
CU 76 DESTINATARI

Proletari 3in toate țările, uniți-vă!

Ion Sava a primit multe 
scrisori din diferite col
țuri de țară, de la rude, 

de la prieteni. Deunăzi insă 
i-a sosit o scrisoare oarecum 
neobișnuită. Pe plic era scris de 
mînă, citeț: Tovarășului secre
tar al organizației U.T.M. de 
la secția montaj echipament 
electric auto, Uzina „Eiectro- 
precizia“-Săcele. A desfăcut-o 
și a citit-o oarecum surprins. 
Ceea °e oflă din cuprinsul ei 
privea pe toți tinerii din secție, 
pe toți cei 76 de utemiști înca
drați in brigăzile de 
ale tineretului.

Scrisoarea primită 
Sava era expediată 
de la Uzinele „Stea
gul roșu" din Brașov 
și avea tîlcul ei. lată 
despre ce e vorba. 
La secția montaj ge
neral a Uzinelor 
„Steagul roșu" lu
crează brigada de 
producție a tineretu
lui condusă de Voica 
Prin mîinile harnicilor

producție

de Ion

există și o rubrică ce se cheamă 
„termen de garanție" și aici e 
indicat : 6 luni. Unele din a- 
parate se defectează însă chiar 
in perioada de încercare a au
tocamionului, în probă, înainte 
de a ieși pe porțile uzinei. De 
ce ? Pentru că zoarateie nu 
sînt montate corespunzător pe 
tabloul de bord, pentru că piu
lițele au bavuni, izolația de la 
bornele aimpermetrului nu e co
respunzătoare și dă uneori po
sibilitatea la scurt circuit

2. Schimbătorul de faze de 
picior vine în general bine 
executat, dar uneori, acest pro
dus se primește fără ca găurile

ții produselor. Cine este de c- 
coird cu ordinea de zi ?

O mulțime de miini s-au ri
dicat în semn de aprobe-e și 
s-au pornit dezbateri. Eie 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
serioasă, matură, de ccincă 
preocupare a tinerilor cri c-gc- 
nizația U.T.M. pentru îmbună
tățirea calității produse or. Coci 
mulți din utemiștii preze—.i s-ou 
înscris la cuvînt Mufți ou venit 
cu propuneri judicioase. Și ceea 
ce este mai important, tinerii na 
s-au referit numai ia cee sesi
zate în scrisoare, ci a -re-ega 
lor muncă, la cc totec tutuncr 
produselor.

tineretului
cînteia

pag. a 2-a)

Muncitor

Citiți 
în interiorul 

ziarului
11 de ani de la nașterea lui 

Vladimir Ilici Lenin
(în pag. a 3-a)

Organizarea și desfășura
rea examenului de maturi- 
late la școlile de cultură 
generală și a examenului 
îe stat la școlile și institu
tele pedagogice de învăță-
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In Comitetul
Politica de

5.U.A. împotriva 
rondamnată cu hotărâre.

(în pag. a 4-a) ■

Politic O.N.U. 
agresiune a 

Cubei

ra

Brigăzi de producție 
ale tineretului 

la „Școala înaltei calități^

Nicolae. 
montări 

trece întregul echipament elec
tric care se montează pe auto
camion.

Pentru băieții din această 
4 brigadă, ca și pentru toți mun- 

---eitorii Uzinelor „Steagul roșu“, 
întrecerea în cinstea aniversării 
înființării partidului înseamnă 
lupta continuă, zi de zi, pe
toate fronturile, pentru Ca pe 
poarta întreprinderii să iasă nu
mai produse realizate la un înalt 
nivel calitativ. Și această luptă 
se concretizează în produse din 
ce în ce mal bune, în succesele 
obținute în întrecerea socialistă.

Flăcăii din brigada lui Voica 
mai au însă unele necazuri des
pre care îți vorbesc cu amără
ciune în glas. O bună parte 
din echipamentul electric este 
venit de la Uzina „Electropre- 
cizia" din Săaele cu care Uzi
nele „Steagul roșu" colaborea
ză. Nu rareori însă, primesc o 
parte din acest echipament rea
lizat la un scăzut nivel tehnic. 
Să Ie luăm pe rînd.

1. Aparatele de bord. Tabloul 
cu aparate vine aici, la „Stea
gul roșu“, însoțit de un certi
ficat de calitate cu denumirea 
produsului, numărul și data fa
bricației, cu semnătura contro
lului de calitate. In certifice t

de fixare să fie filetate, fără 
șuruburi, piulițe etc.

3. Releu! de semnalizare nu 
e lucrat întotdeauna corect, 
vine dereglat, fără a avea nu
mărul corespunzător de 
ții în unitatea de timp.

La asemenea lucruri și 
tele s-au gîndit membrii 
ziii lui Voica atunci cînd 
hotărit să trimită

pulsa-

la al- 
brigă- 

s-au 
o scrisoare 

organizației U.T.M. de la secția
montaj a Uzinei „Electroipreci- 
zia“. Și au zis acolo lucrurilor 
pe nume, pe puncte chiar, pen
tru ca totul să fie clar și fără 
echivoc.

E în joc onoarea 
tuturor

Ion Sa va citea ultimele 
irinduri ale scrisorii bri
găzii lui Voica. „Ne adre

săm vouă cu toată încrederea și 
sîntem convinși că veți lua mă
suri pentru ca, împreună, să 
colaborăm la scoaterea unui 
produs bun, de o calitate su
perioară : autocamionul romi- 
nesc 1“ După ce încheie, c- 
dougă :

— Scrisoarea o venit deci d 
v-e-'e. Duoă cum cți fost c- 
nunțați, cd-uncrec generale 
U.T.M. ne ori ore ic ce -ea 
00 zi toanei prodtena cakto-

Controlorul Ion Os- 
vald a vorbit despre 
o problemă princi
pală in asigurarea 
unor produse de ca
litate.

- Este vorba de 
conștiința tinerilor, ce 
răspunderea cu care 
lucrează ei, so.nea 

el. Sînt unii tineri care nu-și dau 
seama de importanța opere ti
ler, „uitînd” să le execute pe 
unele și trimit produsee cșa «a 
control. Avem mereu discuții cu 
maistrul Moașa și cu tinârui 
Constantin Mindoiu care trec cu 
vederea unele deficiențe a ie 
pieselor.

Și alți vorbitori s-cu referit 
ia această problemă, la nece
sitatea ca organizația U.T.M. 
să-i educe pe membrii săi în 
spiritul unei înalte răspunderi 
pentru ceea ce produc.

— Cum procedăm pentru Îm
bunătățirea calității?, se între
ba Nițu Dumitru, responsabi
lul brigăzii de tineret de Iq pro
dusul comutator lumină-bord. 
Noi, ca și alte brigăzi, primim 
repere executate de brigăzi din 
alte sectoare. Este drept că 
multe ne vin bine lucrate, în
grijit citeie insă nu. Cu o vre
me in urmă le csamblam și le

SĂ ÎNCETEZE

In numeroase mitinguri oamenii muncii din țara noastră 
își exprimă bucuria pentru victoria eroicului popor cuban 

pună capăt 
Cubei

asupra invadatorilor și cer cu hotărîre să se 
oricăror provocări imperialiste împotriva

(Co-
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tsigurat tocmai pentru că el 
eprezintă interesele ți aspira- 

’ cuban.
americani nu-și 
și ura pentru 
Ei continuă să

i
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Brimăvarâ, în Parcul Palatului pionierilor din Capitală 
Foto : AGERPRES

Sosirea în tara noastră 
a unei misiuni diplomatice 

și economice braziliene
Vineri la amiară a sorit în 

Capitală misiunea diploma
tică și economică a Braziliei, 
care va duce tratative cu 
privire la relațiile diploma
tice, economice și culturale 
dintre R. P. Romînă și Bra
zilia. Misiunea diplomatică 
și economică a Republicii 
Brazilia este condusă de dl. 
Joao Portella Ribeiro Dan- 
tas, ambasador plenipotențiar 
și extraordinar cu misiune 
specială, reprezentant perso
nal al președintelui Braziliei. 
Dl. Joao Portella Ribeiro 
Dantas este directorul ziaru
lui „Dîario de noticias".

La sosire, pe aeroportul 
Otopeni, membrii misiunii 
au fost salutați de Alexan
dru Bîrlădeanu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
Gh. Gaston Marin, președin
tele Comitetului de Stat al 
Planificării, Al. LăzăreanUi 
adjunct al ministrului Afa
cerilor Externe, Ana Toma, 
adjunct al ministrului Co
merțului, Dionisie lonescu, 
șeful Ceremonialului de Stat, 
T. Cristureanu vicepreședinte 
al Camerei de Comerț a 
R. P. Române, V. Malinschi, 
secretar prim adjunct al A- 
cademiei R. P. Romine, AI.

In.

din
per-

unor

Buican, vicepreședinte al 
stîtutului romin pentru rela
țiile culturale cu străinăta
tea, Ignat Nestor, președin
tele Uniunii ziariștilor 
R. P. Romînă, și alte 
soane oficiale.

Erau de față șefi ai
misiuni diplomatice și alți 
membri ai corpului diploma
tic, acreditați la București.

Vineri Ia amiază, Alexan
dru Bîrlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, a oferit o masă în 
cinstea misiunii diplomatice 
și economice a Braziliei, con
dusă de Joao Portella Ribei
ro Dantas, ambasador pleni
potențiar și extraordinar cu 
misiune specială, 
tant personal 
lui Braziliei.

reprezen- 
al președiute-

(Agerpres)

■le

Aspect din timpul mitingului

Ocrotiți culturile !
Recomandările Ministerului Agriculturii

In nopțile de 21, 22 și 23 
aprilie a.c. temperatura ae
rului va coborî sub zero 
grade în regiunile din nor
dul Transilvaniei și Moldo
vei unde este pericol de

La casa de cultură a tineretului
din raionul Qrivița roșie

atentă la fiecare 
singură, învăluită 
galbenă care se 
fereastră și pri-

O mamă, 
zgomot, stă 
de lumina 
cerne prin 
vește în gol. Copiii ei sînt ple
cați într-o periculoasă acțiune 
de partizani: trebuie să în
lesnească evadarea din mâi
nile fasciștilor a unui om de 
nădejde al partidului...

Va afla Atenski, egoistul, 
fricosul Atenski, că soția lui 
ascunde în casă un comunist 
evadat, unul pe care fasciștii 
au pus mare preț?...

Atenski se apără ridicînd 
mîinile deasupra frunții. Cu 
pași rari, liniștit și sigur de 
sine, Damian, comunistul eva
dat, se apropie de el. E a- 
propierea noului de vechi. Da
mian are fața maturizată. O 
cicatrice îi brăzdează fruntea 
Cuvintele spuse în ritmul pa
șilor parcă îndepărtează 
Atenski 
răvășită 
său...

Astfel 
tice au reușit să creeze dese
ori artiștii amatori, tineri 
muncitori și elevi din echipa 
de teatru a Casei de cultură a 
tineretului din raionul Gri
vița Roșie — la premiera pie
sei „Cei ce caută fericirea" de 
Boris Lavreniev pe care au 
pregătit-o în cinstea aniversă
rii partidului.

Gina Rachieru, Nicolae Pu- 
tineri, Ion Constantin, Viorel 
Pițu, Elena Tomescu, Cristina 
Stoicescu, Petrică Rauca, Ilea
na Căilă — principalii inter
preți ai piesei, sînt tineri mun
citori din fabrici și uzine, 
elevi din școlile raionului. Și

la această piesă ei s-au do
vedit membrii unui colectiv de 
teatru închegat, și aici, fără 
excepție, fiecare s-a străduit 
să fie în rol, Sub îndrumarea 
tânărului actor Cornel Gîrbea, 
instructorul echipei, tinerii au 
căutat să pătrundă cit mai 
mult înțelesul piesei, să cu
noască cît mai mult, cit mai 
profund viața și lupta comu
niștilor dusă în anii grei din 
ilegalitate.

Pentru aceasta, întîlnirile cu 
vechi membri de partid, mun-

în evidență dorința fierbinte 
a artiștilor amatori de a cinsti 
nu numai pe locul de muncă 
ci și în activitatea culturală 
apropiata sărbătoare a aniver
sării înființării Partidului.

— A fost un spectacol en. 
tuziasmant. S-a jucat cu foarte 
mult suflet, așa incit deseori 
am uitat că mă aflu în fața 
unei piese — ne spunea după 
spectacol tovarășul Constantin 
Mocanu, șef de garaj la sfatul 
popular al raionului Grivița 
Roșie.

In întîmpinarea glorioasei 
aniversări a partidului

mic, gîrbovit, 
ca însuși

de momente

pe 
cu fața 
sufletul

drama-

citori la întreprinderile unde 
lucrează tinerii, i-au ajutat pe 
interpreți să întregească bio
grafia fiecărui personaj și să 
realizeze „atmosfera" în unele 
momente cum ar fi de pildă 
la ședința brigăzii de luptă, 
ședință desfășurată înainte de 
răpirea lui Damian. Citind și 
aprofundînd pagini din litera
tura romînă sau străină, ins
pirate din lupta ilegală a co
muniștilor — tinerii și-au 
îmbogățit cunoștințele, au pu
tut să redea mai veridic, mai 
convingător fiecare rol în 
parte.

Spectacolul pregătit ia Casa 
de cultură a tineretului din 
raionul Grivița Roșie scoate

— A fost un spectacol bun. 
N-a dat nici o clipă impresia 
că e jucat de amatori — ținu 
să completeze utemista Maria 
Mânu, de la „Electrofar".

Dar munca echipei de teatru 
reprezintă numai o ramură a 
activității multilaterale pe care 
o desfășoară în aceste zile casa 
de cultură.

O seamă de conferințe, în- 
tîlniri cu comuniști și munci
tori vîrstnici din uzinele și 
fabricile raionului trezesc 
mare interes în rîndurile ti
nerilor participant la activi
tatea acestei case de cultură. 
Un mare număr de tineri a 
participat de pildă la expune
rea „Leninismul — steag vic-

torios al epocii noastre". E 
așteptată cu nerăbdare apro
piata întîlnire cu oameni de 
artă care au interpretat figuri 
de comuniști. In altă zi, 
tinerii care s-au născut după 
23 August 1944 se vor întîlni 
la casa de cultură în cadrul 
unei acțiuni intitulată ,,M-am 
născut și am crescut în anii 
puterii populare".

In ultimele zile s-a deschis 
o expoziție de pictură a artiș
tilor amatori cu tema : „Reali
zări din raionul Grivița Roșie 
în anii puterii populare". Din
tre lucrări, impresionează în
deosebi cele ale vopsitorului 
Sergiu Vîlceanu și ale elevei 
Elena Soare.

Echipa de dansuri, soliștii și 
orchestra pregătesc spectacolul 
„Sărbătoare pe șantier" cu 
suite de dansuri din toată 
țara, și o mare diversitate de 
cîntece. Ar fi bine dacă și bri
gada artistică de agitație pre
cum și corul casei de cultură 
și-ar aduce contribuția la ma
nifestările din această perioa
dă îmbogățindu-și repertoriul, 
contribuind la alcătuirea unor 
programe interesante și edu
cative pentru tineri. Premiera 
cu care Casa de cultură și-a 
deschis seria manifestărilor, 
cultural-artistice închinate 
marei sărbători este un în
ceput promițător de noi și fru
moase activități educative.

brumă și îngheț ușor. în 
restul regiunilor vremea va 
fi rece.

