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OMAGIU
In amintirea ostașilor sovie

tici căzuți pentru eliberarea 
patriei noastre de sub jugul 
fascist tinerii sportivi de la 
Asociația sportivă „Metrom"- 
Orașul Stclin au hotăril să 
pună o placi comemorativă 
pe unul dintre cele mai înalte 
piscuri ale Carpaților, pe vîr. 
ful Moldoveana din masivul 
Făgăraș.

Deși în ziua fixată pentru 
începerea ascensiunii condiți
ile meteorologice nu erau fa
vorabile, o echipă formată 
din 5 sportivi fruntași in pro
ducție și în activitatea spor
tivă a pornit spre vîrful Mol
doveanu.

Animați de dorința fierbin. 
te de a-și îndeplini misiunea, 
curajoșii alpiniști, înfruntind 
cu dirzenie ceața, vintul pu
ternic, ploaia și frigul au reu
șit să atingă obiectivul fixat 
și să monteze placa comemo
rativă, care, acolo, sus, pe 
unul dintre cele mai înalte 
piscuri ale Carpaților, va re
aminti fiecărui turist faptele 
glorioase de arme ale ostași, 
lor sovietici.

ION DOMȘESCU 
corespondent voluntar

începe noul an școlar. In această zi, 
începînd de la cel mai tînăr școlar, 
care pășește pentru prima oară pragul 
lăcașului de unde va primi lumina 
științei, de la profesorii care-și așteap
tă elevii să le călăuzească pașii pe 
drumul învățăturii, pînă la părinții 
care-și încredințează fiii școlii, să-i in
struiască. să-i educe — toți simt și 
trăiesc sărbătoarea începutului de an 
școlar.

Școlile din întreaga țară s-au pre
gătit pentru a-i primi cum se cuvine 
pe cei care vor lua astăzi loc în bancă, 
și pe cei care se vor urca la catedră. 
La succesele obținute în domeniul în- 
vățămîntului în anii regimului demo
crat-popular se adaugă anul acesta noi 
realizări. Școala, prin grija nemărgi
nită a partidului, a urcat noi trepte 
pentru a corespunde tot mai bine ce
rințelor desăvârșirii construcției socia
liste în patria noastră. Nimic nu lip
sește elevilor noștri pentru a învăța, 
pentru a-și vedea împlinite cele mai 
îndrăznețe visuri. Nimic nu le lipsește 
profesorilor pentru a-și putea înde
plini nobila misiune de educatori ai 
tinerei generații.

Azi, la început de an școlar, sluji
tori ai școlii și elevi, pășiți cu hotărîrea 
de a munci și mai bine, de a vă de
dica toate forțele pentru ca din școală

Petre Drâgo'etcu
președintele Consiliului superior al 

școlilor din Ministerul Invățămintului 
și Culturii

să pășească în muncă și viață cadre 
bine pregătite !

Congresul al Ill-lea al P.M.R. a pus 
și în fața școlii sarcini mari. Preocu
parea tuturor trebuie îndreptată spre 
îmbunătățirea continuă a procesului 
de învătămînt, spre întărirea tot mai 
puternică a legăturilor școlii cu pro
ducția. cu viața.

Sub conducerea de zi cu zi a orga
nizațiilor de partid, profesorii, organi
zațiile U.T.M. și organizația de pio
nieri vor munci mai mult și mai bine 
pentru a-i mobiliza pe elevi, școlari și 
pionieri să învețe, să învețe cu pasiune. 
Munca educativă desfășurată de organi
zațiile U.T.M. din școli și de către orga
nizațiile de pionieri va face ca în rîndul 
tuturor școlarilor și elevilor să se dez
volte tot mai puternic înalta răspun
dere pentru învățătură, înțelegerea 
profundă că a învăța mereu mai bine 
înseamnă a îndeplini o îndatorire pa
triotică.

Cine nu știe că în orice tînăr. încă 
de pe băncile școlii, mijește imaginea 
viitoarei sale existențe, a rolului pe 
care îl va juca în societate ? Congre
sul al III-lea al P.M.R. a indicat dru
mul ascendent ăl istorieț noastre, în 
etapa desăvîrșirii constricției socialiste 
și a trasat sarcini irrtpdrtante pentru 
pregătirea specialiștilor care ne mai tre
buie. E în puterea fiecărui tînăr să răs
pundă cu elan la această chemare că
tre mai mult, mai bine, mai sus. A 
învăța cere efort, și este capabil de 
asemenea efort doar acela care își în
țelege deplin îndatoririle pe care le 
are față de patrie. Va fi capabilă de 
efort disciplinat și susținut conștiința 
în care" vor fi vii îndrumările și în
demnurile partidului, călăuză sigură 
în viață unui tînăr care învață. Tine
rețea vieții noi. socialiste, este tocmai 
climatul în care crește și se poate 
dezvoltă tinerețea plină de avînt a 
vîrstei. Părinții, profesorii, întreg 
poporul muncitor înconjoară tineretul 
cu cele- mai mari nădejdi și-1 aș
teaptă să fie vrednic de marea lor 
încredere.

Cu aceste gînduri, la începutul anu
lui școlar, urez elevilor, învățătorilor 
și profesorilor succes în munca lor atît 
de necesară patriei.

La fabrica de confecții .Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din Capitala s-au instalat noi mașini 
pentru fabricarea ursonului, tată pe șeful de brigadă Viad Constantin explicindu-j utemis- 

tului Florea Constantin, rr.odul de funcționare al uneia din aceste mașini.
Foto ; A. VIERU

Cu sprijinul 
tineretului

Forța educativă 
a stimulentului moral

Cunosc un bătrîn pensionar. 
Discut deseori cu el despre 
transformările din cartierul nos
tru grivițean. Discut despre mul
te lucruri, dar subiectul lui pre
ferat d reprezintă oamenii car
tierului — in majoritate munci
tori. El îi cunoaște bine pe 
foarte mulți, Mereu aduce vorba 

.de unul care e cazangiu vestit : 
de altul care e inovator sau așa 
ceva, că i-au purtat portretul la 
demonstrația de la 23 Au
gust : că unuia care e mai
stru i-eu pus portretul pe un pa- 
.nou mare, public. Ca și acest pen
sionar. vorbesc despre muncitorii 
fruntași ai cartierului și alți na. 
meni. Chiar și pionierii ii știu 
pe fruntași și vorbesc despre ei 
cu un respect deosebit. Muncitorii 
fruntași sint cunoscuți nu numai 
în uzină ci și dincolo de porțile 
ei.

...Toate acestea mi-au venit în 
: minte zilele trecute la uzinele 
' ,.Gheorghi Dimitrov" din Arad, 
cînd discutam cu un grup de ti. 
peri despre munca lor.

Alături de aplicarea consecven
tă a principiului socialist al re
partiției după cantitatea și cali
tatea muncii depuse, stimulentul 
moral —; și el specific so
cietății noastre — indeam. 
nă pe omul muncii la o activi
tate mereu mai spornică, îi dă 
avint inițiativei sale creatoare, 
în zilele noastre in uzine, 
la panourile de onoare, în

----•---- -------

Noi succese 
pe șantierul 
Complexului 
de chimizare 
a petrolului 
de la Brazi

ziare, la radio — peste tot se vor. 
bește cu dragoste, c.u respect des
pre faptele fruntașilor, inovatori
lor și raționalizatorilor. Stimulin- 
du-i pe fruntași, colectivele in 
care aceștia lucrează ii incoir 
joară cu dragoste și c'.ldură to. 
vărcșească. Stimularea fruntașilor, 
popularizarea faptelor Ier demne 
de laudă, ii înaripează nu nu
mai pe aceștia ci exercită o mare 
influență educativă asupra în
tregului colectiv de muncitori și 
îndeosebi a tinerilor muncitori. 
De aceea- stimularea morală, ală
turi de stimularea materială a 
fruntașilor în muncă, a inovato. 
rilor, este în același timp o mi
nunată metodă de educare a tine
retului în spiritul atitudinii socia
liste față de muncă. Fiecare tînăr 
vrea să fie așa cum este frunta- 
,ul. să muncească la fel de bine, 
să aibă aceeași grijă față de în
vățătură, să aibă aceeași coiiipor. 
tare in viața de toate zilele.

Megheși Ignat, de pildă, unul 
din utemiștii cu care am discu
tat la uzinele de vagoane, vrea 
să-i semene în comportare unuia 
dintre fruntașii uzinei — tovară
șului Nagy Iosif.

— E un muncitor adevărat, îmi 
spune Megheși Ignat. Are o în
altă calificare și o bogată expe
riență de muncă și de viață.' O 
dată i-arn văzut portretul la o ex- 
poziție a pictorilor din localita
te. în jurul portretului ețau 
multi vizitatori și îl admirau. Am 
tresărit de bucurie și mîndrie'că 
lucrez alături de el, M.am gindit 
că și eu pot deveni un astfel de

fruntaș. Cînd am venit aici în u’ 
zină e drept nu mă găseam prin
tre codași dar munceam destul 
de slab. Privindu-l zi de zi pe 
tovarășul Nagy, discutind cu el, 
am înțeles că cinstea care i se a- 
cordă astăzi, felul în care este 
privit, i se datoreze faptului că 
el dovedește in muncă o înaltă 
conștiință, că mereu se perfecțio. 
nează, că pune totdeauna tot su
fletul in ceea ce face. Acum pri
vesc altfel munca. Am îndrăznit 
chiar să mă ocup de raționalizări 
și inovații. Prima n-a reușit gro
zav dar n.am să dau înapoi.

lată deci cum plivesc tinerii 
muncitori pe fruntașii uzinei. 
Munca și viața acestora repre
zintă pentru tineri un puternic 
imbold moral în muncă.

Dar cite alte lucruri nu au un 
puternic rol stimulator în munca 
tinerilor ! Depinde doar de felul 
în care acestea sînt folosite de or
ganizația U.T.M. ca ele să con
tribuie la educarea tinerilor în 
spiritul dragostei față de muncă, 
al respectului față de bunul ob
ștesc. al bunei gospodăriri, pen. 
tru a dezvolta și mai mult ati
tudinea creatoare, spiritul inova
tor-, într-un cuvint atitudinea so
cialistă față de muncă.

Apreciind tocmai acest rol im
portant pe care îl au mijloacele 
de stimulare morală, organizația 
U.T.M. de la Uzina „Gheorghi 
Dimitrov" îndrumată și ajutată

V. CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. 3-a)

Gospodăriile agricole colective 
din raionul Negru Vodă au rea. 
lizat planul de însilozare a po
rumbului. Colectiviștii din acest 
raion, care au obținut în acest 
an o producție medie de peste 
22.000 kg porumb pentru siloz la 
hectar, au însilozat pînă în pre-, 
zent 95.000 tone, depășind cu a- 
proape 10.000 tone prevederile 
planului.

Acest succes a fost obținut 
prin organizarea lucrărilor de re-, 
cohere și însi!bzare în două 
schimburi. prin sprijinul da\ de 
tineretul din raion, pretum și 1 
prin folosirea întregii capacități’; 
de lucru a utilajelor mecanice;* 
La însilozarea porumbului s.a' 
realizat astfel o viteză zilnică de 
aproape 16.000 tone.

(Agerpres)

/
Sosirea delegației de partid ți guvernamenta'e 
a R. P. Romine care a participat la funeraliile 
președintelui R. D. Germane, Wilha.m Pie.k

Miercuri dimineața a sosit 
în Capitală, venind din Ber
lin, delegația de partid și gu
vernamentală care a partici
pat la funeraliile președinte
lui Republicii Democrate Ger
mane, Wilhelm Pieck. Delega
ția a fost compusă din 
tovarășii Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. ai P.M.R., conducătorul 
delegației. Petre Borilă, mem. 
bru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri,

Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.M.R.

La sosire, în gara Băneasa, 
membrii delegației au fost în- 
timpinați de tovarășii Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, E- 
mil Bodnăraș, Nicolae Ceau- 
șescu, Alexandru Drăghici, 
general de armată Leont’n 
Sălăjan, Anton Moisescu, A- 
vram Bunaciu, de membri ai 
C.C. al P.M.R., miniștri, con
ducători ai instituțiilor cen
trale.

Au fost de față membrii am
basadei R. D. Germane la 
București, în frunte cu amba
sadorul Wilhelm Bick.

Cărțile au fost așezate cu 
grija pe bănci. Sînt cărțile 
pe care azi fiecare elev al 
școlii elementare le primeș

te în dar.

Citiți
pag. 2-a :

La început 
de 

an școlar

-Jntîici eatte. 
de. șe&ală

de Marcel Breslațu
Frumosul tău abecedar 
Partidul ți l-a dat in dar. 

Vezi cum aratâ 
dalba carta ? 
S-o treci curată 
mai departe I

Așa s-o ții și s-o păstrezi : 
cu scoarțe ntregi și noboțite, 
cu pagini neferfenițite 
și fără... „s-o-nfrumusețezi" 
cu alte poze și chenare 
decit atitea cite are I

Pentru un an e eartea TA I 
La anul insă - nu uita - 
alt cetățean sau cetățeancă 

va sta 
pe locul tău in bancă.

(Precum socot 
n-ai să rămii 
la anul, tot 
in clasa-ntii I)

Și-acel puștan 
- din cei puștani 
cari peste un an 
au șapte ani -

o să se așeze-n banca goală, 
sfios, ca-n prima zi de școală 
și-e să primească - DAR din DAR - 
frumosul tău abecedar I

„Mai mare dragul să învețe 
cind ore n milni așa mîndrețe I' 
lor tu - odată cu cotitul, 
cu scrisul șl cu socotitul, 
vei fi-nvățat să spui : „Cinstesc 
și eu Intiiul BUN OB$TESC 
pe care ml-l încredințară 
Partidul drag și scumpa țară,

E-nttîa slovă ce o scriu 
in alfabetul purpuriu 
cu care-ncep să dibui rostul 
cuvintelor :

Al MEU 
ȘI-AL NOSTRU I".

Cu inima alături

Știrile ce sosesc de Pe șan
tierul Complexului de chi
mizare a petrolului de la 
Brazi vestesc noi succese ale 
constructorilor acestui impor. 
tant obiectiv industrial. în 
prezent constructorii zoresc 
terminarea lucrărilor de zidă
rie și montaj ale magistralei 
de abur, la casa de compre- 
soare, casa de pompe de ali
mentare. la stația principală 
de distribuție și altele.

Printre cei care dau viață 
acestei importante construcții 
industriale, brigada de beto- 
niști condusă de Vasile Tudcr 
și cea de dulgheri condusă de 
Andrei Pali dețin în prezent 
îritîietatea în întrecerea pen
tru scurtarea termenului de 
dare în folosință a lucrărilor.

Pe șantier s-au economisit 
pină acum 150 mc material 
lemnos, 15.000 kg fier beton, 
7000 bucăți cărămizi, realizîn. 
du-se mai mult de 800.000 de 
lei economii la prețul de cost.

