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Muncitorii de la uzinele „Klement Gottwald" din Capitala discută cu mult interes Chemarea 
la întrecere socialistă în cinstea celui de al lll-lea Congres al P.M.R., publicată în ziarele de 

ieri.
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cel mai important
Dg mulgătorul Gheorghe Bo* 

cioc se apropie un băiat țînăr, 
mulgător ca și el. îl bate pe umăr 
și-i spune tare, răspicat, hotărît.

— Luna asta te las pe jos, nea 
Bocioc. Obțin mai mult Idpte 
decît dumneata.

— Bine nunzule, bine, răspun
de liniștit Bocioc. Fața lui li
niștită nu trădează nici neliniște 
și nici surprindere. Numai mul
țumire. Da, mulgătorul Bocioc 
e fericit că fostul său „elev'* 
a ajuns să se întreacă cu din- 
sul. Privește în urma tînărului 
care s-a mistuit undeva printre 
acareturile gospodăriei.

Comunistul Gh. Bocioc ră- 
mine o clipă singur cu aminti
rile ...

Era pe la începutul anului 
1959. Sectorul zootehnic al gos
podăriei ogricole de stat Cin- 
deșii, regiunea Ploești, abia se 
înfiripase. Totul se cerea desă- 
vîrșif, îmbunătățit, împlinit. To
tul, de la hrana vacilor pină la 
mulsul lor. Dar mai ales trebuiau
„schimbați** unii oameni, atitu
dinea lor față de muncă. Unii 
mulgători se achitau în mod me
canic de îndatoririle lor profe
sionale. Făceau totul de min- 
tuială, fără tragere de inimă. 
Toate acestea dovedeau că ei nu 
ajunseseră încă să înțeleagă im
portanța răspunderii ce le reve
nea în desfășurarea în bune con- 
dițiuni a procesului de produc
ție în sectorul lor de muncă. De 
aceea rezultatele obținute de ei 
erau nesatisfăcătoare. Producția 
de lapte pe cap de vacă era mult 
scăzută față de producția ce pu
tea fi obținută de la vacile de 
rasă Switz.

Toate acestea nu-i dădeau 
pace mulgătorului Bocioc. A 
analizat totul și a chibzuit în
delung. Da, situația sectorului 
zootehnic putea fi îmbunătățită. 
Vacile puteau da o producție 
mai mare de lapte. Vițeii pu
teau crește mai repede. Cu o 
condiție însă: aceea a dezvoltării 
spiritului de inițiativă și răspun
dere, a ridicării nivelului poli* 
tic și profesional al tuturor mem
brilor brigăzii. Asta era convin
gerea lui. Convingere pe care i-a 
împărtășit-o deschis intr-o discu
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Elevii 
în sălile de sport, 

pe stadioane

Lucrări 
pentru extinderea 
terenurilor irigate

In gospodăriile agricole de 
stat din întreaga tară se des
fășoară lucrări pentru extinde
rea terenurilor irigate. Datorită 
investițiilor mari făcute în ulti
mii ani; suprafața totală ame
najată de aceste unități . este 
acum de aproximativ 4 ori mai 
mare decît aceea existentă în 
întreaga țară în cursul anului 
1938.

Pentru realizarea unor pro
ducții crescînde de pe aceste 
terenuri, Departamentul gospo
dăriilor agricole de stat a luat 
recent noi măsuri organizatori
ce, printre care selecționarea ca
drelor și alcătuirea brigăzilor 
de culturi irigate.

La Salonta, Arad, Caracal, 
Oltenița, Călărași. Brăila și Iași 
au avut loc zilele acestea con
sfătuiri interregionale în vede
rea îmbunătățirii muncii pe te
renurile irigate ale gospodăriilor 
agricole de stat. La consfătuiri 
au participat sute de lucrători 
din acest sector de activitate, 
care urmează să muncească a- 
nul acesta pe 80 000 ha de te
ren-

Au fost prezentate referate 
privind folosirea utilajelor me
canice de pompa re și de produ
cere a ploii artificiale, folosirea 
și Întreținerea rețelei de canale 
etc. Referatele au fost însoțite 
de demonstrații practice. >

(Agerpres)'/

Lucrul
ție, inginerului zootehnist Aurel 
Dună.

— Sectorul nostru poate da un 
randament mai mare, a spus el. 
E drept că ne izbim de unele 
greutăți ce nu pot fi încă înlă
turate. De pildă, la adăpatul vi
telor. Scosul și căratul apei cere 
un efort deosebit și cere mult 
timp. Timp pe care l-am putea 
întrebuința mai cu folos. Apoi 
lipsa porumbului siloz din hra
na vacilor. • Asta se resimte în 
producția de lapte. Dar după 
mine mai importantă decît aces
tea toate e lipsa de personal 
calificat. Oamenii îngrijesc vi
tele după cum socot ei că i mai 
bine. Nu cunosc prescripțiile ști
ințifice și nici metodele cele 
noi. Va trebui să-i punem în cu
rent cu toate.

Au discutat mult și amănun
țit. Și ca urmare a acestor dis
cuții rodnice s-a deschis în ca
drul gospodăriei un curs de ca
lificare pentru îngrijitorii de a- 
nimale. Toți cei 17 îngrijitori 
din brigada zootehnică au deve
nit în felul acesta elevi. Elevi 
dornici să-și însușească metodele 
științifice de îngrijire a bovine
lor.

Lecțiile întocmite și predate 
de către inginerul utemist Dună 
i-au ajutat pe cursanți să-și în- 
sușeoscă o serie de cunoștințe 
noi, folositoare privind îngriji
rea și hrănirea animalelor in 
vederea obținerii unor producții 
sporite, l-au ajutat să-și îmbu
nătățească considerabil munca.

Multe din deficiențele de pină 
atunci au fost înlăturate. Produc
ția medie de lapte pe cap de 
vacă a crescut simțitor. Rezul
tate îmbucurătoare s-au obținut 
și la îngrijirea vițeilor. Sporul 
zilnic de greutate a ajuns în me
die de 700 de grame.

Dar lucrurile nu se puteau 
opri aici. Comunistul Bocioc 
observa încă multe deficiențe. 
Experiența lui de mulgător vechi 
nu-l putea înșela. De pildă, tâ

Pe zi ce trece, foto-amatcrismul cucerește noi și noi edepți. 
Printre cei mai frecvenți sînt desigur și elevii clujeni Kadar Bo- 

garka,’Nemeș llona și Moldovan Ovidiu.

0 interesantă acțiune a metalurgiștilor din Bîrlad
La Fabrica de rulmenți din 

Bîrlad a pornit de curind o in
teresantă acțiune în scopul pre
lungirii duratei de funcționare 
a mașinilor și utilajelor între 
două reparații capitale.

Muncitorii George Darie și 
Ion Tănase din secția de repa
rații care lucrează împreună la 
o mașină de frezat s-au anga
jat ca printr-o exploatare rațio

nărul mulgător Ion Diaconescu, 
deși avea in grija sa numai voci 
bune, obținea încă producții 
scăzute de lapte. Iordan Brato- 
sin la fel. Vițeii îngrijiți de 
Anica Dugheana și de A nea An- 
dronache, înregistrau încă un 
spor zilnic de greutate destul de 
redus.

Toate acestea dovedeau că nu
mai cunoștințele tehnice nu erau 
de-ajuns. Oamenii trebuiau fă
cu ți să înțeleagă de ce anume 
e necesară aplicarea în practică 
a acestor învățăminte. Să simtă 
din lot adîncul ființei lor că 
aici, în sectorul în care muncesc 
ei. au de îndeplinit o sarcină de 
răspundere. Că fiecare litru de 
Icpte obținut in plus înseamnă 
un aport la creșterea bunăstării 
oamenilor muncii. Și a hotărît 
să-i ajute să înțeleagă acest 
lucru.

Citeva zile la rînd a urmărit 
felul în care ulemistul Diaco
nescu administra furajul celor 
șapte vaci îngrijite de el. Mul
gătorul făcea treabă de mîntuia- 
lă. Îngrămădea nutrețul în iesle.

Și nici de umezit nu-l umezea 
îndeajuns. Nutrețul răminea us
cat. Și firește, vacile nu consu
mau cu plăcere hrana distri
buită în asemenea condițiuni.

— Ascultă, mă Ioane, i-a spus 
el într-o zi. Tu poți să-mi spui 
ale cui sînt vacile pe care le în- 

?
— Cum adică ? s-a mirat tî- 

nărul mulgător. Ale gospodăriei, 
ale cui să fie !

— Dar nutrețul ?
— Păi... tot al gospodăriei. Da 

de ce mă întrebi ?
— Gindeam c-oi fi crezut că-s 

ale nimănui, de-aia te-am între
bat. M-am uitai cum dai tu nu
trețul. E păcat. Asta-i risipă. 
Vacile abia de închid gura în 
el. Și rămîn flăminde cu toate
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nală și printr-o mai bună îngri
jire să prelungească durata de 
funcționare a mașinii cu încă 
un an, astfel ca reparația capi
tală care trebuia efectuată în a- 
cest an să poată fi amînată 
pentru anul viitor. De asemenea 
muncitorii Gh Bejan și Con
stantin Munteanu de la secția 
sculerie și-au luat angajamen
tul să prelungească durata de 
funcționare a mașinii între două

Manifestări 
consacrate 
aniversării 

iui V.I. Lenin
Apropiata aniversare a 

nașterii lui Vladimir Ilici 
Lenin prilejuiește in întreaga 
țari organizarea a tot mai 
multe manifestări consacrate 
acestui important eveniment.

★
Cu prilejul celei d?.a 90-a 

aniversări a nașterii lui V. I. 
Lenin, fntr-o sală a Muzeu
lui Lenin-Stalin din Capi
tală au fost expuse materiale 
și documente privind răs- 
pindirea în țara noastră a 
operelor genialului învățător 
și conducător al proletariatu
lui. Sint expuse, printre al
tele, articole ale lui Lenin 
care au apărut in presa mun
citoreasca din țara noastră 
începind din anul 1911 pină 
la crearea Partidului Comu
nist Romîn. O parte din fo
tocopiile acestor materiale 
sînt expuse pentru prima 
oară. Sînt prezentate aici 
broșuri și culegeri de arti
cole ale lui Lenin tipărite în 
tipografiile ilegale ale P.C.R. 
ca și primele cărți editate de 
partid după eliberarea țării 
noastre. Un stand mare o. 
glindeșie cele 112 titluri a- 
părute în 5.500.000 de exem
plare ale operelor lui Lenin, 
editate din 1944 pnă în 
martie I960.

Sînt expuse, de asemenea, 
fotografii ale întreprinderi
lor și instituțiilor din țara 
noastră care poartă numele 
lui Lenin precum și oper* 
de artă ale pictorilor și sculp
torilor romîni, piese de tea
tru jucate pe scenele teatre
lor noastre și care oglindesc 
mommte din viața și acti
vitatea lui Lenin.

★
în București, numeroși ti

neri au ascultat în după-a- 
miaza zilei de miercuri, la 
Casa de cultură a tineretu
lui din raionul 23 August, 
conferința intitulată „Lenin 
despre educația tineretului", 
în continuare a fost prezen
tat filmul „Comunistul".

♦
In fața cadrelor didactice, 

studenților și salariațilo? 
Conservatorului de stat „Ci- 
prian Porumbescu" a fost 
expusă în aceeași zi o confe
rință despre ,,Lenin și mu
zica". Artistul Septimiu Se
ver a citit poezii consacrate 
marelui dascăl al proletaria
tului mondial, după care a 
urmat filmul „Aici a trăit 
Lenin".

★
în fața metalurgiștilor de 

la Uzinele „Vasile Tudose"- 
Colibași, regiunea Pitești, 
tov. Alex. Rîmbu, secre
tar al comitetului regional 
de partid, a vorbit despre 
viața și opera lui V. I. Lenin. 
Asemenea adunări au avut 
loc în peste 30 cămine cul
turale și 12 întreprinderi in
dustriale d:n raionul C.mpu. 
lung Mușcel, la care au par
ticipat mai mult de 9.C00 de 
oameni ai muncii.

Din inițiativa Consiliului 
regonal A.R.L.U.S., la ca
sele ra:onale de cultură au 
avut loc, cu sprijinul școli
lor populare de artă, seri li
terare intitulate ,,Lenin in 
amintirea contemporanilor". 
S-au organizat de asemenea 
două expoziții intitulate „Mu
zeul Lenin din Moscova*4, 
care au fost deschise la clu
bul metalurgiștilor de la 
Uzinele ,,Vasile Tudose" și 
la clubul petroliștilor din Pi
tești.

★
In prezent cele peste 7.000 

de formații artistice de ama
tori din cuprinsul regiunii 
Constanța se pregătesc in
tens pentru sărbătorirea ce
lei de-a 90-a aniversări a 
nașterii lui V. 1. Lenin, Pen
tru a le sprijini în alcătuirea 
unor programe artistice cit 
mai bune, Casa regională a 
creației populare a trimis ca
selor de cultură și căminelor 
culturale broșura „Sub stea
gul Iui Lenin", care cuprin
de versuri, coruri și o piesă 
de teatru intr-un act, adec
vate sărbătoririi aniversării 
nașterii marelui Lenin.

(Agerpres)

Plecarea 
tov. V. Vilcu 
Ia cel de*al 

12-lea Congres 
al P. C. din Finlanda

Miercuri dimineața a plecat 
spre Finlanda tovarășul Vasile 
Vîlcu, membru supleant al C.C. 
al P.M.R., prim-secretar al Co
mitetului regional Constanța al 
P.M.R., care va reprezenta Par
tidul Muncitoresc Romîn la csl 
de-al 12-lea Congres al Partidu
lui Comunist din Finlanda.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost de față tovarășii 
Elena Lascu lordăchescu, Va
sile Patilineț, Sorin Toma, Ghi- 
zela Vass, Pavel Țugui, llie 
Verdeț, activiști de partid.

(Agerpres)

reparații capitale cu încă un an 
și jumătate-

La secția sculerie 20 de mun
citori și-au luat asemenea an
gajamente. Și în alte secții ale 
fabricii, tot mai mulți munci
tor: se angajează să întrețină 
astfel mașinile îneît să le pre
lungească viața între două re
parații capitale.

(Agerpres)

>

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Ineretului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Vizita președintelui Sukarno
Mitingul de pe stadionul Republicii

Miercuri după-amioză pe sta
dionul Republicii a avut loc un 
mare miting al oamenilor mun
cii din Capitală, cu prilejul vi
zitei în țara noastră a președin
telui Republicii Indonezia, dr. 
Sukarno.

Stadionul Republicii era îm
podobit sărbătorește. Deasupra 
tribunelor se aflau portretele 
președintelui Sukarno, președin
telui Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a R.P. Romine, Ion 
Gheorghe Maurer și președinte
lui Consiliului de Miniștri al 
R.P. Romine, Chivu Stoica, înca
drate de steaguri cu culorile 
naționale ale celor două țări 
prietene și de urări închinate 
prieteniei romîno-indoneziene, 
păcii și colaborării internațio
nale.