Față de această situație. 
Ministerul Agriculturii reco
mandă să se ia măsuri pen
tru protejarea livezilor, ă 
viilor și a culturilor de le
gume și 
astfel:

— Să se 
în culturi, 
fi complet 
după miezul nopții cînd tem
peratura va 
zero grade și 
puțin 2 ore 
soarelui ;

— în răsadnițe să se com. 
pleteze cu 
frunziș etc. 
tocurile de 
noaptea răsadnițele să fie 
acoperite cu rame și rogojini 
sau cu alte materiale exis
tente în gospodărie (paie, 
tulpini de porumb etc).
Aplicînd aceste recomandări, 
gospodăriile de stat și co
lective pot evita pagubele pe 
care le pot provoca tempera
turile scăzute la culturile a- 
mintite.

cartofi timpurii.

asigure fumigarea 
dacă cerul nu va 
înourat, incepînd

scădea către 
continuată cel 
după răsăritul

bălegar, paie, 
potecile dintre 

răsadnițe, iar

ADRIAN PĂUNESCU

la Uzinele „Semănătoarea" 

acțiunile agresive împotriva 
Cubei...

Zdrobitoarea înfrângere a 
contrarevoluționarilor nu-i în
tâmplătoare. A învins cauza cea 
dreaptă. Azi, imperialiștii nu-și 
mai pot face în voie jocul lor 
murdar. Victoria poporului Cu
ban dovedește forța, trăinicia 
guvernului revoluționar con
dus de Fidel Castro, dovedește 
sprijinul unanim de care a- 
cesta se bucură în rîndurile 
poporului.

Au luat apoi cuvântul tînăra 
Maria Drăgan, membră a co
mitetului U.T.M. din uzină.

imperialiștilor 
întregime 
este ferm 
cuceririle 
Guvernul

— Calculele 
americani au dat în 
greș. Poporul cuban 
hotărât să-și apere 
sale revoluționare, 
revoluționar cuban este puter
nic pentru că se bucură de 
sprijinul larg al maselor de 
oameni ai muncii, iar acest 
sprijin,- acest devotament fără

t-rie poporului
Imperialiștii 

ascund minia 
eșecul suferit, 
unătească, continuă să pregă
tească și să " 
nari josnici, 
rele trebuie 
pentru a nu 
perialiștilor și lacheilor lor să 
încerce o nouă agresiune. Dacă 
totuși o vor face, vor primi din 
nou o ripostă zdrobitoare.

Noi. tinerii de la Uzinele 
.Semănătoarea” din București, 
alături de întregul nostru co
lectiv, alături de întregul nos
tra popor înfierăm atacurile 
nărșave săvârșite de imperia- 
—st: împotriva poporului liber 
al Cubei. Victoria obținută îm
potriva invadatorilor ne-a 
S-Jcurât nespus. Tineri ai Cu
bei libere, rintem alături de 
voi, sin tem solidari cu lupta

înarmeze merce- 
De aceea popoa- 
să fie vigilente 
mai permite im-

dreaptă pe care o duceți și vă 
asigurăm de tot sprijinul nos
tru !

în cuvântul său Radian Po- 
rumbescu, deputat în Marea 
Adunare Națională, a spus :

— Poporul cuban nu va fi în
vins niciodată. El va fi întot
deauna vigilent în fața unelti
rilor imperialiștilor. Alături de 
el vor fi întotdeauna popoarele 
țărilor socialiste, toate popoa
rele iubitoare de pace din 
lume, care vor veghea ca im
perialiștii și lacheii lor să nu 
îndrăznească să se aventureze 
într-o nouă agresiune.

Strungarul Sergiu Alexan- 
drescu, care a luat apoi cuvîn- 
tul, a exprimat în numele to
varășilor săi de muncă solida
ritatea față de' lupta eroică a 
poporului cuban.

în încheiere participanții Ia 
miting au adoptat în unanimi
tate o moțiune.

ION D. GOIA

Mitingul femeilor din Capitală
In sala de festivități a Ca

sei prieteniei romino-sovie- 
tice unde a avut loc in după a- 
miaza zilei de ieri un mare 
miting al femeilor din Capi
tală, s-au întâlnit muncitoare, 
învățătoare, artiste, gospodine, 
activiste pe tărâm obștesc Ele 
s-au adunat pentru a înfiera 
agresiunea imperialistă .îm
potriva Cubei pentru a-și 
exprima nestăvilita bucurie pe 
care' au încercat-o Ia aflarea 
înfrângerii invadatorilor mer
cenari aflați în solda mono- 
poliștilor americani.

încă înaintea începerii mi
tingului sala răsuna de lozin
cile pe care participantele 
le scandau : „Castro și al său 
popor, au învins pe agresor".

Mitingul a fost deschis de 
tovarășa Maria Rosetti, preșe
dinta Consiliului național al 
femeilor din R.P. Romînă. Ea 
a arătat în cuvinte emoțio
nante că victoria poporului 
cuban a dovedit lumii în
tregi că astăzi chiar și un 
popor mic așezat în vecinăta
tea celei mai mari pu
teri' imperialiste își poate a- 
păra libertatea, dreptul de a 
fi stăpîn pe soarta sa.

Femeile din țara noastră își

exprimă admirația și deplina 
lor solidaritate cu neînfricatele 
femei ale Cubei care în aceste 
zile apără cu arma în mină, 
alături de bărbații, frații și 
fiii lor, pămîntul patriei revo
luționare. Au luat apoi cu- 
vîntul tovarășele : Dumitra 
Georgescu, muncitoare la Fi
latura romînă de bumbac, Su- 
zana Gîdea, profesor univer
sitar, prorector al Institutului 
politehnic, Aneta Ion, munci
toare la fabrica „Filimon Sîr- 
bu“, învățătoarea Cornelia 
lonescu de la Școala de 7 ani 
nr. 114 din București, Maria 
Copcealău, casnică, deputată 
în Sfatul popular al raionului 
V. I. Lenin și artista Dina 
Cocea.

Toate vorbitoarele au sub
liniat deplinul acord cu De
clarația guvernului Republicii 
Populare Române arătând că 
Cuba se bucură de tot spriji
nul poporului nostru.

Viva Cuba ! Sala se ridică 
în picioare. într-un torent de 
aplauze este aprobată moțiu
nea de solidaritate pe care 
participantele la miting au a- 
dresat-o guvernului cuban.

GHEORGHE CHIDU

Mecanizatori fruntași în
mală, adică peste 
77 Za sută din pla
nul campaniei. Suc
cesele obținute de 
mecanizatori se da- 
toresc mai bunei 
folosiri a parcului 
de tractoare și ma
șini agricole, ridi
cării necontenite a 
calificării, unei ju
dicioase organizări 
a muncii etc.

Mecanizatorii au 
îmbunătățit în ace
lași timp calitatea 
lucrărilor. Astfel, 
însămînțările

Mecanizatorii din 
8 stațiuni de mașini 
și tractoare din re
giunea București, 
printre care Gră
diștea, Cocioc, Cio
cănești, Grivița, Gîr- 
bovi, au îndeplinit 
planul de lucrări 
prevăzut 
campania agricolă 
de primăvară. Pînă 
acum în S.M.T. din 
regiunea București 
au fost executate 
lucrări agricole care 
totalizează 650.000 
hectare arătură nor-

pentru

campanie
fost efectuate în pe
rioada optimă și in 
condiții agrotehnice 
superioare față de 
anii trecuți. Datori
tă sprijinului acor
dat de mecaniza
tori, în gospodăriile 
agricole colective 
din regiune porum
bul a fost însămîn- 
țat pînă acum pe 
93 la sută din su
prafața prevăzută în 
acest an.

Inginera Valeria Bu.rcea, șefa sect iei a H-a a sectorului legumicola G.A.S. Bragadiru, dă îndru
mări tehnice cu privire la semă natul semințelor de roșii în ci mp.

Foto : AGERFRES

Cea de-a 700.000-a 
bicicletă romînească
Industria constructoare 

mașini a realizat recent 
de-a 700.000-a bicicletă româ
nească.

Ca urmare a perfecționării 
procesului tehnologic, calita
tea bicicletelor românești a 
fost continuu îmbunătățită. 
Prin perfecționarea unor sub- 
ansamble greutatea lor a scă
zut cu circa 2 kg. Introduce
rea vopsirii automate cu un 
agregat special, îmbunătățirea 
procesului de cromare a unor 
piese componente a dat bici
cletelor românești un aspect 
tot mai plăcut. Ele pot fi e- 
chipate și cu un motor de 1,5 
c.p. de fabricație romînească.

în întrecerea în cinstea ce
lei de-a 40-a aniversări de 
la înființarea Partidului, 
constructorii de biciclete și-au 
însușit noi procedee moderne 
de lucru care vor ridica cali
tatea bicicletelor romînești ,

(Agerpres)



Organizarea șl desfășurarea examenului de maturitate la școlile
cultură generală și a examenului de stat la școlile

și institutele pedagogice de învățătoriI

Printr-un recent ordin al 
•ministrului Învățământului și 
Culturii au fost aprobate nor
mele cu privire la organizarea 
și desfășurarea examenului de 
maturitate și a examenului de 
stat la școlile și institutele pe
dagogice de învățători.

Examenul de maturitate și 
examenul de stat constituie 
un important mijloc de veri
ficare a nivelului general de 
pregătire (teoretică și practi
că) a absolvenților școlilor 
medii și ai școlilor și institu
telor pedagogice de învățători. 
La examinarea candidaților se 
urmărește dacă aceștia și-au 
însușit în mod temeinic cu
noștințele prevăzute în pro
gramele școlare pentru clase
le VIII-XI (anii I-IV școli 
pedagogice și anii I—II de in
stitut pedagogic), dacă știu să 
se folosească de cunoștințele 
însușite, precum și puterea lor 
de judecată, capacitatea de 
abstractizare, sintetizare și 
generalizare.

în mod deosebit se verifică 
dacă absolvenții învățămîntu- 
lui mediu și pedagogic inter
pretează fenomenele naturii, 
evenimentele social-istorice, o- 
perele scriitorilor și pedagogi
lor studiați, diferite concepții 
și teorii etc., în mod just, 
științific, prin prisma mate
rialismului dialectic și a ma
terialismului istoric, dacă ei 
cunosc lupta și politica Parti
dului Muncitoresc Romîn, su
perioritatea orînduirii noastre 
socialiste și înfăptuirile regi
mului nostru de democrație 
populară.

Pentru ca pregătirea candi
daților și prezentarea lor la 
examenul de maturitate să se 
facă în condiții mai bune de- 
cît în anii precedenți, la clasa 
a Xl-a (cursuri de zi), preda
rea întregii materii, repetarea 
trimestrială și încheierea si
tuației școlare se vor termina 
pînă sîmbătă 3 iunie (inclu
siv).

între 5 și 15 funie va avea 
loc recapitularea, la obiectele 
examenului de maturitate, a 
materiei de clasa a XI-a pre
cum și sintetizarea chestiunilor 
fundamentale din materia cla
selor anterioare, prevăzută 
pentru maturitate.

Perioada 16-30 iunie va fi 
folosită de absolvenții clasei a 
XI-a pentru studiul indivi
dual în vederea examenului 
de maturitate ; cadrele didac
tice vor sprijini pregătirea a- 
cestora prin : consultații, efec
tuarea unor exerciții și pro
bleme și lecții de sinteză. Di- 
riginții claselor a XI-a vor lua 
măsuri pentru buna organi
zare a acestei activități.

La școlile medii cu instruire 
în producție, proba practică 
se va da între 22 mai - 3 iu
nie, în orele programate săp
tămânal pentru instruirea în 
producție (nu în afara acestor 
ore).

în etapa de pregătire (4 iu
nie — 2 iulie) candidații la e- 
xamenul de maturitate nu vor 
fi antrenați în efectuarea unor 
sarcini și obligații în afara ce
lor necesare în vederea bunei 
pregătiri pentru acest examen.

în anul 1961 se pot prezenta 
la sesiunile examenului de 
maturitate următoarele cate
gorii de candidați : absolven
ții școlilor medii de cultură 
generală (cursuri de zi, serale 
și fără frecvență) și ai școlilor 
muncitorești de 3 ani (cursuri 
serale și fără frecvență), seria 
1961 ; absolvenții de școală 
medie începînd cu anul 1958, 
care nu s-au prezentat la exa
men niciodată ori s-au prezen
tat o singură dată și nu au 
promovat. Se mai pot prezen
ta la una din sesiunile exame
nului de maturitate (iulie sau 
septembrie 1961) și absolven
ții de școală medie sau liceu 
teoretic care au terminat una 
din aceste școli înainte de a- 
nul 1958, precum și acei care 
au promovat ultima clasă de 
învățămînt mediu în perioada 
anilor 1958-1960 și s-au pre
zentat la examenul de maturi
tate, fără a reuși, de două sau 
mai multe ori. De asemenea, 
se pot prezenta și elevii care 
au frecventat ultima clasă de 
învățămînt mediu în perioada 
1954-1956 și au obținut note 
anuale de promovare la toate 
obiectele din planul de învă
țămînt, exceptînd pe aceia 
care au dat examen la învăță
mântul fără frecvență pentru 
ultima clasă, numai la 4 obiec
ta (limba occidentală, astrono
mia, desenul și educația fizi
că).

Absolvenții școlilor medii 
care vor să se prezinte la 
examenul de maturitate sînt 
obligați să se înscrie la secția 
pe care au urmat-o în școala 
medie (liceu). Candidații res
tanțieri care au absolvit școa
la medie (liceul) cînd acesta 
nu era împărțit pe secții, se 
vor înscrie, la alegere, la una 
din cele două secții (reală sau 
umanistă), pe care o vor men
ționa în cererea de înscriere la 
examenul de maturitate. Ab
solvenții școlilor (secțiilor) me
dii clasice se vor înscrie la 
secția umanistă.

Absolvenții școlilor și secții
lor serale și fără frecvență, 
seriile 1960 și 1961, vor da 
examen de maturitate la sec
ția reală. Absolvenții învăță
mântului fără frecvență, seria 
1960, care au urmat secția 
umanistă vor da examen de 
maturitate la secția umanistă.

Absolvenții școlilor munci
torești cu durata de 3 ani 
(cursuri serale și fără frecven
ță) dau examen de maturitate 
la secția pe care au urmat-o 
în anul III de studii.

La examenul de stat din 
sesiunea iulie 1961 se pot 
prezenta toți absolvenții școli
lor pedagogice de învățători și

educatoare (cursuri de zi și 
fără frecvență) și ai institute
lor de învățători (cursuri de 
zi), precum și restanțierii. in
diferent de anul cînd au ab
solvit școala pedagogică sau 
institutul pedagogic de învăță
tori. Candidații restanțieri 
care s-au prezentat de cel 
mult două ori la examenul de 
stat se vor putea prezenta în 
mod excepțional pentru a 
treia oară la examenul de 
stat, numai cu aprobarea sec
ției de învățămînt si cultură 
regionale.

Examenul de maturitate și 
de stat se dă la centrul unde 
este repartizată școala absolvi
tă de candidat.

înscrierea candidaților la 
examenul de maturitate si de 
stat se face în baza unei cereri 
adresată președintelui comi
siei. care se depune la școala 
unde a urmat ultima clasă. O 
dată cu cererea candidatului, 
școala va trimite comisiei un 
dosar care va cuDrinde: co
pie de pe certificatul de naș
tere al absolventului, autenti
ficată de școală ; caracteriza
rea candidatului făcută de 
diriginte ; copie de pe foaia 
matricolă, cuprinzînd situația 
școlară a elevului în clasele 
VIII—XI (anii I—IV școli pe
dagogice și anii I—II institute 
pedagogice de învățători) pe 
care trebuie să fie menționat 
de cite ori s-a prezentat ab
solventul la examenul de ma
turitate sau de stat.

Certificatul de absolvire a 
școlii medii nu poate servi ca 
act de studii pentru înscrierea 
la examenul de maturitate.