La G.A.S. Reghin a început 
însilozarea porumbului.

Foto : AGERPRES

de delegația țării
Motonava „Baltika44 
a parcurs jumătate 

din drum
BORDUL MOTONAVEI „BALTIKA* 14 (Agerpres). — TASS 

transmite :
Grupul de presă de pe lingă președintele Consiliului de Mi

niștri al U.R.S.S. comunică : Pină Ia era 8 (ora navei) moto
nava „Baltika" a parcurs jumătate din drumul pină la New 
lork. Marți după-amiază apele oceanului erau învolburate, dar 
pină miercuri dimineață valurile s-au potolit într-o oarecare 
măsură. Postul de radio funcționează în continuu, recepționind 
numeroase comunicări adresate Iui N. S. Hrușciov, N. V. Pod- 
gornii, K. T. Mazurov ; Iui J. Radar. Gh. Gheorghiu Dej. T. Jiv- 
kov — conducători ai delegațiilor țărilor socialiste frățești. La 
ora 8 fix ceasul cu nisip vestește începerea zilei de lucru, dea
supra navei se înalță drapelul de stat al U.R.S.S. Sint nețăr
murite întinderile oceanului pe care .Baltika" înaintează ferm. 
Toți sînt sănătoși și bine dispuși.

Pentru triumful cauzei păcii

r
inerii din Insti
tutul de cerce
tări petrochimi

ce, unde lucrez șt eu, 
consider# că proble

ma profilului 
al generației 
are o 
deosebit de mare 
pentru viitorul omeni
rii. De aceea, îm
preună cu întregul 
nostru tineret ne ex
primăm bucuria pen
tru faptul că guver
nul Republicii Popu
lare Romine a avut

moral 
tinere 

importanță 
de

importanta inițiativă 
de a propune înscrie
rea pe ordinea de zi 
a celei de a XV-a 
sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U, a 
unui punct privind 
măsuri pentru promo
varea în rindurUe ti
neretului a ideilor 
oăcii, respectului re
ciproc și înțelegerii 
între popoai e.

Tineretul din 
noastră sprijină 
toată însuflețirea a- 
ceastă inițiativă a gu-

țara 
cu.

vernulul. Socotim 
ea corespunde pe 
plin necesităților 
zătoare ale popoare
lor, ale tineretului 
din toate țările. In 
acest sens o mare 
însemnătate are scri-

NICULINA 
CEAFALAN 

inginer chimist, 
Institutul de cercetări 
„Petrochim", Ploeșli

că 
de-. 
ar.

(Continuare
în pag. 3-a)

noastre la O.N. U.
Succes în nobila misiune 

de pace!
In aceste zile gîndurile 

noastre, ale colectiviști
lor din comuna Scheia, 

ca și ale tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră, sînt 
îndreptate către delegația R.P. 
Romîne în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej care 
împreună cu tovarășul Hrilș- 
ciov și alți conducători ai ță
rilor socialiste călătoresc pe 
motonava ,,Baltika“ ’‘îndrșp- 
tîndu-se spre Statele Unite 
ale Americii, unde vor parti
cipa la sesiunea Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Ca oameni care sîntem ocu^ 
păți cu munca pașnică pe o- 
goarele gospodăriei noastre, 
dăruind toată energia noastră 
pentru a ne clădi o viață îm
belșugată și fericită, sîntem 
direct interesați în asigurarea 
păcii. Preocupările noastre 
sînt în prezent îndreptate spre 
îndeplinirea sarcinilor ce ne 
revin din prevederile Congre
sului al III-lea al partidului. 
Am obținut importante suc
cese în dezvoltarea sectoare
lor zootehnic, vegetal și pomi
col. în prezent la suta de hec
tare avem cîte 10 vaci cu lap
te și cîte 15 alte animale de

muncă și de prăsilă. Anul a- 
cesta gospodăria noastră a ob
ținut recolte bogate. Colecti
viștii nu și-au precupețit efor
turile în vederea obținerii a- 
cestor succese. Pe noi colecti
viștii ne preocupă în mod deo
sebit și problemele interna
ționale pe care le urmărim cu 
atenție.

Tineretul gospodăriei noas
tre a salutat cu satisfacție 
faptul că guvernul Republicii j 
noastre Populare a luat im
portanta inițiativă de a propu
ne înscrierea pe ordinea de zi 
a apropiatei sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U. a unui 
punct privind măsurile pentru 
promovarea în rîndurile tine
retului a ideilor păcii, respec
tului reciproc și înțelegerii 
între popoare.

Toți cei ce iubesc pacea văd 
în această inițiativă a guver
nului nostru exprimată sin
cer dorința de pace a poporu-

CONSTANTIN ONCIU
Gospodăria colectivă

„Drum Nou", comuna Scheia, 
raionul Suceava

(Continuare în pag. 3-a)

Dimensiunile . izolatorilor trebuie 
să corespundă perfect cu indi
cațiile tehnologice. Tînărul loan 
Andrei de la Uzinele Chimice 
Turda verifică cu atenție izola

torii.
--- e---

0 reuniune interesantă
Decurîn-d comitetul organizației 

U.T.M de la Uzinele ,,Ernst Thăl. 
mann“ din Orașul Stalin a or
ganizat o interesantă reuniune 
culturală 1a care au partîciipai zeci 
de tineri Cu acest prilej s-a pre
zentat referatul : „Ce înseamnă 
adevărata prietenie și dragoste**.

După discuțiile purtate de nu
meroși participant a urmat o 
plăcută și -instructivă reuniune 
tovărășească.

N. POSSEA
1 tehnician



LA ÎNCEPUT DE AN ȘCOLAR
Zi de sărbătoare

Anotimpul auriu al Hambare
lor pline, al viilor care răsuna 
de clntec așa cum răsună de 
greieri căpițele sub Lună, al co
șurilor mari de struguri cu bob 
tare și limpede și al merelor ro
tunde ca niște obraji de copii 
și rumene ca ele, anotimpul 
care adună roadele coapte și 
face pîinea din griul nou, adu
nă și copii de la joaca lor — 
care nu mai e risipită pe mai
dane, njci in praful drumului - 
și-i strînge în jurul cărților, in 
jurul miraculoaselor fereșțre 
deschise către viață, către sen
surile și rosturile ei.

In anul acesta, mai mult de
alt -oricînd altă dată, școlile își 
vor primi sărbătorește copiii.

Grija permanentă pentru co
pii a partidului nostru, preocu
parea pentru sănătatea, crește
rea, educația .celor care vor 
duce la desăvirșire ceea ce am 
început noi, vor continua aspi
rațiile noastre și le vor da o 
nouă înflorire, celor ce vor în
semna prin ei și prin copiii lor 
veșnicia noastră, grija asta per
manentă și fierbinte, a căpătat 
la .al lll-lea Congres al P.M.R. 
o nouă, strălucită confirmare, 
întregul învățămînt e extins și 
întărit, iar școlile elementare, în 
chip deosebit primesc, atît ele 
cît și elevii lor, un sprijin sub
stanțial. Congresul prevede ab
solvirea în viitorii ani a școlii de 
7 ani, de către întregul nostru 
tineret, trecerea treptată la in- 
vățămîntul obligatoriu de 8 ani, 
în anii viitori.

In acest chip, orice adolescent 
care pornește în viață, e înzes
trat cu un mănunchi de cunoș
tințe generale, legate de repli- 
tate, cu o bază temeinică, care 
îl face să nu fie nici străin, nici 
uluit de problemele care îl 
întîmpină după acest prag, se 
poate îndrepta spre alt ciclu de 
învățămînt practic sau teoretic, 
sau se poate îndrepta, „în clipa 
în care atinge vîrsta, de-a drep
tul spre producție posedînd o 
seamă de noțiuni și mai,ales cu 
gustul cărții, al culturii semănat 
în conștiința lui.

Acest lucru admirabil nu e cu 
putință decît într-o țară socia
listă, adică într-o țară in care 
omul e centrul tuturoj preocu
părilor, în care eforturile, gîndi* 
te, nu se îndreaptă la întî mp ta
re spre realizări momentane în 
profitul unui cerc restrîns, ci 
spre realizări largi, care privesc 
întreg poporul și au în fața lor 
necurmat și ziua de mîine.

Am răsfoit de curînd o sta
tistică cu cifre în adevăr 
înspăimîntătoare : Sute de mi
lioane de copii din țările ca
pitaliste, cifră ce echivalează 
cu 63 la sută din copiii din 
întreaga lume nu merg la 
școală I Cifra lor, pe conti
nente e următoarea : în Afri
ca 98-104 milioane, în Asia 
510-540 milioane, în America 
45-47 milioane, în Europa 22-25 
milioane, în Oceania un mir 
lion, Acești copii sînt oamenii 
de mîine ținuți departe-de bo
gățiile culturii, de marile și pro
fundele frumuseți ale vieții și 
ale creației omenești, oameni 
care vor putea fl ușor înșelați 
cel puțin în unele dintre rapor
turile lor cu cei care $i-a.u păs
trat lor bunurile culturi] (șl așta 
e și rațiunea pentru care și 
le-eu păstrat), oameni în care 
misticismul, superstiția, teama 
se pot lesne încuiba și-i pot ține 
pe loc.

Asta este situația din țările 
imperialiste.

Pe cînd la noi ?
Cit de frumos, cît de festiv, 

mai plin și mai festiv decît 
ehiar în anii trecuțl, anii în care

Lucia Demetrius

puterea populară a schimbat 
din temelii învățămîntul și însăși 
viața copilului, se deschid în 
toamna aceasta porțile școlilor.

în ' toate unghiurile țării s-au 
clădit școli noi, s-au reparat 
școli vechi, s-au mărit localuri, 
srau împrospătat, s-au adăugat 
săli de clasă. Cîteva cifre nu
mai, culese dintre altele, pot 
vorbi despre amploarea acestei 
realizări.

In toamna anului 1960 șe voi 
deschide 748 de unități noi de 
școli de 7 ani. In regiunea Ti
mișoara, de pildă, s-au clădit 2 
școli medii, 160 săli de clasă, o 
școală de muzică în centrul 
muncitoresc Oțelul Roșu. In 
regiunea Galați, s-au ridicat 
70. de școli . noi, cu peste 
-250 de săli de clasă, s-au 
alocat 500.000 lei pentru mate
riale școlare, și 3.800.000 lei 
pentru mobilier școlar. Și așa în 
fiecare regiune, în întreaga țară.

Numărul cadrelor didactice, a 
sporit firește și el, și pregătirii 
lui se a$ordă o importanță mai 
mare. Copiii noștri, pentru care 
primul paș spre viață e școala 
și pentru care această' întîln.ire 
rămîne neuitată pînă la bătrî- 
nețe, care marchează sensibili
tatea unyi copil, și dă direcția 
legăturilor lui viitoare cu lumea, 
nu vor mai păși niciodată, așa 
cum au pășit părinții lor în școli 
strimte, friguroase, afumate, u- 
nele depărtate de sate și des
părțite de ele prin păduri sau 
OÎmpli p.e care iarna urlă vîn- 
tyrile, și se ridică nămeții. Co
piii noștri nu vor fi întîmpingți, 
niciodată în școală de indife
rență, nerăbdare, de igno
ranță și nici nu vor suferi, ca 
părinții lor odinioară, de crunta 
inegalitate pe care o punea în
tre ei haina zdrențuită a fiului 
de muncitor, cojocelul rupt al 
fiului de țăran alături de ele
ganța domnișorului. Și nici, cu 
ochii plini de lacrimi, nici un

copil nu mai rămîne ani de zile, 
și nici nu mai poate rămîne 
vreodată, fără să ajungă în 
școala rîvnită.

Mii și zeci de mii de săli de 
clasă, proaspete, luminoase, 
calde, bine mobilate îi așteaptă 
pe copii. Mii de laboratoare, 
dintre care yrțele noi de tot, 
vor dezlega în fața ochilor mari, 
fermecați și cercetători, miraco
lele firii și le vpr reface.

In anul 1960—1961 învățămîn
tul de la clasa I la a Xl-a va 
cuprinde cu 200.000 elevi mai 
mult decît în anul trecut. încă 
o cifră emoționantă. Și nu nu
mai atît. Faptul fără precedent 
al manualelor școlare pentru 
ciclul elementar care se dau 
gratuit elevilor. Această grijă 
apăsătoare de altă dată a omu
lui muncitor și sărac, care se 
qdauga toamna la grija lemne
lor, a chiriei, a hainelor proas
te, aceastg grijă apăsătoare 
care chinuia copilul cu spaima 
că azi mîine va fi eliminat pen
tru că părinții n-au putut să-i 
cumpere cărți, această grijă 
care amăra copilăria și o făcea 
să semene cu o maturitate 
grec, a pierit pentru totdeauna 
din patria noastră. Peste 
2.100.000 de copii din toată,țarg 
vor primi în anul aceste ma
nuale școlare gratuite. A uitat 
vreodată cineva mirosul de hîr- 
tie și tipar proaspăt care im
pregna primele zile ale fiecărui 
an școlar, înfrigurarea cu care 
tăia foile, curiozitatea și emo
ția pe care i-o stîrneau imagini
le încă necunoscute,- titlurile 
necunoscute,' tot acel cuprins 
nou, grijg cu care întorcea fie
care pagină a cărții proaspete 
ca și .cum ar fi întors o pagină 
a lumii ?

Nu, deschiderea școlilor, na 
e în acest gn o sărbătoare nu
mai pentru copii, ea e și o săr
bătoare a părinților, a întregu
lui popor, care își vede fiii pă
șind în condiții atît de minuna
te, pe poarta viitorului.

Și fiii noștri nu ne vor deza
măgi.

Totul este pregătit pentru prima zi de școală : cărțile, caietele sînt îmbrăcate, uniforma dichi
sită. Numai sora cea mică e tri stă. De azi, Mirela — eleva — nu mai are timp pentru ea.

Școala, familia și organizația de 1 .1. M.
Fiecare profesor, elev și pă

rinte. a îatîoipinat acest an șco- 
'• ț?r, cu jnjulte visuri și planuri. 

Fiecare șira propus ca anul aces
ta să muncească mai bine ca anul 
trecut, să realizeze mai mult.

— Fiecare început de an șco-. 
l‘ar, ne pune în față, nouă, ca
drelor didactice — spunea tova
rășul VASÎLfi FLOREA, direc- • 
toy aj Școlii .medii „Emil Raco. 
viță*4 din Cluj — sarcini de i 
mare răspundere în munca noas
tră de educatori.

