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cu PLANUL
ANUAL

ÎNDEPLINIT
Printre primele întreprin

deri ale Ministerului In
dustriei Construcțiilor, care 
au îndeplinit înainte de 
termen planul anual la 
producția globală și marfă, 
se numără și fabrica de 
geamuri din Tîrnăveni. In 
telegrama adresată C.C. al 
P.M.R., în care raportează 
despre acest succes, colec
tivul fabricii menționează 
că a îmbunătățit calitatea 
geamurilor pentru construc
ții față de angajamentul 
luat în întrecerea socialistă.

★
Pînă acum, peste 30 de 

întreprinderi, aparținînd 
Ministerului Economiei Fo
restiere, au îndeplinit pla
nul anual la producția glo
bală și marfă. Cele mai 
multe din aceste unități a- 
parținînd de direcțiile re
gionale de economie fores
tieră : Brașov, Iași, Bacău, 
Maramureș, Suceava și 
București.

Muncitorii forestieri din 
regiunea Suceava, care au 
îndeplinit cu 25 zile mai 
devreme planul anual, au 
obținut succese de seamă 
în întrecerea desfășurată 
pentru o mai bună valorifi
care a masei lemnoase. 
Astfel, ei au dat în plus 
anul acesta, în aceeași 
cantitate de masă lemnoasă 
25 000 mc de lemn de lu
cru. Muncitorii din econo
mia forestieră din regiunea 
Suceava s-au angajat ca 
pînă la sfîrșitul anului să 
dea în plus o producție în 
valoare de peste 33 milioa
ne lei.

La realizarea înainte de 
termen a planului anual al 
Direcției regionale de eco
nomie forestieră Bacău, 
merite deosebite revin co
lectivelor și întreprinderi
lor din Piatra Neamț, Co- 
mănești, Roznov și Dărmă- 
nești care au dobîndit o ex
periență valoroasă în ex
ploatarea rațională a lem
nului, folosirea mai bună 
a capacității mijloacelor de 
mecanizare.

(Agerpres)
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Lucrările ședinței
Consiliului Superior 

al Agriculturii

■
 | ineri dimineața lu

crările ședinței 
Consiliului Supe
rior al Agriculturii 
au continuat în 
secțiile de specia
litate. In cele trei 

zile de lucrări pe secții au luat 
cuvîntul peste 280 de membri 
ai Consiliului Superior al Agri
culturii și invitați.

La amiază lucrările pe secții 
s-au încheiat prin adoptarea 
unor proiecte de planuri de 
lucru privind măsurile tehnico- 
organizatorice care să asigure 
sporirea în anul 1963 a produc
ției vegetale și animale și con
solidarea unităților agricole 
socialiste. Proiectele de plan 
urmează a fi supuse aprobării 
Consiliului Superior al Agri
culturii.

După-amiază a avut loc o 
ședință plenară.

Au participat tovarășii Chivu 
Stoica, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.M.R., 
Alexandru Moghioroș, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, conducători 
ai unor instituții centrale.

Ședința a fost prezidată de 
tovarășul Mihai Dalea, secre' 
tar al C.C. al P.M.R., președin
tele Consiliului Superior al 
Agriculturii.

Tov. ing. Barbu Popescu, 
președintele Consiliului agri
col regional Dobrogea, în 
cuvîntul său a subliniat succe
sele mari obținute în dezvolta
rea agriculturii regiunii, a în
fățișat o serie de rezultate în 
îmbunătățirea stilului și meto
delor de muncă în conducerea 
agriculturii ca urmare a consti
tuirii consiliilor agricole.

Tov. ing. Constantin Budan, 
președintele Consiliului agricol 
regional Argeș, a făcut o serie 
de propuneri privind dezvolta
rea diferitelor ramuri ale agri
culturii în regiune, prin folo
sirea mai bună a condițiilor 
naturale specifice.

Tov. Gheorghe Goina, Erou 
al Muncii Socialiste, președin
tele G.A.C. din Sîntana, re
giunea Crișana, a arătat pe 
larg experiența gospodăriei în 
sporirea producției agricole și 
îndeosebi la porumb, unde pe 
întreaga suprafață cultivată 

s-au obținut peste 5 000 kg po- 
rumb-boabe la hectar.

Tov. Gheorghe Timaru, di
rectorul Stațiunii experimen
tale Podu Iloaiei, regiunea Iași, 
s-a referit la cîteva probleme 
privind activitatea de cercetare 
științifică și în mod deosebit la 
cea a valorificării rezultatelor 
experiențelor întreprinse de 
stațiuni în activitatea practica 
de producție din unitățile agri
cole socialiste.

Tov. ing. Vasile Cojocaru, 
director al Trustului Gostat 
Craiova s-a referit la rezulta
tele obținute în acest an de 
Gostat din cadrul trustului în 
cultura griului și a porumbu
lui, precum și la măsurile luate 
pentru sporirea continuă a 
pioducției la hectar. El a ară
tat de asemenea sprijinul acor
dat de aceste unități gospodă
riilor colective.