Pentru restanțieri, în cazuri 
bine justificate, secția de în
vățămînt și cultură regională 
poate aproba înscrierea la e- 
xamenul de maturitate (de 
stat) și la altă școală decît la 
cea absolvită

Obiectele la care se dă 
examen de maturitate 

sînt următoarele
Secția reală

a) Limba și literatura romî- 
nă — scris și oral

b) Matematica — scris și 
oral

c) Fizica — oral
d) Chimia — oral
e) Istoria Romîniei — oral
f) Noțiuni de marxism leni

nism (elemente de economie 
politică și socialism științific)
— oral

g) Bazele darwinismului — 
oral

Candidații proveniti de la 
școlile sau secțiile cu limbi de 
predare ale naționalităților 
conlocuitoare vor da examen 
și la limba și literatura mater
nă — scris și oral.

Secția umanistă
a) Limba și literatura romî

nă scris și oral
b) Istoria Romîniei — oral
c) Noțiuni de marxism-leni

nism (elemente de economie 
politică și socialism științific)
— oral

d) O limbă, la alegere — 
limbă și literatură — (limba 
latină, limba rusă, limba fran
ceză. limba germană sau limba 
engleză) — scris și oral

e) Fizica — oral
f) Chimia — oral
g) Bazele darwinismului — 

oral.
Candidații proveniți de la 

școlile sau secțiile cu limbi 
de predare ale naționalităților 
conlocuitoare, vor da examen 
și la limba și literatura ma
ternă — scris și oral.

Candidații proveniți de la 
școlile muncitorești cu durata 
de 3 ani — secția reală șgu 
umanistă — nu vor da exa
men la acele obiecte care nu 
au fost prevăzute în planurile 
de învățămînt pentru aceste 
școli. Acești candidați vor fi 
interogați la oral după pro
gramele școlare folosite în 
școlile muncitorești cu dura
ta de 3 ani.

Absolvenții școlilor medii, 
seria 1959, care au studiat 
în anul școlar 1958/1959 eco
nomia politică, vor fi exami
nați la obiectul noțiuni de 
marxism-leninism numai din 
economia politică.

Candidații. proveniți din 
seria 1957/1958 și din serii mai 
vechi, întrucît nu au studiat 
nici economia politică șj nici 
socialismul științific, nu vor 
fi examinați la aceste materii.

La școlile pedagogice și la 
institutele pedagogice de în
vățători se va da examen de 
stat la următoarele obiecte.

La școlile pedagogice 
de învățători

a) Limba și literatura ro- 
mînă și metodica predării 
limbii romîne — scris și 
oral

b) Matematica (aritmetica și 
geometria) și metodica 
predării aritmeticii — 
scris și oral

c) Limba rusă — oral
d) Pedagogia — oral
e) Istoria Romîniei — oral 

Limba și literatura mater
nă și metodica predării 
limbii materne (la școlile 
cu limbi de predare ale 
naționalităților conlocui
toare) — scris și oral.

La școlile pedagogice 
de educatoare

a) Limba și literatura romî- 
nă — scris și oral

b) Pedagogia preșcolară — 
scris și oral

c) Limba rusă — oral
d) Istoria Romîniei — oral 

Limba și literatura ma
ternă (la școlile cu limbi 
de predare ale naționali
tăților conlocuitoare) — 
scris și oral

La institutele 
pedagogice 

de învățători
a) Materialism dialectic și 

istoric — oral
b) Pedagogia generală — 

oral
c) Limba romină și meto

dica limbii romîne — scris 
și oral

d) Literatura pentru copii 
— oral

e) Aritmetica și metodica 
aritmeticii — scris și oral 
Limba maternă și meto
dica limbii materne (la 
institutele cu limbi de 
predare ale naționalități
lor conlocuitoare) — scris 
și oral

în legătură cu materia din 
care vor fi examinați candi
dații la examenul de matu
ritate se precizează următoa
rele :

La limba și literatura ro- 
mină se va examina din fria-2 
lena studiată în clUgUlft IA— 

“Al (l'lH'lliîărea litWBl! PMli'rt?, 
manifestările culturale impor
tante de pe teritoriul țării 
noastre în secolul XIV—XVI. 
literatura romină din sec. al 
XVII-lea și al XVIII-lea, lite
ratura romină din sec. al 
XIX-lea și al XX-lea, pînă as
tăzi).

Se va pune accentul pe in
terpretarea științifică a boga
tului conținut de idei progre
siste ale literaturii sec- al
XIX- lea, în care se reflectă, 
prin imagini artistice, lupta 
poporului nostru pentru eli
berarea socială și națională, 
atitudinea de protest împotri
va asupritorilor, dragostea 
pentru patrie, pentru frumu
sețea și bogățiile ei.

O atenție deosebită se va 
acorda literaturii secolului al
XX- lea, în special literaturii 
romîne de după 23 August 
1944, imagine artistică a tran
sformărilor revoluționare ob
ținute de poporul muncitor, 
călăuzit de partid. Trebuie 
bine cunoscute realizările 
scriitorilor noștri contempo
rani în domeniul poeziei, pro
zei, dramaturgiei și criticii 
literare.

în analiza activității scrii
torilor și a operelor literare 
candidații trebuie să , ilustre
ze principalele probleme stu
diate de-a lungul cursului de 
istoria și teoria literaturii: 
caracterul realist și progre
sist al literaturii romîne, le
gătura ei cu poporul, superio
ritatea metodei realismului 
socialist, partinitatea comu
nistă a literaturii actuale, 
particularitățile artistice ale 
operelor literare etc.

Candidații, atît de la școli
le cu limba de predare ro- 
mînă, cit și de la școlile cu 
limbi de predare ale naționa
lităților conlocuitoare, în ale 
căror lucrări scrise se vor 
găsi grave și frecvente gre
șeli de ortografie, punctuație, 
construcția frazei, vor fi exa
minați oral și din principale
le noțiuni și reguli gramati
cale care stau la baza expri
mării corecte.

La școlile cu limbi de pre
dare ale naționalităților con
locuitoare, examinarea la 
limba și literatura romină se 
va face după programa de 
maturitate, aprobată cu nu
mărul 35638/1960.

La școlile cu limbi de pre
dare ale naționalităților con
locuitoare, examinarea can
didaților la limba și literatu
ra maternă se va face din 
materia prevăzută în progra
mele claselor VIII—XI (isto
ria literaturii materne și 
principalele noțiuni de teo
ria literaturii).

La matematică, candidații 
vor fi examinați din materia 
claselor VIII—XI ; li se vor 
da spre rezolvare exerciții și 
probleme, fără a li se cere 
însă demonstrații. Se va in
sista mai mult asupra cunoș
tințelor prevăzute în progra
mele claselor X—XI. Pro
blemele și exercițiile ce se 
vor da trebuie să permită 
examinatorului să constate 
dacă absolvenții școlii medii 
și-au însușit materia, dacă 
raționează și calculează co
rect.

va examina 
dfn capitolele : electromagne
tism, în întregime, cu induc
ția electromagnetică, curen
tul alternativ, generatoare, 
motoare, transformatoare și 
electrificarea (teme studiate 
în clasa a X-a) ; circuit osci
lant, cîmp electromagnetic, 
unde electromagnetice și pro
prietățile lor, tuburi electro
nice : dioda, trioda și folosi
rea lor, radioemisie, radiore- 
cepție, cadiolocațiej structura 
atomului In întregime (tema 
studiate în clasa a XI-a).

Absolvenții învățămîntului 
seral și fără frecvență nu vor 
fi examinați din tema, „radio- 
locație". “—"

La chimie, se ' va examina 
mimai dm’chimia organică 
(programa în vigoare). Absol
venții învățămîntului seral 
și fără frecvență nu vor fi 
examinați din temele : terpe
ne, crezoli, acidul oxalic și 
noțiuni despre alcaloizi.

La Istoria Romîniei,_ se va 
pUUtL 'SCliyffl "Py; UV'Mi'ftentele 
mai importante din istoria 
patriei noastre ca : formarea 
poporului romîn și a limbii 
romîne; cristalizarea societă
ții feudale pe teritoriul țării 
noastre ; formarea și dezvol
tarea voevodatului Transilva
niei și a statelor feudale in
dependente (Țara Românească 
și Moldova) ; lupta maselor 
populare împotriva exploa
tării feudale (răscoala de la 
Bobîlna, războiul țărănesc 
condus de Gheorghe Doja, 
răscoala populară condusă de 
Horia, Cloșca și Crișan, răs
coala populară condusă de T. 
Vladimirescu) ; lupta poporu
lui împotria jugului turcesc și 
habsburgic ; legăturile dintre 
cele 3 țări romîne de-a lun
gul veacurilor.

O atenție deosebită se va 
acorda problemelor din epo
ca modernă ca : revoluțiile 
din anul 1948 în țările romî
ne ; formarea statului națio
nal romîn ; cucerirea inde
pendenței de stat a Romîniei; 
dezvoltarea economică, socia
lă și politică între 1878—1914.

Se va insista în mod deo
sebit asupra evenimentelor 
din 'istoria contemporană ca : 
dezvoltarea mișcării muncito
rești din țara noastră ; în
semnătatea istorico-mondială 
a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie : avântul revo
luționar din țara noastră în
tre anii 1917—1920 ; crearea 
P.C.R. ; eroicele lupte munci
torești din perioada 1929-1933; 
lupta maselor populare, con
dusă de P.C.R., împotriva fas
cizării țării și a războiului 
antisovietic; insurecția ar
mată de la 23 August 1944 ; 
participarea Romîniei la răz
boiul just antihitlerist; des- ■ 
fășurarea revoluției populare 
în țara noastră, construirea 
socialismului ; Congresul al 
Ill-lea al P.M.R.

Profesorii examinatori vor 
urmări interpretarea științifi
că a procesului de dezvoltare 
a societății pe teritoriul pa
triei noastre insistînd asupra 
cauzelor generale determi
nante în dezvoltarea societă
ții, fără a cere amănunte sau* 
dat€ neesențiale.

La noțiuni de marxism-le
ninism se va examina din 
materia predată în clasele a 
X-a și a XI-a.

In verificarea cunoștințelor, 
cadrele didactice vor trebui 
să urmărească felul în care 
candidații au înțeles dezvol
tarea societății de la forme 
inferioare la forme superi
oare ca un proces obiectiv, 
care are loc în mod necesar.

Problemele privind , econo
mia capitalistă vor trebui să 
dea posibilitate candidaților 
să arate în ce constă exploa
tarea capitalistă, care sînt 
contradicțiile capitalismului, 
în ce constă rolul proletaria
tului ca gropar al capitalis
mului. O mare atenție tre
buie acordată problemelor 
privind capitalismul contem
poran. Din răspunsurile can
didaților trebuie să reiasă în 
ce măsură au înțeles aceștia 
caracterul agresiv al politicii 
statelor imperialiste, noua e- 
tapă a crizei generale a ca
pitalismului, schimbarea ra
portului de forțe pe plan 
mondial în favoarea socialis
mului, transformarea siste
mului mondial socialist în 
factorul hotărâtor al dezvol
tării societății omenești.

Problemele privind econo
mia politică a socialismului 
vor trebui privite, mai ales, 
prin prisma realităților de la 
noi din țară. Se vor scoate în 
evidență sarcinile trasate de 
Congresul al IH-lea al P.M R. 
privind etapa desăvârșirii 
construcției socialiste.

O atenție deosebită se va 
acorda problemelor de socia
lism științific privind politica 
partidelor marxist-leniniste 
în lupta pentru cucerirea pu
terii politice de către clasa 
muncitoare și construirea so
cialismului, pentru preîntâm
pinarea unui nou război și 
apărarea păcii, scoțîndu-se în 
relief victoria inevitabilă a 
socialismului în întreaga lu
me.

Toate aceste probleme vor 
trebui analizate în lumina 
Declarației Consfătuirii re
prezentanților partidelor co
muniste și muncitorești care 
a avut loc la Moscova în no
iembrie 1960, scotîndu-se în 
evidență uriașa ei importanță 
pentru mișcarea comunistă și 
muncitorească internațională.

La științele naturale (ba
zele darwinismului), verifi
carea se va face din urmă
toarele capitole:

Istoricul dezvoltării biolo
giei. — Perioada predarwinis- 
tă : Ch. Linne, Lamarck, Cu
vier.

Teoria evoluționistă a lui 
Ch. Darwin.

Perioada postdarwinistă: 
teorii antidarwiniste; miciu
rinismul, concepția biologică 
a lui I. V. Miciurin ; eredi
tatea și variabilitatea în con
cepția miciurinistă si meto
dele folosite.

Adaptarea organismelor la 
mediu. — Relațiile dintre or
ganisme în natură.

Originea și evoluția lumii 
vii: originea vieții pe pămint; 
originea si evoluția omului.

Dezvoltarea științelor bio
logice în țara noastră

*
Candidații care dau examen 

de maturitate la secția uma
nistă vor fi examinați, la a- 
legere, si la una din urmă
toarele limbi : limba rusă, 
limba latină, limba franceză, 
limba germană sau limba en
gleză.

Materia din care vor fi e- 
xaminați candidații la lim
bile străine, este următoarea:

a) La limba rusă (cursuri de 
zi)

A. S Pușkin : viața și ac
tivitatea literară ; fragment 
din povestea „Fata căpitanu
lui" și poezia „Mesaj celor 
din Siberia1'. M. Lermontov; 
viața și activitatea literară 
și poezia „La moartea poetu
lui". N. A. Nekrasov : viața 
și activitatea literară și poe
zia „Drumul de fier" (frag
ment). N. V. Gogol: viața și ac
tivitatea literară ; fragmentul 
din piesa „Revizorul"; „Moar
tea lui Ostap", fragment din 
povestea „Taras Bulba". I S. 
Turgheniev : viața și activita
tea literară și fragmentul 
„Ciotul" din povestea „Lgov". 
L. N. Tolstoi : viața și acti
vitatea literară ; Petea Ros
tov (partea I și a Il-a, frag
mente din romanul „Război și 
pace"). A. M. Gorki: viața și 
activitatea politico-literară; 
„Legenda despre inima de foc 
a lui Danko" și „Discursul 
lui Pavel Vlasov la judecată" 
(fragment din romanul „Ma- 
ma“ partea I și a Il-a). N. A. 
Ostrovski: viața și activitatea 
politico-literară ; „Reîntoarce
rea în rînduri" (fragment din 
romanul „Așa s-a călit oțe
lul"). A. N. Tolstoi : notă bio
grafică și povestirea „Carac
terul rus" (partea I. II, III, IV, 
V). C. M. Simonov : notă bio
grafică. N. S. Tihonov: notă 
biografică și fragmentul „ln- 
tîlnire" (din romanul „în zi
lele asedierii Leningradului').

La gramatică se va examina 
din morfologia și sintaxa stu
diate în clasele VIII-XI, pe 
bază de analiză gramaticală.

Candidații de la școlile cu 
limba de predare maghiară - 
cursuri de zi, secția umanistă 
—- vor fi examinați la limba 
și(jiteratura rusă din aceeași 
materie ca și elevii de la șco
lile cu limba de predare ro- 
mînă, exceptînd următoarele 
texte literare care nu au fost 
studiate : un fragment din po
vestea „Fata căpitanului" de 
A. S. Pușkin, „Moartea lui 
Ostap" de N. V. Gogol, „Cio
tul" din povestea „Lgov" de 
I. S. Turgheniev, „Discursul 
lui Pavel Vlasov" de A. M. 
Gorki.