In incinta stadionului se aflau 
mii de tineri în pitorești cos
tume naționale din diferite re
giuni ale țării și tineri sportivi, 
în tribune erau peste 40.000 de 
bucureșteni veniți să salute pe 
înaltul oaspete indonezian. In 
semn de prietenie ei fluturau 
stegulețe romînești, și indone
ziene.

Urale entuziaste au salutat a- 
pariția președintelui Indoneziei 
și a conducătorilor stalului no
stru. Împreună cu președintele 
Sukarno și persoanele oficiale 
indoneziene ce l însoțesc, în 
tribuna oficială au luat loc to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
membru al Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, prim secretar 
al C.C. al P.M.R., Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Alexandru Drăghici, Ale
xandru Moghioroș, Dumitru Co- 
liu, general de armată Leonlin 
Sălăjtm, Ștefan Voitec, Anton 
Moisescu, Gherasim Popa, Gheor
ghe Stoica, Avram Bunaciu, llie

Cuvîntarea tovarășului
Ion Gheorghe Maurer

Cuvîntarea 
Indoneziei,

Stimate domnule președinte,
Stimați oaspeți,
Dragi prieteni și tovarăși, 
îngăduiți-mi în primul rînd 

să exprim marea noastră bucu
rie de a-1 întîmpina astazi în 
mijlocul cetățenilor din Capitală 
pe președintele și primul mi
nistru al Republicii Indonezia, 
marele fiu al poporului indone
zian, dr. Sukarno.

In persoana doctorului Sukar
no noi salutăm pe însufkțitul 
patriot și luptător pentru elibe
rarea țării sale de sub domina
ția colonială, pe eminentul om 
politic, conducătorul Indoneziei 
iubitoare de pace și progres. 
Adresăm de asemenea un căl
duros salut celorlalți înalț; oas
peți indonezieni.

Primirea călduroasă făcută 
președintelui Sukarno la Bucu
rești și în celelalte localități vi
zitate este o expresie a prețuirii 
pe care poporul romîn o acordă 
conducătorului Indoneziei inde
pendente, o mărturie a sentimen
telor de prietenie pe care le nu
trește față de eroicul popor al 
acestei țari. >

Din timpuri străvechi, în miile 
de insule care alcătuiesc Indo
nezia, a fost făurită o civilizație 
înfloritoare care a dăruit omeni
rii prețioase opere de artă. Domi
nația colonială de peste trei 
veacuri a pricinuit mari suferin
țe poporului indonezian.

Cu calda simpatie a fost ur« 
mărită în țara noastră lupta grea 
și plină de sacrificii dusă de 
acest popor pentru elibera
rea patriei sale, pentru indepen
dența națională și un viitor mai 
bun. Spre satisfacția întregii o- 
meniri atașate țelurilor libertății 
și progresului, această luptă a 
fost încununată de victorie, iar 
pe arena istoriei a apărut acum 
15 ani, Republica Indonezia, li
nul din marile state ale Asiei.

In acest eveniment și-a găsit 
o nouă și puternică oglindire 
faptul că în zilele noastre nu 
există forță în lume care să poa
tă înăbuși mișcarea de eliberare 
națională a popoarelor subjuga
te, năzuința lor spre o dezvolta
re de sine stătătoare-

Scuturînd jugul de veacuri al 
colonialismului, poporul indone
zian a pășit pe calea consolidă
rii independenței țării, a lichidă
rii nefastei moșteniri rămase în 
viața sa economică și socială de 
pe urma dominației imperialiste, 
pe calea dezvoltării culturii și 
economiei sale naționale.

Poporul romîn, căruia îi sînt 
scumpe idealurile libertății și 
progresului, îșj exprimă satis
facția față de realizările dobîn- 
dite pe această cale de Republi
ca Indonezia. Noi urăm din toa
tă inima harnicului și înzestra* 
tul ui popor indonezian noi suc
cese în activitatea sa creatoarei

Murgulescu, și alți membri ai 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale și ai guvernului, precum 
și Pavel Silard, ministrul Repu
blicii Populare Romîne la Dja
karta.

Sînt prezenți conducători ai 
instituțiilor centrale și ai organic 
zațiilor obștești, ziariști romîni 
și străini.

Au fost intonate Imnurile de 

în realizarea unui viitor în care 
— așa cum spunea președintele 
Sukarno — in Indonezia va ră
suna pretutindeni „zumzetul ma
șinilor și tractoarelor".

Republica Populară Romînă și 
Republica Indonezia sint despăr
țite — cum se spune — prin 
mări și țări. Condițiile lor de 
dezvoltare nu au fost aceleași, 
în istoria popoarelor ronrn și 
indonezian există totuși unele a- 
semănări. Poporul ronfn a dus 
și el o luptă grea împotriva do
minației politice Ș* economice a 
puterilor imperialiste și a dat 
mari jertfe de sînge pentru a-și 
cuceri libertatea și independența.

Lu‘ndu-și soarta în propriile 
mîini, poporul nostru, călăuzit 
de învățătura marxist-leninistă, 
a pășit pe calea socialismu
lui, înfăptuind în patria sa 
mari transformări înnoitoare. 
Astăzi poporul romîn culege roa
dele eforturilor sale creatoare. 
Romînia, odinioară o țară cu o 
economie înapoiată, a devenit 
în scurtă vreme țară cu o in
dustrie și agricultură în plină 
dezvoltare. Uzinele șj fabricile 
noastre dau în mai puțin de trei 
luni o producție echivalentă cu

(Continuare în pag. 3-a)

Din tribunele stadionului, bucu reștenii îi aclamă pe inalții 
oas peți, 

foto: AGERPRES

In tribuna oficială.

stat ale Republicii Populare Ro
mîne și Republicii Indonezia.

Mitingul a fost deschis de 
președintele Sfatului Popular al 
Capitalei, Dumitru Diaconescu, 
care, în numele populației Bucu- 
reștiului, a adresat oaspeților un 
călduros salut.

A luat cuvîntul președintele 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, Ion Gheorghe Maurer. 
Cuvîntarea sa a fost subliniată 
in repetate rînduri de aplauze.

Dragii mei prieteni și tova
răși,

Mă aflu de două zile în Ro
mînia și mă simt cu adevărat 
foarte fericit. Romînia este si
tuată foarte departe de Indone
zia, mii și mii de kilometri des
part cele două țări. Țara mea 
este o țară cu climat călduros, 
în Indonezia noi nu cunoaștem 
iarna, acolo întotdeauna este 
primăvară și vară, iar natura 
es‘e mereu verde. Acum mă aflu 
în Romînia unde vremea — 
chiar și astăzi — este nițel cam 
răcoroasă. Sînt îmbrăcat cu un 
palton, mîinile îmi sint reci; vă 
asigur însă că înlăuntrul meu, 
în inimă simt căldură, datorit! 
prieteniei dv. Dv. mă salutați cu 
entuziasm, mă salutați cu o 
prietenie plină de căldură, mă 
cinstiți, dar cinsfindu-mă pe mi
ne. dv. cinstiți de fapt poporul 
indonezian. Cînd am răspuns 
discursului de bun venit rostit 
la aeroport de dragul meu prie
ten, președintele Maurer, am 
spus că fără poporul meu eu nu 
aș reprezenta nimic. Salutul pe 
care vi-1 aduc din partea poporu
lui indonezian este un rezultat 
al luptei poporului meu. Onorîn- 
du-mă pe mine, dv. onorați po^ 
porul meu, lupta sa.

' A luat apoi cuvîntul preșe
dintele Republicii Indonezia, 
dr. Sukarno. Cuvîntarea rostită 
de solul poporului indonezian a 
fost primită cu căldură.

Zecile de mii de bucureșteni 
prezenți pe stadion au ovaționat 
îndelung pentru prietenia romî- 
no-indoneziană, pentru pace si 
colaborare între toate popoarele 
lumii.

( Agerpres)

președintelui 
dr. Sukarno

De ce cinstiți dv. lupta, po
porului meu ? Pentru ca țelurile 
urmărite prin lupta poporului 
meu sînt țeluri cu care dv. sta- 
teți de acord. Care este obiecti
vul luptei poporului indonezian ? 
Obiectivul ei este libertatea, pro
gresul, pacea. Dragii mei prie
teni, ați mai simpatiza voi oare 
cu lupta poporului indonezian 
daca ea nu ar fi îndreptată spre 
obținerea libertății, spre înlătu
rarea opresiunii, exploatării, CO. 
lonialismului, imperialismului, ca-' 
pitalismului ? Nu. Dv. simpati
zați cu lupta poporului indone. 
zian, deoarece scopul ei este 
pacea, libertatea, socialismul. 
Pentru aceste țeluri luptă nt> nu
mai poporul indonezian. Milioa
ne și milioane de alți oameni 
luptă pentru aceeași cauză, lată 
de ce noi, indonezieni, rom'ni, 
alături de toți oamenii progre
siști din lumea Întreagă, avem 
încrederea că vom învinge. Va 
veni ziua cînd fiecare om ln lu
me Se va bucura de socialism. 
Va veni ziua cînd nu va mai 
exista nici un fel de oprimare.

In cuvintele „Salam hangal 
kepoba radejat Indonesia" 
(Salut călduros poporului indo 
nezian), știți ce înseamnă „Sa. 
lam“ ? Acesta nu este doar ut 
cuvînt de saint. „Salam" Inseam 
nă și pace. Probabil că dv. știț 
că uneori oamenii se salută u 
nul pe altul cu cuvintele „Salari 
alaicain". Aceasta inseamn; 
„pacea să fie cu tine". Din acea 
stă cauză, frați și surori, trebui 
să luptăm pentru pace.

Am dat poporului indonezia 
o lozincă. Această lozincă est 
„Usdek". „U“ reprezintă inijia 
la, în limba indoneziana, a nv 
meluî Constituției din 1945. ant 
în care am dobîndit independer 
ța. Tn Constituția din 1945 s 
proclamă că tot pămîntul și b< 
gățiile solului și subsolului cor 
stițuie proprietate de stat și tr< 
buie sa fie administrată pe ba? 
principiilor socialiste. Litera „S 
înseamnă socialism. Litera ,',C 
înseamnă democrație ; adevărat 
democrație politică șj econom 
că, care asigură libertate 
prosperitate poporului. Litera „E 
înseamnă economie dirijată' 
,.K" înseamnă identitate indom 
zianâ.

Această lozincă, dragii m 
prieteni, reflectă foarte bine hi 
tărirea poporului indonezian < 
a fi o națiune liberă, complet 1 
beră și avind Înăuntrul statul 
o societate socialistă.

Dragul meu, președinte Maur, 
a spus că o parte din terito.-i 
Indoneziei este încă sub domin 
ț>a colonialismului olandez. L 
crul acesta este adevărat.' Iri 
nul de Vest este încă sub dorr 
nație olandeză. Luptăm pent: 
libertatea lrianului de Vest 
sintem siguri că noi, indonezi

(Continuare in pag. 3-a)



Elevii in sălile de sport, pe stadioane
însemnări pe marginea activității sportive în unele școli medii

în fiecare clasă
U.T.M din școa- 
însemnat in dez-

Organizația 
lă are un rol 
voltarea activității sportive in 
rindul elevilor noștri. Experien 
ța comitetului UT.M. al școlii 
și a profesorilor de educație fi- 
lici, în ce privește atragerea 
întregii mase a elevilor in »c 
tivitatea sportivă, asigurarea ca
racterului continuu al acestei 
activități, cit și inițierea elevi
lor in practicarea diferitelor dis
cipline sportive, s-a îmbogățit 
mult in ultimul timp.

De la bun început aș vrea să 
arăt că In școală toți ca 6St 
de elevi sînt membrii L.QF.S_ 
Peste 400 dintre aceștia sint în
scriși și iau parte la activitatea 
secțiilor pe ramuri de sport: at
letism, baschet, volei, handbai. 
gimnastică și tir

Cum am reușit să antrenăm 
marea masă a elevilor la prac
ticarea spo tului ? Lozinca noa
stră a fost: 
școală pe terenul 
Neam gindit ce mijloace 
putea folosi pentru 
acestui obiectiv, 
de la e.evl: 
lingă 
școală, 
fiecare 
dasde i 
X-a, a 
baschet, 
handbal, 
etc. Și în 
fiecărui colecti1 
elevi s-a născut do
nați de a 
prestigiul 
prin organizarea 
unei echipe sportive 
proprii.

Această măsură a 
rezultat atragerea 
număr de elevi din fiecare clasă 
în activitatea sportivă, dezvolta
rea spiritului de echipă, dra
gostea față de colectivul clasei 
care era și colectivul sportiv, 
dezvoltarea spiritului de între
cere. sănătos, tovărășesc. Astfel, 
in școală, intre elevi s-a creat 
un spirit competitorul. In ve
derea campionatelor școlare re
gionale în școală au loc în
totdeauna campionate intre 
clase.

Desigur și condițiile materia
le foarte bune create de școală 
au asigurat participarea unui 
mare număr de elevi la activi
tatea sportivă. Elevii au la dis
poziție, în școală, o sală de gim
nastică modernă, înzestrată cu 
tot aparatajul necesar, un bazin 
de înot cu încălzire, poligon 
de tir, iar pentru practicarea 
sporturilor în aer liber au la 
dispoziție terenul sportiv al A- 
sociației sportive „Viitorul". De 
asemenea, elevilor nu le lipsește 
echipamentul și materialul spor
tiv.

Ceea ce mi se pare însă mai 
important decît aceasta este ca
racterul continuu pe care-1 are 
activitatea sportivă în școala 
noastră. In afara orelor de e- 
ducație fizică prevăzute de pro
grama școlară, de două ori pe 
săptămlnă, cîte 2 ore, In tim
pul lor liber, cel peste 400 de 
membri ai secțiilor sportive se 
antrenează, sub îndrumarea pro
fesorilor de educație fizică, la 
disciplinele sportive pe care și 
le-au ales, di pă aptitudini. 
Membrii comitetului U.T.M. pe 
școală, responsabilul sportiv iau 
legătura cu profesorii care con
duc secțiile sportive și urmă
resc îndeaproape mersul activi
tății elevilor.

S-a observat, de pildă, că e- 
xistă unii elevi care-și închipuie 
că dacă sînt buni sportivi nu 
trebuie să mai învețe; aceștia 
neglijează pregătirea de zi cu 
zi a lecțiilor, absentează de la

si 
echipei e 

echipe 
clasă (la 
a IX-a, a 
\la) de 

volei, 
atletism 

rindul 
de

„Toți elevii din 
de sport!’. 

am 
realizarea 

Ideea a venit 
organizăm, pe 

pe 
pe

sportive 
sportive

ridica 
clasei

orele de școală, iau note proas
te. Comitetul U.T.M pe școală, 
birourile U.T.M. ale claselor, au 
discutat în adunările generale 
L T.M. pe toți acei care au ast- 
tei de atitudini. Cu acest pri
lej iu luat măsura ca acești e- 
levi sâ nu mai fie primiți la 
anirenarrerue pină cind nu-și 
vor schitraa atitudinea. pină 
fw-ți w Mrepta notele proas
te.

Competițiile sportive organi
zate intre clase presupcn un 
antrenament serios. Lor le ur
mează competițiile intre școli 
ded conți nu a •-ea antrenamentu
lui și in sfirțit campionatele 
republicane școlare. Deci, elevii 
se antrenează tot timpul, fac 
sport. Rezultatele ? Numeroase 
premii la concursurile sportive.