Școala noastră s-a dezvoltat 
mult în ultimii ani. Au luat 
fiipță mai multe «jlase, s-au cre
at mai multe laboratoare, bi
blioteci, ateliere, avem m,ai 
mujți elevj Și răspunderile sînt 
mai mari. De pe băncile școlii 
noastre trebuie să plece tineri cu 
cunoștințe bogate, folositoare 
njuncii în fgbrici, laboratoare etc.

jPentru a găsi cea mai bună 
cale de legare a învățămîntului 
cu producția, anul acesta la 
Școala medie „Emil Racoviți'* 
s-au creat două clase experimen
tale. Paralel cu orele de curs, 
elevii claselor a IX-a vor lucra 
la atelierele școlii profesionale 
C.F.R. Pe măsură ce experiența 
acestor clase se va îmbogăți și 
vom avea primele rezultate bu- 
pe, y.om asigura condiții pentru 
ca. treptat, toți elevii să lucre-

ze eiteva ore pe săptămînă in
tr-o fabrică sau uzină pentru a 
căpăta o calificare.

Sînt convins că pe măsură ce 
munca practică a elevilor se va 
desfășura bjne și rezultatele la 
învățătură vor deveni mai bune.

...Cîud a citit documentele ce

Inelul de •••

lui de al Ulrica Congres al 
U.T.M., ALEXANDRU BREBAN, 
secretarul' comitetului U.T.M. de 
la Școala medie ..Crheorghe Ba- 
rițiu“ din Cluj și-a dat seama că 
în fața orgjapizației U.T.M. din 
școală stau în acest an sarcini 
noi, cg trebuie să muncească mai 
bine ca pînă acum.

Anul trecut, munca organiza
ției U.T.M. din școală nu a 
mers prea bine și acest lucru s-a 
datorat în bună măsură și lui, 
secretarului, care n-a știut cum 
să o organizeze. A muncit mai 
mult de unul singur și, firește, 
n-a putut cuprinde toate proble
mele principale ale vieții de or
ganizație. Anul acesta și-a pro
pus să-și îmbogățească munca 
sa, a organizației, să antreneze 
la viața de organizație toți ute- 
mișlii.

— în primul rînd, îmi spunea 
el, va trebui ca în acest an să 
punem mai mult accent pe mun
ca birourilor U.T.M pe clase.

Anul acesta comitetul U.T.M. 
și-a propus să lanseze chemarea 
ca nici un utemist să nu obțină 
note sub șapte Utemiștii trebuie 
aă fie doar cei mai buni elevi.

— Noi, organizația U.T.M. 
•în tem sprijinul de nădejde al 
profesorilor în bunul mers al 
activității școlare, continuă se
cretarul U.T.M, Organizația de 
partid ne-a ajutat să ne îmbună
tățim activitatea. Acum avem 
mai clar în față obiectivele mun. 
cii. în primul rînd trebuie să ne 
intensificăm efortul pentru îmbu
nătățirea muncii politico-educati- 
vă, să îndrumăm cu mai multă 
răspundere activitatea cercurilor 
politice, astfel ca acestea să de
vină un cadru de dezbatere a 
problemelor politice strîns le
gate de activitatea de zi cu zi a 
elevilor. De asemenea, trebuie să 
reflectăm cu mai multă grijă a* 
supra țemaficii adunărilor gene
rale U.T.M., să le asigurăm aces?

tora un conținut educativ ridicat. 
Vom urmări ca in fiecare orga
nizație de clase să &e pună in 
discuția adunărilor generala 
U.T.M. problemele cele mai acu
te ridicate de colectivul respec
tiv. Noi trebuie să realizăm prin 
aceste forme de activitate politi. 
co-educatjvă și prin altele care 
le vom organiza, ca fiecare elev 
să devină tot mai conștient de 
marea răspundere ce o are de a 
învăța cu perseverență, să soco
tească învățătura ca o datorie pa
triotică.

Ne-am gîndit cum să or
ganizăm și întrajutorarea între 
elevi, să actiyizăm postul ute. 
mist de control, să organizăm 
la‘ început de an adunări meto
dice pe clasă. Primele adunări 
generale U.T.M. vor fi consacra
te discutării planurilor de mun
că ale claselor. La aceste adunări 
îi vom invita și pe profesori și 
pe părinți.

...începutul noului an școlar 
îi preocupă în aceeași măsură 
și pe părinți. Cu aceeași răs
pundere ca și profesorii, ei tre
buie să se intereseze de yiața 
școlară a fiilor lor, de învățătură, 
de preocupările lor, să ajute 
școala în toate treburile ei. Fre
zorul ION HUSTItJ, a așteptat cu 
aceeași nerăbdare noul an școlar 
ca și fiul său Nicolae Huștiu, elev 
în clasa a IX-a la Școala medie 
nr. 4 din București.

— Eu n-am avut posibilitatea 
să învăț mai mult de 7 clase 
primare — mi-a mărturisit el 
cu părere de rău — dar mi-a 
plăcut învățătura. Băiatul meu

are însă astăzi condiții optime 
să se pregătească. îl îndemn să 
învețe bine, temeinic, pentru că 
vreau sâ devină un muncitor 
destoinic.

Huștiu Ion și-a propus mul
te pentru anul acesta șco* 
Iar. O să țină mai strîns le. 
gătura cu școala. Anul trecut a 
fost doar de cîteva ori. El e 
muncitor, cunoaște mai bine 
problemele de producție. Poate 
aduce propuneri, poate da aju? 
tor școlii în ceea ce privește or* 
ganizarea activităților praetice. 
De pildă, s-a gîndit ca împreu
nă cu alți cîțiva muneitori, care 
au copii la școală, să participe 
la îndrumarea activitățiilor ele* 
vilor în atelier, să organizeze cu 
elevii discuții despre meserii, să 
le vorbească despre frumusețea 
muncii practice, să-i ajute pe 
fiii lor să-și însușească o meserie. 
Propune de altfel, ca fiecare pă
rinte muncitor să-și învețe fiii 
eleyi meseria lor.

Cît privește băigtul său, anul 
acesta îl va lua odată pe săptă- 
mînă să muncească alături de el 
în întreprindere.

— Cînd va ieși de pe băncile 
școlii vreau să cunoască și o 
rpeserie. mi-a spus el. Abig (după 
ce va lucra în producție ya mer
ge la facultate,

înmănuncheate, aceste gîn- 
duri reprezintă dorința și ho- 
tărîr.ea profesorilor, eleyilor și 
părinților, ca pe băncile școlii 
să se formeze oamenii de care 
are nevoie patria noastră socia
listă.

MONICA ROBEA

garoafe
Școala medie „Bir 

mitrie Ifolintinea- 
nu(i de pe Calea 
Rahovei- O școala 
nouă. Frumusețea 
tînărului edificiu 
al cartierului, 2on“ 
fortabil și încăpător, 
stilul lui modern, 
linia simplă și ele. 
ganta, impreșionea- 
ză. 24 de săli de 
clasă, 2 laboratoare, 
2 ațeliare-școală, bir 
blioteci- sala de fes" 
tivităfi și sală de 
sporturi, coridoare 
mozaicate, parche
tul strălucitor, și 
lumina, bogăția de 
lumină și soare ca
re inundă prin fer 
restrele largi. Locui
torii cartierului au 
numit-o Garoafa".

Cine i-o fi spus 
primul așa ?

Poate Ion Dumi
tru, șeful brigăxii de 
zidari, care împreu. 
nă cu cei doi frați 
ai săi, s-au specia
lizat în consțnfcții 
de șcpli. Poate ele
vele, care, vesele și 
harnice ca albinele, 
au lucrat cu mește.

rul Puieanu Gheor
ghe la mdhtajul sti. 
clei la ferestre. Poa
te Tanti Ecaterina. 
care alături de fiul 
ei a lucrat 2 săptă- 
mînț pe șantierul 
noii școli. Poate 
Tache Maria, soție 
de strungar, care, 
înscriindu-și fiul la 
școală i’a 
„Să-nveți de dragul 
școlii^.

Sau poate munci
torii de la Horti
cola 1 Mai“, sădind 
flori în parcul din 
fața școfii, at des
coperii asemănarea 
acesteia cu frumu
sețea garoafei. Poa
te...

Dar 
impus 
azi de 
rul. Numele acesta, 
cu adinei rezonanțe 
afective, intirpe, dpt 
noii șcpli' exprimă 
bucuria adîncă, 
mîndria și satisfac
ția fierbinte a oa
menilor muncii care 
înțeleg că acțiunea 
de construire a noi-

spus

rjietafora ș'a 
și e folosită 
întreg carție.

ș

lor școli este rezul
tatul grijii părin
tești a partidplpi 
pentru educarea ti
nerei generații.

Anul trecut, Ca
pitala s-a încins în- 
tr-un inel de garoa
fe ca cea de pe Ca
lea Rahovei : 20 de 
școli noi cu cite 
18—24 săli de cla
să, construite îndeo
sebi în 
mărginașe, 
rate.

Intr-un 
șpfi de clașă, 
de bănci. Numai m 
1959 !

Anul acesta ine
lul se îmbogățește 
pu sclipiri noi. Ga
roafele răsar una 
după alta. în Bucu
rești încă 8 școli 
noi, mari, își pri
mesc acum elevii. 
Încă 154 săli de 
clasă ! Pe Calea 
Victoriei, pe B-dul 
Daciei, Ilie Pintilie, 
Ion Șulea, Dr, Pe
tru Groza, pe știa, 
da Atelierului...

cartierele 
aglome.

an 380
7600

N. ABSENIE

Un interviu
mai puțin obișnuit

Dumitru Aimaț

UCENICI
Comuna Scheia din raionul 

Suceava nu are gară. Trenu
rile trec la vreo 3 kilometri 
de hotarele ei. Vara însă, co
piii din Scheia, obișnuiesc să 
vină pe islazul de la margi
nea căii ferate aducînd la 
păscut vitele. Printre ei, doi 
copii mai răsăriți — Vasile și 
Nicolae — care în vara aceas
ta au absolvit școala, privesc 
trenurile încărcate cu mărfuri 
sau călători, care aleargă pe 
drumul lor de fier.

Nicolae Roșu și Vasile 
Păcuraru, sînt amîndoi din a- 
ceeași comună, din Scheia și 
amîndoi au aceiași vîrstă — 
14 ani. Amîndoi au absolvit 
cu succes cele 7 clase ale șco
lii elementare din comuna na
tală obținînd numai note bu
ne și foarte bune la toate ma
teriile.

Nicolae Roșu și Vasile 
Păcuraru au hotărît să urme
ze Școala profesională a De
poului C.F.R. din Iași, unde, 
începînd din acest an se vor 
pregăti viitori mecanici și e- 
lectricieni pentru locomotivele 
Diesel-electrice.

S-au prezentat la exame
nul de admitere al școlii pro
fesionale și l-au trecut cu 
succes.

★
...Dimineața zilei de 15 sep

tembrie 1960. Să nl-i imagi

năm pe Nicolae și Vasile în 
prima zi de școală.

Au făcut primele cunoș
tințe. I-au cunoscut pe 
Gheorghe Osache și Mihai 
Pavală, fiii unor munci
tori din Iași (amîndoi au tre
cut examenele de admitere cu 
media 10), pe Dumitru Radu
lescu din Adjud, pe Nicolae 
Dragnea din Mărășești și alții, 
tot băieți unul și unul.

par iată-i acum R.e Nicolae 
și Vasile, îmbră.cați în unifor
me albastre de elevi ai școlii 
profesionale. Acestea le dau o 
înfățișare solemnă ca însăși 
momentpi prin care trec.

Vasile și Nicolae sînt numai 
ochi și urechi. Din cînd în cînd 
privesc în stînga, în dreapta. 
Deocamdată ei n-au reușit să 
cunoască decît cîțiva colegi. 
Oare cum or fi ceilalți tova
răși, din anii mai mari ?

Iată ce spun cataloagele : 
majoritatea lor sînt băieți mi
nunați, sîrguincioși, harnici, 
entuziaști, sînt tineri care au 
obținut rezultate foarte bune 
atît la lecțiile teoretice cît și 
la cele practice.

Elevii acestei școli profesio
nale (și nu numai din această 
școală) bucurîndu-se de minu
natele condiții de viață și în
vățătură create de partid: ca
zare, hrană, îmbrăcăminte, 
cărți și caiete, totul gratuit, au

știut să răsplătească această 
grijă, muncind cu seriozitate, 
cu perseverență, calificîndu-se 
cît mai temeinic în meseria

lor. Nicolae și Vasile vor a- 
vea în școală numeroase 
exemple demne de a le urma, 
în majoritatea depourilor re
gionalei C.F.R, Iași muncesc

I
astăzi cu rezultate bune și 
foarte bune, în calitate de 
mecanici, de montatori loco
motive, montatori vagoane, 
absolvenții acestei școli pro
fesionale. Ei sînt o mîndrie a 
școlii care i-a pregătit. Și nu 
numai atît. Majoritatea aces
tor absolvenți (pînă în pre
zent școala profesională a 
Depoului C.F.R. Iași, înființa
tă în anul 1955 a dat patriei 
cinci promoții de muncitori), 
70 la sută din ei, urmînd în
demnul partidului de a învă
ța, fără să întrerupă munca la 
locul de producție, sînt astăzi 
și elevi ai școlilor medii sera
le unde se numără printre 
fruntașii la învățătură

...Solemnitatea deschiderii 
noului an școlar a luat sfîr- 
șit. Elevii însoțiți de profe
sorii lor au intrat în clase. 
Nicolae și Vasile stau în ban
că. Nu vorbesc, dar întreaga 
lor făptură comunică același 
angajament: vom face totul 
pentru a fi demni de minuna
tele condiții de viață și învă
țătură pe care ni le-a creat 
partidul. Ne vom pregăti cît 
mai temeinic pentru a deveni 
muncitori cît mai pricepuți, 
pentru a ne număra cu cins
te printre cei 260.000 de 
muncitori calificați care vor 
intra în producție pînă în a- 
nul 1965.

FLORIAN BORZ

Pe... elevul Milăuță Dan îl 
întâlnesc în școala nr. 77. Ve
nise cu mama «să se înscrie".

— într-a cincea 7 — îl întreb 
eu, ca să-l fac să-și dea im
portanță Ș.i sd-l văd cum își 
rotește bumbii ochilor mici, 
vioi.

— Nu ! Sînt prea mic pen
tru clasa a V-a. Mă înscriu 
chiar in clasa l-a.

— Și nu-ți pare rău ca~ți lași 
prietenii de joacă 7

— Mde... O să găsesc și la 
școală prieteni.

De altfel mă. asigură că și 
prietenul lui Radu o să vină 
la școala asta. Dacăd, întreb 
ce-o să se facă, îmi răspundă 
foarte convins.

— Aviator !
Deși n-a zburat pină acum 

deeft in vis, ii plac grozav 
avioanele și aviatorii.

Stau de vorbă c-o micur 
ța, negricioasă și neastâmpărat 
tă. Se numește Drăghici Cris* 
tina ; acasă, Cristinel.^

Bunicuța, care o călăuzește 
azi, prin școală, mă informea
ză că acasă Cristinel are un 
caiet de desene, unde a dese
nat multe lucruri.

