambert din baroul Paris, 
sosit la Alena ca trimis al Li
gii drepturilor omului pentru a 
asista ca observator la procesul 
hd Manolis G’.ezos. Aceeași mă
sură a fost luata 
ziaristului Italian 
cehi, de la ziarul 
la Atena in același

Strauss în

------•------

și împotriva 
Dante Crui- 
.,Ora“, venit 
scop.

Grecia

SEKU TURE: Vrem 
să dezvoltăm relații 

de prietenie ți cu 
Germană 
F. Germană

R. O. 
ți cu R.

(Agerpres). — Re- 
politica externă a 

președin* 
de- 

........ .......   in
terviu acordat corespondentului 
agenției France Presse că prin
cipiul politicii externe a guver
nului Guineei este respectarea 
neutralității pozitive. Aceasta în
seamnă, a explicat el, 
rarea cu toate Țările, 
dent de orînduirea lor, -- 
logia, credința și rasa cetățeni
lor țărilor respective.

Această politică, a
Seku Ture, înseamnă că guver
nul Republicii Guineea va da un 
răspuns pozitiv la orice propu
nere de colaborare. Guvernul 
Republicii Guineea a intenționat 
și intenționează să mențină și 
să dezvolte relații economice și 
culturale cu R. D. Germană. El 
dorește de asemenea să-și dez
volte relațiile cu Republica Fe
derală Germană.

PARIS 12 
ferindu-se la , 
Guineei. Seku Ture, , .
tele Republicii Guineea a 
clarat la 11 martie intr-un

că Germania Occidentală nu s-ar 
da imaturi să folosească in
stalațiile militare ale Greciei. 
Strauss a reaf rtnat cS Germa- 
ma Occident al ă este interesată In 
situarea depozitelor sale mili
tare in alte Uri șt in posibili
tatea de a Mate teritoriul a- 
cestor Uri pentru instruirea 
B_odesvehrului.

Declarația In spiritul 
n*>i rece făcuta de 
focexăriie sale de a 
tn Grecia, sub pretextul Im 
ebrt al pericolului comunist.

col aho- 
indepen- 
de ideo-

subliniat

războ-
Strauss, 
recruta 

Inve- 
___ _ ,_________ _ , a- 
de?-.i pentru cursa înarmărilor 
au produs o impresie nefavora- 
t U in rindunle celor prezenți în

Ia
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Tradiții ale prieteniei a două mari popoare
La 15 martie, N. S. Hrușciov 

urmează să sosească la Paris. 
Pentru prima oară un șef al gu* 
vernului sovietic va vizita Franța. 
De aceea, călătoria solului păcii 
și prieteniei dintre popoare con
stituie pentru francezi un eveni
ment fără precedent.

Paralel cu aceasta francezii nu 
uită să reflecteze și asupra ca
racterului relațiilor franco-rusc 
și franco-sovietice care în de
cursul deceniilor și-au vădit în
semnătatea lor pentru destinele 
celor două țări.

Politicienii de la Paris cei 
mai clarvăzători din ultimii 150 
de ani au înțeles că edificiul di
plomației țârii lor nu poate fi 
construit decît pe fundamentul 
unor relații trainice cu Rusia «i 
apoi cu Uniunea Sovietică. In 
măsura în care Franța era mai 
fidelă sau mai puțin acestui 
principiu de politică externi. în 
aceeași măsură ea era mai pu
ternică sau mai slabă în cooflic- 
tele pe care Ie avea cu utilita
riștii de peste Rliin. De aseme
nea, însăși existența Franței ca 
mare putere fusese determinată 
întotdeauna de atitudine? prie
tenească a Rusiei și apoi a Lniu. 
nii Sovietice față de acest stat 
chiar și în acele cazuri cînd nu 
a existat o prietenie reciprocă 
de o egală intensitate din partea 
cercurilor oficiale de la ” 
De aceea, prezintă 
foarte succintă incursiune 
trecutul relațiilor franco-ruse 
franco-sovietice.

...Anii 1814—1815 au marcat 
prăbușirea definitivă a aventuri 
lor napoleoniene. Franța se află 
înaintea unei epoci dure. Parisul 
se găsea sub ocupația trupelor 
..celor patru împărați**. I se pu 
teau atunci impune Franței ră 
pirea unei părți însemnate a te 
ritoriului ei, despăgubiri tabu 
loase. Anclia, Prusia și Austria 
intenționau ca Franța să devină 
un stat cu o influență minoră în

Paris, 
interes o

în 
te

lume. Prusia rivnea tâ-și întinai 
posesiunile, să dobiodeasrâ 
Alsacia, Loreoa. Franche Comte, 
departamentele Nord și Maseile. 
o parte din Ardennrs. să obțină 
reparații grele și să readucă vre
murile negre prerevoluționare ; 
Anglia sprijinea pretențiile pro- 
sace. Și totuși. Franța și-« ®«’ 
ținut integritatea teritorială, * 
dispus de deplina sa suveranitate 
de stat, ba. chiar i se și aeordan 
teritorii pe care nu le deținea 
înainte de anal 1792- Franța a 
rămas mare putere, a fost salvată 
de amputare.