Și mai presus de toate, elevii 
sportivi tint in general cei mai 
buni elevi la învățătura. In cla
se domnește o atmosfera de 
disciplină de voioșie, elevii iși 
chibzuiesc bine timpul.

Este știut c& numai practi
ced metodic sportul se pot ob
ține rezultate bune. Tocmai de 
aceea noi am acordat o grijă 

deosebită inițierii

Ce mi-a adus 
practicarea sportului

Din experiența 
Școlii medii nr. 1 
Gaia<i in atrage* 
rea elevilor la 
activitatea 

sportivă

și antrenării elevi
lor in practicarea 
diferitelor discipli
ne sportive. Ins
tructorii la diferite
le secții sportive au 
fost aleși dintre 
profesorii de edu
cație fizică cu o 
bună pregătire spor
tiva. In inițierea 
elevilor pentru a 

practica baschetul, de pildă, 
pro esorui după ce a selecționat 
elev»! cu aptitudini și cu pers
pectiva unei dezvoltări fizice 
potrivite arestul aport, a în
ceput pregâiirea elevilor cu 
noțiuate de bază privind 
practicarea baschetului De ase
menea. toți profesorii-antrenori 
folosesc metoda de a prezenta 
programul de pregătire încă de 
la primele lecții de antrenament 
pentru ca elevii sa și dea sin
guri seama cum vor evolua cu
noștințele și pregătirea lor spor
tivă.

Dar pregătirea elevilor In ca
drul secțiilor sportive nu este 
singurul lucru care se face pen
tru inițierea lor in cunoașterea 
disciplinelor sportive. O mare 
influență asupra pregătirii lor 
metodice la diferite discipline 
sportive o are participarea cu 
regularitate a elevilor la antre
namentele echipelor divizionare 
de baschet, handbal, fotbal, vo
lei. Lecțiile de antrenament ale 
echipelor divizionare servesc e- 
levilor noștri drept model de 
antrenare metodică, științifică, 
de însușire a unei tehnici spor
tive la nivel corespunzător.

Cu acestea, însă, nu se poate 
spune că noi am făcut totul. 
Mai avem multe lucruri de rea
lizat în ce privește dezvoltarea 
continuă a tradițiilor care s-au 
creat în școală pe linie spor
tivă. An de an școala primește 
noi elevi. Sarcina noastră este 
de a le face o educație sportivă 
sănătoasă, de a-i antrena pe 
toți in practicarea sportului, 
care contribuie la dezvoltarea 
lor multilaterală. Ceea ce ni se 
pare insă esențial acum este 
faptul că am reușit să facem ca 
majoritatea elevilor din școală 
să practice sportul, continuu, 
organizat, metodic.

Prof DUMITRU ȘTUBEIANU 
secretarul organ zației U.TM. 
de l<t Școala medie nr. 1 
„Vasile Alecsandri"-Galați

In orc de educație fizico, elevii clasei o Vl-a de la Școala me 
die nr. 7 din Orașul Stalin executa săritura în înălțime.

Foto : V. ALEXANDRU

Crosul este o disciplină 

mult apreciată de elevele 

clasei a IX-a a Școlii 

medii nr. 35 din București, 

lată-le participînd la ac

tuala ediție a crosului „Să 

întîmpinăm 1 Mai".

Foto : V. RANGA

Eleva Stol mar Maria de 

la Centrul școlar din 

Oradea executînd exerci

ții la parolele,

Foto : P. PAVEL

CINE APĂRĂ ONOAREA SPORTIVĂ
Pentru Școala medie din 

Curtea de Argeș, voleiul este un 
sport de tradiție. Primele echipe 
de volei — băieți și fele — s-au 
constituit imediat după înfiin
țarea școlii. Cea mai norocoasă" 
în victorii s-a dovedit echipa 
de fete care deține titlul de 
campioană pe regiune de... 10
ani (!) ajungînd uneori chiar in 
finala pe țară. Iată cîteva din 
succesele înregistrate. în 1955, 
la Ploești. ocupă locul al IV-lea 
în finală. în 1959, la campio
natul republican de junioare, 
faza pe zonă (Timișoara), cuce
rește cu ușurință locul I...

într-una din zile am stat de 
vorbă cu citeva fete din echipă 
și la întrebarea: „Cum ață reușit 
să obțineți asemenea victorii ? 
mi-au răspuns simplu de tot :

— Ne-arn pregătit.
Nu-i vorba numai de o pre

gătire fizică, de antrenamente la 
sală sau pe terenul de sport. 
Acestea au existat, firește, și 
au fost făcute după un program 
bine stabilit, după grafice rigu
ros întocmite de profesorul de 
educație fizică. Fâri ele nu se 
putea. Mai este î/isă vorba și 
de o altă laturi a pregătirii, 
fără de care toate eforturile fi
zice s-ar fi irosit neputincioase ca 
în fața unui zid imposibil de 
escaladat. E vorba de crearea 
spiritului de echipă, de omoge
nitate, de dorința fiecărui com
ponent al echipei de a obține 
victoria nu pentru el, ci pentru 
echipă, pentru școala pe care o 
reprezintă. E vorba de prestigiul 
nu numai pe plan sportiv ci și 
pe plan etic al echipei. închi- 
puiți-vă o echipă în care fiecare 
component al ei luptă gindin- 
du se numai cum să epateze, 
cum să facă el impresie", sau 
o echipă de... elevi corigenți.

— Echipa noastră nu e din- 
tr-acelea — spune Petre Bălălău, 
membru în comitetul U.T.M. pe 
școală. în primul rînd majori
tatea fetelor din echipă sînt

A ȘCOLII
fruntașe la învățătură, în al doi
lea rînd, spirit de echipă ca 
la ele mai rar,

— într adevăr — mărturisește 
voleibalista Juliela Bungiu, sîn- 
tem bune prietene deși învățăm 
în clase diferite, și ne ajutăm 
foarie mult. Orice succes ne bu
cură nespus și, bineînțeles, orice 
necaz...

—... Vă întristează.
— Da, dar... punem toate 

upiărul să-l îndreptăm.
Tovarășa Bungiu n-a spus 

concret la ce se referă. Mai mult 
ca sigur însă că se gindea și 
la cazul luliei Tevanov. Iulia, o 
sportivă talentată neglijase în- 
tr-o vreme învățătura.

— „Dacă nu-ți îndrepți notele 
nu vei mai face parte din e- 
chipă” — i-au atras atenția to
varășii din comitetul U.T.M. Fe
tele din echipă au aflat și s-au 
speriat. „Iulia e o sportivă ex
celentă, se gindeau ele. Se apro
pie campionatul republican, dar 
dacă ea pleacă echipa slăbește; 
dacă învață prost e clar uim că 
nu poate rămine. Deci trebuie 
so ajutăm...'9. Și au ajutat-o. 
Amănuntele nu contează. Amin
tesc doar faptul ci întreaga e- 
chipă a hotărît să facă antrena
mente numai după ce Iulia iși 
termină temele pentru a doua zi. 
Un sacrificiu care a dus la rezul
tatul dorit : Iulia a jucat și în 
campionatul acesta. Dar ajutorul 
nu s-a terminat aici. Iulia e în 
clasa a Xl-a și are de pregătit 
examene grele. Pasiunea pentru 
sport nu trebuie s-o împiedice 
nici pe ea nici pe o altă elevă 
să se pregătească pentru școală. 
Lucrul acesta l-au înțeles foarte 
bine toate celelalte fețe din 
echipă. Ele au numai note mari 
la învățătură și depun o activi» 
tate obștească frumoasă. Elisa- 
beta Gherase e membră in bi
roul U.T.M. al clasei a XI-a B, 
Mariana Pică din clasa a X-a A 
e instructoare de pionieri, Mi

lena Mitrea dintr-a IX-a A e. 
de asemenea, membră în biroul 
U.T.M.

în fiecare an echipa de volei 
se împrospătează cu elemente 
noi. în anul acesta chiar, trei 
voleibaliste din clasa a Xl-a se 
pregătesc să părăsească școala 
și, odată cu ea, echipa. Cine 
va ocupa locurile vacante ? E 
greu de dat un răspuns precis 
întrucît fiecare elevă sportivă 
dorește să ajungă în echipa de 
volei a școlii. Un lucru însă e 
sigur : vor reuși să-și îndepli
nească acest vis numai elevele 
care se vor dovedi cele mai 
bune — atit, la învățătură cît 
și în ce privește comportarea 
sportivă.

în felul acesta echipa de vo
lei de la Școala medie din 
Curtea de Argeș, prin prestigiul 
pe care îl are, constituie un 
puternic stimulent în munca de 
educare a elevilor.

AUREL GEORGESGU

Odată, cînd eram în vacanța 
de iarnă, s-a organizat cu clasa 
noastră — clasa a V-a — o 
excursie la Predeal. Era prima 
noastră excursie în munți. Cu o 
săptămînă înainte am început să 
ne pregătim. Dar cu cîteva zile 
înainte de plecare, instructorul 
superior de pionieri mi-a spus 
cu părere de rău : „Șerbane, tu 
n-ai să poți merge. Noi urcăm, 
umblăm mult, și tu n-ai antrena
ment, n-ai putere...“

întîmplarea aceea mi-a folosit 
mult. M-a făcut să înțeleg că 
trebuie să fac sport. Și, cu perse
verență, cu voință, am început 
să mă antrenez. Cîteva zile, du- 
pă-amiezele, le-am petrecut în 
sala de sport. Făceam exerciții 
la bară, aruncam greutatea, să
ream, jucam volei, handbal, aler
gam.

Mi-am procurat de la un 
prieten și niște haltere. Dimi
neața, înainte de a pleca la școa
lă, le ridicam deasupra capului 
pînă simțeam că-mi amorțesc 
mîinile.

După o săptămînă însă nu 
m-am mai putut mișca. Mă du
reau îngrozitor mușchii, articula
țiile, tot corpul. A trebuit să 
stau trei zile acasă și să-mi fac 
masaje. Abia după aceea am în
vățat de la profesorul de educa
ție fizică, de la elevii mai mari, 
care praeticau de mai multă 
vreme sportul, cum trebuie să-ini 
organizez activitatea sportivă, 
cum trebuie să fac antrenamen
tele. Am continuat, Cu aceeași 
perseverezi ță să fac sport, dar în 
mod rațional, organizat.

Acum am reușit sa-mi organi
zez viața sportivă în așa fel în- 
cît să am posibilitatea și timpul 
necesar să practic mai multe dis
cipline sportive, să le îmbin una 
cu alta. A intrat în obișnuință 
ca în fiecare dimineață să fac 
cîteva exerciții de gimnastică 
sau să ridic halterele. După a- 
miază, o parte din timpul liber 
îl dedic sportului. Joc handbal 
sau volei în echipa clasei, tenis 
de masă, fac canotaj, atletism, 
îmi plac aproape toate aceste 
sporturi. în mod deosebit, însă, 
mă pasionează schiul. De aceea 
m-am ocupat mai mult de schi.

Ca să stăpînești schiul îți trebuie 
multă voință, pasiune chiar. îți 
trebuie curaj. Abia în cîțiva ani 
am învățat să schiez bine.

Nu numai eu și colegul meu 
Cheorghe Roșescu sînteni consi
derați însă schiori buni în școală, 
îndrumați de comitetul U.T.M. 
pe școală, noi am format un co
lectiv al iubitorilor de schi. Iar
na aceasta, în fiecare sîmbătă am 
plecat în excursie și i-am învățat 
pe membrii colectivului să 
schieze. Cîțiva dintre ei au de
venit chiar schiori buni.

Practicarea sportului, viața în 
mijlocul unui colectiv sportiv, 
atmosfera sănătoasă de echipă, 
de întrecere, care există într-un 
asemenea colectiv, au contribuit 
în mare măsură la formarea ca
racterului meu, la educarea mea. 
M-au ajutat să lupt împotriva 
concepțiilor individualiste, a 
egoismului, să înfrîng orice am
biții personale.

Și toate acestea nu numai în 
viața sportivă, ci și în viața de 
elev. Anul acesta, de pildă, în
văț împreună cu trei colegi mai 
slabi la învățătură. Ne-am aju
tat mult între noi. Cînd unul din 
ei a luat primul 9, la chimie, 
am avut o bucurie la fel ca cea 
simțită în urma unei întreceri 
sportive la care am cîștigat.

Sportul a avut și are și o ma
re influență asupra dezvoltării 
mele, asupra sănătății, a capaci
tății de muncă. El îmi dă vigoa
re, agilitate, bună dispoziție. De 
cînd fac sport, mă simt mai pu
ternic, mai rezistent, mai viguros. 
Niciodată nu mi-e lene să mă 
apuc de ceva. După un exerci
țiu de gimnastică, un meci de 
baschet sau un antrenament de 
înot, învăț cu deosebită plăcere.

...Acum nu mai sînt printre 
cei mai slabi și mai mici elevi 
din clasă. M-am schimbat mult. 
Iar în locul cuvintelor spuse a- 
cum șapte ani de instructorul 
superior de pionieri aud aproa
pe în fiecare zi : „Șerbane, ce 
crezi, unde să mai organizăm o 
excursie. Tu cunoști munții...**

ȘERBAN STOIGESCU
Școala medie nr. 1 „N. Băl- 

cescu“ București

îndrumare științifica, nu meșteșugăreasca!
Orele de educație fizică în școală au meni

rea să influențeze dezvoltarea fizică co
rectă a elevilor, formarea unui tineret pre

gătit multilateral, călit fizicește și cu evidente 
calități morale și de voință cum sînt : discipli
na, spiritul de inițiativă, cinstea, curajul, perse
verenta. spiritul colectiv etc. Programa de edu
cație fizică asigură, prin conținutul, normele de 
control și volumul de cerințe repartizate pe cla
se pregătirea unitară, în întreaga tară, a ti
neretului școlar. Dat fiind faptul că școlile din 
diferite regiuni ale țării dispun de posibilități 
și condiții de lucru diferite, și programa la rin
dul ei trebuie adaptată în mod judicios aces
tor condiții, fără jă se piardă însă caracterul 
științific al activității de educație fizică-

Pentru reușita acestei activități, profesorul de 
educație fizică trebuie să colaboreze în perma
nență cu organizația U.T.M. din școală, care 
să contribuie la organizarea unei participări 
largi a masei de elevi la lecțiile de educație fi
zică. la activitatea colectivului sportiv, cit și la 
manifestările sportive cu caracter de masă.