Candidații de la școlile cu 
limba de predare germană, 
cursuri de zi, secția umanistă, 
vor fi examinați la literatura 
rusă din aceeași materie ca și 
elevii de la școlile cu limba de 
predare romînă, exceptînd ur
mătoarele texte literare care 
nu au fost studiate : „Ciotul" 
din povestea „Lgov" de L S. 
Turgheniev, „Petea Rostov" 
fragment din romanul „Război 
și pace" de L. N. Tolstoi,

Candidații de la școlile cu 
limba de predare germană vor 
pregăti însă și fragmentele: 
„Consiliul militar de la Fiii", 
fragment din romanul „Război 
și pace” de L. N. Tolstoi și 
„Cîntecul despre Comsomol" 
de N. S. Tihonov.

Limba rusă (restanțierii de 
la cursurile de zi, serale și 
fără frecvență).

A. S. Pușkin, viața și acti
vitatea literară; fragmentul 
din povestea „Fata căpitanu
lui" și poezia „Mesaj celor din 
Siberia". M. Lermontov (des
pre viața și activitatea litera
ră și poezia „La moartea poe
tului" - fragment). N. A. Ne
krasov (despre viața și activi
tatea literară și poezia „Dru
mul de fier" - fragment). N. 
V. Gogol (despre viața și acti
vitatea literară și primul frag
ment din comedia „Revizo
rul"). I. S. Turgheniev (des
pre viața și activitatea lite
rară și „Moșierița", fragment 
din povestea „Punin și 
Baburin"). L. N. Tolstoi (des
pre viața și activitatea litera
ră). M. Gorki (despre viața și 
activitatea literară). N. A. Os
trovski (despre viața și activi
tatea literară și „Reîntoar
cerea în rînduri", fragment 
din romanul „Așa s-a călit 
oțelul")

La gramatică se cer morfo
logia și sintaxa studiate în 

clasele VIII-XI, pe bază de a- 
naliză gramaticală.

b) La limba latină

C. I. Caesar ; Viața și ope
ra ; De bello gallico. M. T. Ci
cero : Viața și opera : Pro Mi- 
lone ; In Catilinam. T. Livius : 
Viața și opera ; Ab urbe con- 
dita. P. Ovidius Naso: Viața 
și opera ; Tristia. Lucretius 
Carus : Viața și opera ; De re- 
rum natura. P. Vergilius Ma
ro : Viața și opera ; Georgice ; 
Eneida. Q. Horatius Flaccus: 
Ars Poetica. P. Cornelius Ta
citus : Annales.

La gramatică se cer morfo
logia și sintaxa studiate în cla
sele VIII-XI, pe bază de ana
liză gramaticală.

c) La limba franceză

Perioadele importante și cu
rentele literare : evul mediu, 
renașterea, clasicismul, ilumi
nismul, romantismul, realis
mul critic, literatura sec. XX 
(scurte prezentări). Rabelais: 
Extrait d’une lettre de Gar- 
gantua ă Pantagruel; Le ju- 
gement d’un fou. Corneille : Le 
Cid — Scene de la provocation 
en duel. Moliere: L’avare — 
Harpagon chasse la Fleche 
(acte 1-er,scene III); Don Juan- 
Malhonnetete d’un grand seig
neur (acte IV, scenes II et III). 
La Fontaine: Le loup et 
l’agneau. Voltaire : Candide — 
Vie d’un esclave de couleur. 
Diderot: Paix (article de 
l’encyclopedie). Victor Hugo : 
Les Miserables — Mort de Ga- 
vroche. Balzac : Eugenie Gran- 
det — Grandet condut une 
bonne affaire ; Gobseck Sten
dhal : Le rouge et le noir — 
Le jugement. Zola : Germinal 
— La greve des mineurs. Mau
passant : Deux amis — Le 
Pere Milon. Anatole France: 
Crainquebille. Romain Rol
land : Jean Christophe; La 
jeunesse sovietique. Louis A- 
ragon : Du poete ă son parti ; 
D’une petite fille massacree.

La gramatică se vor cere 
morfologia și sintaxa prevăzu
te în programa claselor VIII- 
XI.

d) La limba germană

G. E. Lessing: Minna von 
Barnhelm ; Der Hamster und 
die Ameise. J. W. Goethe : 
Faust (fragment); Erlkonig. 
Fr. Schiller : Der Handschuh ; 
Wilhelm Tell (fragment). H. 
Heine : Die Weber ; Der Tee 
(fragment). J. P. Hebel: Der 
kluge Richter. Otto Ernst: As- 
mus Semper vili Lehrer 
werden. Thomas Mann : 
Die Lateinstuode. Bertolt 
Brecht : Ptagen eines le- 
senden Arbeiters. J. R. 
Becher : Goethes Tod : Gesang 
vom Lernen. A. Seghers : Der 
Fuhrerschein. Willi Bredel: 
W. Bredel erzăhlt aus seiner 
Jugend. Heinrich Mann : Be- 
gegnung mit einem Handwer- 
ker. Literatura germană din 
R.P.R. — scriitori și opere mai 
importante.

La gramatică se va examina 
din morfologia, sintaxa și fo
netica prevăzute în progra
mele claselor VIII-XI, pe bază 
de exerciții și traduceri ușoa
re din limba germană. Aceste 
exerciții și traduceri vor cu
prinde cel mai uzual material 
lexical al claselor VIII—XI.

e) La limba engleză.

William Shakespeare: Ro
meo and Juliet. Jonathan 
Swift; Gulliver’s Travels. 
G. G. Byron: Childe Harold’s 
Pilgrimage. P. B. Shelley: 
Odeto the West Wind. E. Gas
kell : Manchester Workers 
send Chartist delegates to Lon
don. Charles Dickens: Pick
wick Papers. W. M. Thacke
ray : Vanity Fair. J. Lindsay: 
Betrayed Spring. G. B. Shaw : 
Widowers’Houses. John Gals
worthy ; The Forsyte Saga. J. 
London : Martin Eden.

La gramatică se vor cere 
morfologia și sintaxa studiate 
în clasele VIII-XI, pe bază 
de analiză gramaticală.

Candidații de la școlile pe
dagogice de învățători și edu
catoare și de la institutele pe
dagogice de învățători vor fi 
examinați la examenul de stat 
din materia prevăzută în pro
gramele respective în vigoare 
pentru anii I-IV școli peda
gogice și pentru anii I-II in
stitute pedagogice de învăță
tori.

★
Subiectele lucrărilor scrise 

la examenul de maturitate vor 
fi fixate de M.I.C. și vor con
sta din :

La literatura romînă, o lu
crare de sinteză din principa
lele probleme de literatură 
clasică și contemporană, stu
diate în clasele VIII-XI.

La limba și literatura romî
nă (școlile cu limbi de predare 
ale naționalităților conlocui
toare), o temă de literatură 
din materia prevăzută în pro
grama pentru maturitate difu
zată pe teren și o analiză gra
maticală.

La limba și literatura ma
ternă, o temă de literatură din 
materia studiată în clasele 
VIII-XI.

La matematică, probleme 
din materia claselor VIII—XI.

La limba latină, traducerea 

unui text (din limba latină în 
limba romînă).

La limba rusă șj limbile oc
cidentale, o temă de literatură 
pe baza materiei de studiu 
prevăzută în prezentele in
strucțiuni.

Subiectele lucrărilor scrise 
Ia examenul de stat vor fi fi
xate de M.I.C. și vor consta 
din :

La limba și literatura romî
nă, o tema de literatură și o 
analiză gramaticală din mate
ria studiată în anii I-IV școli 
pedagogice.

La limba și literatura romî
nă (școli cu limbi de predare 
ale naționalităților conlocui
toare), o temă din literatură 
și o analiză gramaticală din 
programa anilor I—IV școli 
pedagogice.

La limba și literatura ma
ternă, o temă de literatură și 
o analiză gramaticală din ma
teria studiată în anii I—IV 
școli pedagogice.

La matematică, probleme 
de aritmetică și geometrie din 
materia anilor I—IV școli pe
dagogice.

La pedagogia preșcolară, o 
temă din materia studiată în 
anii I—IV școli pedagogice.

La limba romînă (institute 
pedagogice de învățători), o a- 
naliză gramaticală.

La limba mUternă (gramati
că). o analiză gramaticală.

La aritmetica, probleme de 
aritmetică din materia stu
diată.

★
Examenul de maturitate și 

de stat începe în toată tara în 
ziua de 3 iulie a.c. orele 9 
dimineața.

Lucrările scrise Ia examenul 
de maturitate se vor da după 
cum urmează :

— Limba și literatura romî
nă, în ziua de 3 iulie, orele 9 
dimineața, atît la școlile cu 
limba de predare romînă. cît 
și la școlile cu limbi de pre
dare ale naționalităților con
locuitoare.

— Matematica, în ziua de 4 
iulie, orele 9 dimineața, pen
tru candidații căre se prezintă 
la secția reală; în aceeași zi și 
la aceeași oră va avea loc lu
crarea scrisă la limba rusă 
(latină, franceză, engleză sau 
germană), pentru candidații 
care se prezintă la secția uma
nistă.

— Limba și literatura ma
ternă în ziua de 5 iulie, orele 
9 dimineața, pentru candidații 
de la școlile cu limbi de pre
dare ale naționalităților con
locuitoare.

Lucrările scrise Ia examenul 
de stat de la școlile pedagogice 
și de la institutele pedagogice 
de învățători se vor da după 
cum urmează :

3 iulie, orele 9 dimineața, 
limba si literatura rorttînă. atît 
la școlile cu limba de predare 
romînă, ‘cit și la scălile cu 
limbi de 'predare ale naționa
lităților conlocuitoare. Candi
dații de la institutele pedago
gice de învățători vor da, în 
aceeași zi și la aceeași oră, 
lucrare scrisă la „pedagogia 
preșcolară" ;

4 iulie, oreltT 9 dimineața, 
matematica (școli pedagogice), 
aritmetica (institute pedago
gice) ;

— candidatele de la școlile 
pedagogice de educatoare vor 
da, în aceeași zi și la aceeași 
oră, lucrare scrisă la pedago
gia preșcolară; _

5 iulie, orele 9 dimineața, 
limba șj literatura maternă, 
pentru școlile cu limbi de pre
dare ale naționalităților con
locuitoare. Candidații de la 
institutele pedagogice cu lTmbi 
de predare ale naționalități
lor conlocuitoare dau în a- 
ceeași zi și la aceeași oră lu
crare scrisă la limba mater
nă (gramatică).

La lucrările scrise, la fieca
re obiect se dau două rînduri 
de subiecte din care se tra
tează unul, la alegere. La lu
crările scrise se admite folo
sirea dicționarelor.

Pentru efectuarea fiecărei 
lucrări scrise se acordă 3 ore.

Examinarea orală va începe 
după două zile de la termina
rea lucrărilor scrise.

Examinarea orală se face 
pe grupe de 4—6 candidați.

în timpul examinării candi
dații care fac parte din a- 
ceeași grupă sînt prezenți la 
examinarea întregii grupe.

Examinarea orală la limba 
latină se va desfășura în lim
ba romînă. La limbile moder
ne examinarea orală se va 
face în limba modernă res
pectivă.

Candidații care la examenul 
de maturitate și de stat obțin 
cel puțin 5 la fiecare obiect 
sînt declarați reușiți. Cei care 
nu obțin medii de promovare 
la toate obiectele sînt decla
rați respinși. La examenul de 
maturitate și de stat nu se ad
mit corijențe și nici reexami
nări.

în cazul cînd un candidat 
nu se prezintă la toate pro
bele de examen este declarat 
respins și nu amînat sau re
tras.

Centrele de examinare vor 
fi comunicate în presă în a 
doua jumătate a lunii iunie.

Tovarășa Bălănescu George- 
ta, tehnician agronom la 
Combinatul agroalimentar „30 
Decembrie 1947", raionul N. 
Bălcescu, regiunea București, 
urmărește stadiul de dezvol
tare a plantelor (roșii) și va

loarea producției în tufă.

Foto : AGERPRES
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Dar calitatea?
Știu toți mecanizatorii din 

regiunea Iași că tovarășii lor 
de la S.M.T. Vădeni au în
cheiat anul agricol trecut pe 
primul loc în întrecere. Știe de 
asemenea oricine din gospodă
ria colectivă „Nicolae Bălces
cu" din satul Bălteai, raionul 
Iași, că brigada a IlI-a de 
tractoare de la acest S.M.T. 
care de ani de zile lucrează 
aici, a fost mereu un ajutor de 
nădejde al gospodăriei colec
tive. Să fi slăbit oare acum, 
interesul mecanizatorilor din 
S.M.T. Vădeni față de conti
nuarea unei tradiții bune ? Nu 
le este scump prestigiul sta
țiunii, așa cum fiecărui mun
citor îi este scumpă marca fa
bricii în care lucrează ? Nu ne 
vine să credem că este așa. Și 
totuși un fapt petrecut recent 
umbrește prestigiul brigăzii a 
IlI-a și al stațiunii. Gospodă
ria agricolă colectivă „Nicolae 
Bălcescu" are de însămânțat 
acum 197 ha cu porumb boabe 
și 30 ha cu porumb pentru si
loz. Pe ziua de 17 aprilie co
lectiviștii au ieșit la semăna
tul porumbului. Cameni gos
podari și hotărîți cum sînt, ei 
stabiliseră ca în 5 zile să ter
mine această lucrare. De bună 
seamă că ar fi terminat-o 
dacă mecanizatorii ar fi chib
zuit mai mult înainte de a le 
trimite cele două semănători 
mecanice. Le-au spus: „Vă 
dăm două semănători pentru 
care o aă ne mulțumiți ; o să 
semănați cu ele cîte 24 ha pe 
zi“. Deși știau că colectiviștii 
din Bălteni seamănă porumb 
dublu hibrid 102 cu boabele 
mai mici, tovarășii de la 
S.M.T. Vădeni au trimis aici 
cele două semănători -ner»- 
glate și cu discuri distribuitoa
re lipsă. Din această cauză 
timp de 3 zile colectiviștii nu 
semănaseră încă nimic cu cele 
două semănători. De ce ? Se 
chinuie mecanizatorii și ingi
nerul agronom al gospodăriei 
colective, zbîrnîie telefonul la 
S.M.T., timpul trece, iar lucra
rea stă pe loc. Cu cele două 
semănători - în starea în care 
se află ele acum - nu poate fi 
respectată nici distanța dintre 
boabe și nici adîncimea. Totuși 
de la S.M.T. le comunică me
reu la telefon colectiviștilor : 
„Reglați semănătorile și o să 
meargă. Principalul este că 
puteți să faceți multe hectare 
pe zi cu ele".

Acesta să fie oare unicul o- 
biectiv pe care-l urmăresc to
varășii de la S.M.T. Vădeni - 
viteza ? Dar calitatea ? Pro
ducțiile mari se obțin lucrînd 
și repede și bine.

Mai mulți tovarăși din Băl
teni presupun că anumite 
succese i-au amețit pe mecani
zatorii care deservesc gospo
dăria. Poate că nu este așa ? 
Atunci mecanizatorii să le do
vedească practic colectiviștilor 
din Bălteni care le vor mul
țumi ca de atîtea ori cînd i-au 
ajutat într-adevăr.