— Pe mine nu mă-ntrebați 
ce mă fac î

— Ba da, Cristinel. Te-w 
treb : ce vrei să te faci ?

— Doctor veterinar, să în
grijesc animalele. îmi plac a* 
nimalele. Și ele trebuie să fie 
îngrijite așa cum ne îngrijesc 
pe noi doctorii...

Pe proaspătul școlar Maxim 
Alexandru l-am... descoperit 
în grădinița din fața casei de 
pe Bulevardul Stalin nr. 2. Se 
„îngrijea" după povața tată
lui, muncitor electro-mecanic, 
de aranjarea unor lujeri de 
smeură. Au crescut mari, 
priveghiați de cei trei copii 
Maxim și acum lujerii de 
smeură trebuie pregătiți sd 
nu degere la iarnă.

— îi ajut să înțeleagă natu
ra, viața, îmi explică tatăl. Noi 
n-am prea avut copilărie. Am 
răbdat de foame. N-am avut 
condiții de învățătură. Aflînd. 
că vreau să „discut" cu dînsul 
despre școală, Maxim Alexan
dru m a poftit sus, la etaj iv 
ccpțieța lui. Stă cu fratele lui

l VlhdtrtitF? îlhr^o odaie mare; 
| luminoasă, confortabila.

-- O să învăț la masa asta, 
eu Puiu (așa-i spurte fratelui 
lui, Maxim Vladimir din cla
sa a VIII-a a Scolii medii nr.7 
„L L. Caragiale").

— Cred c-o să te ajute la 
învățătură, nu ?

— Da. Și dacă n-o ști el 
ceva, o întreb pe Aurora (e 
sora lui în clasa a V-a). De 
altfel de Aurora parcă se sim
te mai legat. Ea sau mama îi 
citește, seara, poveștile.

— Da, de-acu trebuie să ci* 
tesc eu singur, că-s mare. »

-*• Și ți-ai cumpărat cărți, 
Maxim Alexandru ?

— Nu. Numai gh.i09d.an, 
caiete și penar.

— De cărți n-ai nevoie ?
— Ba da, dar mi le dă 

școala.
— Dar școala de unde le-o 

fi avînd ?
— Cum de unde ? N-ai auzit 

la radio ? I le-a dat Partidul. 
La toți^copii a dat cărți gratis.

Una dintre pasiunile foarte 
tânărului nostru școlar este 
diafilmul. A primit cadou un 
epidiascop. Și nu se lasă pînă 
nu-mi arată diafUrnele prefe
rate : „Punguța cu doi bani" 
și „O călătorie prin Cosmos11. 
Nu știe decît literele care-i 
compun numele și mi le în
seamnă pe carnet, mare, de 
tipar: MAXIM. Dar textul 
diafilmului mi-l „citește" în 
înțregime. Știe ce-i „astro- 
navăfi, știe ce-i „atracția in
terplanetară, știe ce s ..cosmo- 
nauții". Mă rog un cetățean al 
epocii atomice. îi plac atât de 
mult isprăvile lui Ionel și Do- 
ru din diafilmul „Călătorie în 
Cosmos^, incit nu i se pare de

fel extraordinar să pornească 
Îrutr-Q zi, spre o altă planetă.

Deocamdată e foarte bucuros 
c-o să aibă uniformă.

— Și mai ales șapcă.
A, dar iată, m-am întâlnit 

și eu Mihăilescu Adrian, 
din strada Dudești 16. îl 
călăuzește spre școală bunicul, 
profesor de matematici. Dacă 
deschid vorba cu Adrian, apoi 
parcă n<-o mai termin. El îmi 
conduce „interviul** cum vrea.

Aduc vorba despre poverii 
și aflu că i-a plăcut „Făt- 
Frumos din lacrimă". îmi isto
risește că la Bușteni a văzut 
un zmeu, înălțat pînă la cru
cea de pe Caraiman.

'T- Da nu era zmeul din po
veste. Era din hîrtie și-l tră- 
?ea de sfoară, ca să zboare, 
mi place cînd văd zburțnd și 

oameni și păsări.
r- Ai să te faci aviator, nu ?
** Mă fac inginer și strun

gar îmi explică el competent. 
Vreau să fac mașini, și ma
șini care zboară. îmi place si 
fiu și milițian... Vioiciunea șt 
drăgălășenia cuceritoare a lui 
Adrian mă captivează. Vreau 
să știu dacă Aotdeauna-i așa.

— Totdeauna, dar azi are 
un motiv în plus — îmi expli
că bunicul - A primit dispen
sa de vîrstă și se poate pre-

fii suplinjențare : cum a cerut 
,colii sd-l înscrie si a „refu- 
zat“ :
- fmi lipsește ° jumătate 

de lună. Dacă mă nășteam la 
31 decembrie, mi primea-

S-a dus la secția de învăță- 
mint. L-a „refuzat" secția.
- Și-atunci 1 - Atunci, 

m-am dus, cu bunicul, la to- 
varășul ministru.

-Tu ?
— Eu. Am intrat în birou, 

l-am întins mîna și...
- $i-
— Și i-am spus : Tovarășe 

ministru, vă rog frumos si 
mă primiți la școală.

— Și nu te-a... refuzat ?
— Nu, m-a primit. Și-acu 

mă duc cu bunicul, să mă în
scriu.

...Școală, învățători dragi, 
spre voi vin azi cei mai^ tineri 
dintre tinerii „cetățeni". Le 
tremură inima de bucurie și 
emoție. Știți foarte bine asta. 
Visează să se facă aviatori și 
mecanici, strungari, doctori și 
profesori, să zboare cu rache
ta în Cosmos. Se văd mari,] 
deși abia astăzi merg la școa
la să înceapă a învăța prima' 
literă a alfabetului. Ei au 
auzit alte cuvinte despre școa
lă, despre viitor, decît am 
auzit noi, cei cărora bruma a- 
nilor li s*a așezat pe păr. 
Copiii au fost receptivi la a- 
,ceste cuvinte ale celor mari și 
li s-a întipărit adine în minte 
că școala e pentru ei necesa
ră, ca o punte spre viitor» 
spre muncă. Primiți-i cu ini
ma voastră caldă. Primiți-i și 
sculptați din ei statuile fizi
ce și morale ale viitorului no
stru măreț.

O școală nouă în cartierul Ra hova din Capitală. Una din ze
cile de școli noi din patria noastră care-și deschid azi porțile 

pentru a primi oaspeți : elevii și profesorii.
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Un

Apropiata sesiune a 0. N. U. 
centrul atenției opiniei publice
eveniment istoric nefavorabilă
(Agerpres).—

Evenimentele din Congo

TOKIO 14
TASS transmite: Apropiata 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. și plecarea la această 
sesiune a lui N. S. Hrușciov 
atrag tot mai mult atenția o- 
piriiei publice din Japonia. Ți- 
nînd seama de importanța 
problemelor care urmează să 
fie examinate la sesiune și de 
participarea la lucrările Adu
nării Generale a O.N.U., â șe
fului guvernului sovietic și a 
conducătorilor altor țări, pre
sa japoneză califică apropiata 
sesiune drept istorică.

Influenta revistă japoneză 
„Sekai" scrie că principalul

țel al _
Hrușciov la sesiune este afir
marea „principiilor dezarmă- 
rii“. Revista subliniază carac
terul concret al propunerilor 
sovietice în această problemă 
și arată că S.U.A. se tem de 
discutarea acestor propuneri 
la O.N.U. Ziarul „Akahata" 
subliniază la 14 septembrie că 
simpatiile popoarelor iubitoa
re de pace sînt de partea 
Uniunii Sovietice și că veni
rea lui N; S. Hrușciov lă se
siunea Adunării Generale gă
sește uri larg sprijin în Opi
nia publică mondială.

plecării premierului

Atmosferă.
pentru adversarii dezarmării I

Cercurile diplomatic; și ziaristic; 
din Londra despre eventualitatea 

participării lui Macmillan
LONDRA 14 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 14 sep
tembrie în cercurile diploma
tice și ziaristice din Londra 
a început să se vorbească din 
nou că „s-ar putea“ ca pri
mul ministru al Angliei, Mac-, 
millan, să participe la cea 
de-a XV-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. în cadrul 
emisiunii de seară postul de 
radio Londra a anunțat că 
„ș-ar putea ca Macmillan să 
revină asupra hotărîrii sale"

de a nu participa la cea de-a 
XV-a sesiune. Aceste zvonuri 
sînt confirmate de faptul că 
în seara zilei de 14 septem
brie Macmillan a discutat din 
nou problema călătoriei (la 
New York — N.R.) cu lordul 
Home, ministru al Afacerilor 
Externe al Angliei, precum și 
de faptul că a fost fixată pen
tru 15 septembrie o ședință 
a cabinetului englez la care 
Macmillan intenționează să 
informeze cabinetul despre 
hotărîrea sa. „definitivă".

Președintele Eisenhower va rosti 
o cuvîntare la sesiunea O. N. U.

MOSCOVA 14 (Agerpres).- 
TASS transmite : Comentato
rul agenției TASS, PIOTR 
EGOROV, scrie •

Cu cit se apropie ziua des
chiderii celei de-a 15 a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U., 
cu atit la Washington crește 
enervarea. Știrile că urmînd 
exemplul Uniunii Sovietice și 
al altor țâri socialiste la lu
crările sesiunii vor participa 
numeroși conducători ai țari
lor din Asia și Africa au pro
vocat confuzie în cercurile gu
vernante din S.U.A. Corespon
dentul din Washington al zia
rului „Daily Sketch" scrie că 
Departamentul de Stat „este 
cuprins de isterie".

Washingtonul este dezorien
tat și speriat de răsunetul 
larg pe care l-a avut inițiati
va guvernului sovietic în în
treaga lume și îndeosebi in 
țările care s au eliberat recent 
de sub controlul politic al 
Occidentului.

Hotărîrea conducătorilor din 
India. Indonezia. R.A.U.. Cu
ba, Liban. Ghana. Guineea, 
Togo și din alte țări neutre de 
a participa personal la lucră
rile apropiatei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. a în
semnat încă o infringere adu
să naUticii Washingtonului.

Presa occidentală a făcut 
zarvă despre o așa-ztsă „izo
lare" a delegației sovietice in 
Adunarea Generală a O.N.U. 
Dar in realitate se află într-o

Declarația 
lui Paul Robeson

stare de izolare nu Uniunea 
Sovietică, a cărei politică iu
bitoare de pace găsește tot 
mai multă înțelegere și spri
jin la popoare și guverne, ci 
cercurile agresive din Occi
dent.

Cercurile guvernante din 
Washington sint derutate de 
faptul că actuala atmosferă de 
la O.N.U. nu este deloc favo
rabilă adversarilor dezarmării. 
A trecut vremea cînd Was
hingtonul dispunea de ma
joritate la O.N.U. și putea 
să-și impună in mod mecanic 
hotăririle dictindu-le delega
țiilor țărilor legate de S.U.A., 
prin participarea la alianțele 
militare. „Acum, scrie cores
pondentul ziarului „Daily 
Mail", majoritatea la O.N.U. 
o formează țările care nu fac 
parte din blocuri" și Occiden
tul „trebuie să se obișnuiască 
cu ideea că se află în minori
tate".

Ecoul larg pe care l-a pro
vocat în presa mondială a- 
propiata sesiune a Adunării 
Generale, dovedește că po
poarele consideră această se
siune drept un eveniment de 
cea mai mare importanță in 
viața internațională. Partici
parea la sesiune a șefilor gu
vernelor țărilor socialiste din 
Europa si din multe state din 
Asia. Africa și America Lati
nă va contribui fără îndoială la 
ridicarea prestigiului interra- 
țional al O.N.U. Și toate în
cercările adversarilor colabo
rării internaționale de a îm
piedica acest lucru, se vor în
toarce în cele din urmă chiar 
împotriva lor.

PARLAMENTUL
l-A ACORDAT LUI LUMUMBA 
IMPU IERNI CiRI EXCEFȚIONALE

LEOPOLDVILLE 14 (Ager
pres). — TASS transmite : în 
Republica Congo se intensi
fică valul de proteste împo
triva atentatelor colonialiști
lor la drepturile poporului 
și împotriva samavolniciilor 
grupului de trădători ai inte
reselor republicii, care se ba
zează pe sprijin din afară.

Uniunea Națională a Tine
retului Congolez a adoptat un 
apel către parlament în care 
se subliniază că Kasavubu nu 
recunoaște voința poporului, 
intenționează să creeze un gu
vern format din trădători și 
„a atins culmea trădării" ce- 
rînd Organizației Națiunilor 
Unite să instituie în 
tutela O.N.U.

La 13 septembrie 
mentul congolez s-a 
pentru a discuta 
creată în țară.

Tonul general al cuvîntări - 
lor care au fost rostite la 13 
septembrie de la tribuna pri
mului parlament congolez 
poate fi exprimat prin cuvin
tele deputatului Veregumer

Congo

parla- 
întrunit 
situația

„Oameniicare a declarat:
care vor să pună astăzi țara 
sub tutela O.N.U., să-i im
pună o nouă formă de co
lonialism, nu pot fi consi
derați decît trădători ai na
țiunii". Aceste cuvinte au fost 
întîmpinate cu aplauze gene
rale. In același spirit - au vor
bit majoritatea celor care au 
luat cuvîntul.

La 13 septembrie parlamen
tul a hotărît — cu 88 de vo
turi pentru, 25 contra și o ab
ținere — să acorde împuter
niciri excepționale primului 
ministru Patrice Lumumba.

ȚĂRILE AFRICANE SPRIJINĂ 
GUVERNUL LEGAL CONGOLEZ

CAIRO 14 (Agerpres). — TASS 
transmite : După cum anunț"; co' 
respondentul din Leopoldville al 
ziarului Al’Ahram". primul mi
nistru Patrice Lumumba i-a in. 
vitat la 13 septembrie pe amba
sadorii și însărcinații cu afaceri 
ai țărilor africane în Republica 
Congo și i'a pus la curent cu e- 
voluția evenimentelor din țară. 
Ambasadorul Ghanei și însărcina
ții cu afaceri ai R.A.U. și Repu.

Ședința Consiliului de Securitate

blicii Guineea în Congo i-au de
clarat lui Lumumba că guvernele 
țărilor lor recunosc guvernul Lu
mumba ca unicul guvern legal al 
Republicii Congo.

DECLARAȚIA LUI LUMUMBA
LEOPOLDVILLE 14 (Ager

pres), — La 14 septembrie Pa
trice Lumumba, primul ministru 
al Republicii Congo, a rostit o 
cuvîntare la postul de radio Leo. 
poldvilie.