Recent, cu ocazia unui raid întreprins prin 
cîteva școli din Orașul Stalin, am avut ocazia 
să cunoaștem modul in care se realizează pro
grama de educație fizică în școală și locul pe 
care-l ocupă educația fizică in pregâiirea ele
vilor, cît și contribuția organizațiilor U.T.M. în 
desfășurarea acestei activități-

La Școala medie nr. I, de pildă, există mari 
deosebiri de la o clasă la alta în ce privește 
cunoașterea de către elevi a anumitor cerințe 
obligatorii ale programei de educație fizică. Ast
fel. elevele claselor a IX-a C și a IX-a D do
vedesc o bună însușire a unor discipline ale edu
cației fizice ; de pildă, ele cunosc foarte bine 
componentele săriturii in lungime. Au chiar și 
rezultate de performantă în acest sens. La fel 
de bine cunosc și alte discipline sportive și le 
praclică. Elevele din clasele a X-a A și a X-a B. 
de la aceeași școală, nu știu insă nici măcar să 
alerge co-ect, sînt neindemînatice, iar după trei 
ani de parcurgere a elementelor din baschet, nu 
cunosc acest joc. Am asistat la o lecție care 
avea ca sarcina „jocul de baschet '. S-au for
mat două echipe din 16 eleve, iar tema princi
pală a lecției a fost „respectarea pașilor". S-a 
observat, tnsă, că elevele nici măcar nu cunoș
teau regulile elementara ale jocului; ele au 
alergat timp de 20 de minute, dintr-o parte in 
alta a sălii, fără a pune mina pe minge. Trei, 
patru eleve, mai îndemînatice, au mai pus mina 
pe minge, dar mai tot timpul jocului mingea a 
fost monopolizată de eleva Silvia Savu, legiti
mată la un colectiv din localitate. După trei 
ani, elevele clasei nu știu să joace baschet, n-au

echipă, n-au participat Ia vreo întrecere spor
tivă în această disciplină 1

In ce privește înlănțuirea firească dintre no
țiunile care se predau In cadrul orelor de edu
cație fizică deficientele apar mai frecvent. Iată, 
de pildă handbalul se predă în 4 lecții repar
tizate astfel : lettia 4. 5, 13 și 16. Aceasta duce 
in mod inevitabil la suprapunerea de deprin
deri și la o îngreunare a însușirii de către elevi 
a unor cunoștințe temeinice la fiecare discipli
nă. O altă problemă este aceea că se’renunță 
cu ușurință la o activitate inițial planificată^ 
trecindu-se la o alta, cu un alt conținut I.ără 
nici un discernămint. Astfel, clasele a X-a A și 
B aveau ca temă unele discipline din atletism. 
Pe motiv că afară era 
puțin înnourat, s-a re
nunțat la această te
mă. Elevele au fost 
duse în sală unde s-a 
făcut „lecție de pregă
tire fizică", fără nici 
o legătură cu tema 
lecției care trebuia rea
lizată în mod normal.

Și condițiile în care se desfășoară lecția de 
educație fizică joacă un rol important în forma
rea corectă a deprinderilor de a practica sportul. 
Deși la Școala medie nr. 1 există condiții pen
tru buna desfășurare a o-elor de educație fi
zică. nq întotdeauna se dă ■ atenție ca aceste 
condiții să fie folosite în mod corect. De exem
plu, lecjia ținută la clasele a IX-a C și D. a 
vînd ca temă „săritura in lungime cu verifi
care" s-a desfășurat în condiții cu totul neco
respunzătoare. Groapa de nisip era umplută cu 
pămînt săpat în brazde, necorespunzătoare ca 
dimensiuni, iar pragul era acoperit cu pămînt. 
Elevelor nu li s-a arătat de la bun început care 
este locul de bătaie pentru săritură, fiecare să
rind după bunul plac iar măsurarea săriturii s-a 
făcut de asemenea fără nici un criteriu. Ori, 
elevii trebuie să-și însușească deprinderile spor
tive în mod corect, după criterii științifice și nu 
să facă sport ca niște... meșteșugari-

Acestea sînt cîteva din concluziile trase din 
desfășurarea unor ore de educație fizică la 
Școala medie nr. 1 din Orașul Stalin, din dis 
cutiile purtate cu profesorul de educație fizică 
și cu elevii. Aceste concluzii Impun o cerință 
acută pentru profesorul de educație fizică, pen 
tru metodistul raional și orășenesc, precum ș 
pentru cercurile pedagogice : revizuirea progra 
mei de educație fizică pentru fiecare clase 
adaptarea ei la condițiile existente tn școală și

Cum m desfășoară orele 
de educație fizică in Școlile 

medii nr. 1 ți 5 din Orașul Stalin

urmărirea cu atenție a modului tn care este 
aplicată această programă

★
Deprinderile însușite în cadrul lecțiilor de 

educație fizică nu satisfac insă cerințele de an
samblu ale programei. Este necesar ca aceste 
deprinderi să fie dezvoltate, întregite și legate 
mai mult de caracterul aplicativ. In general a- 
cest lucru se realizează prin activitatea din ca
drul colectivului sportiv și prin activitățile spor
tive de masă. Se organizează asemenea activi
tăți în Școlile medii nr. 1 și 5 din Orașul Sta
lin ?

In ambele școli colectivul sportiv cuprinde 
numai un număr de 20—25 la sută dintre elevi, 

aceștia fiind repartizați 
în secții pe ramuri de 
sport. Pe lingă activi- 
tatea din cadrul colec
tivului sportiv, mai 
sint organizate unele 
activități de ntasă ca : 
participarea la sparta- 
chiada școlară, con
cursuri pentru trecerea 

normelor G.M.A., participarea Ia crosuri și la 
campionate școlare Se pune insă întrebarea: 
care este de fapt locul ce-I ocupă aceste activități 
in completarea pregătirii fizice a masei de elevi.

Din cele relatate de către membrii comitetelor 
U.T.M. din cele 2 școli mai sus amintite, re
iese că se realizează o bună mobilizare la cro
suri și la obținerea insignei GJH.A. Această ac
tivitate are Insă un caracter sporadic șl se or
ganizează fără o pregătire prealabilă, fără an
trenamente, ceea ce duce la transformarea lor 
in activități cu caracter de campanie- Sparta- 
chiadele, concursurile școlare organizate aici, ne- 
fiind precedate de fazele intermediare pe clase 
și interclase, și angrenînd doar in cea mai 
mare măsură, aceeași elevi din secțiile colecti
velor sportive nu se pot denumi activități spor
tive de masă.

Trebuie remarcat, de asemenea, și faptul că 
un riumăr de elevi trecuți in categoria „neînde- 
minaticilor", existenti în fiecare clasă, sînt ne
glijați cu totul atit de profesori cît șt de colegi)

lor. Aceștia nu participă de cele mai multe ort 
nici la îndeplinirea unor obligații sportive pre
văzute tn programa școlară, ei nu sint antrenați 
nici tn partea a doua a lecției la; jocurile pe 
echipe, nici la celelalte activități sportive orga
nizate in școală. Elevii aceștia sînt socotiți „ne
sportivi" și lăsați să asiste doar la orele de edu
cație fizică, deși, ca și ceilalți elevi ei au obli
gativitatea de a participa la activități prevăzute 
In programa de educație fizică

Profesorii de educație fizică și organizațiile 
U.T.M. din cele două școli au iners însă pe linia 
minimei rezistente, antren! ndu-i în activitate 
doar pe aceia care in mod obișnuit fac 
sport. De altfel, educația fizică și activitatea 
sportivă in aceste școli a fost lăsata nuntai in 
seama profesorului de educație fizică. Organiza
țiile U.T.M. din aceste școli s-au considerat ab
solvite de această sarcină, nu au luat niciodată 
legătura cu profesorii de educație fitzică pentru 
a analiza situația participării elevilor la activi
tățile de educație fizică, nu au căutat să-i scoată 
pe elevii categorisiți in grupul „neindeminaticl- 
lor", din inertia lor, antrenindu-i Ia o activitate 
sportivă continuă și organizată. Or, ele ar fi tre
buit să desfășoare în rindul elevilor o intensă 
activitate educativă, pentru a dezvolta la toți 
dragostea pentru sport, ajutîndu-i să înțeleagă 
că o pregătire sportivă și o dezvoltare corectă 
este de neconceput fără o bună pregătire fizică.

★
Lipsurile sezisate la desfășurarea orelor de 

educație fizică, la cele două școli din Orașul 
Stalin, ingreunează realizarea unei activități 
sportive de masă in rindul elevilor. Organizațiile 
U.T.M. din aceste două școli au făcut prea puțin 
pentru promovarea educației fizice în rindul ele
vilor și pentru realizarea caracterului dc masă 
al activității sportive. Se impune, pe viitor, o 
strinsâ colaborare între profesorul de educalie 
ffzică și organizația U.T.M, pentru antrenarea 
efectivă a tuturor elevilor tn participarea la pre 
gâtirea fizică.

EFREM GHERTEȘ 
cercetător științific principal 

lo I.C.F.
FLORIAN BORZ
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aceea pe un an întreg a Romî- 
niei de dinainte de eliberare.

în anii puterii populare au 
crescut nu numai valorile mate
riale ale țării, dar și avuția ei 
spirituală. In Rominia noua, cul
tura pusă in slujba poporului a 
luat un considerabil avint.

Desfășurând în continuare e- 
forturile sale creatoare și bucu- 
rindu-se de marile avantaje ale 
colaborării și intrajutorării din
tre țările socialiste, poporul no
stru este hotârit să obțină noi și 
mari succese. Statul nostru duce 
neabătut politica de industriali
zare continuă a țării, de dez
voltare a agriculturii, de Înflori
re a culturii,' științei și artei, de 
ridicare a bunăstării poporului.

Dragi prieteni și tovarăși.
Popoarele romin și indonezian 

își nutresc stimă și simpatie re
ciprocă, se simt apropiate prin 
atașamentul lor comun față de 
cauza păcii și colaborării inter
naționale.

țn zilele noastre lupta po
poarelor pentru preîntimpinarea 
primejdiei unui nou război, pen
tru menținerea și consolidarea 
păcii se sprijină pe factori mai 
puternici ca oricind.

Existența puternicului lagăr 
socialist, politica externă ba'zată 
pe principiile leniniste ale 
coexistenței pașnice și inițiative
le perseverente ale Uniunii So
vietice și ale celorlalte țări so
cialiste, îndreptate spre lichida, 
rea „războiului rece", exercită o 
înriurire considerabilă asupra e- 
voluției vieții internaționale in 
ansamblu.

Un mare aport la cauza men
ținerii păcii și asigurării secu
rității popoarelor aduc noile sta
te independente ale Asiei și Afri
cii, care, împreună cu țările so
cialiste cuprind majoritatea o- 
menirii.

Legăturile tot mai strînse de 
prietenie și colaborare dintre ță
rile socialiste șj țările Asiei și 
Africii care promovează o poli
tică bazată pe principiile coexis
tenței pașnice, constituie una 
din caracteristicile esențiale ale 
noii situații create pe arena in
ternațională. Țările lagărului so
cialist sprijină în mod dezintere
sat năzuințele popoarelor Asiei 
și Africii de a-și consolida inde
pendența de stat, eforturile lor 
de a-și dezvolta economia na- 
țională și a înainta pe calea 
progresului.

Convorbirile prietenești pe care 
le-am avut cu stimații noștri 
oaspeți, Intr-o atmosferă de în
țelegere reciprocă și de cordiali
tate, au arătat identitatea de ve
deri a guvernelor celor două țări 
într-o serie de probleme esen
țiale ale vieți, internaționale.

Cel mai important lucru este, 
după părerea noastră, faptul că 
în politica lor externă atit Repu
blica Populară Romină, cit și 
Republica Indonezia, pornesc de 
la posibilitatea și necesitatea 
coexistenței pașnice între țările 
cu sisteme social-economice di
ferite, ca singura cale rezonabi
lă pentru prevenirea unui n°u 
război, ca unica soluție care co
respunde intereselor și năzuințe
lor de pace ale întregii omeniri.

Poporul și guvernul nostru 
acordă o înaltă prețuire eforturi, 
lor făcute de Republica Indone
zia pentru promovarea largă a 
principiilor coexistenței pașnice, 
marii contribuții a acestei țâri la 
menținerea păcii și stabilități: in 
Asia, la îmbunătățirea situației 
internaționale în ansamblu. Este 
cunoscut rolul Indoneziei și al 
președintelui Sukarno personal 
în organizarea și desfășurarea 
conferinței de la Bandung a ță
rilor Asiei și Africii, eveniment

președintelui Indoneziei, dr. Sukarno
(Urmare din pag. l-a) 

aii, cu ajutorul, simpatia și spri- 
finul tuturor țărilor iubitoare de 
libertate, al tuturor națiunilor 
iubitoare de libertate, îl vom e- 
libera. Va veni ziua în care 
steagul indonezian va flutura și 
deasupra Irianului de Vest.

Unii spun ca colonialismul 
este mort și că imperialismul 
este mort. Nu este adevărat, 
fiolonialismul încă nu a murit. 
Imperialismul incă nu a murit. 
Colonialismul și capitalismul nu 
au murit încă. insă sint pe 
moarte șj ele vor muri, prin, 
lupta națiunilor iubitoare de li
bertate. prin lupta noastră și 
lupta voastră.

Este pentru a treia oară citid 
fac ocolul lumii. Am vizitat mul
te țări, m-am intllnit cu multi 
oameni. Gu oameni cu pielea 
albă sau de culoare închisă, 
galbenă sau neagră, am văzut 
mai mult de trei sferturi din a- 
cest glob. Vă asigur, din expe
riența mea, că omenirea este 
una singură. Nu există deosebire 
între năzuințele oamenilor albi 
și ale oamenilor negri. Negrii ca 
și albii, albii ca și galbenii au 
aceleași aspirații. Care sint nă
zuințele oamenilor? îmbră
căminte buna, trai bun, siguran
ța zilei de miine. invâtămînt 
pentru copiii tor, libertate, pace. 
Aceasta este aspirația tuturor 
oamenilor de pe pămînt. Iată 
din ce cauză spun că omenirea 
este una. singură. .Și iată de ce 
trebuie să protestăm împotriva 

a cărei a 5-a aniversare va avea 
loc peste puține zile.

In ce o privește. Republica 
Populară Romină face tot ce ii 
stă In putință pentru promova
rea principiilor coexistenței paș
nice. Animat de dorința de a a- 
duce o contribuție cit mai mare 
la statornicirea unor relații de 
bună vecinătate in regiunea geo. 
grafică din care face parte țara 
noastră, guvernul romin a făcut 
cunoscutele propuneri privitoare 
la crearea unei largi colaborări 
interbalcanice.

Sintem profund încredințați că 
Înfăptuirea acestor propuneri, 
care se bucură de aprobare în 
cercurile largi ale opiniei publi
ce din țările balcanice, ar per
mite transformarea acestei re- 
f;iuni într-o zonă a păcii și eo- 
aborării rodnice, spre folosul tu. 

furor țărilor și popoarelor din 
cuprinsul ei.

In prezent, putem constata că 
atmosfera internațională s-a îm
bunătățit, iar pe arena mondială 
s-a ivit un început promițător 
de destindere a încordării.

Desigur, destinderea surveni
tă în relațiile internaționale no 
este pe placul acelor cercuri care 
mizează pe menținerea „războiu
lui rece ', pe agravarea Încordării 
internaționale, utiliztnd drept in. 
strument coalițiile militare agre- 
sive ca N.A.T.O., S.E.A.T.O.,
C.E.N.T.O. In această ordine de 
idei nu poate fi ignorat rolul 
nefast pe care și j-au asumat 
militariștii și revanșarzii vest- 
ge.-mani ca-'e încearcă pe toate 
căile să învenineze atmosfera in
ternațională și să submineze 
șansele destinderii.