C. SLAVIC

Spectacole
Garibaldi: Patria, Bucu.

rești. Gh. Doja, 23 August; 
Drumul spre înalta societate : 
Republica, Elena Pavel, V. 
Roaită, Al. Sahia, Moșilor ; 
Volga-Volga : Magheru ; Fas 
cu pas : Victoria, Libertății ; 
Două etaje de fericire : Flacă
ra, Arta, 16 Februarie ; Toată 
lumea ride, cintă și dansează : 
I. C. Frimu ; Socoteli greșite : 
Lumina, înfrățirea între po
poare, Miorița ; Mîndrie : Cen
tral, Unirea, Volga, B. Dela- 
vrancea ; Stele în plină zi : 
Maxim Gorki ; Amintiri des
pre Lenin — Știința în slujba 
omului — Pionieria nr. 2 —
Pianul — fotbal pe giob — 
Balada Kromo : Timpuri Noi ; 
Fotografia pierdută : 13 Sep
tembrie, Al. Popov ; Poveste 
nordică : Tineretului, G. Cos- 
buc ; Războiul vesel : V. A- 
lecsandri, 8. Martie ; Congo :n 
luptă și Rațiunea împotriva 
demenței : Donca Simo ; Rătă
cirile dragostei : Grivița ;
Confidentul doamnelor; Cul
tural ; O fereastră deschisă 
spre cer ; C-tin David ; Mama 
India : T. Vlad;mirescu: Hanul 
din Spessart: Munca ; Pîine 
și trandafiri : Popular ; Vaca 
și prizonierul: M. Eminescu ; 
Un ciclu de filme romînești: 
Ilie Pintilie : Unde nu ajunge 
diavolul: 8 Mai.- G. Bacovia ;



91 de aai de la nașterea
lui Vladimir Iț^ci Lenin
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Gherrt. M

„Numele lui Lenin este 
pronunțat cu venerație în 
toate limbile lumii; in țara 
noastră el a devenit scump 
întregului popor muncitor 
care știe că numele lui Le- 
nin este indisolubil legat 
de cauza socialismului și 
comunismului, de cauza 
păcii intre popoare.

de făurire a noii 
orinduiri, partidul nostru 
se călăuzește neabătut 
după teoria marxist-leni- 
nistă, după învățăturile lui 
Lenin privind trecerea de 
la capitalism la socialism, 
și construirea orinduirii so
cialiste, aplicind aceste a- 
devăruri in condițiile speci
fice ale țării noastre.

Din operele lui Lenin, 
din experiența Partidului 
Comunist al Uniunii Sovie
tice, învață partidul nostru 
să unească spiritul creator, 
elanul revoluționar, per
spectiva istorică largă cu 
studierea temeinică a reali
tăților, a condițiilor și ne
cesităților concrete ale mo
mentului dat, a etapelor ce 
trebuie parcurse în drumul 
spre țel“.

Gheorghe 
Gheorghiu-Dei

Tov. Al. Bîrlădeanu 
l-a primit pe Joao 

Portella Ribeiro Dantas
Vineri după-amiază. Alexan

dru Bîrlădeanu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
a primit pe dL Joao Portdia 
Ribeiro Dantas. ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
cu misiune specială, reprezen
tant personal al președintelui 
Braziliei și pe alîi membri ai 
misiunij diplomatice și econo
mice braziliene.

La primire aa participat 
Gh. Gaston Marin, președinte
le Comitetului de Stat al Pla
nificării. AL Lăzăreana. ad
junct al ministrului Afaceri
lor Externe. Ana Toma.
junct al ministrului Com 
lui, precum și fimețMBari sa- 
periori din Ministerul Aface
rilor Externe și Mizri-'.eral 
Comerțului.

întrevederea a decurs intre 
atmosferă cordială.

♦

Ministrul Afacerilor Exter
ne, Cornelia Minescu. a tri
mit. vineri după amiază. pe 
dl. Joao Portella 
tas, ambasador
și plenipotențiar cu misiune 
specială, reprezentant perso
nal al președintelui Braziliei, 
conducătorul misiunii diplo
matice și economice brazilie
ne, în legătură cu prezentarea 
scrisorilor sale de acreditare.

Ocupat cu giga nuncă de 
conducere a Statului sovietic, 
dimir llici n-a putut veni la 
mul Congres al Comsomolulu 
a urmărit însă cu aten; e luc 
congresului. La invitația hi 
delegație a Congresului, fon 
din prezidiul congres, 
el la Kremlin pentru a-i vorbi des
pre lucrările congresului și pentru 
a primi sfaturi și îndrumări de la 
conducătorul iubit. Autoarea aces
tor rînduri a avut marea fericire 
de a face parte din delegația care 
l-a vizitat pe Vladimir llici.

In acea zi mohorîtă de noiem
brie în care ne-am dus la Kremlin, 
la serviciul administrativ al cămi
nului se epuizaseră toate rezervele 
de alimente, așa că delegații nu 
primiseră nici obișnuita raț e infi
mă de pesmeți din secară. A- 
ceasta fiind situația, am băut cife 
o cană de apă clocotită fără pic 
de zahăr și am pornit la drum.

Mergeam discutînd cu aprindere 
ce urma să-i spunem neapărat lui 
Vladimir llici. Am hoiărît ca, în 
numele delegației, să vorbească 
unul singur, altfel am fi putut o- 
mite chestiunile cele mai impor
tante.

Antrenați în discuții, nici n-am 
observat 
Kremlin, 
eram în 
llici. Dar 
Timpul conducătorului era riguros 
calculat, iar noi întîrziasem, așa că 
el primise pe altcineva. Trebuia să 
așteptăm.

Deodată s-a deschis ușa cabi
netului și Lenin, făcînd loc cuiva 
să iasă, s-a uitat zîmbind spre 
noi : „A, a venit tineretul". Apoi 
ne-a poftit să intrăm, ne-a strîns 
prietenos și cu căldură mîna la 
fiecare și ne-a instalat comod în 
jurul mesei.

lată-ne, în sfîrșit, cu Lenin. In 
fața noastră stătea un om simplu, 
obișnuit, omul care ne era atît de 
apropiat și atît de drag. Dar, tot
odată, el era un gigant. Conducă
torul revoluției, șeful Statului so
vietic, învățătorul oamenilor mun
cii din întreaga lume ; trebuie însă 
să mărturisesc că ne zăpăcisem cu 
toții și uitasem toate cuvintele 
frumoase pe care avusesem de 
gînd să i le spunem. In piepturile 
noastre clocotea bucuria, dar nu

a
ui. s-a dus ia

cind ne-am apropiat de 
și după citeva minute 
anticameră la Vladimir 

Vladimir llici era ocupat.

in stare sa ne exprimăm sen- 
Timid, „împuternicitul* 

i aranjat vestonul și cu 
rai ing’nă : „Dragă, mult 

st mate tovarășe Lenin l_ — Pau
ză. S.mț.nd privi’ e noastre săge
tătoare, „împuternicitul* a tușit 
de citeva ori și a început din 
nou : „Dragă, mult stimate Vla
dimir llici..." —, apoi a amuțit 
de-a binelea, nemaifiind în stare 
să scoată un cuvînt.

Lenin a 
tră și 
ajutat 
du-ne 
cufie 
despre si 
n.zației comauste de tineret d n 
întreaga Rusie, in ars de consti
tuire, despre rolul tineretului mun
citoresc în lupta pentru consoli
darea Puterii sovietice, pentru o- 
rinduirea nouă, socialistă, care se 
făurea în țara noastră. Lenin s-a 
interesat dacă toate guberniile 
sînt reprezentate la congres, dacă 
sînt mulți reprezentanți din partea 
tineretului țărănesc, în ce constă 
activitatea concretă a uniunilor 
existente. Cînd Lenin a întrebat 
dacă printre delegații la congres 
sînt multe fete, Sașa Bezimenski 
a sărit in picioare și a raportat 
militărește : „Da, nouă bucăți...*

Am izbucnit în ris cu toții, dar 
cel mai tare și mai cu poftă ridea 
Lenin. Cînd s-a făcut liniște, nu 
m-a răbdat inima și l-am corec
tat pe Bezimenski : „Nu bucăți, ci 
persoane..." Lenin a zîmbif blind, 
apoi a adăugat grav : „Și încă ce 
persoane : femei I Cu cît vom an
trena pe scară mai largă munci
toarele și țărăncile în lupta pro
letariatului, cu atît mai apropiată 
și mai sigură va fi victoria noii o- 
rînduiri".

Convorbirea se apropia de sfîr
șit. Deodată „împuternicitul" —-- 
tru a prins 
rostească o 
Lenin l-a 
bîndu-l pe 
Ural, dacă 
învață să tragă cu arma și în ge
neral dacă învață meșteșugul ar
melor. „împuternicitul" s-a oprit, 
apoi a reluat : — Uniunea a luat 
denumirea de Uniune comunistă...

înțeles tulburarea noas- 
glume și întrebări ne-a 
ne revenim, antrenîn- 
neobservate înfr-o dis— 

aprinsă, 
orga-

cu 
să 
pe 

prietenească, dar 
urile ți sarcinile

nos-
grai și a încercat să 

cuvîntare solemnă, 
întrerupt însă, între- 
Sorvin, muncitor din 
tineretul muncitoresc

Lenin ne-a măsurat cu o privire 
iscoditoare și ne-a spus :

— Nu denumirea este totul, fo- 
rarăși. Esențialul — a subliniat el 
— este ca membrii Uniunii tine
re- _i comunist să îndreptățească 
prin felul lor de viață și prin mun
ca lor această denumire. Voi ve
deți ce luptă crîncenă se desfă
șoară, cite suferințe și cît sînge 
costă această luptă. împotriva 
Puterii sovietice, împotriva oame
nilor muncii s-au ridicat nu numai 
albgardiștii ruși și burghezia mon
dială. Ne chinuiește foametea și 
ruina economică. O grea moște
nire a trecutului este neștiința de 
carte și incultura. Toate acestea 
sini dușmani pe care trebuie să-i 
biru —l Puterea sovietică, societa
tea socialistă pe care noi o vom 
construi negreșit, — iată viitorul 
vostru — a încheiat Lenin. — Sar
cina tineretului comunist este de 
a păși în primele rinduri ale luptă
torilor pentru o viață nouă.

Luîndu-și rămas bun de la noi, 
Vladimir llici ne-a dat cîteva nu
mere din revista „Internațional 
Molodeji“ (Internaționala tinere
tului n.t.) și ne-a sfătuit să luăm 
cît mai repede legătura cu Inter
naționala tineretului. Aducîndu-și 
aminte de ceva, Lenin a întrebat 
deodată : „Dar cu finanțele cum 
stați ?“ l-am răspuns cu modestie 
că deocamdată nu avem bani. 
Vladimir llici s-a așezat o clipă și 
a scris un bilet către lakov Mihai- 
lovici Sverdlov, președintele 
C.E.C. din Rusia, rugîndu-l să dea 
viitorului C.C. al Comsomolului 
10.000 de ruble pentru organi
zarea muncii.

Intre timp, în birou a intrat to
varășa Fotieva și i-a spus ceva în 
șoaptă lui V. I. Lenin. El a dat a- 
probator din cap : „Spune-i că am 
să-l primesc peste cinci minu
te..." Am înțeles că e timpul să 
plecăm și ne-am ridicat în picioa
re. Lenin s-a ridicat și el, ne-a 
măsurat atent cu privirea și, schi- 
țînd un zîmbet, ne-a întrebat sim
plu, prietenește : „Da1 nu vi-i foa
me băieți ?“ l-am răspuns în cor : 

1“ Fețele noastre însă spu- 
altceva. Lenin a mai scris un 
lui lakov Mihailovici Sverd- 
„Să se dea masa de prînz

celor 11 (unsprezece) membri ai 
prezidiului primului Congres ge
neral al Uniunii tineretului din Ru- 
sia .

Această cordialitate a lui Lenin, 
mișcătoarea lui grijă pentru oa
meni ne-a emoționat nespus de 
mult. Am plecat de la el înaripați 
și fericiți ca să transmitem, prin 
intermediul congresului, întregului 
tineret muncitoresc-țărănesc al 
țării îndrumarea programatică dată 
de Lenin de a munci cu abnegație 
și de a săvîrși fapte de eroism în 
numele victoriei comunismului.

(Din „Amintiri despre V. I. 
Lenin" vol. II.).

„Nu r 
neau 
bilet 
Iov :

APARE UN
Deși a dormit puțin, Ser

ghei s-a sculat totuși vioi și 
vesel. Era către miezul nopții 
cînd Iura a plecat, iar el a 
rămas mult timp pe marginea 
patului într-o dulce visare. A 
reușit deci! Iura avea în bu
zunar aprobarea pentru stocul 
de hîrtie, iar de la comitetul 
de partid al orașului i-au 
spus : apucați-vă de treabă 
— vă vom ajuta !

Ziarul va apare! își închi
puia cit de mult se vor mira 
cei din regimentul 11 de puș
cași cînd vor lua în mînă noul 
ziar al tineretului și pe ulti
ma pagină, jos, vor zări: 
redactor responsabil: S. 
Mastitin.

— Ia uite-l pe Seriojka, 
striga desigur Vova Lapin, 
mai bun prieten al lui, 
timp ce Golub, marinarul, 
sceptic ca întotdeuna, își va 
lungi și mai mult gitul între- 
bînd :

— Dar oare e chiar el ?
Și în vis, tot cu ziarul a 

avut de lucru. A avut vise 
scurte, agitate, și degeaba cău
ta acum să și le reamintească. 
Numai unul singur i-a rămas 
în cap, dar acela foarte clar. 
Se făcea că era din nou pe 
front, sub comanda lui Got- 
cin. Nu știu cum, Iura și el au

A.

va 
cel 
în

ajuns lingă o mitralieră 
Maxim (își amintea foarte bine 
faptul că arma nu avea decit 
o singură roată). Albii atacau. 
El împreună cu Iura trăgeau, 
neîncetat. Dar linia de atac a 
ofițerilor se apropia 
Deodată 
și a tăcut. S-a terminat muni
ția. De jur împrejur erau nu
mai benzi goale și tuburile 
fumegînde. Atunci Iura stri
gă : Iudenici! și, intr-adevăr, 
acesta venea către ei în frun
tea albilor. II puteai recunoaș
te după sabia de amiral și 
după ținuta țanțoșă a capului. 
In timp ce toți în jurul lui 
fugeau, se aplecau și se fe
reau de gloanțe, el pășea li
niștit privind cu zîmbet bat
jocoritor în colțul gurii mitra
liera amuțită. Așteaptă, cîine 1 
zbieră cu glas desperat Iura. 
își scoase din buzunar noul lor 
ziar și acoperi mitraliera cu 
el. Și acum se întîmplă mi
nunea. Ca la o poruncă, lite
rele se transformară în gloanțe 
care au umplut benzile și mi
traliera neînsuflețită începu 
din nou să tragă cu furie. Iu
denici sări înapoi ca un cal 
lovit peste bot, apoi își întin
se înspăimîntat brațele lungi 
către cer. Iura trăgea în con
tinuare, lămurindu-l pe Ser-

mereu.
mitraliera a zvîcnit

ghei: vezi, asta însemnează 
un ziar.

Treaz fiind, îl furnica prin 
spate de bucurie și în timp 
ce-și turna apă în lighean își 
mărturisi: ce fantezie frate, 
de ziarist! Brusc se posomori. 
Visul îi aduse aminte de ti
tlul ziarului. Aveau hîrtie, a- 
veau tipografie, aveau redac
tori, numai titlu nu aveau.

însemnări
din Leningrad

de Domokos Gâza

Existau propuneri destule, dar 
nici una nu era bună. Titlul 
ziarului trebuia să fie frumos, 
expresiv și, ceea ce era mai 
important, tineresc. Discutară, 
își bătură capul. Săracul Iura, 
îmbătrînise încrețindu-și me
reu fruntea, dar un titlu bun 
tot nu găsiseră. Gînditor, adu
nă resturile de la cină — pline 
neagră și conserve de mazăre 
— cînd auzi zgomot de pași 
pe scară și Iura năvăli pe 
ușă.

Ribeiro Dax- 
extraordinar

(Agerpres)

Manifestări consacrate inversării a 91 de 
de la nașterea lui V. 1. Le

Figura marelui Lenin și 
opera sa nemuritoare continuă 
să fie evocate în numeroase 
conferințe și simpozioane cu 
prilejul aniversării a 91 de 
ani de la nașterea genialului 
dascăl al proletariatului mon
dial.