Primul ministru a felicitat ar
mata, chemind’o la unitate și dis
ciplină. „Ca ministru al Apără
rii a spus Lumumba adresîndu.se 
armatei, vă ordon să vă consa- 
erați in întregime slujirii poporu
lui și republicii. Vom apăra îm
preună patria împotriva complo
turilor și manevrelor imperlaliș. 
tilor. Priviri.e întregii lumi sint 
ațintite asupra noastră Dușmanii 
independenței noastre ne pândesc. 
Se semnalează ‘încercări de 
instaura in Congo 
nouă sub formă de 
națională".

★
• BUDAPESTA

a se 
o dominație 
tutelă inter-

Expozifia sculpturii 
ți picturii contemporane 

romînești la Ermitaj
MOSCOVA 14.— Corespon

dentul Agerpres transmite: 
Miercuri la galeriile de artă 
ale Ermitajului din Leningrad 
s-a deschis Expoziția sculp
turii și picturii contemporane 
romîne. Sînt expuse peste 70 
de sculpturi și 50 de picturi 
— opera a 30 din cei mai re
marcabili reprezentanți ai ar
tei noastre.

La deschiderea expoziției au 
rostit cuvîntări directorul ad
junct al Ermitajului, tov. Le
vinson Lesing și sculptorul 
romîn Geza Vida.

încă din prima zi expoziția 
a cunoscut o mare afluență 
de vizitatori.

—•—

WASHINGTON 14 (Ager
pres). — TASS transmite : 
După multe tergiversări și e- 
zitări chinuitoare Casa Albă 
a anunțat în mod oficial la 14 
septembrie că la 22 septem-

Conferința de presă 
a lui Herler

WASHINGTON 14 (Ager
pres).— TASS transmite : 
Conferința de presă din 14 
septembrie a secretarului de 
stat, Herter, a început la ju
mătate de oră după declara
ția Casei Albe că președintele 
Eisenhower intenționează să 
ia cuvîntul la sesiunea Adu
nării Generale a O.N.U. Ma
joritatea covîrșitoare a între
bărilor puse lui Herter erau 
legate de această hotărîre a 
lui Eisenhower, precum și de 
alte aspecte ale activității a- 
propiatei sesiuni a O.N.U. și 
ale participării la aceasta a 
conducătorilor unei serii în
tregi de state.

După cum a declarat Her
ter, Statele Unite au încu- 
noștiințat la 14 septembrie 
Ambasada Cubei de la Wa
shington că primul ministru 
Fidel Castro, care conduce de
legația cubană la sesiunea 
O.N.U.. va fi supus acelorași 
restricții în deplasarea sa pe 
care Statele Unite le-au insti
tuit, pentru șeful delegației so
vietice și șefii unor delegații 
ale țărilor de democrație 
populară. Herter a motivat a- 
ceastă hotărîre „prin necesi
tatea de a se asigura secu
ritatea personală" a lui Castro.

brie președintele Eisenhower 
va rosti la sesiunea Adunării 
Generale a O.N.U. o cUvînta- 
re în cursul căreia va face 
unele „propuneri concrete".

Deși în declarația Casei 
Albe se spune că Eisenhower 
după rostirea cuvîntării se 
va întoarce din New York la 
Washington și, în consecință, 
șeful delegației americane lă 
sesiunea Adunării Generale 
va rămîne secretarul de stat 
Herter, hotărîrea președinte
lui de a lua cuvîntul la sesiu
ne nu poate fi apreciată alt
fel decît ca o concesie pe care 
a fost nevoit s-o facă opiniei 
publice mondiale, care spri
jină în mod hotărît inițiativa 
de pace a Uniunii Sovietice.

BUDAPESTA 14 (Agerpres). 
Chezășia păcii și securității în 
lume t> constituie puterea mereu 
crescindă a Uniunii Sovietice și 
a celorlalte țări din lagărul so
cialist, a declarat la 14 septem
brie Paul Robeson în cursul i 
întilniri cu ziariști ungari și j 
ini.

Referindu.se la apropiata 
siune a Adunării Generale 
O.N.U. și la participarea la 
ceasta sesiune a delegației sovie
tice, condusă de N. S Hrușciov. 
Paul Robeson a spus : Consider 
ei delegația Uniunii Sovietice F 
delegațiile țărilor lagărului so
cialist vor lupta cu succes pen
tru dezarmare, că ele vor de. 
masca politica imperialiștilor în 
Africa, Asia și America de Sud. 
precum și politica imperialistă 
din O.N.U,

un pi 
stră’
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HANOI 14 (Agerpres). — 

După cum relatează Agenția 
Vietnameză de Informații, la 
13 septembrie Comitetul Cen
tral al Partidului Neo Lao 
Haksat a dat publicității o 
declarație în legătură cu crea
rea la 10 septembrie a așa- 
nfymitului „comitet revoluțio
nar" în frunte cu prințul Boun 
Oum. Crearea acestui comitet 
se subliniază în declarație, re
prezintă un complot care are 
drept scop să dezbine Laosul, 
să răstoarne guvernul Suvan- 
na Fumma, să submineze con
cilierea si unitatea națională 
și să dezlănțuie războiul civil. 
Complotiștii, se subliniază în 
declarație, vor să împiedice 
Laosul să pășească pe calea 
păcii și neutralității, încearcă 
să încheie o cîrdășie cu reac
ționarii tailandezi și sudviet- 
namezi, să vîndă Laosul im
perialiștilor americani și să 
transforme tara într-o colonie 
și bază militară.

Partidul Neo Lao Haksșt, se 
spune în declarație, este -gata 
să colaboreze cu toate forțele 
și partidele politice, cu toate 
asociațiile si organizațiile de 
masă, cu toți cei care sprijină 
politica luptei pentru pace, 
neutralității, concilierii și uni
tății naționale, promovată de 
guvernul legal Suyanna Fum
ma și de Comitetul loviturii 
de stat. în frunte cu căpitanul' 
Kong Le. ~

Forțele Patet Lao și forțele 
armate ale poporului sînt gata 
să colaboreze cu toți ofițerii 
și soldații armatei regale care 
sînt de acord să lupte împo
triva clicii rebele Fumi Nosa- 
van — Boum Oum.

Restricțiile arbitrare trebuie 
să fie anulate!

NEW YORK 14 (Agerpres). 
— TASS transmite : In seara 
zilei de 11 septembrie, V. A. 
Zorin, reprezentantul perma
nent al U.R.S.S. la Organiza
ția Națiunilor Unite l-a vizi
tat pe secretarul general al 
O.N.U. și i-a remis o copie a 
notei de protest adresată de 
guvernul sovietic guvernului 
S.U.A., în legătură cu memo
randumul din 9 septembrie 
1960 al misiunii americane pe 
lîngă O.N.U.

în scrisoarea de însoțire a- 
dresată lui Hammarskjoeld 
se arată, printre altele, 
reprezentantul U.R.S.S. 
O.N.U. speră că, în ceea ce îl 
privește, secretarul general va 
lua măsuri pentru a anula 
restricțiile arbitrare în ceea 
ce privește deplasarea lui

că 
la

N. S. Hrușciov, șeful guver
nului sovietic, instituite de 
autoritățile S.U.A. care neso
cotesc acordurile încheiate în
tre Organizația Națiunilor 
Unite și guvernul S.U.A.

★
LONDRA 14 (Agerpres). — 

TASS transmite : Ziarele en
gleze informează la 14 sep
tembrie despre protestul a- 
dresat de guvernul sovietic 
guvernului S.U.A. în legătură 
cu măsurile care limitează 
deplasarea lui N. S. Hrușciov 
în Statele Unite.

Majoritatea ziarelor consi
deră aceste măsuri ca fiind 
cel puțin nerezonabile. Ziarul 
„News Chronicle** subliniază 
într-un articol redacțional că 
aceste măsuri sînt „nerațio
nale și regretabile".

Transportul poștal 
danez paralizat 

de grevă
COPENHAGA 14 (Agerpm). 

Aproximativ 3.000 d* funcționari 
de poștă din Copenhaga au de
clarat o grevă în sprijinul reven
dicărilor lor privind mărirea sr 
lariilor și îmbunătățirea condi. 
țiilor de viață. Polririt relatări
lor agențiilor de presă, greva are 
loc in urma refuzului autorități
lor de a satisface aceste revendi
cări prezentate încă de la sfirși- 
tul lunii august.

După cum transmit agențiile de 
presă, serviciile de poștă din Da
nemarca au fost paralizate de 
grevă. Celor peste 3.000 de gre. 
v:ști li s-au alăturat in cursul 
Z'lei de ieri funcționarii de poștă 
din cele mai mari orașe ale Da
nemarcei, dînd astfel grevei o 
amploare nemaiintilniti in ulti
ma perioadă în acest domeniu in 
Danemarca Greva se bucură de. 
asemenea de sprijinul maselor 
largi ale populației,

-- •--
Nou eșec 

la Cape Canaveral
Agenția United Press Interna

tional anunță de la Cape Cana
veral. că la 13 septembrie un 
proiectil balistic ,.Polaris" lansat 
de pe un submarin în Oceanul 
Atlantic nu a triaj putut fi con
trolat și a căzut în apă. Cînd 
racheta 
anei. ,r .................. _
sfărîmat probabil și s-a scufun
dat în ocean.

Autoritățile maritime militare 
«ii anunțat oficial că defecțiu
nile în funcționarea primei trep
te a •proiectilului sînt cele care 
aii făcut să eșueze lansarea ex- 
P.erimențalg a r-aHi»»tei „Polaris" 
de pe un submarin.

se
s-a lovit de suprafața 
spune în știre, ea s-a

Am stat de vorba cu doi 
tineri veniți de la mii 
de kilometri depărtare. 

Oaspeții noștri, studenți din 
insula Hei ti au poposit pe me
leagurile noastre pentru a cu
noaște cu proprii lor ochi rea
litatea rominească, viața ge
nerației tinere. Ideea unui in
terviu pentru un ziar de tineret 
au acceptat-o cu amabilitate, 
sacrificind odihna de după a- 
miază. Și iatâ-ne instalați in ju
rul unei măsuțe rotunde discu- 
tînd...

Georges Greenfield și Casi
mir Jean-Baptiste sint repre
zentanți ai Uniunii Naționale a 
Studenților din Haiti. Ei se află 
pentru prima oară in țara, 
noastră. Care sînt impresiile ce 
le-au acumulat ? La întrebare 
răspunde Georges Greenfield.

- E greu să găsim cuvintele 
cele mai potrivite pentru a ex
prima ceea ce simțim. Cele vă
zute in Romînia ne-au impresio
nat. Sîntem cu atit mai impresio
nați de realizările țării voastre cu 
cit noi. venim dintr-o țara semico
lonială și semifeudală, lipsita 
de o reală independență eco
nomică. Dezvoltarea rapidă a 
Rominiei in anii din urma se 
poate observa imediat. Succe
sele voastre sint vizibile in

NEW YORK 14 (Agerpres). - 
TASS transmite: La 14 sep
tembrie ora 12.15 minute (ora 
New York-ului) s-a deschis 
ședința Consiliului de Secu
ritate, convocată la cererea 
delegației sovietice pentru dis
cutarea situației din Republi
ca Congo. Pentru a participa 
la lucrările Consiliului de 
Securitate au fost invitați re
prezentanții Iugoslaviei, care 
a cerut de asemenea convoca
rea Consiliului de Securitate, 
precum și reprezentanții In
doneziei, Ghanei, Guineei și 
Marocului.

La ședință s-a pus proble
ma participării la discuții a 
delegației Republicii Congo.

în ajun sosiseră delegația 
congoleză numită de guvernul 
central, în frunte cu Thomas 
Kanza, precum și un grup tri
mis la New York de „guver
nul- fostului președinte al 
Republicii Congo, Kasavubu. 
Miercuri , dimineața președin
tele Consiliului de Securitate 
a primit din partea primului 
ministru Lumumba o scrisoa
re în care erau confirmate din 
nou împuternicirile lui Kanza 
ca singurul reprezentant al 
guvernului central al Repu
blicii Congo.

In legătură cu aceasta repre
zentantul U.R.S.S.. V. A. Zo
rin. a declarat că delegația 
sovietică se pronunță hotărît 
imnotriva invitării „delega
ți®- lui Kasavubu la ședința 
Consiliului de Securitate și 
stăruie asupra invitării repre
zentanților guvernului legal al 
Republicii Congo. Reprezen-

fanții Poloniei și Iugoslaviei 
s-au pronunțat de asemenea 
pentru invitarea delegației 
conduse de Thomas Kanza. 
Dar. delegatul american Wads
worth, pretextînd „greutăți “ 
în interpretarea constituției 
congoleze care, potrivit afir
mațiilor sale, nu permit să se 
stabilească cine reprezintă pu
terea legală în republică, a 
luat atitudine împotriva invi
tării reprezentanților Congou- 
lui în genere.

Apoi a cerut cuvîntul repre
zentantul Guineei. Acest fapt 
nu a fost oe placul reprezen
tanților S.U.A.. Angliei, Fran
ței. Argentinei. Italiei care au 
inițiat o discuție inutilă pen
tru a împiedica pe reprezen
tantul statului african să-si 
exprime părerea în privința 
participării delegației congo
leze la lucrările Consiliului de 
Securitate. Totodată ei s-au 
s*răduit să-si justifice pozi+ia 
discriminatorie nrin referiri la 
reguli de procedură.

Reprezentantul U.R.S.S., 
V. A. Zorin a condamnat cu 
hotărîre tendința politică dău
nătoare care își găsește ex- 
pr^’a în nerecunnașterea e- 
galității în drepturi a diferite
lor state membre ale O.N.U. 
Cr. tocmai această tendință 
puterile occidentale au încer
cat să o impună Consiliului 
de Securitate.

Fără că tîracâ la discutarea 
fondului problemei. Consiliul 
de Securitate si-a întrerupt 
lucrările nînă la ora 15 (ora 
New York-ului).

• BUDAPESTA 14 (Ager
pres). — Guvernul Republicii 
Congo a cerut guvernului R.P. 
Ungare să sprijine protestul 
adresat secretarului general al 
O.N.U. in legătură cu acțiu
nile ilegale ale trupelor O.N.U. 
aflate in Congo și ocuparea 
postului național de radio al 
Republicii Congo.

Guvernul R. P. Ungare, sa- 
tisfăcînd cererea primului mi
nistru al Republicii Congo, a 
trimis secretarului general al 
O.N.U., D. Hammarskjoeld o 
telegramă în care protestează 
împotriva amestecului trupe
lor O.N.U. in ueburile inter
ne ale Republicii Congo.

Tratative prietenești
TIRANA 14 (Agerpres). — 

La 12 septembrie 1960 au 
fost semnate la Tirana o Con
venție Consulară și un Tra
tat de asistență juridică în 
problemele civile, familiale și 
penale între R. P. Romînă și 
R. P. Albania. Tratativele pur
tate în vederea încheierii a- 
cestor acorduri s-au desfășu
rat într-o atmosferă de since
ră prietenie.