Dar cei ce se cramponează de 
metodele perimate ale trecutului 
nu dau cituși de puțin dovadă 
de luciditate politică. In lume se 
afirma mereu mai puternic ca
racterul constructiv al Intllniri- 
lor și contactelor între conducă
torii politici ai diferitelor țari, 
tn vederea apropierii pozițiilor 
divergente, a netezirii drumului 
spre ințelegerea reciprocă. Un 
exemplu concludent in această 
privință 11 constituie succesul vi- 
zitelor făcute de șeful guvernului 
sovietic Nikita Sergheevici Hruș- 
ciov in Statele Unite ale Ameri- 
cii, intr-o serie de țări ale Asiei 
printre care și Indonezia, in 
Franța.

Orice observator atent al 
vieții internaționale își poate da 
seama că în momentul de față 
s-a creat un climat mai favora- 
bil ca orioind pentru rezolvarea 
problemelor litigioase pe calea 
tratativelor.

Atit în Răsărit, cît și in Apus, 
popoarele așteaptă apropiata 
conferință la nivel înalt animate 
de speranța că ea va avea re
zultate rodnice, aducînd o con
tribuție hotăritoare la consolida
rea șî dezvoltarea continuă a 
procesului de destindere, la sta
tornicirea unei păci trainice.

Poziția noastră in problema 
dezarmării ește clară. Noi consi
derăm că mijlocul cel mai sigur 
pentru înlăturarea războiului din 
viața internațională este desfiin
țarea forțelor armate și supri
marea tuturor felurilor de arme, 
calea dezarmării generale și to
tale propuse de U.R.S.S.

Ideea dezarmării generale și 
totale șî-a găsit o elocventă re
cunoaștere in rezoluția corespun
zătoare adoptată tn unanimitate 
la cea de-a I-4-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. Aceasta 
subliniază o dată mai mult ma
rea răspundere — morală și po
litică — pe care o au In fața 
istoriei statele participante la lu
crările Comitetului pentru dezar- 
mare și la conferința privind in
terzicerea experiențelor cu arma 
nucleară.

Noi ne exprimăm nădejdea că 
atit tratativele în problema de-

Cuvîntarea

rasismului, cum este de exemplu 
cel practicat acum in Uniunea 
Sudafricană. unde negrii sint u- 
dși. Iată de ce trebuie să ne u- 
nim pentru a face din această 
lume o lume fericită.

Dragii «.ei fr»ți și surori,

Noi indonezienii sintem un 
popor de 90 de milioane de 
oameni. Atunci ciad eram divi
zați eram slabi. Știți cu ciți 
oameni ne dom r.au olandezii ? 
Numai cu un sfert de milion. 
Și totuși ei reușeau să ne do
mine. Ei au reușit aceasta timp 
de 350 de ani, practicind prin
cipiul : ..divide et impera** — 
împarte și domină. Ciad olan
dezii ne-au ridicat pe unul îm
potriva altuia, cind au făcut din 
noi inșine o națiune împotriva 
ei însăși, eram slab:. Odată cu 
începutul secolului XX, rie-am 
dat însă seama că trebuie să 
ne unim. Iar cînd am devenit 
uniți, olandezii n-au mai putut 
să reziste. Imperialismul olan, 
dez a primit o lovitură de 
moarte și, la 17 august 1945, am 
proclamat mdependența Indone
ziei Aceasta este o mare lec
ție pentru noi toți Nu numai 
o mare lecție pentru poporul 
indonezian, aceea că unirea 
face puterea, ci o mare lecție 
pentru întreaga omenire și 
pentru toate popoarele opri
mate. De aceea noi, indonezie
nii, romînii, bulgarii, indienii, 
chinezii, să' fim uniți, sa se 
unească toți oamenii din lume 

zarmării cit și cele cu privire la 
interzicerea experiențelor cu ar
ma nucleară se vor încheia cu 
hotăriri care să corespundă aș
teptărilor popoarelor. Ca mem
bru al Comitetului pentru dezar
mare, Republica Populară Romi
nă va face tot ce-i stă in putin
ță pentru realizarea acestui ma
re obiectiv.

Profund interesate In apăra
rea păcii, In progresul omenirii, 
in crearea unor condiții favora
bile de dezvoltare pentru toate 
popoarele, atit Republica Popu
lară Romină cit și Indonezia 
sprijină cu fermitate mișcarea 
anticolonialistă, de eliberare na
țională a popoarelor asuprite. 
Condamnina rușinosul sistem co
lonial, ele militează pentru asi
gurarea dreptului tuturor po
poarelor la independență și 
autodeterminare.

Se știe că o parte din terito
riul Indoneziei, Irianul de Vest, 
se mai afla tnca sub dominație 
străină. După ct timp de veacuri 
colonialiștii au făcut totul pentru 
a ruina și Împinge in mizerie 
populația indoneziana, ei susții, 
acum că sint îndreptățiți să-și 
mențină stăpinkea coloniala i- 
supra acestei regiuni, arcgin- 
du-și pretinsa misiune de „a 
dezvolta* economia ei. Deseor. 
de-a lungul istoriei puterile co
lonialiste cînd nu-și mai puteau 
menține privilegiile prin violen
ța. au încercat si folosească 
ceea ce indonezienii numesc .0 
coajă aurită de banană, care as
cunde spinii din lăuntruf e>*. 
Guvernul ropun s-a pronunțat și 
se pronunță In sprijinul dreptului 
legitim al Indoneziei asupra 
Irianului de Vest. Sintem con
vinși că lupta poporului indone
zian pentru întregirea patriei 
sale va fi încununata de succes.

Drag: prieten’ și tovarăși,
Pe terenul fertil al priacipiilo 

coexistenței pașnice care consti
tuie eiemenrui de bază al pohti 
di externe atit a Rominiei, cit și 
a Indoneziei, al dorinței comune 
a popoarelor noastre de a apă
ra pacea, au prins rădăcini și în
floresc relațiile de prietenie in
tre “le două țări șî popoare.

Intre Republica Populară Ro
mină și indonezia, au fost ini
țiate legături economice și tehni- 
co-știtnțifice a căror continua 
dezvoltare se dovedește a fi spre 
folosul ambelor țări. De aseme
nea, schimburile culturale romî- 
no-indoiieziene sint un mijloc 
eficace de cunoaștere reciprocă 
a valorilor spirituale, servesc la 
adincirea apropierii dintre cele 
două popoare, la intărirea stimei 
și prețuirii pe care o au unul 
față de celălalt. Cele realizate 
plnă acum pe linia acestor rela
ții constituie un început bun 
care, nu încape îndoială, va fi 
consolidat și dezvoltat. Există 
toate condițiile pentru ca acest 
obiectiv să fie realizat cu succes. 
Noi nutrim convingerea profun
da că vizita președintelui Sukar
no in țara noastră, convorbirile 
pe care le-am avut cu acest pri
lej au creat noi și importante 
perspective pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colabo
rare romino-indoneziene, consti
tuind totodată un aport la cauza 
apărării păcii in lumea întreagă.

Multumindu-va pentru cuvin
tele calde Și urările prietenești 
pe care le-ați adresat poporului 
romin cu prilejul vizitei Dum
neavoastră în țara noastră, vă 
rugăm, domnule Președinte, să 
transmiteți poporului indone'zian 
prieten, un sincer și călduros sa
lut din partea poporului romin.

Trăiască prietenia romino-in- 
doneziană!

Trăiască poporul indonezian, 
să se întărească șj să înflorească 
Republica Indonezia 1

Trăiască pacea in întreaga 
lumeI 

și va veni ziua înfrățirii tuturor 
popoarelor.

Vă aduc salutul poporului in. 
donezian, salutul a 90 de mi
lioane de indonezieni. Să fim 
uniți 1 Să mergem înainte I

Trăiască frăția Intre popoarel
Trăiască democrația 1
Trăiască socialismul 1
Trăiască pacea!

Dragii mei prieteni,

Miine voi pleca din Romînia, 
pentru a ajunge în Ungaria i 
de acolo voi merge in Austria, 
apoi la Cairo, de unde voi ple
ca in Guineea, în Maroc, 
in Tunis, în Portugalia. Voi 
trece apoi peste Oceanul A- 
tlantic in Cuba, țara lui Fi
del Castro; din ®uba voi pleca 
mai departe în Mexic, apoi tre- 
cind Oceanul Pacific, la Hono
lulu, via San Francisco și în 
Japonia. Din Japonia mă voi 
inapoia in Indonezia. Aceasta 
este o misiune lungă. O mi
siune căreia mâ dedic din toată 
inima și cu deplină hotărîre: 
o misiune pentru frăția oame
nilor ; o misiune pentru lupta 
neîncetată împotriva colonialis
mului și imperialismului.

Un proverb indonezian spu
ne : „departe de lumina ochi
lor, Insă aproape de mimă". 
De mîine dragii mei prieteni, 
veți fi departe de lumina ochi
lor mei, dar intotdeauna veți 
fi aproape de inima mea.

Miercuri seara, președintele 
Republicii Indonezia, dr. Su
karno, a oferit un dineu în sa
loanele Casei Centrale a Arma
tei.

Au participat tovarășii: Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Prezîdmkii Marii Adunări Na
ționale, Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Miniștri, 
Gheorgli* Gheorghiu-Dej. mem
bri: în Prezidiul Marii Adunări 
Naționale, prkn-secretar al C.C. 
al P.M.R . Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă,

La muzeul de artă 
al R. P. Romîne

Miercuri dimineața președin
tele Indoneziei, dr. Sukarno, îm
preună cu persoanele oficiale in
doneziene care îl însoțesc, a fă
cut o rirită la Muzeul de artă 
al R. P. Romîne.

împreuna cu înalrul oaspete au 
venit președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne, Ion Gheorghe Maurer, 
și ministrul R. P. Romîne la 
Djakarta, Pavel Silard.

Conduși de directorul muzeu
lui, artistul emerit M. H. Maxy. 
oaspeții au vititat întîi Galeria 
Națională. Președintele Sukarno 
a admirat aici opere ale maeștri
lor picturii rominești din secolul 
trecut și lucrări ale pictorilor

Conferirea titlului de „Doctor Honoris 
Causa44 al Universității „C. I. Parhon44 

președintelui Sukarno
Miercuri la ora 11,30 a avut 

loc în aula Facultății de științe 
juridice din București solemni
tatea inminării titlului de „Doc
tor Honoris Causa“ in științe 
juridice al Universității „C. I. 
Parhon" președintelui Republicii 
Indonezia, dr. Sukarno

La sosire, in fața facultății, 
sute de studenți bucureșteni au 
salutat călduros pe înaltul oas
pete. Rectorul Universității „C. 
I. Parhon". prof. univ. Jean Li- 
vescu. a prezentat conducăto
rului indonezian pe membrii 
corpului profesoral al universi- 
tatii-

La ședința solemnă care a a- 
vut loc apoi au luat parte ca
dre didactice ale universității 
bucureștene, printre care un nu
măr mare de academicieni șl 
membri corespondenți ai Acade
miei R. P. Romîne, sute de stu- 
denți.

In prezidiu au luat loc dr. 
Sukarno, acad. Atanase Joja,

——»----

La Combinatul Poligrafic 
„Casa Scinteii"

Ministrul Dezvoltării Indus
triei Populare, dr. Suharto, și 
Adam Malik, ambasador cu mi
siune specială, au vizitat 
miercuri după-amiază Combina
tul Poligrafic „Casa Scinteii".

In cursul vizitei oaspeții au 
fost însoțiți de Pavel Silard, 
ministrul R. P. Romîne la Dja
karta.

Tov. N Dumitrescu, directorul 
general al Combinatului, a con
dus pe oaspeți prin principalele 
secții — legătorie, ofsett, zeță
rie. linotipe, paginație, rotativă. 
Dr. Suharto și Adam Malik s-au 
interesat îndeaproape de proce
sul de producție din aceste sec
ții, apreciind tehnica modernă 
cu care este înzestrat acest lă
caș de cultură

Peste tot pe unde au trecut, 
oaspeții au fost primiți cu căl
dură de muncitori.

(Agerpres)

Nicolae Geăușescu, Alexandru 
Drăghici, Alexandru Mogliioroș, 
Dumitru Cdiu, Leonte Răutu, 
general de armată Leontin 
Sălăjăn, Ștefan Voitec, An
ton Moisescu, Mihail Ralea. 
Gherasim Popa. Gheorghe Stoi. 
ca, secretarul Prezidiului Marii 
Adunări Na'ionale, Avram Bu- 
naciu, ministrul Afacerilor Ex
terne, Ilie MurgnleScu, mini
strul InvâțărrJntuluf și Culturii, 
și alți membri ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale și ai 
guvernului, Pavel Silard, mini
strul R.P. Romine la Djakarta,

noștri contemporani. Președin 
tele Indoneziei a vizitat apoi 
secțiile de artă orientală și artă 
apuseană ale Galeriei Universale.

La plecare, senwind în oertea 
de aur a muzeului. înaltul 
oaspete a scris : Sukarno. Pre
ședintele Indoneziei, cu mare 
admirație pentru colecțiile mu
zeului de artă al R. P. Romîne. 
C< și omenirea, arta este indivi
zibilă".

Colectivul muzeului a oferit 
oaspetelui în dar albume ou re
produceri după lucrări de artă 
grafică romînească.

Conduși apoi de arhitectul 
Horia Maieu, oaspeții au vizitat

președintele Academiei R- P. 
Romine, acad. Ilie Murgulescu, 
ministrul Invățămintuluî și Cul
turii, acad. Iorgu Iordan, vice
președinte ai Academiei R. P. 
Romîne, prof. univ. Traian Io- 
nașcu, directorul Institutului de 
cercetări juridice al Academiei 
R. P Romîne, prof. univ. I. Oan- 
cea, decanul Facultății de știin
țe juridice din București.

Luind cuvîntul, prof. univ. 
Jean Livescu a salutat prezen
ța înaltului oaspete indonezian 
în mijlocul cadrelor didactice și 
studenților universității bucureș- 
tene. Vorbitorul a scos in evi
dență personalitatea dr. Sukar
no, remarcabilele sale merite de 
om de stat.

In aplauzele puternice ale a- 
sistenței. rectorul universității a 
înmînat apoi președintelui In

La cinematograful

CENTRAL
Program de filme documentare 

despre Republica indonezia
„INDONEZIA", © producție în culori a studioului Central de 

filme documentare din Moscova.
„ZORILE DEASUPRA INSULELO R“, o producție în culori a stu
dioului „Defa" în colaborare cu Ministerul Informațiilor din Re

publica Indonezia.

In zilele noastre 
prin licărul genii, 

capul 
lui Lenin 

răsare
pe zare -

fulger 
din bezna 

a zeci de milenii 
spre era

Comunei 
strălucitoare,

In romînește de 
CICERONE THEODORESCU

reprezentanți ai vieții științifice" 
și culturale, ziariști.

Au luat parte persoanele ofi
ciale^ indoneziene care-1 însoțesc > 
pe președintele Sukarno in vi. 
zita in tara noastră.

In timpul dineului a fcșt pre
zentat un program artistic, la 
care și-au dat conclusul soliști 
de frunte și formații ale mari- 
lor ansambluri artistice din Ca
pitala.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

noua sală a Palatului R. P. Ro
mine.