Sub auspiciile S.P.JS.C a 
avut loc vineri, la clubul Uzi
nelor ..Republica” din Capi
tală, simpozionul cu tema ..Le. 
ninismul și contemporaneita
tea". Au luat cuvin tul: acad. 
Iorgu Iordan, vicepreședinte 
al Academiei R.P. Romine, 
acad. E. Bădărău. acad. AL 
Graur și prof. univ. C. G. Di- 
znitriu. Un simpozion cu a- 
ceeași temă s-a ținut vineri la 
Clubul C.F.R. Grivița Roșie. 
Au vorbit acad. Eugen Ma- 
covschi. scriitorul Demostene 
Botez și conf. univ. C. Băje- 
naru.

La Casa prieteniei romîno. 
sovietice A.R.LU3. prof, univ, 
M. Novîcov a conferențiat 
despre „Figura lui Lenin o- 
glindită în literatura sovie
tică".

„Viața și opera lui V. I. Le- 
nin“" a fost titlul conferinței 
ținute de tov. Andrei Jianu,

Fenerbahce Istan 
bul~Steagul Roșu 
Brașov 1-1 (1-C)

Lectoi 
N icoi-scu a 
cultură _Pe 
pre „Figura 
dită în liter

ANKARA SI (Agerpres). —
In cadrul turneului balcanic 

de fotbal, vineri s-a disputat 
in nocturnă La Ankara intil- 
nirea dintre echipele Fener
bahce Istanbul și Steagul Ro
șa Brașov. Meciul s-a termi
nat eu un rezultat de egalită

ți-*).te: 1-1

Informații
Vineri a părăsit Capitala 

acad. Erich Correns, membrii 
al Academiei Germane de 
Științe din Berlin, directorul 
Institutului de materiale fi
broase, președintele Consiliu
lui național al Frontului na
țional al R-D. Germane, care 
ne-a vizitat țara la invitația 
Academiei R.P. Romine. în 
timpul șederii în R.P. Romînă 
oaspetele german a ținut con
ferințe de specialitate, a vizi
tat institute de cercetări știin
țifice și a făcut schimb de 
experiență cu specialiști ro- 
mînl în domeniul celulozei și 
materialelor plastice.

★
Cu prilejul aniversării con

stituirii Partidului Socialist 
Unit din Germania, la Amba
sada R. D. Germane a fost 
prezentat un film consacrat 
luptei antifasciste.

Au participat reprezentanți 
ai presei centrale, ai radiou
lui și Agenției Romine 
Presă.

*
turneul întreprins in 
echipa braziliană de

După 
Grecia, 
fotbal F. C. Gremio Porto A- 
legrense urmează să susțină 
zilele acestea la Sofia două 
intnniri. Fotbaliștii brazilieni 
vor juca cu ȚJD.N.A. și o se
lecționată locală.

Medul revanșă pentru ti
zi mondial de șah a conti

nuat vineri cu disputarea celei 
de-a 15-a partide in care Bot
vinnik a avut piesele albe. Ca 
și in parttca 13-a, Tal a ales 
apărarea indiana veche cu 
intenția vădită de a juca la 
ciștig. După mutarea 8-a, pen
tru a intensifica jocul, el a 
schimbat pe neașteptate pioni 
din centru, aceasta împotri
va recomandărilor clasice ale 
teoriei șahiste. Botvinnik a 
răspuns insă ca mutări foarte 
bune. îndepărtind amenință
rile tactice ale negrului, el a 
preluat inițiativa, și a între
rupt cu avantaj pozițional și 
șanse de ciștig.

BULETIN METEOROLOGIC

Box

INSTITUTUL METEORO
LOGIC COMUNICĂ : Azi, la 
ora 8, în București, tempera
tura aerului a fost de 11 gra
de. Maxima de ieri în aer a 
fost de 25 de grade, iar mini
ma din cursul nopții de 11 
grade.

Timpul probabil de miine : 
Vreme răcoroasă și instabilă 
cu cer noros. Temporar ploaie. 
Vînt moderat cu intensificări 
din sectorul nord-est. Tempe
ratura aerului în scădere. Mi
nimele vor fi cuprinse între 3 
și 6 grade, iar maximele între 
10 și 12 grade.

Pentru zilele de 23, 24 și 25 
aprilie : Vreme răcoroasă la 
început apoi în încălzire ușoa
ră. Cerul va fi variabil tem
porar noros cînd devine favo
rabil ploii. Vînt slab 
potrivit Temperatura 
la început staționară 
creștere.

Pe ringul montat în incinta 
patinoarului artificial din par
cul „23 August“ se va desfă
șura duminică dimineața de 
la ora 10 prima reuniune din 
seria celor 7 a finalelor cam
pionatelor republicane de box. 
în centrul atenției spectatori
lor se situează meciul de la 
categoria „semigrea11 dintre 
fostul campion al țării Petre 
Zaharia (Rapid) și Ghețu Ve- 
Iicu (Metalul). Alte meciuri 
mai importante : V. Net ea — 
N. Motoc; N. Constantin — 
V. Bogoi; A. Ciucă — C. Du
mitru ; D. Rizea — V. Badea. 
In caz de ploaie reuniunea se 
va desfășura în același loc, 
ringul fiind acoperit cu o pre
lată.

CU 76 DESTINATAR
(Urmare din pag. I-a)

al

SCRISOARE

pînă la 
aerului 

apoi în

V. I. Lenin în mijlocul delegați lor la cel de a) lll-lea Congres 
al Comsomoluluî.

(pictură de P. BELOUSOV)

ZIAR
— Ne-a scris! Ne-a răs

puns !
— Cine ? întrebă Serghei
Iată despre ce era vorba. 

Comsomolul din Petrograd a 
trimis o scrisoare la Moscova 
pentru a anunța că organizea
ză o săptămînă a tineretului 
roșu. Ieri s-a primit răspunsul.

— Ascultă 1 Iura scoase din 
plic scrisoarea bătută la ma
șină.

- „Trimit salutul meu tine
retului muncitoresc-țărănesc 
din gubernia Petrograd cu pri
lejul săptămînii roșii. Intensi
ficați, tineri tovarăși, munca 
voastră în această direcție, 
pentru a porni cu forțe tinere, 
proaspete, la construirea unei 
vieți noi, luminoase", citi Iura 
cu o voce tremurîndă de emo
ție. Aici se opri, ezită o clipă, 
apoi cu un zîmbet misterios 
întinse hîrtia prietenului său.

- Restul citește-l tu !
Serghei privi foaia și obser

vă iscălitura de mînă: V. 
Ulianov (Lenin). Se așeză pe 
marginea patului și citi din 
nou mesajul. Deschise gura 
să rostească ceva, apoi sz c- 
plecă deasupra scrisorii și ne
tezi hîrtia cu mișcări nervoa
se. Cînd își înălță capul, tl 
privi pe Iura cu o expres, e

atît de deosebită incit acesta, 
involuntar se întinse după 
foaie.

— Am găsit! — și sari în
picioare îmbrățișîndu-și cu 
putere prietenul uluit. — Ci
tește cui e adresată!

Nașei smenie (Schimbului 
nostru).

— Da... răspunse Iura nesi
gur.

— Și ce însemnează asta ?
— Asta însemnează că noi 

sintem schimbul revoluționari
lor vîrstnici de azi.

— Și mai ce ?
— Că... anume...
— Că am găsit un titlu pen

tru ziarul nostru, deșteptule ! 
izbucni Serghei plin de mul
țumirea celui care a făcut o 
importantă descoperire.

Citva timp Iura privi de
zorientat ochii înlăcrimați și 
surizători ai prietenului său. 
Apoi îl bătu pe umăr : înțe
lesese.

După cinci zile, la J8 decem
brie 1919, a apărut în Petro- 
gradul abia eliberat de ame- 

- nințarea lui Iudenici, Smena 
(Schimbul), primul ziar al ti
neretului din Uniunea Sovie
tică.

în romînește de
VALERIU ȘUTEU

dădeam mai departe, chit că 
unele din repere nu erau co
rect executate. „Nu răspundem 
noi pentru asta — spuneam. 
Noi le asamblăm doar ; mai 
mult decit atît ce-am putea 
face ?“ Dar lucrurile nu stă
teau chiar așa. Produsul pleca 
din uzină, iar cei cărora le 
era destinat n-aveau de unde 
ști cine-i de vină - brigada lui 
Nițu, ori alta. Așa că pătam 
obrazul tuturor muncitorilor, 
întregii întreprinderi".

Și responsabilul brigăzii 
tineret povestește adunării 
membrii colectivului 
muncă simt acum 
pentru ce lucrează, cunosc 
te operațiile de la produsul 
pectiv.
- Nu asamblăm pur și 

piu reperele așa cum ne 
continuă Nițu. Le controlăm de 
nenumărate ori ca să avem si
guranța că am. dat un lucru 
bun, de calitate.

de 
că 
desău 

răspundere 
toa- 
res-

sim- 
vin.

împotriva mulțumirii 
de sine

șite, nejuste ale cîtorva utemiști 
care erau ecou) unei prea mari 
mulțumiri de sine.

— La noi totul e în ordine, 
spunea de pildă Niculina Con
stantin, care lucrează la amper- 
metru. Cei de la „Steagul roșu" 
sînt de vină, nu le montează cu 
atenție. Constantin Niculina ui
tase însă că numai cu cîteva 
zile în urmă, ampenmetrul, pro
dusul la care lucrează și ea, a 
fost promovat la limită la exa
menul ținut în cadru) Școlii 
înaltei calități.

La sfîrșit, adunarea generală 
U.T.M. a adoptat o hotărîre in 
care se prevede participarea 
fiecărui tînăr din întreprindere 
la cursul de ridicare a califi
cării ce funcționează în secție, 
înființarea unei vitrine cu produ
se bune și rele executate de 
brigăzile de producție, întărirea 
activității postului utemist de 
control în așa fel ca obiectivul 
principal al activității acestora 
să fie îmbunătățirea calității 
produselor, urmărirea transpu
nerii în fapt a propunerilor teh
nice concrete făcute de tineri în 
adunarea generală pentru îm
bunătățirea calității unor pro
duse.

Discuția continuă, 
calitatea produselor 

crește

din 
acestea nu are 
necesară, spune tî- 
ludita.

să se ia măsuri 
corectă a

Tinerii au făcut numeroase 
propuneri pentru înlătura
rea deficiențelor începînd 

de la aspectul produselor și ter- 
iminînd cu chestiunile funcțio
nale.

— Propun să se studieze pro
blema elasticității materialului 
membranei de la sonda mano- 
metrică. Bronzul fosforos 
Care se fac 
elasticitatea 
nara Rostaș

— Propun
pentru funcționarea 
polizorului la care se execută 
conicitatea axelor de la limba, 
aparatelor de bord, spunea Me- 
zei Viorica.

— Propun să se în lecuiască 
dispozitivul de etalonat litrome- 
trul, a spus Albrișfeld Otto. Cel 
actual e necorespunzător și din 
această pricină brigada de la 
„Steagul roșu“ e nemulțumită.

Și propunerile au continuat. 
N-a existat tînăr înscris la cu
vînt care să nu vină cu o su
gestie, o idee pentru ridicarea 
calității produselor.

Atenția cu care se lucrează 
produsele a fost un subiect im
portant în desfășurarea adunării 
generale •tMkM. Tinerii au com
bătut totodată păreri gre-

au 
fie-

nu

De fapt, însă, discuțiile, pro
punerile cu privire la îm
bunătățirea calității pro

duselor nu s-au terminat odată 
cu adunarea generală. Ele 
continuat apoi în secții, pe 
care brigadă în parte.

A doua zi, la ora cind
începuse încă zumzetul mașini
lor din atelier, intr-un colț, un 
grup de tinere discutau cu în
suflețire, 
ele. 
Luciei 
„stegarilor' 
deficitare 
sele care 
trometrul i 
zaine.

— Vezi, 
responsabila brigăzii 
Mitro-i. Trebuie să fii mai aten
tă, cind montezi 
strîngi 
fixare.

— Imi dau seama că și ope
rația mea e de mare impor
tanță, spunea apoi Elena Gri-

M-aim
Erau fetele 

Ba rac. In
erau 

și unele 
se execută aici : 
și releu) de semnali-

apropiat de 
din brigada 

scrisoarea 
amintite ca 
din produ- 

li-

Angela, i se adresă
Angelei

bobina, să
mai bine șurubul de

gore. Să recunosc cinstit, une
ori vedeam că mișcă vreun ca
dran dar îi dădeam drumul, 
spunîndu-mi : „Merge și așa“.

Membrele brigăzii au criticat 
cu asprime o asemenea con
cepție. Munca fiecăreia a fost 
analizată concret, pe baza fap
telor.

La sfîrșitul zilei de muncă, 
controlorul Victor Megheșan a 
trecut pe la mai multe brigăzi, 
printre care și la brigada con
dusă de Barac. A luat piesă 
cu piesă, le-a controlat, le-a 
sucit și pe o parte și pe alta.

— Hm, da, a exclamat contro
lorul de calitate cu 
Astăzi, merge mai
că contactele sînt
fixate. Dați-i bătaie

Trecuse numai o zi 
narea generală. Tinerii au lu
crat cu mai multă răspundere 
la fiecare produs în parte, la 
fiecare subansamblu montat. O 
zi numai - și atenția în execu
ția produselor crescuse, propu
nerile făcute conducerii adminis
trative începeau să prindă viață.

Se putea dec) trimite o scri
soare de răspuns tinerilor din 
brigada lui Nicolae Voica.

Intr-adevăr, in aceeași după- 
amiază primele rinduri ale răs
punsului erau așternute pe hîr
tie.

...„Lipsurile pe care ni le-ați 
semnalat în legătură cu calita
tea aparatajului electric sînt 
reale ; vă sintem recunoscători 
pentru criticile pe care ni le-ați 
adresat. Ele constituie un aju
tor în munca noastră11.

Erau înșiruite apoi, amănun
țit, măsurile pe care le stabi
lise adunarea generală U.T.M. 
pentru ca produsele să fie 
realizate de către tineri la un 
înalt nivel calitativ. In înche
ierea scrisorii mi-au atras aten
ția citeva rinduri : „Noi vă do
rim succes in activitatea voastră 
și așteptăm să ne întilnim cît 
mai curind, să discutăm pe in
delete toate problemele privind 
ridicarea continuă a calității 
produselor".

Neîndoielnic, întîlnirea care 
va avea loc între responsabilii 
brigăzilor de producție ale ti
neretului de la atelierul 302 al 
Uzinei „Electroprecizia" și bri
gada lui Nicolae Voica de la 
Uzinele „Steagul roșu" va ri
dica și mai sus steagul întrece
rii socialiste, în lupta pentru o 
calitate ireproșabilă a produ
selor.

mulțumire, 
bine. Văd 
mai bine 

înainte.
de la adu-



Să înceteze uneltirile imperialiste 
împotriva Cubei!

Poporul Cubei este strîns unit 
In jurul guvernului său revoluționar

La marele miting care a a- 
vut loc în piața „Vasile Alec- 
sandri" din Suceava au luat 
parte peste 5.000 de oameni 
ai muncii tineri și vîrstnici, 
constructori de pe șantierul 
Combinatului de prelucrare a 
lemnului, muncitori de la Fa
brica de încălțăminte și piele 
„Străduința”, de la unitățile 
industriei locale, funcționari, 
cadre didactice, elevi.

Plini de indignare, oamenii 
muncii suceveni au înfierat 
atacul mișelesc pregătit în 
S-U.A. și înfăptuit de aventu
rieri, lachei aflați în solda im. 
perialiștilor nord-americani.

„Trăiască Republica Cuba și 
guvernttl său revoluționar în 
frunte cu Fidel Castro", scan
dau miile de participanți la 
miting.