Din partea Republicii Popu
lare Romîne, cele două acor
duri au fost semnate de Gh. 
Velcescu, ambasador extraor
dinar și ministru plenipoten
țiar al Republicii Populare 
Romîne la Tirana, iar din 
partea albaneză de Vasil 
Nathanaili, adjunct al mini
strului Afacerilor Externe și 
respectiv Riza Taushani, ad
junct al ministrului Justiției 
al R.P. Albania.

Turul ciclist al R. P. R

Vizitele oamenilor de știință 
romîni în S,U,A.

CHICAGO 14 (Agerpres). — 
Academician Ilie Murgulescu, a- 
cademician Atanase Joja, preșe
dintele Academiei R.P.R și a- 
cademician Grigore Moisil. care 
se afli în S.U.A. la invitația gu
vernului american, au vizitat V. 
niversitatea din Chicago, Insti
tutul de Tehnologie al statului 
Illinois și Institutul de Artă din 
Chicago.

Oamenii de știința romîni au 
fost primiți de conducerea aces
tor instituții și au avut convor. 
biri cu profesori și oameni de 
știință. Savanții romîni au vizi
tat de asemenea universitatea din 
Arbor (Michigan), unde acad. 
Gr. Moisil a făcut o expunere în 
fața unui grup de oameni de 
știință și profesori despre cerce, 
țările din R.P.R, in domeniul cir 
cuitelor în releu, tov. acad. I. 
Murgulescu și Atanase Joja au 
avut convorbiri cu membrii con-

Pe un timp admirabil, Tu
rul ciclist al R. P. Romîne a 
continuat miercuri cu desfă
șurarea etapei a IV-a : Sibiu— 
Hunedoara (125 km). A fost o 
etapă relativ scurtă și foarte 
rapidă, înregistrîndu-se o me
die orară de 44.900 km. care a 
adus noi modificări în clasa
mentul general individual.

W. Ziegler surprins de o e- 
vadare. chiar de la plecare a 
cedat tricoul galben în favoa
rea lui C. Moiceanu. Tînărul 
alergător de la Victoria a 
luptat cu multă energie de.a 
lungul acestei etape dovedind 
mai ales un simț tactic re
marcabil. Cînd plutonul frun
taș condus de cicliștii din 
R D. Germană avea la trece
rea prin Sebeș un avans de 
1’30”. Moiceanu ajutat de co
legul său de echipă Poreceanu 
și de alți cicliști romini a 
impus o trenă rapidă în ur
mărirea fugarilor pentru a 
recupera terenul pierdut. La 
Simeria, cu 16 km înainte de 
capătul etapei, plutonul din 
f^ță avea acum un avans de 
1’ dar grupul condus de C.

Moiceanu se apropia rapid. 
Pe străzile Hunedoarei, din 
plutonul evadaților s.a des
prins Hohne care a sorințat 
lung și a sosit de unul sin
gur pe stadionul „Corvinul** 
cu un avans de 200 m.

Clasamentul etapei: 1. L. 
Hohne (R- D. Germană) a 
parcurs 125 km în 2h 46 51’ ; 
2. G. Torbk (R. P. Ungară) 
2h 47’04’ ; 3. D. Munteanu 
(Victoria) 2h 47’09 ’ ; 4. B. Ek« 
blom (Suedia) același timp.

După 4 etape clasamentul 
general individual se prezintă 
astfel : 1. C Moiceanu (Vic
toria) 12h 31'42 * ; 2. Grunzig 
(R. D. Germană) 12h 32’13” ; 
3 Ziegler (R.P.R -tineret) 12h 
33'47” ; 4. D. Constantin
(C.P.B ) 12h 33’52”.

în clasamentul general pe 
echipe conduce formația de 
tineret a R. P. Romîne cu 37h 
___ urmată de echipa 
R.P.R. I 37h 47’06” și R D. 
Germană 37h 51’31”.
are loc cea de-a V-a 
Caransebeș-Timișoara 
km). Vineri este zi de 
la Timișoara.

44’06”
Astăzi 
etapă : 

(10« 
odihnă

„Să facem totul pentru a promova 
printre tineri ideile păcii“

toate domeniile. Munca in co
mun în agricultură reprezintă o 
experiență formidabilă de o 
deosebită valoare care ne-a 
produs o puternică impresie. 
Nu putem uita Institutul Agro
nomic din București. Institutul 
vostru agronomic furnizează ca
drele necesare impetuoasei 
dezvoltări a satului romînesc. 
Am fost și la Fabrica de con
fecții „Gheorghe Gheorghiu- 
Dei “. Acolo am constatat con
dițiile admirabile de muncă și 
grija pentru asigurarea măsuri-

o puternică dorință de pace. 
Tineretul vostru1 este devotat 
cauzei păcii și se pronunță pen
tru înfăptuirea dezarmării ge
nerale. Sîntem mulțumiți a ve
dea că în această privință pă
rerile noastre concordă pe de
plin.

li rugam pe oaspeții noștri 
să-și exprime părerea în legă
tură cu propunerea pe care 
guvernul nostru a făcut-o pri
vind dezbaterea în cadrul 
O.N.U. a problemei promovă
rii în rîndul tineretului a ideilor

Ne vorbesc doi sludenți din Haiti
lor de prevederi sociale. Im
presiile din țara voastră le sin
tetizez in două aspecte princi
pale : uriașele realizări de or
din economic și preocuparea 
constantă pentru dezvoltarea 
multilaterală a personalității 
umane, grija de a asigura 
omu'ui ceea ce el are nevoie. 
Fără indoialâ este vorba de o 
consecință directă a noii reali
tăți sociale.

Intervine în discuție Casimir 
Jean-Baptiste :

- Romînia este o țară care 
progresează intr-un ritm de in
vidiat. Pentru țări’e Americii 
Latine, țara voastră este un 
exemplu minunat. Vreau să 
adaug că tinerii romini cu care 
am stat de vorbă și-au dovedit

- 'păcii7și prieteniei între popoare. 
? Răspunde «Georges Greenfield :

- Considerăm câ propunerea 
guvernului romîn, propunere pe 
care o scrisoare a U.T.M. și 
U.A.S.R. a adus-o la cunoștința 
tuturor organizațiilor de tineret 
și studenți, este foarte pozitivă 
și trebuie susținută de toți acei 
care sînt cu adevărat interesați 

c în apărarea păcii. Sîntem de 
. acord. că trebuie făcut totul 

pentru a promova in rindurile 
tineretului ideile păcii, ale în
frățirii popoarele^, câ tineretul 
trebuie ferit de isteria războiu
lui. Tineretul țării noastre este 
partizan al păcii. Recentul con
gres al Uniunii Naționale a 
Studenților din Haiti a adoptat

o rezoluție pentru pace, împo
trivă cursei înarmărilor. In re
zoluție se cere lichidarea baze
lor militare străine pe terito
riile altor țări, încetarea expe
riențelor nucleare și interzice
rea armelor atomice, dezar
mare, coexistență pașnica și 
prietenie intre toate popoarele 
lumii. Rezoluția de la Port-au- 
Prince a fost susținută printr-o 
manifestație studențească pen
tru pace, lată de ce sînt con
vins că tineretul din Haiti va 
primi cu interes propunerea ro- 
mîneascâ.

- Și eu cred că propunerea 
făcută de guvernul romîn este 
bine venită și oportună, subli
niază Casimir Jean-Baptiste. In 
actualele condiții ale situației 
internaționale este necesar să 
facem totul pentru a promova 
printre tineri ideile păcii. Fără 
indoialâ un rol important are 
Organizația Națiunilor Unite și 
așteptăm ca apropiata sesiune 
sâ confirme soeranțele popoa
relor. Studenții haitieni nu pot 
decît să aplaude o propunere 
atit de potrivită ca cea pe care 
țara voastră a prezentat-o în 
fața Organizației Națiunilor 
Unite. Ne exprimăm nădejdea 
că la O.N.U. vor fi luate mă
suri eficiente pentru ca în rîrt- 
durile celor tineri de pretutin
deni sâ fie cultivate ideile păcii.

EUGENIU OBREA

ducerii universității și ai Facul
tății de filozofie.

La 9 septembrie a.c, delegația 
romînă s-a întîlnit ' 
membri ai coloniei 
oraș și împrejurimi.

Oaspeții. însoțiți de tov. Geor. 
ge Macovescu, ministrul R.P.R. 
la Washington, au fost întîmpi* 
nați de episcopul Andrei Moldo
van și de reprezentanți ai Comi
tetului pentru organizarea primi
rii delegației care au salutat pre. 
zența savanților romîni în mij
locul lor.

Ministrul R.P.R. la Washing
ton, G. Macovescu, a subliniat 
importanța vizitei în Statele U- 
nite, la invitația guvernului a- 
merican, a oamenilor de știință 
romîni în cadrul dezvoltării re. 
lațiilor culturale dintre R.P.R. și 
Statele Unite.

Academicienii Ilie Murgulescu, 
Atanase Joja și Gr. Moisil au 
rostit cuvîntări.

Din partea Comitetului de or
ganizare a vorbit Mihai Popenaș. 
iar cuvîntul de închidere a păr
ții festive a întilnirii, a fost ros
tit de episcopul Andrei Moldo. 
van-

A urmat apoi prezentarea fil
melor romînești „Mamaia", „Al
bum de Artă Populară", -,La Ho
ră", după care soprana Lucia 
Bercescu a cîntat cîteva melodii 
populare romînești.

A doua zi, în saloanele hote
lului Sheraton din Detroit, mi. 
nistrul R P.R. la Washington, 
George Macovescu a oferit un coc
teil în onoarea delegației oame
nilor de știință romîni.

la Detroit cu 
romînești din

La Jocurile Olimpice de la Roma

Succesele sportivilor sovietici - 
victorie a sportului cu caracter 

popular și de masă
Analizînd cauzele care au 

dus la Victoria sportivilor so
vietici la Jocurile Olimpice 
de la Roma, cunoscutul, zia
rist mexican L. -
în ziarul „El Popular" : „Ru
sia a ieșit învingătoare la a- 
ceste Jocuri pentru că struc
tura ei social-economică și 
politică oferă întregului tine
ret posibilitatea de a practica 
sportul și de a se bucura de 
toate cuceririle culturii1*.

Fabila subliniază că „aceas
tă Olimpiadă a fost o sărbă
toare minunată a înfrățirii 
dintre popoarele lumii, care a 
demonstrat în mod convingă
tor că coexistența pașnică in
tre toate țările poate și tre
buie să fie o realitate".

S. Fabila, scrie

„Superioritatea evidentă a 
sportivilor sovietici". „U.R.S.S. 
este în fruntea clasamentu
lui". Asemenea titluri pot fi 
întâlnite în ziarele franceze 
care comentează pe larg re
zultatele celei de-a 17 a edilii 
a Jocurilor Olimpice și subli
niază victoria remarcabilă a 
echipei olimpice a U.R.S.S.

PEKIN. La 14 septembrie au 
părăs't Pekinul, piecînd cu avio
nul spre patrie, delegațiile de 
partid ș’ guvernamentale ale 
Uniunii Sovietice. Bulgariei. Ce
hoslovaciei și Romîniei care au 
participat la festivitățile orileju’- 
te de cea de-a 15-a aniversare a 
firoclamării R. D. Vietnam și la 
ucrăr'le celui de-al III lea Con

gres al Partidului celor c« mun
cesc din Vietnam

BERLIN. — lntr-o scrisoare a- 
dresată ministrului vesi-german 
al Justiției. Schaffer, procurorul 
general al R D.G. a cerut din 
nou extrădarea lui Theodor Obcr- 
lănder, condamnat de Tribunalul 
Suprem al R.D.G. pentru asasi
natele săvirșite in orașul Lvov.

BUDAPESTA. - La 12 septem. 
brie s-a deschis la Budapesta un 
congres în p-oblemele miniere 
ale cărui lucrări vor dura o săp-
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Organele de presă de cele 
mai diferite -orientări politice 
subliniază că Uniunea Soviet 
tică a repurtat la Roma o vic^

participă 
d.n Uni- 
Bulgaria;

tăminâ. La congres 
peste 2Q0 de specialiști 
unea Sovietică, R. P.
R. S. Cehoslovacă, R. D. Germa
nă, R. P. Polonă. R. P. R-jmînă, 
R.P.F. Iugoslavia, Franța, S.U.A., 
Japonia și India,

VIENA. — După cum transmite 
•agenția Reuter, oa urmare - a 
protestelor foștilor participant! la 
mișcarea de rezistență din Aus
tria. autoritățile austriece au in
vitat pe fostul general hitlerist 
Sepp Dietrich să părăsească te
ritoriul Austriei deoarece prezpti. 
ța sa în Ausf’a es+e ..n^dorită". 
Dietrich își petrecea ..conced’ul" 
în regiunea austriacă Burgenland.

VARȘOVIA - Agenția PAP 
transmite că la 14 septembrie 
cea de^a VI;a plenară a Comite
tului Central al Partidului ’Mun
citoresc Unit Polonez și-a în
cheiat lucrările.

torie bin# meritată. Astfel.' 
ziarul de dreapta „IAAurore" 
a publicat in prima pagină un 
mare portret al gimnastului 
sovietic Boris Șahlin, cam
pion olimpic absolut, care a 
cucerit el singur mai multe 
medalii decît întreaga echipă 
olimpică franceză.

„Marii învingători ai celei 
de-a 17-a Olimpiade, sublinia
ză ziarul „Paris-Jour“ sint 
rușii care au cules o recoltă 
bogată de medalii de aur, 
ceea ce le-a permis , să întrea
că cu mult S.U.A.".

■ Un număr de comentatori 
sportivi arată că victoria spor
tului sovietic de la Roma nu 
este cîtuși de puțin un feno
men întîmplător. ci expresia 
unuia din avantajele orîndui- 
rii socialiste care a transfor
mat sportul într-un bun al 
maselor largi populare. Ziarul 
„Liberation" apreciază succe
sul echipei olimpice a U.RAf^S. 
ca un rezultat al adevăratului 
caracter de masă al sportului.