Președintele Sukarno s-a inte
resat aici amănunțit de tehnica 
folosită de constructorii romini 
la această mare lucrare, de ma
terialele întrebuințate, precum și 
de instalațiile acustice stereofo
nice ale sălii. Oaspeții au vititat 
de asemenea și complexul de lo
cuințe construit recent în noua 
Piață a Palatului R. P. Romîne.

La plecare, în Piața Palatului 
și pe, marile artere ale orașului 
în drum spre Facultatea de ști
ințe juridice, un mare număr de 
bucureșteni l-au salutat cordial 
pe președintele Sukarno.

(Agerpres)

doneziei. dr. Sukarno, diplo-ma 
< de „Doctor Honoris Causa" în 
științe juridice al Universității 
„C. I. Parhon" din București, 
pentru contribuția sa remarca
bilă la dezvoltarea științelor de 
stat și a dreptului internațional.

Primit cu vii aplauze a luat 
apoi cuvîntul președintele dr. 
Sukarno, care a mulțumit pen
tru înaltul titlu ce i-a fost con
ferit. Conducătorul Republicii 
Indonezia a îndemnat tinăra ge
nerație să-și pună întreaga sa 
putere de muncă în slujba po
porului, a luptei pentru progres 
social. înaltul oaspete a înmî
nat rectorului o comunicare 
științifică personală, cu prilejul 
conferirii titlului de „Doctor Ho
noris Causa" a universității bu- 
cureștene.

(Agerpres)

Timpul, oel mai sever judecă
tor a| activitațlf umane, este în 
același timp marele critic de 
artă obiectiv și profund pînă-n 
detalii.

Au trecut trei decenii de la 
moartea lui Maiakovski : caden
ța versurilor din „Harașo44 ! 
(Poemul lui Octombrie) răsună 
familiar ca un vuiet de reactor, 
imaginile poemului ,,Lenin" par 
tăiate în marmoră - aici, sub 
ochii noștri, în preajma celei de 
a 90-a aniversări.

La urma urmelor, nu m-aș 
mira de loc dacă radio Mosco
va ne-ar oferi zilele acestea o 
emisiune, „Maiakovski și zborul 
în Cosmos" în lectura autorului... 
Pentru că, în cazul artistului de 
geniu, trecerea timpului nu face 
decît să dezvăluie uriașa măsu
ră în care un om s-a identifi
cat prin creație cu cele ma: 
înalte aspirații ale umanității. 
Maiakovski, prototipul artistului 
comunist, era intr-adevăr un 
poet cu o putere de expresie 
rar întîlnită.

Dar ceea ce trebuie în pri
mul rînd avut in vedere, cînd 
admiram această personalitate 
excepțională, este „încărcătura 
explozivă", forța motrice a poe
ziei sale : — marea forță a idei
lor Revoluției. Autorul „Povesti
rii despre Kuznețkstroi4* își con
sidera versurile drept arme ale 
Puterii Sovietice ; de aceea îi 
era drag să scrie acele „Poeme 
lungi, ca țevile de tun, cu tit
luri - tot atit ea guri de foc și 
altele cu ropot surd de cavale
rie, , trecind in rinduri strinse la 
atac,, cu sulițele rimelor-puzde- 
rie !■

Maiakovski nu dădea doi ba
ni pe aprecierile estetizante ale 
criticîștHor, aide Tclnikov et 
comp., oare-i reproșau că „în
josește** poezia, subordonind-o 
sarcinilor imediate ale construc
ției socialiste, ole luptei pentru

■ -■ ■■■ V. Maiakovski —

Partidul și Lenin- 
frați gemeni

(Fragment din poemul „Lenin“)
Partidul și lentn - 

frați gemeni. 
Istoria-mamă

îi socoate asemeni.
Iar noi,

spunind : Lenin — 
partidul numim, 

partidul noi spunem - 
la Lenin gîndim.

♦

Aproape ni-i Lenin 
deși nevăzut. 

După cum merge munca 
e limpede-oricui > 

se vede
gindirea-i - 

călăuză șl scut, 
se vede

mereu conducînd 
mina Iul, 

Cuvîntul lui Lenin
află brazdă bogată, 

iar cauta noastră
toată pleava o mătură. 

Lingă umărul muncitorului, 
iată, 

milioane de umeri
țărănimea alăturată.,.

*

Mulțimile uimite 
văd, 

prima oară-acum, 
cum s-a înălțat sub ochii lor 

și cum 
e cu putință de înfăptuit

„socialismul* - 
ăst cuvint neprețuit 1 

Sub ochii lor
s-a înălțat spre zare, 

din duduit de fabrici 
și motoare - 

Comuna zilelor de miine 
a omenirii muncitoare 

fără burghezi
și fără proletari 

și-n care robi
n-al să mai vezi 

și nici „domni mari"...

*

Si azi
se-mbulzesc 

căpățini cu coroană, 
și burjui,

stoluri negre, 
ca ciorile-n iarnă ; 

dar muncitoreosca
lavă 

dă goană, 
prin craterul partidului

Izbucnește, răstoarnă..,

★

Intervenții de jaf, 
alaiuri întregi, 

jug, foame, războaie
- dacă este glagorie - 

n-or să rumina
decît niște negi 

pe pielea bunicii - 
bâtrina istorie.

apărarea și întărirea tînărulul 
stat sovietic.
„...pentru mine mi-i

o mare onoare 
rimele mele de-i ploc

nu știu cui I 
Grija mea - • să mușc

cît mai tare, 
să-l mușc pîn-la os

pe burjui F

Actualitatea poeziei lui Moia- 
kovski rezultă din identificarea 
gîndirii sale artistice cu idealu
rile maselor revoluționare. De 
aceea glasul său ne este apro
piat și familiar, ca și cum ar 
țîșni astăzi, aici, din inima co
loanelor de oameni ai muncii, 
care întâmpină ziua de naștere 
a lui Vladimir Hici, cu steaguri 
de sărbătoare pe-ntreg pămin
tal.

Expresie măiastră a luptei 
pentru morile înălțimi, lirica 
maiakovskiană realizează într- 
un fel miracolul rachetei care 
se-<jv»ntâ cu viteza luminii șî 
revine după citvc timp cu ace
lași eehipoj. tot tînăr, aproape 
neschimbat deși pe glob s-au 
petrecut între timp cîteva gene
rații.



Ecoul internațional
al apropiatului schimb de vizite a

Conferința celor 10 state în problema dezarmării

în valoarea
Delegația romînă crede

angajamentelor solemne
GENEVA (3 (Agerpres). — 

Corespondență specială :
La 13 aprilie au continuat la 

Geneva lucrările Comitetului ce
lor zece state în problema dez
armării. Ședința a fost prezida
tă de șeful delegației bulgare, 
M Tarakanov.

Primul a luat cuvîntul șeful 
delegației romi ne. E. Mezincescu.

Reîerindu-se la prevederii 
con in ite în documeniui asupri 
principiilor fundamen ale ale 
de .armării generale și totale su
pus de către țările socialist 
Comitetu.ui celor zece țări pen
tru dezarmare la 8 aprilie 1960 
în baza cărora statele membre 
ale Comitetu ui care dispun de 
arme nucleare declară solemn 
că renunță să folosească pri- 
me'e aceste arme. E. Mezin- 
cescu a arătat că dacă Intr a, 
devăr puierile occidentale sînt 
de acord că „ nu există un scop 
omenesc care să justifice distru
gerea omenirii", cum spunea

Savantul sovietic 
Kuzin atrage atenția 

asupra perico.uiui 
exploziilor nucleare
MOSCOVA 13 (Agerpres). - 

TASS : In numărul din aprilie al 
revistei „Uniunea Sovietică** a 
apărut un articol semnat da 
prof. Alexandr Kuzin, doctor in 
științe biologice, participant Io 
conferința internațională a oa
menilor de știință de la Pug- 
wash, consacrat pericolului pe 
care îl implică experiențele nu
cleare.

Daca experiențele cu arme 
nucleare nu vor fi curmate, scrie 
autorul, numărul victimelor ome- ' 
nești cauzate de aceste expe
riențe va ajunge la 
cestui secol pină la 
200.000.

Autorul subliniază 
ziile nucleare au pus omenirea 
în fața unei primejdii inspăimin- 
tătoare.

După părerea prof. Kuzin, in 
cazul continuării exploziilor nu
cleare, chiar și în condiții de 
pace, fiecare generație va su
feri pierderi egale cu cele pri
cinuite de primul război mon
dial. Leucemia, cancerul și bo
lile ereditare vor omori cite 10 
milioane de oameni în 30 de 
ani.

sfirșitul a-
100.000-

că explo-

-•-----

ROMA 13 (Agerpres). — 
Președintele Gronchi continuă 
consultările în vederea soluțio
nării crizei de guvern din Italia 
redeschisă prin demisia guver
nului Tambroni, după o exis? 
tentă efemeră de numai cîteva 
zile. După ce rrarți președintele 
Gronchi a primit pe liderii ce
lor mai mari partide politice, 
miercuri el a avut întrevederi cu 
conducătorii Partidelor liberal, 
monarhist, social-democrat, re
publican și neofascist. El nu a 
desemnat un nou prim-ministru, 
ai patrulea in cursul acestei în
delungate crize de guvern, care 
durează de aproape două luni.

La actuala criză, 
gravă de 
apreciază 
adăugat 
miercuri, 
Partidului 
trage sprijinul acordat pină a- 
cuin democrat-creștinilor.

Cercurile politice din capitala 
Italiei arată că președintele re
publicii își va pune in joc în
treaga sa autoritate pentru a 
ajunge cit mai grabnic la o 
luție. Agenția United Press 
ternational relatează că in 
contrar președintele Gronchi 
face uz de dreptul său de a 
zo.va parlamentul.

„cea mai 
după război *. cum o 
agenția Reuter, s-a 
un nou element 

și anume hotărîrea 
neofascist de a și re-

so- 
ln- 
caz 
va 
di-

—•<

Riunfun? occidentală 
pentru pregătirea 

conferinței 
la nivel înalt

WASHINGTON 13 (Agerpres). 
La 12 aprilie la Washington a 
avut loc prima reuniune din se 
ria convorbirilor menite să pre
gătească conferința la nivel înalt 
care se va deschide la Pans la 
16 mai. La această reuniune, 
consucrată „chestiunilor de *ac- 
tică și procedură" au participat 
Christian Herter, secretar de 
stat al S.U.A., Selwyn Lloyd, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Marii Britanii, și Couve de Mur- 
viile, ministrul Afacerilor Exter
ne al Franței. După reuniune s-a 
dat publicității un comunicat in 
care se spune că „s-a ajuns la 
un acord asupra unor probleme 
generale cu privire la conferința 
la nivel înalt și s a constatat cu 
satisfacție starea lucrărilor pre
gătitoare ale grupurilor de lucru. 
Aceste lucrări vor fi examinate 
în mod amănunțit in cursul reu
niunilor din această sâptămină". 

în continuare comunicatul 
spune că „miniștrii au confirmat 
dorința guvernelor lor de a mer
ge la conferința la nivel înalt 
într-o stare de spirit constructi
vă" și de „a obține prin trata
tive soluții rezonabile pentru 
problemele in suspensie în inte
resul păcii mondiale".

d-l Moch cu ocazia ședinței de 
deschidere a lucrărilor 
renunțarea solemnă a 
nucleare de a folosi 
arma armiei nu ar 
conc!uz:a necesară a ___
teze Angajamentul statelor de 
a nu folos; primele arma nu
cleară va deschide largi per* 
sp^ctive pentru înlocuirea pre
carului „echilibru al terorii**, 
care nu poate constitui baza 
unei pici trainice ci dimpotrivă 
sursa unor riscuri incalculable, 
prinx-un echilibru bazat pe ra
țiune și legalitate. Măsura pe 
cire noi o p,-opunem nu afec
tează s curiiatea nici unui stat, 
ea nu aîecleiză in nici un fel 
dreptul și capacitatea de apă
rare a oamenilo*. Noi am avut 
ocazia de a auzi in nenumărate 
ri.iduri pe reprezentanții țărilor 
occidentale exprimîndu-și neîn
crederea jn valoarea interdicții
lor morale și juridice. Delega
ția romînă c.ede în valoarea an
gajamentelor solemne, ea crede 
— a declarat în continuare șe
ful delegației romîne — în efica
citatea interdicțiilor morale și 
juridice decurgînd din acordurile 
internațîonale. Noi am discutat 
mult asupra necesității de a 
restabili încrederea între state. 
Măsura pe care noi o propunem, 
adică angajamentul solem al 
statelor de a renunța să folo- 
sească primele arma nucleară 
este una din măsurile care ar 
putea să servească cel mai 
bine pentru restabilirea încre
derii. își propun oare puterile 
nucleare occidentale de a renun
ța să recurgă primele 
mee nucleare așa cum 
Sovietică în ceea ce o 
este gata să o facă ?

noastre, 
puterilor 

prime'.e 
fi decît 
acesiei

ta ar- 
Uniunea 
privește 
Sau ele

co-s.:deră că un astfel de anga- 
jirrnnt nu ar fi compatibil cu 
scopurile politicii lor și ale pro
gramului lor militar? D-l Eaton 
ne spunea săptămina trecută că 
lum»a are nevoie ,,nu de de
clarații de intenții". Intențiile 
pot să se schimbe sau pot fi 
in mod deliberat „înșe ătoare", 
adăuga el. Aceasta poate fi a- 
devărit. Dar da?ă el are îndo
ieli asipra intențiilor partene
rului siu partenerilor săi am 
vrea să ș im care sini inten- 
ț ile sale proprii ? Care sînt in
tențiile guvernului pe care tl 
reprezintă aici ?

Dacă propunerea țărilor so
cial ste nu este complet nouă, 
a de: arat E. Mezincescu în 
încheiere, datorită împrejurări
lor in care a fost făcută și a 
noilor raporturi stabilite azi in 
lume, ea capătă o semnificație 
nouă care merită să fie exami
nată cu mai multă atenție de 
către puterile occidentale.

A luat apoi cuvintul reprezen
tantul Franței, J Moch, care re- 
ferindu-se la discursul preșe
dintelui Franței, de Gaulle, ros
tit la Londra în ziua de 6 apri
lie, a spus că delegația franceză 
dorește rezolvarea problemei 
dezarmării și asigurarea unei 
păci sigure. Totodată însă dele
gatul francez s-a pronunțat îm
potriva propunerii țărilor socia
liste care prevede ca puterile nu
cleare să nu folosească primele 
arma atomică, declarind că in
terdicțiile morale necontrolabile 
nu ar putea servi drept bază 
pentru „edificiul dezarmării**.

Următoarea ședință a Comi
tetului celor zece va avea loc 
la 14 aprilie a.c.

dintre N. S. Hrușciov și A. Menderes
ISTANBUL 13 (Agerpres).- 

După cum anunță coresponden
tul agenției France Presse, răs- 
punzînd la o întrebare în legă
tură cu apropiatul schirr.b de 
vizite dintre președintele Consi- 
1 ului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov și primul mini
stru al Turciei, A. Menderes, 
liderul opoziției din Turcia, Îs* 
met Inonu, fost pre;ediute al 
Republicii Turcia, a declarat: 
,.In momentul de față, cînd se 
incea.că să se asigure pacea 
în lumea întreagă cu ajutorul 
intilnir lor la nivelul ccl mai 
înalt, Turc a trebuie să pârtiei- 
pe la acest p.-oces de destindere 
a încordării**.