Mitingul a fost deschis de 
tov. Teodor Melinte, președin
tele consiliului local al sindi
catelor.

A urcat apoi la tribună 
Gheorghe Ciornei, mecanic de 
locomotivă la Depoul C.F.R. 
Suceava Nord.

— Faptul că poporal cuban 
prin lupta sa eroică a reușit 
în mai puțin de 72 de ore să 
nimicească complet bandele de 
mercenari care au invadat 
Cuba dovedește întregii lumi 
cît de strîns unit este poporul 
Cubei în jurul guvernului său 
revoluționar condus de Fidel 
Castro. „Trăiască Cuba li
beră

Din piepturile celor peste 
5.000 de oameni au răsunat 
puternice urale.

Imperialiștii 
și mercenarii ior 
au primit riposta 

cuvenită

Cuba a învins I Nici nu 
se putea altfel.. Micul 
dar eroicul popor cu

ban își apără cu dîrzenie in
dependenta. „Patria sau moar
tea" — aceasta este lozinca 
sub care poporul Cubei a dat 
o ripostă usturătoare agreso
rilor americani și slugilor sale.

Imperialiștii și-au fript mîi- 
nile în acțiunea lor tîlhărească 
de a readuce poporul Cubei 
în robia trusturilor din S.U.A, 
Căci aceasta au urmărit și ur
măresc încă imperialiștii ame
ricani — jandarmii cei mai 
înrSifi ai libertății popoarelor. 
Dar bandele contrarevoluțio
nare, organizate, instruite, 
înarmate de către S.U.A. și pe 
teritoriul S.U.A. au primit ceea 
ce meritau.

Imperialiștii americani tur
bează acum de furie. Agresiu
nea organizată de ei a eșuat. 
Dar noi îi cunoaștem bine pe 
acești imperialiști și în special 
ura lor nemărginită față de po
poarele care au scuturat jugul 
dominafiei și al exploatării 
nemiloase a monopoliștilor. Ei 
nu se pot împăca cu drumul 
ales de poporul Cubei, cu 
cuceririle sale revoluționare, 
lată din ce cauză noi — în
treaga omenire cinstită — tre
buie să fim vigilenfi. Imperia
liștilor trebuie să li se taie 
pofta de a mai încerca noi 
provocări împotriva eroicului 
popor cuban. Și dacă aceste 
încercări se vor mai repeta, 
apoi să știe domnii imperia
liști de la Washington că ele 
vor primi aceeași ripostă fer
mă, vor fi sortite eșecului.
OPREA ALEXANDRINA 
muncitoare la Filatura „Dacia"

Cauza Cubei— 
cauza întregii omeniri 

iubitoare de pace
Aula festivă „Mihail Eminescu" 

a Universității „Al. I. Cuza“ din 
lași se umpluse pînă la refuz. 
Aci au venit academicieni, cerce
tători științifici, Cadre didactice și 
studenji din întregul oraș lași.

Cei prezenfi și-au manifestat 
imensa lor bucurie că Cuba a 
învins, că bandele contrarevolu
ționara debarcate în Cuba au fost 
lichidate.

Participant» și-au exprimat sa
tisfacția că agresiunea imperialiș
tilor americani a suferit un la
mentabil eșec. Poporul Cubei a 
dovedit din plin că știe să-și ape
re cu succes cuceririle revoluțio
nare. Strîns unit în jurul guvernu
lui revoluționar condus de Fidel 
Castro, poporul cuban s-a ridicat la 
luptă eroică pentru a-și apăra pa
tria. Politica S.U.A. de provocări 
nerușinate Ia adresa Cubei libere a 
suferit o grea înfrîngere și dacă 
ea va continua, va avea în mod 
inevitabil parte de noi înfrîngeri. 
Omenirea este vigilentă și nu va 
permite imperialiștilor să-și facă 
de cap, să se joace cu soarta 
păcii.

Sub cupola aulei răsună cuvin
tele prof. Ion Creangă, rectorul 
Universității „Al. I. Cuza", acad. 
J. Nifule’scu, prof. Cristofor 
Sîmionescu, rectorul Institutului 
Politehnic și studentului Mircea 
CoV/c de la Institutul de medici
nă. Vorbitorii, în cuvinte pline de 
mînie au înfierat agresiunea îm
potriva Cubei libere, demascîn- 
du-i pe inspiratorii, organizatorii 
și înfăptuitorii ei — imperialiștii 
americani.

în încheiere, prof. Ilie Popa a 
dat citire unei telegrame adresată 
guvernului revoluționar al Cubei 
și lui Fidel Castro prin care oa
menii de știință și studenfii din 
lași își exprimă indignarea fajă 
de agresorii imperialiști, solidari
tatea cu lupta poporului cuban 
împotriva invadatorilor. „Cauza 
Cubei — se spune în telegramă 
— este cauza tuturor oamenilor 
din lame care luptă pentru pace 
și progres. „Cuba da, yankeii 
nu „Trăiască Cuba eroică, 
revoluționară l“.

C. SLAVIC

In numele tineretului din 
Suceava a urcat apoi la tribu
nă Mihai Andrici, secretar al 
Comitetului orășenesc U.T.M.

— Tineretul nostru, a spus 
vorbitorul, își exprimă solida, 
ritatea cu lupta eroică a po
porului cuban și îl sprijină 
din toată inima în lupta sa 
nobilă pentru apărarea in
dependenței și a cuceririlor 
sale revoluționare. Noi știm 
că imperialiștii americani n-au 
încetat uneltirile murdare îm
potriva Cubei. Numeroase fap
te denotă că imperialiștii nu 
intenționează să abandoneze 
planurile de sugrumare a Re
publicii Cuba. Dar Cuba nu 
este singură. Alături de ea se 
află întreaga omenire progre
sistă, puternicul lagăr al so
cialismului, printre care și 
țara noastră. Orice nouă pro- 
vocare la adresa Cubei va fi 
înfrîniă.

La miting au mai luat cu- 
vîntul studenta Paraschiva 
Alexandroaie de la Institutul 
pedagogic, muncitorul pielar 
Ion Isepciuc, dr. Romeo Mun- 
teanu și alții.

D. PREPELIȚĂ

Armata irevoluționarâ cubană stă de strajă apărării patriei.

Mărturii semnificative 
ale unor prizionieri contrarevoluționari

HAVANA 21 (Agerpres). — 
Postul de radio Havana a 
anunțat într-o emisiune din 
cursul dimineții de 21 aprilie 
că printre prizonierii rebeli 
care au căzut în mîinile tru
pelor revoluționare cubane se 
află Miro Cardona junior, fiul 
lui Jose Miro Cardona, pre
ședintele așa-zisului „Consiliu 
revoluționar cuban în exil", și 
unul din principalii autori ai 
planului de invadare a Cubei. 
Printre prizonieri se găsesc, 
de asemenea, fiii unor foști po
liticieni reacționari cubani ca
re și-au găsit refugiu în Sta
tele Unite.

Ecoul mondial al înfrîngerii agresiunii 
imperialiste împotriva Cubei

Presa engleză:

O lovitură grea 
pentru prestigiul 

S. U. A.
LONDRA 21 (Agerpres). — 

Presa britanică se ocupă pe 
larg de evenimentele din 
Cuba, scoțind în evidență ca
tastrofala influență pe care 
acestea le-au avut asupra 
prestigiului S.UA. în lumea 
întreagă. Totodată, ziarele 
nu-și ascund neliniștea când 
se referă la ultimul discurs al 
lui Kennedy, manifestând în 
mod vădit temerea că refuzul 
S.U.A. de a trage învățământul 
cuvenit din eșecul aventurii 
anticubane implică un pericol 
nu numai pentru S.U.A., dar 
și pentru Anglia ca aliată 
a ei.

„O lovitură grea pentru 
prestigiul S.U.A. și al pre
ședintelui Kennedy", astfel 
caracterizează influentul ziar 
„Daily Mail" rezultatul aven
turii contrarevoluționarilor cu
bani. „Pare aproape nevero
simil, scrie ziarul, că șeful 
guvernului american... a putut 
comite o asemenea greșeală 
angrenîndu-se în această afa
cere murdară. Eșecul din Cuba 
este o decepție îngrozitoare 
pentru lumea occidentală. Lu
mea știe că S.U.A, s-au afun
dat pînă-n gît în problema 
Cubei. O mare putere nu in
struiește mii de oameni pen
tru război fără a lua asupra 
sa răspunderea pentru conse
cințele războiului". Ocupîn- 
du-se de repercusiunile pe 
care le va avea în America

In Comitetul Politic al O. N. U.
*

Politica de agresiune a S.U.A.
împotriva Cubei condamnată cu hotărire
NEW YORK 21 (Agerpres). 

— La 20 aprilie Comitetul Po
litic al Adunării Generale a 
O.N.U. a continuat discutarea 
plîngerii guvernului cuban 
împotriva acțiunilor agresive 
ale S.U.A. Primul a luat cu
vântul reprezentantul Ceylonu
lui care a declarat că toate 
țările sânt alarmate din cauza 
conflictului armat din Cuba. 
El a cerut Organizației Națiu
nilor Unite să ia măsuri ho- 
tărîte pentru a curma agresiu
nea împotriva Cubei.

Delegatul Arabiei Saudite, 
Șukeiry, a exprimat în numele 
guvernului și poporului țării 
sale profunda neliniște în le
gătură cu agresiunea armată 
împotriva Cubei. După părerea 
delegației sale problema cuba- 
nă este o problemă de război 
sau de pace. El a cerut tutu
ror delegațiilor să examineze 
problema cubană tocmai din

După cum a arătat postul 
de radio cuban, prizonierii re
beli au declarat că au fost 
pregătiți în baza de Ia Retal- 
huleu din Guatemala și apoi 
au fost transportați la Puerto 
Cabezas din Nicaragua, de 
unde s-au îmbarcat pe bordul 
unor nave militare americane 
de transport, escortate de dis
trugătoare americane. Rebelii 
au recunoscut, de asemenea, 
că pregătirea lor în Guatema
la a fost supravegheată de 25 
de instructori din armata 
S.U.A., contrarevoluționarii 
primind câte cel puțin 150 de 
pesos pe lună.

Latină eșecul aventurii cuba
ne regizată de Washington, 
ziarul emite părerea că „țări
le Americii Latine se vor 
simți acum atrase spre Fidel 
Castro".

„Astăzi influența și presti
giul Statelor Unite... se află 
la nivelul cel mai scăzul de 
la eșecul avionului spion 
„U-2“ — scrie „Daily Ex
press", arătând că la aceasta 
au contribuit două împreju
rări — zborul istoric al lui 
luri Gagarin în Cosmos și 
acum „eșecul catastrofal al 
invaziei în Cuba".

LIBERATION:
„Kennedy încearcă 

o imposibilă 
justificare 

și amenință din nou“
PARIS 21 Corespondentul 

Agerpres transmite: întreaga 
presă franceză din 21 aprilie 
consacră ample articole victo
riei forțelor populare din 
Cuba împotriva contrarevolu
ției organizate și sprijinite de 
Statele Unite.

„Combat" scrie în legătură 
cu aceasta că „prestigiul 
S.U.A. a suferit o lovitură în 
întreaga Americă Latină"... 
Ziarul constată că în schimb 
a crescut prestigiul Cubei, 
care a ținut piept imperialis
mului american.

Sub titlul „Răsunătoarea în
frîngere a americanilor — 
Bravo Cuba! — contrarevolu
ționarii au fost striviți de ar
mata și miliția populară — 
Kennedy discreditat încearcă 

acest punct de vedere. Șukeiry 
a sprijinit întrutotul plîngerea 
guvernului cuban și a supus 
unei critici nimicitoare pozi
ția S.U.A. în această proble
mă. El a caracterizat așa-nu- 
mita „Cartea Albă“ dată pu
blicității recent de Departa
mentul de Stat, ca un ames
tec fățiș în treburile interne 
ale poporului cuban. Această 
Carte, a declarat el, afirmă că 
Fidel Castro ar fi trădat idea
lurile propriei sale revoluții. 
Adresîndu-se lui Stevenson, 
șeful delegației americane, 
Șukeiry a declarat că poporul 
cuban trebuie să ia o hotărire 
în această problemă și că în 
nici un caz acest lucru nu 
privește Statele Unite.

„Documentul" Departamen
tului de Stat, a continuat el, 
afirmă că în Cuba există un 
partid comunist. Dar oare a- 
cest lucru ne dă dreptul să ne 
amestecăm în treburile inter
ne ale poporului cuban ? l-a 
întrebat el pe delegatul ame
rican. Dacă am proceda astfel, 
ar însemna să conferim State
lor Unite dreptul de a se a- 
mesteca în treburile interne 
ale tuturor statelor în care e- 
xistă partide comuniste. Co
munistul nr. 1 al lumii este 
primul ministru N. S. Hruș- 
ciov. Nu cumva intenționați 
să vă amestecați în treburile 
interne ale Uniunii Sovietice ? 
l-a întrebat Șukeiry pe Ste
venson în rîsul general al ce
lor prezenți.

„Cartea Albă", a continuat 
vorbitorul, propune fără jenă 
lui Fidel Castro să rupă toate 
relațiile cu țările comuniste și 
de fapt îndeamnă poporul 
cuban să-și răstoarne guver
nul. Delegația Arabiei Saudi
te consideră acest îndemn ca 
o intervenție fățișă și fără 
precedent a unei mari puteri 
în treburile interne ale unei 
țări vecine mici.

Reprezentantul Ghanei, A- 
lex Quaison Sackey, care a 
luat apoi cuvântul, și-a expri
mat regretul în legătură cu 
faptul că împotriva Cubei a 
fost săvârșită o agresiune mi
litară care a dus la pierderea 
multor vieți omenești.

Șeful delegației bulgare a 
declarat că reprezentantul 
S.U.A. a încercat fără succes 
să prezinte lucrurile ca și cum 
lupta din Cuba s-ar da între 
cubani înșiși. După cum a 
subliniat el, numeroase știri 
din presa americană confirmă 
că Statele Unite iau parte ne
mijlocită la pregătirea merce
narilor și i-au ajutât să execu
te debarcarea.

în încheierea declarației 
sale, el a sprijinit proiectul 
de rezoluție romîn și proiec
tul de rezoluție prezentat de 
delegația sovietică. Cu acea
sta ședința de dimineață a 
Comitetului Politic a luat 
șfîrșit.

Făcînd bilanțul dezbateri
lor, V. A. Zorin a declarat că 
o serie întreagă de fapte fun
damentale sînt aicum dovedite 
în mod incontestabil: primul 
fapt — împotriva Cubei a 
fost săvîrșită o agresiune ar
mată de către bande de mer
cenari ai contrarevoluționari
lor, formate, instruite și înar
mate nu pe teritoriul Cubei, 
ci pe teritoriile unor state 
străine și aduse pe teritoriul 
Cubei cu avioane și nave ale 
acestor state. Al doilea fapt 
—- aceste state sînt în primul 
rînd S.U.A. și Guatemala, 
precum și Nicaragua. O deo
sebită răspundere pentru a-

o imposibilă justificare și a- 
menință din nou — prestigiul 
lui Castro a sporit considera
bil", „Liberation" publică un 
amplu articol în care se spu
ne : „Crizele provocate de ma
șinațiile și intrigile serviciului 
secret american sînt rezolvate 
peste toi împotriva dorinței 
acestuia.

După fiecare din aceste cri
ze situația este mult mai ne
favorabilă americanilor decît 
înainte. Intervențiile lor, nu 
fac decit să grăbească evoluția 
proceselor de care se temeau, 
și să zguduie — cu consecințe 
greu de prevăzut — opinia pu
blică mondială.