Cui se datorește faptul ei făl
cile miiîtarișrilor prusaci ©e •« 
pregăteau sâ meMere «odioasa 
țară a revelației’ elimpânean in 
gol, râmuund fără pradă ? 5a-
mai diplcxnațrei ruse din aed
timp care impuse«e Angliei.
Prusiei și Austriei tratatul de 1« 
Paris din 30 mai 1814. tratat re 
na a putut G clintit *uci măcar 
de Congresul de la ' irna dm 
același an. Prin acel tratat Ro
șia a proclamat pnaripiul indi- 
viribilității teritoriului francez 
și a susținut necesitatea unei 
Fraațe puternice. întrucit creș 
terra in perspectivă a torței mi- 
Etare prusace cerea însăși trăi
nicia Franței. In octombrie 1814. 
diplomatul francez Talleyrand 
acria că dacă Prusia va proceda 
așa cum va voi «ea va forma >■ 
puțini ani o monarhie militară 
foarte periculoasă pentru veci 
nii ei".

—Au trebuit să intervină ero
rile fatale din anii 1866 — 1870 
ale lui Napoleon al IH-lea care 
practica o po’ilică de duplici 
tate fața de Rusia, năruind a- 
lianța dintre rele două țâri, pen 
tru ca Franța să se eâseascâ 
sinsurâ în fata militarișlilor 
prusaci, șă fie infrintâ la Sedan : 
iar dacă Franța nu fusese eo 
tropită în întregime de prusaci 
acest lucru se datorește -le ase 
menea Rusiei care a obligat Pru-
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Agadir locuite de populația ber, 
beră.
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țro:.tutu1 de marxism-leninism 
de ae Sngă C.C al P.C.U.S. va 
ed:*-a tn cxrrtnd cartea „Editarea 
s 6 operelor lui V. I.
Le- c". Această carte va oglindi 
r*sp -jL-ea largă a nemuritoare, 
kpr opere ale lui Lenin, triumful 
ideitoe leniniste tn toate țările 
romii- Ziarol ..Prevde* din 11 
mărite a publicat unele dat» ex. 
teasc din această carte.

3B ȘI3 00CI exemplare - «testa 
este tirajul global al operelor tei 
Lenin, editate tn 8S de limbi tn 
Un:unee Sovetieă din 1917 ptnă 
tn I9&9. Dința e eces'ea 17 001 000 
de exempere sa fost ed;*-ate !n 
» de limbi străine. In sia-ă de 
d fentele cărti te teroțatei la Ites. 
ba rasa șa te I-»', popoarelor 
U B s S . se edaeuă opere te 
aitegeri de were ete ta V I. Le- 
aia la Ti* ■3'ît

Ta sîri W Le.
b ~ 43 *i S de hnxtri
— ti «eocene ța îa

■■w îC'H 4» L XESCO. a- 
raU ci e t cee X XT 4e opere 
• > -ierutx— yjgresve 
H 55 de H «5. Pri
mus «vr Le« peree >ui
Ler-m ; fcj d țâri eu tost

?s editate 371 de X*-*® 
ate hm Leorw

M LEGĂTURĂ CU CUTREMURUL 
DE LA AGADIR

Dip4 «“ui» a ramă agen‘i:le de 
presă rn urma cu-remuruluî ca
tastrofal care a transformat în 
ruine orașul \cad?. »a 29 tebrua. 
rie. provoci nd m a c*ca
12 000 persoane, au fos< distruse 
de asemenea trei sate din regiu-

STAS 3452 52.

PREMIILE LA CONCURSUL 
INTERNAȚIONAL DE PIAN 

„FR. CHOPIN"

La 12 martie a luat sftrșît 
Concursul internațional de pian 
,.Fr. Chopin" organizat ou prile
jul sărbătoririi a 150 de anl.de 
la nașterea marelui compozitor 
po c iez. După cum anunță a- 
geTia PAP etapa finală a 
concursului fost cîștigată de 
tinărul pianist italian Maurizio 
Polini. în vîrstă de 18. ani, care 
a fost distins cu premiul I. Ce^ 
'.ea?.e premii au fost acordate 
următorilor concurenți : 2) Irina 
Zarițkaia (U R.S.S.) ; Tania Ac- 
hot-Harutunîan (Iran) ; 4) Li
M n-cian (China) : 5) Zinaida Ig- 
nateva (U.R S.S.) *, 6. Valeri
Kastielski (U.R.S.S ).

REVISTA A LUCRATORILOR 
DIN TEATRE DIN U.R.S.S. 

Șl ȚĂRILE DE DEMOCRAȚIE 
POPULARA

După cum transmite agenția 
Ceteka, la 11 martie a luat sfir. 
fii prima consfătuire internațio
nală a lucrătorilor din teatre din 
Uniunea Sovietică Polonia, Un» 
garia, Rom-nia, Bulgaria șl Ce. 
hoslovacia. La consfătuire au par
ticipat de asemenea reprezentanți 
ai Ministerului Culturii al R. D. 
Germ ine Participanta la consfă
tuire au discutat planul de cola, 
bazare pe anul In curs.

Tn conformitate cu acordul sem
nat la // martie se va edita o 
revină comună a lucrătorilor din 
teatre din U.R S.S și din țările 
de democrație populară. Revista 
va apare odată pe an in trei 
limbL

anl.de