Inonu a urat succes tratative
lor pe care le va duce A. Men
der es la Moscova.

♦
PARIS 13 (Agerpres). — 

TASS: Ziare'e pariziene publică 
la Io: de frun e știrea cu privi- 
d; la apropiatul schimb de vi
zite între șefii guvernelor 
U.R.S.S. și Turelei. Ziarele sînt 
unanime în părerea că aceste 
călătorii și intilnirile conducă o- 
ri'or celor două țări au devenit 
posibile datorită slăbirii încorda- 
rii în relațiile internaționale, și 
că vor sluji întăririi păcii.

Arătind că pină acum Turcia 
a avut un rol important în pla- 
nurih conducătorilor blocurilor 
militare N A.T.O. și C.E.N.T.O., 
ziarul „L’Echo“, organul cercu
rilor financiare și economice, 
scrie: „Cu toate acestea în ul
timul timp există indicii că Mos
cova dorește destinderea relații
lor internaț onale și în regiunea 
Bosforului. Ankara, continuă zia
rul, nu vrea nici ea să rămînă 
în urma tuturor într-un moment 
cînd conducătorii țărilor occi
dentale au intensificat schimbul 
de vizite cu Hrușciov".

Z;arul „Combat" subliniază că 
acest schimb este un rezultat și 
o consecință a slăbirii incordă-

rii intre Est S| Vest. Ziarul, a- 
mintește ci în 1939 primul mi
nistru al Turciei, Saracioglu a 
făcut o vizită in Uniunea So- 
vie ică. De atunci inlre cele 
două țări nu au mai avut .oc 
co.itac.e la nivel înalt.

★
ATENA 13 (Agerpres). — 

TASS . Comentind apropiatul 
schimb de vizite dintre N. S. 
Hrușciov și primul ministru al 
Turciei. Menderes. comitetul Ad
ministrativ al E.D A. arată in
tr-o declarație publicată in zia
rul „Avghi" că acest schimb de 
vizite este un bun exemplu i..n- 
tru Grecia. Ziarul subliniază că 
trebuie „să se manifeste ime
diat inițiativă in domeniul dez
voltării relațiilor dintre Grecia 
și tarile balcanice și al schim
bului de vizite cu conducătorii 
țărilor răsăritene și cu primul 
ministru al U.R.S.S.".

Ziarul „To Vima" scrie că 
„liderii politici ai tării au reco
mandat de mult primului minis- 
tru al Greciei să procedeze așa 
cum a procedat acum colegul 
său din Turcia, S.au făcut pro- 
nosticuri că și Grecia va trebui 
cindva să pășească pe drumul 
lui Menderes".

„Ii invidiem pe turci", scrie 
la 13 aprilie ziarul „Eleftheria". 
Guvernul grec trebuie in sfîrșit 
să înțeleagă că „tactica pe care 
a adoptat-o pină acum a fost 
absurdă și dăunătoare'1. Este 
timpul ca politica externă a 
Greciei să tină seama de inte
resele țării care reclamă dezvol
tarea relațiilor cu țările socia
liste. subliniază ziarul.

La 12 aprilie Averoff, minis
trul Afacerilor Externe, a făcut 
o declarație tn care, in pofida 
dorinței clar exprimate a opi
niei publice, a declarat că vi
zita lui Menderes la Moscova 
„nu va avea fără îndoială nici 
o influență asupra politicii Gre
ciei".

Vizita Iui A. I. Mikoian in Irak
BAGDAD 13 (Agerpres). — 

TASS: La 12 aprilie Muhammed 
Hadid, ministrul Finanțelor și 
ministru ad interim al Industriei, 
a oferit o mare recepție în cins
tea lui A. I. Mikoian, prim-vice-

0 importantă propunere sovietică 
făcută la Consiliul Executiv al U.N.E.S.C.O. 

pentru sprijinirea coexistenței pașnice
PARIS 13 (Agerpres). — 

TASS: La 12 aprilie Consiliul 
Executiv al U.N.E.S.C.O. a con
tinuat discutarea proiectului de 
program și de buget al 
U.N.E.S.C.O, pe perioada 1961- 
1962. La discutarea programului 
pentru științele sociale reprezen
tantul sovietic N. M. Sisakian a 
prezentat propunerea de a in
clude în proiectul de program 
următorul punct: „Sprijinirea 
coexistenței pașnice și colabo
rării statelor cu sisteme social- 
economice diferite". Reprezen
tantul sovietic a sublimat că 
principiul coexistenței pașnice 
trebuie să slrăbată ca un fir 
roșu întreaga activitate a 
U.N.E.S.C.O. El a arătat că 
prin înfăptuirea dezarmării ge
nerale și totale s-ar 
duri uriașe care ar 
losife spre binele 
pentru dezvoltarea 
turii și învățămîntului.

Reprezentantul sovietic a pro
pus să se prevadă în programul 
U.N.E.S.C.O, ca Ia începutul 
anului 1961 să se convoace o 
conferință a specialiștilor în di
ferite discipline ale științelor so
ciale pentru a discuta temele 
concrete ale unor viitoare confe
rințe. cercetări și publicații care 
se vor tipări de diferite confe
rințe în domeniul studierii aspec
telor economice, juridice, sociale 
și culturale ale coexistenței paș-

nice a statelor cu sisteme so
ciale și economice d ferite. pre
cum a problemelor colabo
rării între țările cu nivel de 
dezvoltare diferit

Majoritatea membrilor Consi
liului Executiv care au luat cu
vintul. au subliniat că spriji’-i 
principiu! coexistenței pașnice. 
Reprezentanții Indiei, Braziliei. 
Poloniei, Indoneziei, Marocului, 
Franței și altor țări au remar. 
cat în declarațiile lor importanța 
problemelor coexistenței pașnice. 
A sunat disonant expunerea fă
cută de reprezentantul S.U.A. 
care a susținut că proiectul pro
pus de delegația sovietică nu ar

fi nou. ci problemele coeren
ței pașmce trebuie să constituie 
o preocupare a unor organizații 
mai competente, ca O.N.L\ și câ 
LVLS.C.O. „trebuie să-și în
drepte activitatea spre unifica- 
rea eforturilor, nu spre dezbina
rea lor*.

L> propunerea reprezentantu
lui Potomei Consiliul Executiv a 
adoptat hotărirea de a crea un 
grup d^ lucru, care în lumina 
propunerilor sovietice și a discu
țiilor In cadrul sesiunii să stu
dieze această problemă și să 
p-egă?eascâ propuneri pentru 
viitoarea sesiune a Consiliului 
Executiv al U.N.E.S.C.O.

președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., care se află 
la Bagdad.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

★
BAGDAD 13 (Agerpres). — 

TASS: tn după-amiaga zilei de 
12 aprilie, A. /. Mikoian, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a vizitat u- 
z.na de stai pentru rafinarea ți
țeiului din Dora, in apropiere 
de Bagdad.

După vizitarea uzinei, în ma
rea solă a administrației uzinei 
s ta adunat inginerii, tehnicienii 
și muncitorii în fața cărora A. 1. 
Mikoian a rostit o scurtă cuvin- 
tare.

elibera fon- 
putea fi fo- 
omenirii — 
științei, cul Clu En-lal a părăsit Pekinul 

Birmaniaplcclnd In
PEKIN 13 (Agerpres).—Râs- 

punzind invitației primului mi. 
nistru al guvernului Uniunii 
Birmane, la 13 aprilie a părăsit 
Pekinul plecînd cu avionul in
tr-o vizită de prietenie in Bir
mania Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze. Ciu En-lai va sosi la Ran- 
goon la 15 aprilie. După vizita 
sa in Birmania, Ciu En-lai va

p’eca la Ddhi unde va rămîne 
între 19 și 25 aprilie, iar după 
aceea va vizita Nepalul.

In călătoria sa in Birmania, 
India și Nepal, Ciu En-lai este 
însoțit de Cen I, ministrul Afa
cerilor Externe al R.P. Chineze, 
și de Cijan Han-fu, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al 
R.P, Chineze.

Ipocrizia revanșarzilor
Cu un sfert de veac in urmă, 

Hitler căuta să amortizeze 
zgomotul făcut de șenile

le tancurilor și de rotilele tu
nurilor cu declaruții, cînd inso- 
len'.e, cînd liniștitoare. Se dez
mințeau printre șuvoaie de la
crimi false și torente de jură
minte informațiile precise des
pre pregătirile de război, despre 
intențiile agresive împotriva ve
cinilor in scopul anexării de 
teritorii, se vopseau in alb ne
vinovat cirdurile de ciori revan
șarde și belicoase care se pregă
teau să și ia zborul către Răsărit 
șt Apus. A urinat — așa cum se 
știe, dar se uită uneori de către 
cercuri responsabile ale puteri
lor occidentale — invadarea 
Austriei, cotropirea Ceho
slovaciei, compromisul și com
plicitatea de la Miinchen, pro
vocarea celui de-al doilea război 
mondial.

Se încearcă acum la Bonn re
petarea acțiunilor acestea, bine
înțeles cu adaptarea la condiții
le actuale. Lucrul acesta este 
evident și a fost încă o dată do
vedit de nota guvernului R. F. 
Germane trimisă Ministerului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
notă respinsă de guvernul sovie
tic din cauza caracterului ei ca
lomnios și returnată ambasadei 
vestgerniane. In această declara
ție oficială vestgermană se spu
ne clar, fără rușine și fără sfială 
că „elementele fasciste, revan
șarde și militariste nu nu adepți 
in Republica Federală Germană 
și nu au nici, un fet de influ
ență". Afirmația, pe cit de falsă, 
pe atît de insolentă, pare făcută

pentru uzul ageamiilor și anal- 
fabeților. Pentru că orice om 
care ține în mină o gazetă și știe 
să citească, știe că întregul apa
rat de stat, de la consiliul co
munal al nu știu cărui sătuc 
bavarez și pină la guvernul fe
deral este înțesat de foștii dem
nitari sau membri ai partidului 
hitlerist. Orice om de pe stradă 
știe, că de la opariția sa. R. F. 
Germană a pășit pe calea mili
tarizării și pregătirii revanșei, că 
guvernul de la Bonn accelerează 
refacerea W'ehrmachlului, înzes- 
trîndu l cu arma atomică. Mili- 
tariștii, 
șarzii 
Bonn.
fost 
riștilor pe

neofasciștii și revan- 
foiesc pretutindeni la 
Cazul Oberlănder — 

părtaș la crimele hitle- 
t icului teritoriile ocupa
te. azi ministru în cabinetul lui 
Adenauer nu e unicul. Ministrul 
de interne Schroeder, ministrul 
de război Strauss, ministrul 
transporturilor Seebohm. au fost 
cu toții membri marcanți ai par
tidului nazist. Cit privește re- 
vanșismul negat de Adenauer ca 
și existența unor organizații cu 
caracter revanșist nu e nevoie 
să mergem prea departe ca să 
găsim exemple concludente. In 
toate declarațiile miniștrilor de 
care vorbim se găsesc îndemnuri 
fățișe la ocuparea unor teritorii 
străine Ministrul Seebohm de
clară răspicat: „Răsăritul german 
nu cuprinde numai Elba și li
derul, dar și Boemi a și toate te
ritoriile locuite cindva de ger
mani". întregul aparat al mini
sterului condus de Oberlănder fi 
care se cheamă al refugiaților 
nu este altceva decît o organiza-

ție revanșardă deghizata, cu des
chis caracter guvernamental. Iar 
despre organizațiile neomilita- 
riște, neonaziste și neofasciste, 
care apar și cresc ca ciupercile, 
al căror total se poate exprima 
în cifre de ordinul sutelor, ce să 
mai spunem !

Nu există în R.F.G. „elemente 
fasciste revanșarde și milita
riste" afirmă în fals nota amin
tită a guvernului Adenauer.
Există, spune in cunoștință de 
cauză corespondentul in S.O.A. al 
ziarului vest german ,.Frankfurter 
Rundschau". Heinz Pol, intr-un 
articol publicat de revista ame
ricană „The Nation", 
atenția ci in R F.G., 
In fel de periculos 
siv „naționalismul 
vestmintele i 
care cuprinde 
pumn de oameni induși în eroa
re, naziști incorigibili sau extre
miști smintiți" ci „numeroși oa
meni activi cu prieteni și pro
tectori, cu partide politice, aso
ciații și cadre".

Prin urmare revanșarzii și mi
litar iștii există in Germania oc
cidentală, și ocupă posturi de 
comandă. Cu cit vor fi demascați 
mai mulți, cu cit se va repeta 
mai des acest lucru, cu atît va 
fi mai bine pentru pacea Euro 
pei și a lumii. Vigilența po
poarelor nu poate fi adormită.

E necesar ca acești dușmani ai 
păcii să fie puși la stîlpul infa
miei, arătați cu degetul, înfierați 
și făcuți inofensivi. Va fi in spre 
binele păcii!

Pol atrage 
a reapărut, 
și de agre- 
german in 

neonazism ului" și 
> nu numai „un

AL. GIRNEAȚA

Sentința nedreaptă
Tribunalului Militar din Atena

Patriolii greci au respins cu curaj calomniile procurorului
ATENA 13 (Agerpres). — La 

13 aprilie Tribunaiul Militar din 
Atena in lața căruia s-a wde; 
cat procesul celor 12 deniocrați 
greci 
Cele 
scos 
lipsa 
ții’ior 
rorul 
să aducă nici un fel de probe 
concrete. Tribunalul reluînd de 
altfel datele rechizitoriului pro
curorului regal a fost nevoit să 
înlăture invinuiri e de „spionaj** 
care tu constituii principatul 
cap de acuzare. Totuși, in ciudă 
faptului că principala acuzație 
s-a prăbușit, tribunalul urmă
rind să-i condamne cu orice preț 
pe acuzați, a reluat afirmația 
procurorului „că ei ar ti făcut 
oferte de spionaj**. Sub această 
învinuire șase dintre cei 12 a- 
cuzați — George Erithriadis, 
Elli Erithriadu, Constantin Tri- 
andafilu. Ruia Kukulu. Constan
tin Filinis și Avra Partsalidis, 
— au fost condamnați la mun
că silnică pe viață Ceilalți șase 
acuzați au fost achitați.

Țelurile politice urmărite prin 
înscenarea judiciară de la Ate
na au reieșit de altfel limpede 
din primele zile ale dezbateri
lor cînd așa-numiții martori ai 
acuzării — în majoritatea ca
zurilor polițiști și ageriți ai sigu
ranței grecești — care nepntind 
aduce vreun fapt concret în spri
jinul afirmațiilor lor, au reluat 
calomniile și provocările la a- 
dresa forțelor democratice și în 
primul rind a Partidului Comu
nist din Grecia. Nu odată avo- 
cații apărării au subliniat ca-

a pronunțat sentințele, 
nouă zile de dezbateri au 
in evidență cu claritate 
totală de temei a acuza- 
in sprijinul cărora procu- 
și acuzarea nu au reușit

racterul neconstltuțional și ile
gal al procedeelor folosite de a- 
cuzare. inclusiv: încercările de 
intimidare a acuzaților. Unicul 
argument prezentat drept „do
vadă'1 a născocirilor provocatoa
re ale acuzării, a fost aparte
nența acuzaților Ia Partidul Co- 
munist din Grecia.