Săptămânalul „L’Express", 
sub semnătura scriitorului 
Jean-Paul Sartre, scrie: „Da
că S.UA nu pot să tolereze 
la cîțiva zeci de km de Flori
da existența unui mic stat de 
șase milioane de oameni, care 
vrea să ducă o politică inde
pendentă, aceasta se datorește 
faptului că acest mic stat pu
ne sub semnul întrebării ve
chea „Doctrină Monroe".

„Este sigur că Fidel Castro 
»a repurtat față de adversarii 

săi o victorie de natură să 
pună capăt pentru mult timp 
oricărei încercări de răsturna
re a actualului regim. Pe plan 
diplomatic consecințele sînt 
foarte grave pentru S.U.A." 
— scrie ziarul „Figaro".

BOLIVIA
LA PAZ 21 (Agerpres). — După 

cum anunjă agenția Prensa Lati
na, membrii parlamentului și se
natului din Bolivia au dat publi

ceasta revine S.U.A., și a- 
ceastă răspundere este cu atît 
mai grea, cu cît la interven
ție au luat parte nemijlocit 
cetățeni ai S.U.A., îndeosebi 
ca piloți ai avioanelor care 
au bombardat orașele și sa
tele pașnice ale Cubei.

Reprezentantul sovietic a 
supus unei critici nimicitoare 
încercările delegatului S.U.A. 
de a justifica acțiunile agre
sive ale Statelor Unite prin 
născociri despre „infiltrarea 
comunismului internațional în 
Cuba".

Revoluțiile sînt opera po
poarelor. De aceea ele sînt 
invincibile. Cea mai bună do
vadă a acestui fapt este în- 
frîngerea intervenți-oniștilor 
în încercarea lor de a înăbuși 
revoluția din Cuba.

în continuare, V. A. Zorin 
a caracterizat atitudinea dele
gației sovietice față de pro
iectele de rezoluție prezenta
te. El a subliniat că proiectul 
sovietic corespunde cel mai 
bine obiectivului de a se pune 
capăt intervenției militare a 
S.U.A. împotriva Cubei și de 
a se acorda poporului cuban 
întregul ajutor necesar în 
lupta sa împotriva agresiunii.

V. A. Zorin a spus că în 
proiectul de rezoluție prezen
tat de Romînia este prevă
zut un minim de măsuri ne
cesare pentru a preîntâmpina 
înrăutățirea situației. Acest 
proiect cere încetarea imedia
tă a operațiunilor militare 
împotriva Cubei și îndeamnă 
țările care își oferă teritorii
le și mijloacele pentru o a- 
gresiune împotriva Republicii 
Cuba să înceteze fără întâr
ziere acordarea oricărui aju
tor participanților la agresiu
nea armată.

Delegația sovietică, a spus 
în încheiere V. A. Zorin, ar 
vrea să-și exprime speranța 
că O.N.U. va ști să-și îndepli
nească datoria față de eroicul 
popor cuban și îi va acorda 
sprijin în lupta împotriva 
forțelor reacțiunii imperialis
te. Dacă însă O.N.U. nu va 
face acest lucru, poporul Cu
bei poate să fie sigur că va 
fi sprijinit, în lupta sa pen
tru libertate și independență, 
de prietenii credincioși al po
porului cuban.

Reprezentantul Statelor U- 
nite, Stevenson, a ocolit din 
nou toate acuzațiile concrete 
aduse S.U.A.

Ministrul Afacerilor Exter
ne’’ al Cubei, Raul Roa. a dat 
citire textului comunicatului 
guvernului cuban cu privire 
Ia zdrobirea intervenționiști-
lor.

Președintele Kennedy amenință
NEW YORK 21 (Agerpres). 

— La 20 aprilie, președintele 
S.U.A-, Kennedy, a rostit un 
discurs la Asociația redactori
lor de ziare. Kennedy și-a ex
primat în repetate rânduri 
sprijinul în favoarea contra
revoluționarilor cubani și a 
lăsat să se înțeleagă că, după 
înfrângerea acestora, S.U.A. 
pot întreprinde o intervenție 
directă împotriva Cubei, deși 
a recunoscut că „o țară de mă
rimea Cubei nu reprezintă o 
primejdie pentru supraviețui
rea Ștatelor Unite".

în încercarea de a-și justifi
ca amenințările, de a folosi

cității un comunicat prin care cpn- 
damnă sprijină! acordat de S.U.A. 
mercenarilor invadatori ai terito
riului Cubei.

Declarafia membrilor parlamen
tului, semnată, de asemenea, de 
foști parlamentari și scriitori, cere 
Mișcării Nafionale Revoluționare 
să adreseze partidelor democra
tice din America Latină chemarea 
de a-și dovedi prin acțiuni comu
ne solidaritatea cu poporul cuban.

TOKIO
TOKIO 21 (Agerpres). — 

Presa japoneză apreciază zdro
birea intervenționiștilor con
trarevoluționari în Cuba ca o 
imensă eroare de calcul a Sta
telor Unite.

Insuccesul intervenționiști
lor - remarcă ziarul „Yomiu- 
ri“ - constituie o lovitură se
rioasă pentru guvernul State
lor Unite. Conducătorii trupe
lor antiguvernamentale sperau 
că masele populare vor aban
dona guvernul Castro și se 
vor ralia lor. Dar speranțele 
lor nu s-au adeverit.

Corespondenții ziarelor „A- 
sahi“ și „Mainiți" în relată
rile lor din Washington recu
nosc, de asemenea, că S.U.A. 
și mercenarii lor au dat greș 
atunci când au mizat pe o con
trarevoluție internă.

După părerea coresponden
tului ziarului „Mainiți" S.U.A., 
probabil nu vor renunța la 
planurile lor de agresiune îm
potriva Cubei.

Vă mulțjfriesc 

frați sovietici
MOSCOVA 21 (Agerpres).

— TASS transmite: Amba
sadorul Republicii Cuba în 
U.R.S.S., Faure Chomon, a 
transmis prin ziarul „Sovet- 
skaia Rossia" un salut fră
țesc întregului popor sovietic 
care, după cum scrie amba
sadorul, fost alături de
noi în lupta pentru apărarea 
libertății noastre".

Ambasadorul Cubei arată că 
în mărețele zile pentru Cuba, 
cînd au fost zdrobiți merce
narii imperialiștilor, poporul 
cuban se simte și mai imit 
și mai puternic pentru a con
tinua lupta.

Vă mulțumesc mult frați 
sovietici, scrie ambasadorul 
Cubei.

S.U.A. continuă uneltirile 
împotriva Cubei 4

NEW YORK 21 (Agerpres). 
Agențiile de presă americane 
referindu-se la declarația fă
cută de secretarul Casei Albe 
pentru problemele presei, Sa
linger, anunță că la 20 aprilie 
președintele Kennedy a con
ferit cu președintele așa-zi
sului „Consiliu revoluționar 
cuban", mercenarul american 
Jose Miro Cardona, și cu alți 
cinci contrarevoluționari.

NEW YORK 21 (Agerpres).
- Presa americană oglindește 
dezamăgirea cercurilor guver
nante ale S.U.A. în legătură 
cu înfringerea intervenționiș- 
tilor în Cuba. In același timp 
ea arată că încercările de a 
înăbuși Cuba revoluționară nu 
vor înceta. In paginile diferi
telor organe de presă ameri
cane pot fi găsite îndemnuri la 
noi provocări împotriva Cubei 
și chiar la o agresiune directă 
a forțelor armate americane.

Potrivit afirmațiilor unuia 
din principalii reprezentanți 
ai guvernului - scrie cores
pondentul din Washington al 
agenției Associated Press, 
Hightower — lupta pentru 
răsturnarea lui Castro va con
tinua tn ciuda cruntei înfrîn
geri a forțelor invadatoare.

Intr-un articol redacțional 
„Wall Street Journal" cere 
fără înconjur ca forțelor anti- 
castriste să li se acorde mai 
departe ajutor, menținîndu-se 
posibilitatea unui amestec fă
țiș „dacă va fi necesar".

Arthur Crok. coresponden
tul ziarului ^New York Ti
met* scrie și el că este puțin 
probabil cs Staule Unite să se | 
poată impăat cu înfringerea I 
suferită i* aspirația lor de a se 
„descotorosi ce Cetire”.

„New York World Tele
gram m and Sun" arti
col redacțional scrie și el că 
președintele Kennedy nu ta 
abandona tentativele sale de 
a-I înlătura pe Castro.

forța împotriva Cubei, Kenne
dy a invocat „primejdia co
munismului". El și-a exprimat 
temerea față de consecințele 
pe care le va avea în America 
Latină exemplu luptei cura
joase a poporului cuban care 
i-a nimicit pe intervenționiști. 
Kennedy a afirmat în acest 
sens că Cuba ar fi „o bază a 
subversiunii îndreptate împo
triva celorlalte țări din cele 
două Americi". în fața mani
festărilor de solidaritate din 
țările Americii Latine cu po
porul cuban, Kennedy a ame
nințat aceste țări că S.U.A. le 
vor părăsi dacă nu vor urma 
politica guvernului american. 
„Dacă țările din această emis
feră nu vor face față angaja
mentelor lor... țin să se înțe
leagă limpede că guvernul a- 
merican nu va șovăi să facă 
față obligațiilor sale..."

Recunoscând că „nu pot fi 
subapreciate forțele comunis
mului", Kennedy s-a declarat 
nemulțumit de ceea ce el a 
denumit „creșterea glasurilor 
comuniste în Asia și America 
Latină" cărora nu le poate 
face față,

r d'

Unul din noile blocuri construi te recent la Varșovia.
Foto : CAF-Varșovia

Decernarea premiilor Lenin 
pe anul 1961

Comitetul pentru decer narea premiilor Lenin în 
domeniul literaturii și artei a decernat premiile pe anul 
1961 pentru lucrări remarcabile în domeniul poeziei, 
prozei, ziaristicii și publicisticii, picturii etc.

De asemenea au fost acordate numeroase premii Lenin 
pe anul 1961 pentru realizări de seamă în domeniul ști
inței și tehnicii.

Zborul lui Gagarin in Cosmos — eveniment 
remarcabil pentru cauza păcii 

și securității popoarelor
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 

TASS transmite :
La 21 aprilie ziarul „Krasnaia 

Zvezda" a publish sub semnă
tura posesorului Teborin, doctor 
în știi^Bfeconomice, un articol 
consacrat zborului lui luri Gagarin 
in Cosmos, însemnătăfii acestui 
eveniment remarcabil pentru 
cauza păcii și securității popoa
relor.

Succesele științei și tehnicii so
vietice contribuie la rezolvarea 
problemei menținerii păcii, a pre- 
întîmpinării unui nou război mon
dial. Ca un vestitor al păcii și 
prieteniei între popoare a zburat 
deasupra Pămînfului nava inter
planetară sovietică purtînd un om 
întrînsa.

Ședința festiva de la Berlin consacrată 
celei de-a 15-a aniversări a P. S. U. G.

BERLIN 21 (Agerpres). — 
La 21 aprilie, în Sala sportu
rilor din Berlin a avut loc o 
ședință festivă consacrată ce
lei de-a 15-a aniversări a creă
rii Partidului Socialist Unit 
din Germania. La ședință au 
participat membri ai C.C. al 
P.S.U.G., membri ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, 
deputați în Camera Populară, 
veterani ai mișcării muncito
rești germane, reprezentanți 
ai partidelor democratice și 
organizațiilor obștești.

LAOS: Situația trupelor rebele 
este extrem de gravă

— Capitala Vientiane este aproape încercuită —
Cu tot ajutorul intens Acor

dat de S.U.A. rebelilor, aceștia 
continuă să sufere înfrîngeri. 
După cum anunță agenția As
sociated Press, la 20 aprilie un 
elicopter american a fost 
doborât la nord de Vientiane 
în regiunea controlată de tru
pele guvernului legal și deta
șamentele de luptă Patet-Lao. 
Acesta este cel de-al doilea 
din noul grup de elicoptere li
vrate recent de S.U.A. rebeli
lor. care a fost doborât de tru
pele aliate. Intr-un comenta
riu consacrat situației din 
Laos, agenția France Presse 
recunoaște că situația trupe
lor rebele este extrem de gra
vă. „Capitala Vientiane — 
scrie comentatorul agenției 
France Presse — este aproape 
încercuită". Prezentând bilan
țul situației militare din ul
timele zile, un purtător de 
cuvînt al clicii Boun Oum 
— Fumi Nosavan a fost nevoit

O rezoluție a O. N. U. 
în problema Angolei

NEW YORK. Cu 73 de 
voturi contra 2 (Spania și 
Uniunea Sud-Africană) Adu
narea Generală O.N.U. a 
adoptat rezoluția celor 36 
de țări din Asia și Afri
ca. în rezoluțiea adoptată A-

în R. P. Polonă

Construirea unei mari uzine 
de îngrășăminte azotoase

In Polonia, la Pilawy, 
se va construi o mare 
uzină de îngrășăminte 

azotoase. Avînd o capacitate 
proiectată de 330.000 tone în
grășăminte pe an (recalculată 
în azot), noua întreprindere va 
depăși cu 80.000 tone capaci
tatea totală a celor trei mari 
uzine poloneze de îngrășă-

Dar, atît timp cît există torțele 
agresiunii imperialiste, ette nece
sar să se mențină la nivel înalt 
capacitatea de apărare a U.R.S.S., 
arată prof. Deborin. Zborul navei 
„Vosfok" ilustrează în mod grăi
tor nivelul capacității de apărare 
a țării. Uniunea Sovietică a reali
zat puternice rachete balistice in
tercontinentale (și interplanetare). 
Ea a pus stăpînire pe arta de a 
îndrepta aceste rachete cu preci
zie spre un punct dinainte stabilit 
al globului pămîntesc. Poporul so
vietic ar dori să-și folosească teh
nica rachetelor exclusiv în scopuri 
pașnice. Dar, în caz de necesita
te, ea poate servi și intereselor 
apărării.

W. Ulbricht, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, a prezentat 
raportul „15 ani de existență 
a P.S.U.G.".

Apoi s-a dat citire cuvîntă- 
rii lui O. Grotewohl, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consi
liului de Miniștri al R.D.G., 
care, din cauza stării sănătății 
sale, nu a putut participa per
sonal la ședință.

să recunoască că „pe frontul 
din nordul țării, punctul Nam- 
bac, situat la 40 mile de Luang 
Prabang, a fost ocupat de for
țele Patet-Lao, care au ajuns 
la o depărtare de trei mile de 
Muong Sai.

Postul de radio al unităților 
Patet-Lao relatează că forțele 
patriotice atacă necontenit 
garnizoanele rebelilor. Recent, 
unități ale forțelor patriotice 
au atacat punctul întărât al 
rebelilor Don Tiu la 7 km de 
Vientiane. Rebelii au fost puși 
pe fugă. Patrioții au făcut pri
zonieri 18 rebeli și au captu
rat numeroase arme.

Potrivit aceluiași post de ra
dio, unitățile de patrioți or
ganizează ambuscade pe dru
murile ce duc spre Vientiane 
și pătrund deseori chiar în 
oraș. Baza militară Chinaimo 
a rebelilor, situată în apropie
re de Vientiane, se află sub 
o amenințare permanentă.

dunărea cere Portugaliei să 
înfăptuiască de urgență în 
Angola măsuri și reforme în 
scopul transpunerii în viață a 
declarației cu privire la acor
darea independenței terito
riilor coloniale.

minte azotoase existente ii 
prezent. Uzina va intra ir. 
funcțiune înainte de anul 
1968. Pentru construirea uzi
nei se vor cheltui aproxima
tiv 6,5 miliarde zloți, iar va
loarea produselor ei, după ce 
va intra în funcțiune cu toată 
capacitatea, va fi de 4,5 mi
liarde zloți anual.
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