. „Politica de pace promovată 
de U.R.S.S., grija ei pentru 
bunăstarea oamenilor muncii, 
arată ziarul „L'Humanite", 
și-au adus roadele la Roma".

ir
Comentînd rezultatele Jocu

rilor Olimpice, „Kansan Uuti- 
set“ arată că „așa cum era de 
așteptat, cel mai mare interes 
în întreaga lume l-a suscitat 
întrecerea pașnică dintre cei 
doi giganți. Uniunea Sovieti
că, scrie ziarul, a dovedit O 
superioritate covîrșitoare. Re
zultatele de la- Roma confir
mă fără putință de tăgadă că 
Uniunea Sovietică a lăsat cu 
mult în urmă pe S.U.A. în 
domeniul sporturilor. Aceasta 
înseamnă că sistemul socialist 
și-a manifestat superiortatea 
și în acest domeniu. El este 
capabil să ofere cetățenilor 
săi posibilități mai bune pen
tru practicarea culturii fizice. 
Victoria Uniunii Sovietice, 
subliniază ziarul, trebuie con
siderată în primul rind ca o 
victorie a sportului cu carac
ter popular și cel mai de 
masă".
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Pe urmele 
materialelor 

publicate
La rubrica „La masa rotundă a produselor, 
discuți' imaginare despre probleme reale"

în ziarul „Scinteia tineretu
lui" nr 3466 in pagina „Pen
tru consumuri specifice cit 
mai- reduse" („La masa rotun
dă a produselor, discuții ima
ginare despre probleme reale41), 
In articolul „Reperul 4.111“ se 
critica faptul că ia Uzina „Ar. 
mătura11 din Cluj reperele Ăl 11 
de doi țoii de la instalațiile 
de apă erau de calitate neco- 
respunzătoare avînd un adaos 
mare de prelucrare și un preț 
de cost ridicat. Aceste lipsuri 
se datorau în bună parte și 
faptului că tinerii care le lu
crau nu erau suficient de cali
ficați (ceea ce făcea ca pro
centul admis de rebuturi să fie 
cu regularitate depășit). Astfel 
se produceau pierderi mari de 
metale. într-o singură lună 
(mai) numai la reperul 4.111 
de doi țoii și la cel de patru 
țoii s-au pierdut 600 kilograme 
metal din care s-ar fi putut 
confecționa in plus 200 de 
piese.

★
în aceeași pagină, în artico

lul „O chiuvetă11 se arăta că 
la Fabrica „Feroemail* din 
Ploești, chiuvetele și alte in
stalații sanitare ca băile, calo
riferele, tuburile de scurgere 
etc. se produc cu un consum 
mult prea mare de metal, cali
tatea lor lăsînd mult de dorit 
Pe deasupra, chiuvetei^ pro
duse de întreprinderea „Fe- 
roemail“, de pildă, sînt zgrun- 
țuroase. nefinisate, cu vop
seaua crăpată și pline de 
pori și fisuri.

♦
Direcția Generală a Produc

ției Materialelor tehnico-sani- 
tare din Departamentul con
strucțiilor și materialelor de 
construcții de pe lingă Comi
tetul de Stat pentru construc
ții, arhitectură și sistematiza
re, printr-o adresă trimisă re
cent ziarului confirmă că pro
dusele menționate in articolul 

Reperul 4 111" au intr-adevăr 
un consum mare de metal și

INFORMAȚII
Miercuri seara s-a reîntors 

în Capitală, venind din R. S. 
Cehoslovacă. delegația guver
namentală a R P. Romine, 
condusă de tovarășul Constan
tin Tuzu, ministrul Industriei 
Grele, care, a ^participat . la 
deschiderea-'festivă a Tîrgylui 
international de'la Brnd.

★
'Mîei’curi dimineața a pără

sit Capitala, îndreptîndu-se 
spre Phenian, pentru a parti
cipa la lucrările celei de-a 5-a 
sesiuni a Conferinței miniștri
lor de căi ferate din țările so- 
ciajjște, delegația romînă con
dusă de tovarășul Dumitru 
Sirtiulescu, ministrul Trans
porturilor și Telecomunicații
lor.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, membrii delegației au 
fost salutați de tovarășii Ionel 
Diaconeșcu și Grigore Marin, 
adjuneți ai ministrului Trans
porturilor și Telecomunicații
lor, de funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

★
Miercuri dimineața s-a re

întors în Capitală, venind din 
Elveția, acad. Mihail Ralea, 

. vicepreședinte al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, care 
a participat la cea de-a 15-a 
ediție a întîlnirilor internațio
nale de la Geneva, organizate 
eu sprijinul U.N.E.S.C.O. în
tre 31 august și 10 septembrie.

Acad. Mihail Ralea a fos: 
întîmpinat, la sosire, în Gara 
de Nord, de tovarășii C. Para-

în atenția celor care învață 
limba rusă !

ELEVI, STUDENȚI, OA
MENI AI MUNCII a sosit 
din Uniunea Sovietică și se 
găsește de vinzare în libră
rii :

MIC DICȚIONAR 
RUS-ROMIN

a conține circa 8.000 cuvinte.
* Format de buzunar - legat 

în pergamoid. Prețul unui 
exemplar lei 3,35,

o calitate scăzută. Pentru re
medierea acestei situații s-a 
prevăzut dotarea întreprinde
rii cu o mașină specială de 
prelucrat. în prezent — men
ționează adresa — serviciul 
tehnic al întreprinderii repro- 
iectează acest produs ia vede
rea reducerii adaosului de 
prelucrare, îmbunătățirii cali
tății și reducerea prețului de 
cost.

In privința calificării tine
rilor muncitori, adresa men
ționează că s-au luat măsuri 
pentru reorganizarea și reac- 
tivizarea cercurilor de ridica
rea calificării in care lecțiile 
sînt ținute de cei mai buni 
ingineri și tehnicieni din fa
brică.

★
Referindu-se la cei de-al 

doilea articol, adresa mențio
nează că intr-adevăr, suprafa
ța chiuvetelor prezintă uneori 
asperități datorită folosirii 
unor modele cu o uzură depă
șită ee n-au putut fi încă in- 
loraite din cauza capacității 
reduse a sculeriei și modelă- 
riei întreprinderii ..Feroemai! . 
întreprinderea a luat măsuri 
ca imediat să se treacă la re- 
condiționarea și înlocuirea 
treptată a tuturor modelelor 
uzate de la acest produs. De 
asemenea. pentru obținerea 
unui strat de email alb și uni
form se va introduce emaila
rea eu două straturi de email 
subțire. Faptul că unele pro
duse se livrează cu greutate 
mai mare decit cele prevăzu
te de STAS se datorește unei 
tehnologii învechite care va fi 
schimbată.

Referindu-se la ambele ar
ticole. adresa menționează în 
Încheiere că ; .«Articolele apă
rate în ziar ne-au fost de un 
real folos și au constituit un 
imbold in luarea de măsuri 
pentru îmbunătățirea cali
tății produselor întreprinderii 
noastre**.

schivescu-Bălăceanu. membru 
în Prezidiul Marii Adunări 
Naționale, Vasile Dumitrescu, 
adjunct al ministrului Aface
rilor Externe, Dionisie Iones- 
cu, șeful Ceremonialului de 
Stat, Octav Livezeanu, vice
președinte al I.R.R.C.S.

(Agerpres)

Crescătoareo de păsări Merge reto Nogy de ks secția avicolă 
a G.A.S. Reghin es» fruntașă in muncă.

Exista în multe filme cite 
o replică ce dă cheia pentru 
înțelegerea esenței conflictului. 
Așa și aici, Un băiat și o fată 
dansează și, la un moment dat. 
Violeta îi spune lui Peșo : „Tu 
ești altfel decît ceilalți". într-a- 
devăr Peșo este altfel decît cei
lalți, decît colegii Violetei care 
dansează în jur. Nu numai pen
tru că poartă un costum prost 
croit, de care filfizonii de la 
liceul boieresc și-au bătut joc 
pe întrecute, ci mai ales pentru 
că felul lui de-a fi și a se purta, 
gîndirea și simțămintele lui, 
sînt mai spontante și mai fi- 
rești, mai calde și mai cinstite. 
Se înțelege că o fată inteligentă 
ca Violeta n-a putut să nu com
pare atitudinile lui Peșo și ale 
colegilor ei, prostia lustruită a 
unora și simplitatea integră a 
celuilalt, și această comparație 
n-a putut să nu fie în favoarea 
lui Peșo. De aceea ea, încercînd 
să deslușească sentimentul ce s-a 
născut în sufletul ei pentru 
băiat, spune că e „altfel", nepri- 
cepînd bine nici ce înseamnă 
în fond acest „altfel" și de unde 
provine el.

Pentru spectator însă lucrurile 
se prezintă mai simplu. Peșo 
este intr-adevăr altfel, fiindcă 
nu e un fiu de bani gata ca cei
lalți, fiindcă se trage dintr-o fa*

Un nou rj-nor al gczeteî 
postului uteffl’St de control 
Stfmește Htotdecunc ?ntere- 
sul tinerilor de ’o secția k>- 
rninopre a Uzinelor „Boleskiw 

B enrt* din Capitală.

De ia MHnsaaa
R. n 6wie ia aucurerii

Ambasada Republicii De
mocrate Germane a primit, 
cu prilejul încetării din viață 
a tovarășului Wilhelm Pieck, 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Ger
mania și președinte al Repu
blicii Democrate Germane, 
nenumărate condoleanțe din 
partea populației Republicii 
Populare Romine, din partea 
întreprinderilor, organizațiilor, 
instituțiilor și a unor per
soane.

Ambasada exprimă pe a- 
ceasză cale cele mai profunde 
mulțumiri tuturor ace’ora ca
re și au manifestat solidarita
tea frățească față de Partidul 
Socialist Unit din Germania, 
față de statul muncitoresc-ță- 
rănesc german și populația 
Republicii Democrate Ger
mane.

„PRIMA LECȚIE"
schimbă, ea începind să-și facă 
alături de el o adevărată școală

milie săraci ; fratele său mai 
mare este un muncitor cu cqn* 
cepții înaintate, care a avut o 
puternici influență asupra băia
tului. De tînăr, Peșo a dat fațq 
cu greutățile vieții, a învățat să 
privească cu seriozitate proble* 
mele cele mai diverse. Crescut 
între oameni simpli, plini de 
patriotism Și umanism, Peșo nu
trește o ură adîncă față de co
tropitorii fasciști. Toate aceste 
lucruri care sînt noi pentru Vio
leta, o atrag spre adolescentul 
aparținînd altui mediu decît 
al ei.

Fără îndoială că ceea ce cu
cerește dintru început la acest 
film este profundul lui lirism, 
modul plin de candoare și deli
catețe cu care descrie înfiriparea 
primelor sentimente de dragos
te la doi țineri. Pătrunzînd însă 
în miezul conflictului, nu se 
poate să nu observi cum se su
prapune acestei teme o alta și 
anume aceea a drumului de 
luptă pe care pășește Peșo An- 
ghelov Aceste teme se împle
tesc însă foarte strîns, așa cum 
se înțîmplă și în realitate, și 
este greu să spui dacă titlul 
„Prima lecție" se referă la pri
mul contact cu asprimile luptei 
sau la prima dragoste. Probabil 
că la amîndouă.

Regizorul Ranghel Vîlceanov

Forța educativa 
a stimulentului moral

(Lrmare din pag. l-a)

permanent de organizația de par. 
tiâ. de comuniștii din secții, folo
sește cu pricepere numeroase mij
loace de stimulare morală a tine
rilor muncitori.

în secția de strungirie s-a ți
nut nu de mult o adunare ge
nerali U.Ț.M. După ce primul 
punct a fost epuizat, în fața tu
turor tinerilor, secretarul orga
nizației a vorbit despre Bortea 
Octavian, un tînăr strungar.

— Muncitor hun și în același 
timp învață cu multă voință !

Toți s-au uitat la Borlea de 
parcă alunei l-ar fi cunoscut, 

I i-au zimbit.
— El ia exemplu mereu de la 

cei mai buni muncitori — a con* 
tmuat secretarul. Vrea să de
vină un fruntaș cu care să ne 
mindrim. Ținem ea în adunarea 
noastră generală, noi, toți ute* 
miștii să-l felicităm cu căldură 
pe Borlea, să-i urăm noi suc
cese.

A vorbit apoi Ion Ponta, Ig
nat Megheși și alții. L-au felici
tat pe Borlea, i-au urat noi 
succese și s-au angajat să mun
cească și ei mai bine. Este pu
țin lucru oare să se vorbească 
despre tine în adunarea gene
rală ? Să-ți strîngă mina secre
tarul și gă primești aplauzele 
zecilor de tovarăși de muncă ? 
Firește că înseamnă foarte mult. 
Lucrurile acestea mu se uită mul
tă vreme îți dau un puternic 
imbold, întăresc voința, încrede
rea în tine, stimulează o atitu
dine cit mai creatoare în muncă.

Un alt mijloc folosit de orga
nizația U.T.M. pentru stimularea 
tinerilor este popularizarea a- 
cestora la panourile de onoare. 
Iată : nu de mult la secția fini
saj, pe panoul de onoare a apă* 

1 rut fotografia brigăzii nr. I de 
j lăcătuși. (Periodic aici sint 

popularizați cei mai buni mun* 
i dtori și cele mai bune brigăzi). 
1 Din fotografie băieții din briga

dă. în atitudini degajate, te pri
vesc în față sunând. Toți- cei 
ce trec pe lingă panou își o- 
presc privirile cu admirație la 

j fotografie. Cei care în luna a* 
ceasta au rămas in urma acestei 
brigăzi, dud trec pe lingă pa
nou nu se pot abține să nu re
marce t

— Ne-au luat-o înainte. Da, e 
drept, eu fost mai harnici... Dar 
nici noi n-o sa ne lăsăm.

a realizat acest film într-o ma
nieră oarecum deosebită de cea 
în care a făcut lucrarea sa an
terioară — „Voci în insulă". în 
.,Prițna lecție1* două filoane se 
întîlnese și din ciocnirea lor re
iese o seînteie la lumina căreia 
sufletțle eroilor se dezvăluie ad
mirabil. Este vorba de întîlnirea 
dintre lirismul marilor senti-

CRONICA FILMULUI
mente, călcat pe fondul vieții 
pline de cotidian. Aceasta face 
ca frământările adolescente ale 
celor doi eroi să nu fie rupte 
de realitatea înconjurătoare, ci 
adine împlîntate în ea. Scenele 
de dragoste dintre Peșo și Vio
leta nu se petrec în cadrul unor 
clasice și uzate clișee de natură 
romanțioasă ci pe străzile ce mi
șună de oameni necăjiți, întâlni
rile lor nu abundă în suspine și 
declarații, ci sînt marcate de 
creșterea conștiinței antifasciste 
a lui Peșo care-și exteriorizează 
ura în acte de curaj (ruperea 
unui cablu electric de la o ca
zarmă fascistă, scrierea de in
scripții mobilizatoare pe pereți). 
Se înțelege că în compania lui. 
și starea de spirit a Violetei se

Și așa, totdeauna popularizarea 
fruntașilor la panoul de onoare 
naște dorința de a lucra tot mai 
bine, de a-ți ajuta tovarășii de 
a îndeplini împreună cu cinste 
sarcinile încredințate de partid.

Alături de panourile de onoa
re, de discuțiile în adunările 
generale U.T.M., comitetul 
U.T.M. folosește cu aceleași e- 
fecle pozitive in dezvoltarea la 
tineri a noii atitudini în muncă 
și alte forme de stimulare mo
rală : gazetele de perete, gaze, 
tele posturilor utemiste de con
trol, popularizarea tinerilor in 
paginile ziarului de uzină „Va
gonul" etc.