George Erithdadis a subliniat 
în cuvintul său de apărare ca
racterul p-ovocator al procesu
lui. pericolul pe care-l reprezin
tă el pentru libertățile democra
tice in Grecia și caracterul său 
contrar tendinței spre destinde
re internațională, denunțind fap
tul că unul din martorii acuză
rii a calificat destinderea drept 
„un cai troian"

„Partidul comunist este acu
zat că ar fi un „grup de spio
nai'' — a spus in depoziția sa 
Avra Partsalidis- iar eu am fost 
acuzată că aș fi spioană. Probe 
nu ex’stă și nici nu puteau exis
ta. Eu am intrat in rindurile 
partidului in 1927 și am văzut

cum micul partid crește și de
vine o mare forță politică. El 
nu este o creație artificială, ei 
izvorăște din popor, este un re
zultat al necesității istorice, ’z- 
vorit din dorința clasei munci
toare Și a poparului... Scopurile 
partidu’ui meu exprimă năzuin
ța majorității zdrobitoare a po
porului grec spre o politică de 
pace, spre o prietenie cu toate 
țările. Aceasta, și nu crearea de 
baze americane sau 
mane în Grecia. O 
năzuință înseamnă 
Dăunează aceasta Greciei ?*'

In depozițiile lor acuzații au 
respins calomniile și provocă
rile la adresa Uniunii Sovietice 
și a țărilor de democrație-popu- 
lară la care a recurs procurorul 
regal. După cum a fost nevo t 
să recunoască chiar un ziar re
acționar ca „Akropolis-1, acuza
ții au dat dovadă de curaj iz- 
vorit din încrederea în princi
piile și cauza partidului comu
nist.

vest-ger- 
asemenea 
spionaj ?

Există condiții favorabile pentru intensificarea 
relațiilor sportive interbalcanice

ANKARA 13 (Agerpres). —
Ziarul „Zafer" a publicat de

clarațiile directorului general 
al Educației fizice și sportului 
din Turcia, Mehmet Arkan, des
pre necesitatea intensificării le
găturilor sportive intre țările 
din Balcani Subliniind că tntil- 
nirila sportive contribuie la dez
voltarea prieteniei și Înțelegerii 
in.re popoare, M. Arkan a ară.

tat că In prezent există condiții 
foarte favorabile pentru intensi
ficarea relațiilor sportive între 
țările din Balcani.

„Intilnirile sportive dintre 
Turcia și ceiela'te țări din 
Balcani, a spus M. Arkan, se 
înmulțesc pe zi ce trece. Sper 
că aceste legături sportive se 
vor intensifica și mai mult în 
anii viitori11.

★

BAGDAD 13 (Agerpres). — 
TASS: In dimineața zilei de t3 
aprilie, A. I. Mikoian, prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a vizitat 
întreprinderile din cadrul căi
lor ferate de stat din Republica 
Irak și s-a interesat de activi
tatea depoului de locomotive din 
Bagdad, a uzinei de reparații de 
locomotive din Șuradjia, a bi
roului de -construcții și labora- 
torului de cercetări științifice.

A. 1- Mikoian și persoanele 
care-l însoțesc au vizitat apoi 
construcția de irigare Musaib 
de pe Eufrat, la sud de Bag
dad.

— •—

'ii îiij

LONDRA. — La Londra își 
continuă lucrările Conferința in
ternațională a tineretului și stu
denților pentru dezarmarea nu
cleară la care participă repre
zentanții a peste 20 de țări.

în ședința din 12 aprilie a 
luat cuvîntul P. Arrowsmith, 
secretara Comitetului de acțiune 
directă împotriva războiului nu
clear din Marea Britanie.

Ea a vorbit participanților la 
conferință despre activitatea par
tizanilor dezarmării nucleare din 
Anglia, despre organizarea cam
paniei de protest împotriva pro
ducerii de arme nucleare în An
glia și a creării de baze pentru 
arme rachetă.

Conferința a adoptat în unani
mitate o rezoluție de protest îm
potriva refuzului guvernului en
glez de a acorda viza de in
trare în țară reprezentanților 
neretului sovietic.

NEW YORK. - Agențiile 
presă americane anunță ca 
13 aprilie a fost lansat de

ti-

de 
la 

_____  „ rrn-CT»_  '"a 
Cape Canaveral un sateLt arti
ficial al Pămîr.tuiui în greutate 
de 265 de livre, avînd pe bord 
patru postdri de radioemisie.

NEW YORK. - Namărui șo
merilor din Statele Unite a tre
cut din nou cu mult de 4.OOO.9OO. 
Potrivit datelor publicate recent 
de Ministerul Muncii din S.U A., 
în perioada cuprinsă între mij
locul lunii februarie și mijlocul 
lunii martie numărul șomerilor 
înregistrați în Statele Unite a 
crescut ci 275.000, ajungînd la 
4.206.000,

CARACAS Agenția Associated 
Press anunță că poliția din Ve
nezuela a arestat un grup de 
complotiști care urmăreau să a- 
runce în aer sondele de petrol 
din lacul Maracaibo. Tn urma 
cercetărilor efectuate de autori
tăți a reieșit că sabotorii, avînd 
misiunea să mineze sondele din 
Maracaibo, 
Venezuela 
Republicii 
Trujillo.

ao fost trimiși în 
de către dictatorul 
Dominicane. Rafael

IN EDITURA POLITICA
a apărut:

V. /. LENIN:
„Opere complete** 

volumul I
632 pag. 12 lei

Cu acest volum începe în 
țara noastră editarea „Opere
lor complete" ale lui V. /. 
Lenin in 55 de volume după 
ed. a Va rusă.

Volumul I cuprinde lucră
rile scrise de V. I. Lenin in 
anii 1893—1894: „Noi schim
bări economice in viața ță
rănească", „Cu privire la 
așa-zisa problemă a piețelor", 
„Ce sini prietenii poporu
lui ți cum luptă ei împo
triva social-democraților ?", 
„Conținutul economic al na
rodnicismului ți critica lui in 
cartea d-lui Struve'.

In anexele volumului tint 
cuprinse pentru prima oară 
și petiții scrise de Lenin in 
anii 1387—1893.

INFORMAȚII
Consiliul de Miniștri a apro

bat Protocolul celei de-a Vl-a 
consfătuiri pentru îndeplinirea 
prevederilor Convenției și a a- 
cordurilor suplimentare la a- 
ceasta, privind regularizarea re
gimului de scurgere a riurilor 
și canalelor de frontieră dintre 
R. P. Romină și U.R.S.S.

★
Pentru stimularea creației 

compozitorilor In realizarea de 
noi cintece de masă, Ministerul 
Invătămintului și Culturii orga
nizează și in anul acesta con
cursul de cintece de masă „Ion 
Vidu“. Se pot trimite piese co
rale pentru coruri pe 2—4 voci 
egale sau mixte, piese pentru 
soliști vocali, duete etc., cu a- 
companiament de pian. Lucră
rile se vor preda pină la data 
de 1 octombrie Casei Centrale 
a Creației Populare.

★
Din inițiativa filialei regio

nale A.S I.T. Bacău și cu spri
jinul Institutului Politehnic și al 
Universității din Iași, zilele a- 
cestea s-a deschis la Bacău un 
curs de pregătire a inginerilor 
din diferite ramuri . ind^ștriale 
ale regiupji în problema auto'-* 
matizării proceselor de produc
ție. Lecțiile sînt expuse de pro
fesori și conferențiari universi
tari de la Institutul Politehnic 
din lași.

(Agerpres)

„Să intîmpinâm 1 Mai“
Primele întreceri pe asociație 

din cadrul popularei competiții 
de cros „Să intimpinăm 1 Mai" 
au cunoscut un trurr.os succes 
in regiunea Constanța. Mii de 
tineri și-au disputat victoria jn 
primele întreceri ale acestei 
faze care s-au desfășurat pe te
renurile a 430 de asociații și 
cluburi sportive. Printre aso
ciațiile care au prezentat la 
start un număr sporit de con- 
curenți față de edițiile trecute 
se număra „Ancora", „Voința", 
„C.F.R.", „Sănătatea" și altele. 
Se scontează ca la prima ețgpă 
a crosului „Sa intimpinăm 
1 Mai" să participe peste 1UO.OOO 
tineri și tinere din întreaga re
giune.

La clubul central de șah al 
U.R.S.S. a fost continuată 
miercuri cea de-a 12-a partidă 
a meciului pentru titlul mondial 
de șah Botvinnik, care avea la 
întrerupere un pion In plus, nu 
a reușit să-și valorifice avanta
jul material, astfel că partida 
s.a terminat remiză la muta
rea 72. In urma disputării a 
12 partide scorul meciului este 
de 7-5 puncte In favoarea mare
lui maestru Mihail Tal. Cea de-a 
13-a partidă va avea loc astăzi. 
Tal va juca cu albele.

Fotbal
Simbătă încep în mai multe 

orașe din Austria meciurile tur
neului internațional de lolbal 
pentru juniori UE1-A. La actua
lă ediție a acestei tradiționale 
competiții participă 1b echipe 
iir-parți.e in 4 gmpe prelimina
rii, Echipa R.P. Rom.ne joacă 
in grupa D alături de echipele 
Era.iței, Belgiei și Spaniei, in 
p. unui joc simbătă 16 aprilie 
echipa R.P. Romine va intimi 
la St. Poiten echipa Belgiei. 
Luni in orașul Linz echipa ro- 
mină va juca cu formația Eran. 
ței, iar la 20 aprilie va intilni 
la Ciraz echipa Spaniei. Echi- 
peh invingatoare din cele 4 
serii se vor califica in semifinale 
programate la 22 aprilie la 
viena. Finala va avea loc la 
24 aprilie tot la Viena. Echipa 
R.P. Romine va părăsi Capi
tala plecind la Viena in cursul 
zilei de astăzi. Din rindul echi
pei fac parte Florca llie (por
tar), Surdan (mijlocaș), Pircă- 
lab, Năftânăila, Harșani (Îna
intași) și alții.

Scrimă
La 15 aprilie va începe la 

Leningrad competiția de scrimă 
„Criteriul Mondial al Tinerelu
lui". Concursurile se vor în
cheia la 18 aprilie. La această 
competiție R.P.R. va alinia o 
tormație din care vor face par- 
t: trăgătorii T. Mureșanu, I. 
Szanto, St. Ilaukler, Ad. Gu- 
ra.h R. Manoliu, I. Drimbă, 
Valeria Lutman și Ana Ene.

La cinematograful

Maxim Gorki
Premiera noului 

film sovietic

o rtooiscrie a srvorouu/t 
\ J/tutiA-niin-

cu
Otar Kobaridze 

Asmat Kandaurașvtli 
Țifino Țițișvili 
Miho Borașvili 

Nani Cikvinadze

Scenariul: R. Djaparidze
R, Abuladze

Regia : T. Abuladze 
Imaginea: L Paatașvili 
Muzica : A, Koreselidze

In completarea programului 
,1REI DANSURI INDONE- 
ZIENE" o producție a stu
diourilor DIETA din Djakarta

Lucrul cel mai important
(Urmare din pag. l-a)

câ-n fond și-au primit întreaga 
rație. Atunci cum o să obții tu 
o producție mare de lapte de la 
niște vaci flăminde.

Vinovatul n a răspuns nimic. 
A aplecat doar ochii in podele, 
ti era rușine.

— Vezi, a continuat liniștit 
Bocioc. mă uit la tine și mă 
gindesc. La tinerețea mea mă 
gindesc. Eu am învățat să în
grijesc vitele in grajdul moșieru
lui. Nu erau ale mele vitele. 
Dacă crăpau de bine sau mureau 
de foame mi-era tot una. Erau 
vitele omului care-mi fura mun
ca Și tot le îngrijeam. De mila 
lor le îngrijeam. Fără de nici un 
alt folos Pe cînd tu ai fost che
mat să îngrijești vacile gospo
dăriei de stal- ale noastre adică, 
ale întregului popor.

Nici de data aceasta n-a răs
puns nimic Diaconescu. A răs
puns însă mai tirziu. In fapte. 
N-a mai risipit niciodată nutre
țul. Și nici vacile n-au mai stat 
flăminde în fața ieslei pline.

Mai greu a fost cu Anca An- 
dronache și cu Anica Dugheană.

Cele două îngrijitoare nu știau 
să administreze vițeilor laptele 
în cele mai bune condiții. Nu 
respectau nici proporțiile dintre 
laptele integral și cel smintinit 
și nici nu se îngrijeau ca vițeii 
sâ-l primească întotdeauna la 
aceeași temperatură. Și totuși a- 
teau convingerea că lucrează 
firă greșeală. Mult sa străduit 
comunistul Bocioc să le facă 
si înțeleagă că atitudinea lor nu 
le făcea de loc cinste. Că mirosea 
a comoditate, a lipsă de interes. 
I-au venit in ajutor și ulemiștii 
din brigodă. Pină la urmă au 
învins. Cele două îngrijitoare 
și-au dai seama că atitudinea U? 
„știe tot" era extrem de păgu
bitoare în munca lor.

A trecut de atunci un an în 
cheiaL

In grajduri s au montat linii 
de decovil pentru transportul 
nutrețului și al apei. Numărul 
vacilor a crescut la 117. S-a con- 
s’ruit un grajd nou. modern, cu 
o capacitate de 100 de cupete 
Rația zilnică de porumb-siloz a 
crescut pină la 30 de kg. ps 
cap de vacă. Și mai mult decît 
toate acestea, au crescut oamenii.

L lemiștii Ion Diaconescu, Iordan 
Bratosin. Nicolae Bătrînescu și 
Traian Alexe, sini astăzi mulgă
tori cu experiență. Conștienți de 
răspunderea pe cure o au, ei se 
străduiesc să obțină producții din 
ce în re mai mari. Producția 
medie de 2600 litri lapte pe 
cap de vacă furajată pe cure o 
obțin acum nu constituie o ..li
mită" pentru ei. Vițeii îngrijiți 
de utemistele Anca Andronache 
și Anica Dugheană înregistrează 
zilnic un spor în greutate vie 
de 800 gr. pe cap de animal. In 
plus, fostul elev al comunistului 
Bocioc, utemistul Ion Diaconescu, 
se întrece cu ,,profesorul" său 
în obținerea de producții ridi
cate de lapte. Deocamdată ob
țin cam aceeași producție pe cap 
de vacă furajată : 2800 litri. E 
o întrecere in care Bocioc nu 
știe dacă va ieși primul Dar de 
fapt, nu acesta e lucrul cel mai 
important. Important este că el, 
comunistul Bocioc, a crescut 
a ci, la locul său de muncă oa
meni de rădejde. Oameni core 
se alintă curajoși în lupta pen
tru obținerea de producții spo- 
rite.
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