Pentru a se obține insa roade 
și mai bune pe linia dezvoltării 
noii atitudini în muncă organi
zația U.T.M. trebuie să lărgească 
munca de stimulare morală. Tre
buie căutate forme noi de sti
mulare care să aibă un și mai 
pronunțat caracter tineresc, un și 
mai important rol educativ. Gin- 
diți-vă de pildă ce ar însemna 
pentru tineri p reuniune dată în 
cinstea fruntașilor. Cu cinteee și 
jocuri, cu poezii închinate frun
tașilor, o astfel de reuniune ar 
rămvne multă vreme in aminti' 
rea tinerilor care au participat la 
ea. Și care tînăr din sală n-ar 
dori ca la viitoarea reuniune să 
fie și el printre fruntași, prin
tre cei sărbătoriți ? !

Dar cîte alte forme de stimu
lare a fruntașilor nu se pot 
găsi ? De pildă : excursii închi
nate fruntașilor, spectacole la 
care fruntașii să fie invitați îm
preună cu familiile lor, scrisori 
adresate părinților, folosirea căr
ții de onoare a uzinei etc. 
Există deci posibilități nelimi' 
tete în această direcție. Totul 
depinde de interesul și inițiativa 
pe care o dovedește organizația 
U.T.M. în folosirea formelor de 
stimulare a tineretului.

Organizați^ U.T.M. trebuie si 
găsească și- si folosească cit mai 
multe astfel de forme fiindei cu 
cit stimulentul moral oferit ti
nerilor este mai variat și mai 
puternic, eu atât acesta are un 
rol mai important în ridicarea 
pe o treaptă și mai înaltă a 
muncii tinerilor, cu atât cresc in 
uzină mai mulți fruntași, se dez
voltă la fiecare tînăr mai puter
nic noua atitudine socialistă ța- 
ță de muncă.

cetățenească. Preponderent în a- 
titudinea fiecăruia din ei, insă, 
rămine deocamdată bagajul de 
sentimente eu care a pornit din 
mediul ce l-a format și de aceea 
Peșo se va purta ca un erou la 
poliție, rezistînd schingiuirilor 
în timp ce Violeta, ca un ade
vărat „odor al momii" se pierde 
și plinge cu disperare.

Scenaristul Valerii Petrov s-a 
ferit să dea uu răspuns definitiv 
asupra deznodământului dragos
tei dintre Peșo și Violeta. Cînd 
Peșo întreabă pe un activist ile
galist ce trebuie să facă un băiat 
sărac ind^gostit de o fată de 
altă condiție, acesta-i răspunde : 
„Depinde ce fel de om e fata". 
Acesta-i și răspunsul filmului. 
Fără îndoială că dragostea lui 
Peșo și a Violetei va mai avea 
de trecut multe încercări grele 
și e dificil de răspuns de pe a- 
cum în ce fel va sfirși ea. Un 
răspuns precis se poate da, însă, 
și asupra acestui răspuns se 
concentrează filmul. Regizorul și 
operatorul au rezolvat intr-un 
mod foarte fericit acest răspuns 
decis. Peșo, eliberat de la poli
ție, se întîlnește cu Violeta. Află 
că fata va pleca din oraș cu pă
rinții ei. Amîndoi sînt triști, a- 
mîndoi pling. Se despart și iar

CU INIMA ALĂTURI
DE DELEGAȚIA 

ȚĂRII NOASTRE LA O.N.U.
Succes în nobila misiune 

de pace 1
(Urmare din pag. l-a)

lui nostru, grija pentru men
ținerea și consolidarea păcii 
în întreaga lume, pentru vii
torul generației tinere de as
tăzi de care miine depinde 
soarta omenirii. Socot că scri
soarea U.T.M. și V.A.S.R. a- 
dresată tuturor organizațiilor 
de tineret în legătură cu a- 
ceastă problemă se va bucura 
de un puternic ecou.

Noi dorim mult succes de

Pentru
(Urmare 

din pag. l-a)

soarea adresată de 
C C. al U.T.M. și Co
mitetul Executiv al 
U.A.S.R. către toate 
organizațiile națio
nale șl internaționale 
de tineret și studeqți, 
politice, sindicale, cui. 
turalesportive.

Preocupați fiind de 
lupta desfășurată de 
țările socialiste pen
tru triumful păcii in 
lume, urmărim cu 
deosebit interes știrile 
ce ne parvin de pe 
motonava ..Baltika",

triumful cau2
unde alături de dele
gația U.R.S.S. con
dusă de tovarășul
N. S. Hrușciov și de 
alte delegații ale ță
rilor ■ socialiste, se 
Uflă și delegația țării 
noastre in frunte cu 
tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Gin- 
durilp. noastre înso
țesc cu dragoste pe 
cei core constituie 
mesagerii năzuințelor 
noastre de pace, nă
zuințe -ce vo’’ fi expri
mate în numele nos
tru . de la tribuna
O. N.U.

Ocrotirea monumentelor naturii 
în R. P. Romînă

Peste cîteva zile la Sinaia, 
unde acum 40 de ani a luat 
naștere mișcarea pentru ocro
tirea naturii din țara noastră, 
în jurul Asociației turistice 
„Hanul drumeților14, va avea 
loc prima conferință pe țară 
în problema ocrotirii monu
mentelor naturii.

în anii regimului de demo
crație populară, ocrotirea mo
numentelor naturii s-a bucu
rat de o atenție deosebită.

Turiștii care vizitează fru
musețile naturii din masivul 
Retezat, întîlnese deseori plă
cile pe care un pătrat roșu în
cadrat cu alb indică limitele 
„zonei științifice" din „Parcul 
Național Retezat11. Astfel de 
„rezervații" care urmăresc o- 
crotirea sau salvarea unor fru
museți naturale rare, impor
tante din punct de vedere 
științific, economic, istoric sau 
estetic, sînt tot mai numeroa-

Turneul 
Filarmonicii de Sfat 
.George Enescu'

Colectivul orchestrei simfo
nice a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu" a plecat 
miercuri dimineața într-un 
turneu prin țari. Turneul Fi
larmonicii, care va dura plriă 
la 30 septembrie, va trece prin 
numeroase ora$e si centre 
muncitorești din Moldova și 
Dobrogea. Prima orchestră 
simfonică a țării noastre, sub 
conducerea dirijorilor Mircea 
Basareb și Constantin Bugea- 
nu, va da astfel concerte pen
tru muncitorii de la Onești, 
Comănești, Bicaz, Ploești, 
Galați, pentru locuitorii ora
șelor Constanța. Iași, Roman, 
Bacău și din alte localități, 
împreună cu orchestra au ple
cat ca soliști violoniștii Ște
fan Gheorghiu și Mihai Con- 
stantinescu și violoncelistul 
Radu Aldulescu.

La întoarcere după cîteva 
zile de repaos, orchestra Iți va 
deschide noua stagiune la clu
bul Atelierelor CT.R. Grivi- 
ța Roșie avînd la pupitru pe 
artistul poporului George 
Georgescu iar ca solist pe pia
nistul Valentin Gheorghiu.

(Agerpres)

m îmbrățișează, iar ia despart 
și iar sa îmbrățișează. Apei plea
că. Peșo merge cu ochii plini 
da lacrimi spre locul unde tre
buia m se intilneazcâ cu un ac
tivist ilegalist, ia eelitalea lui de 
nou membru al U.T.C.-ului. Și se 
intilnește cu acel activist cere 
nu e altul decit fratele său mai 
mare. Ca prin farmec lacrimile 
îi dispar, fața ii e luminată de 
o mare fericire. O va iubi sau 
nu pe Violeta — acesta-i un lu
cru mai puțin hoțăritor pentru 
viața lui. Hotărîtor este faptul 
că el a găsit drumul luptei ade
vărate pentru eliberarea poporu
lui de sub jugul fascismului și 
al exploatării, și de aceea el nu 
poate profana asemenea clipă i 
sublimă și măreață, păstrînd la
crimi în ochi, ci arată ca un om 
care a înțeles cel mai de seamă 
lucru în viața lui : cum să-și 
facă datoria față de popor. Acest 
moment este foarte bine realizat 
datorită jocului spontan șî firesc 
al tînărului actor Gheorghi 
Naumov în rolul lui Peșo. Ac
trița Kornelia Bojanova a inter
pretat cu gingășie și sensibilita
te rolul Violetei. „Prima lecție", 
producție a studiourilor bulgare, 
este un film foarte reușit despre 
tinerețe, dragoste și luptă.

B. DUMITRESCU 

legației R. P. Romîne în frun
te cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la sesiunea A- 
dunării Generale a O.N.U. De 
la tribuna celui mai înalt for 
internațional vor fi exprima
te năzuințele pașnice ale po
porului nostru, popor con
structor al socialismului, care 
dorește fierbinte reglementa
rea pozitivă a problemei de
zarmării generale și totale, 
care luptă pentru triumful 
ideilor coexistenței pașnice.

si păcii
Noi, tinerii de la 

Institutul de cercetări 
petrochimice din Plo- 
eșll urăm succes de
plin delegației țării 
noastre și celorlalte 
delegații ale țărilor 
socialiste și tuturor 
țărilor iubitoare de 
pacp în eforturile lor 
pentru rezolvarea ce
lor mai importante 
probleme ale contem- 

: porqnedății și în pri- - 
mul rînd a problemei 
le.z-arfnării .generate 
și totale' de care de
pinde întărirea păcii 
In întreaga lume.

se. Numărul lor a crescut de 
la 36, la peste 120. în momen
tul de față, se creează încă 
două mari rezervații, în Delta 
Dunării, destinate Ocrotirii 
faunei și în special a păsări
lor.

în afară de „Parcul Național 
Retezat", care este cea mai im
portantă rezervație naturală 
din țară (10.000 ha.), rezerva
ții de interes deosebit sint și 
cele din munții Bucegi, pe Va
lea Horoabei, Cetatea Zănoa- 
gei, renumitul „abrupt al Ca- 
raimanului", Cheile Bicazului 
și Lacul Roșu. Cheia Turzii, 
Valea Bîliî, din munții Făgă
raș, muntele Domogled de lin
gă Băile Herculane, codrul 
secular Slătioara din munții 
Rarău, muntele Detunata 
Goală, ghețarul de la Scări
șoara, cu frumoase stalagmite 
de gheață, „Lacul fără fund", 
unul din lacurile sărate helio- 
terme de la Ocna Sibiului, 
vulcanii noroioși de la Pîclele 
Mari și Mici, turnurile prăpăs-' 
tioase ale Pietrelor Doamnei, 
peșterile Teiuri, Cloșani, Peș
tera Muierii de la Baia de 
Fier etc.

în aceste rezervații se ocro
tesc unele animale rare In țara 
noastră ca : rîsul, capra nea
gră, vulturul, pajura, cocoșul 
de munte sau gotcanul, coco
șul de mesteacăn, dropiile, pe
licanul, stîrcul alb, lopătarul, 
piclorongul, letrița etc.

Comisia pentru ocrotirea 
monumentelor naturii de pe 
lingă Academia R. P. Romîne, 
cu sprijinul sfaturilor popu
lare, S.R.S.C. și a altor insti
tuții de cultură, desfășoară 
permanent munca de lămurire 
și propagandă în rîndul ma
selor pentru ocrotirea monu
mentelor naturii, organizînd 
conferințe, expoziții volante, 
concursuri.

(Agerpres)
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De Ia Ministerul 
lupanii ntuîui 

și Culturii
Ministerul Invățămintuluî 

și Culturii aduce la cunoștin
ță celor interesați că exame
nul de admitere în institutele 
pedagogice de învățători cu 
durata de -2 ani va începe în 
ziuă de 28>eptembrie a.c.

înscrierile pentru concursul 
de admitere se pot face pînă 
la data de 27 septembrie a.c. 
inclusiv — la secretariatele 
institutelor pedagogice din ur
mătoarele localități: •

București — Șoseaua Pan
duri nr- 92 ; Bacău — B.dul 
Mărășești tu-, 159 ; Baia Mare
— Str. 17 Octombrie (în loca
lul școlii medii nr. 1) ; CltfJ.— 
Str. Babeuf nr: 25 ; Constanță
— Str. Răscoala din 1997 nr. 
42 : Craiova. —. Calea Bucul 
rești nr. 265 ; Galați -- .Stei 
Brăilei nr. 200 ; Biriad • 
(reg. Iași) — Complexul șea» 
Iar ; Suceava — Str. Beputrti* 
Cil nr. 35 ; Arad — (reg. 1TÎA 
mișoara) — B-dul Dragajină 
nr. 7 ; Odorhe! — (Reg; Auto
nomă Maghiară) — Piața Li
bertății nr. 2—3 (cu limba.de 
predare maghiară). ; ,

începînd eu anul școlar 
1960—1961, la învățămtntul u- 
niversitar și pedagogic supe
rior fără frecvență, vor putea 
fi admise ți cadrele ■ didactice 
în vîrstă de cel mult 35 de 
ani' oare predau la' clasele 
I—VII în mediul rural, au o 
vechime în învățămînt de cel 
puțin 3 ani și sînt recoman
dați de către Comisia consțiș 
tuită în acest scop. . -

Concursul de admitere ■ în 
învățămlntul superior seral șț 
fără frecvență va avea loc în’- 
tre 3 și 14 octombrie a.c., iaj 
înscrierile candidaților se vor 
face direct Ia secretariatele’ 
facultăților pînă la 1 octom
brie.

Noi oaspeți 
la cel de ai ll-lea 

Festival internațional 
al teatrelor 

de păpuși ți marionete

Miercuri au continuat să spT 
eească noi oaspeți la cel d<Sât 
II-lea Festival ințernațiohai 
al teatrelor de păpuși și ma
rionete.

Dimineața au sosit în Capi
tală, venind din Uniunea So
vietică, colective ale teatrelor 
de păpuși din Leningrad și 
din R. S. S. Estonă. în cursul 
aceleiași zile au 'mai- sosit Co
lective de teatre’ de păptișî 
din R. D. Germană și Franța 
precum și invitați din India 
și Italia. ' ? ' ■—

La comitetul de organizare 
a festivalului a sosit o tele
gramă din partea cunoscutul 
lui om de teatru Serghel 
Obrazțov. artist af poporului 
al- U.R.S.S., în care se spune j 
,.Vă felicit călduros cu prile
jul deschiderii celui de-al 
II-lea Festival internaționăT ăl 
teatrelor de păpuși și mario
nete. Salut' din toată inima 
pe toți pârtieipanții lâ fești7 
val. Sînt convins că și acest 
festival va fi tot atît de folo
sitor artei teatrelor de păpuși 
ca și prima noastră întîlnire 
de la București

(Agerpres)
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