Tov. ing. Gheorghe Moldo- 
van, președintele Consiliului 
agricol regional Cluj s-a referit 
îndeosebi la măsurile luate în 
regiune pentru folosirea mai 
rațională a pămîntului, îmbu
nătățirea pășunilor și fînețelor 
naturale, dezvoltarea pomicul- 
turii, pentru extinderea măsu
rilor agrotehnice înaintate și 
a experienței gospodăriilor 
fruntașe.

Tov. ing. Zaharia Groza, pre
ședintele Consiliului agricol 
raional Focșani, a înfățișat 
unele aspecte ale dezvoltării 
viticulturii în raion, subliniind 
că încheierea colectivizării a- 
griculturii a creat condiții deo
sebit de prielnice pentru avîn- 
tul acestei ramuri, atît în pri
vința extinderii suprafețelor, 
cît și a creșterii producției de 
struguri.

Tov. Constantin Anderca, 
președintele Consiliului agri
col regional Banat, a împărtă
șit din experiența Consiliului 
agricol regional insistînd în
deosebi asupra problemelor 
legate de munca cu specialiștii 
din unitățile agricole socialiste, 
controlul îndeplinirii sarcinilor 
legate de sporirea producției 
agricole și răspîndirea expe
riențelor înaintate.

Lucrările ședinței Consiliului 
Superior al Agriculturi conti
nuă.

Tinerii Petru Ana, Constantin 
Boldiș și Dumitru Ene, pe ca- 
re-i vedeți în fotografia noas
tră, vor deveni nu pesta mult 
timp mecanici agricoli. In pre
zent, elevi la Grupul școlar 
agricol din Oradea, ei se pre
gătesc cu cea mai mare serio
zitate să cunoască bine mași

nile cu care vor lucra.

Foto : AGERPRES

NOI CONSTRUCȚII
SOCIAL-CULTURALE

In orașul Constanța se apro
pie de sfirșit construcția unui 
cinematograf modern cu 1 000 
de locuri, iar la Hîrșova se 
construiește un cinematograf 
cu 500 de locuri. Pescarilor și 
colectiviștilor din Delta Dună
rii le-au fost date în folosință 
anul acesta instalații cinema
tografice moderne la Pardina, 
Periprâva, Crișan și Cetal- 
chioi. De la începutul anului, 
alte 21 de sate din regiune au 
fost cineficate. In această 
parte a țării, unde înainte de 
eliberare nu existau decit 12 
cinematografe — și acestea nu
mai la orașe — funcționează 
in prezent 183 de cinemato
grafe, dintre care peste 160 la 
sate. Cinci caravane cinemato
grafice duc filmele pînă în 
cele mai îndepărtate așezări. 
Numărul oamenilor muncii 
care au vizionat anul acesta 
spectacolele prezentate de uni
tățile cinematografice din re
giune se apropie de 9 mili
oane, de patru ori mai mulți 
spectatori decit în tot anul 
1950.

-k
In ultimul timp, în locali

tățile Gurahonț, Chișineu-

S-AU MUTAI ÎN CASE NOI Deschiderea Expoziției Măsuri privind circulația
Alte familii de colectiviști din comuna 

Baba Ana, regiunea Ploiești, s-au mutat de 
curînd în case noi. La fiecare zece case ale 
colectiviștilor din această comună, două 
sînt construcții noi. De altfel, întreaga co
mună și-a schimbat înfățișarea în ultimii 
ani. Aici au fost construite, printre altele, 
o școală modernă, două cămine culturale, 
magazin universal, dispensar ; comuna a 
fost electrificată și radioficată. Cea mai 
mare parte a colectiviștilor și-an cumpărat 
aparate de radio, televizoare, mobilă nouă, 
mașini de gătit cti aragaz, mașini de spălat, 
motociclete, ca urmare a veniturilor tot mai 
mari obținute de ei în gospodăria colec-

(Agerpres)

anuale de grafică
Vineri s-a deschis, în sălile Muzeului de 

artă al R. P. Romîne, Expoziția anuală de 
grafică, organizată de Comitetul de stat 
pentru cultură și artă și Uniunea artiștilor 
plastici.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit de 
graficianul tytsile Kazar, artist emerit, se
cretar al Uniunii artiștilor plastici.

Expoziția cuprinde peste 500 de lucrări : 
gravuri, desene, acuarele, afișe, caricaturi, 
ilustrații de cărți, unele apărute în diferite 
publicații, altele inedite, semnate de peste 
200 de graficieni.

(Agerpres)

în legătură cu intensificarea simțitoare a 
circulației pe drumurile publice, ca urmare 
a creșterii parcului național de autovehi
cule, recent au fost luate măsuri pentru 
îmbunătățirea și completarea legislației ac
tuale care reglementează circulația.

Noile acte normative emise stabilesc sar
cinile organelor de stat în ce privește în
drumarea, supravegherea și controlul circu
lației. Se prevede, printre altele, că comi
tetele executive ale sfaturilor populare tre
buie să ia măsuri pentru popularizarea re
gulilor de circulație, instalarea de aparate 
automate de dirijare și de semnalizare op
tică precum și pentru executarea de lucrări 
și amenajări pe străzi și drumuri în ve
derea asigurării securității circulației.

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cînteia
tineretului^

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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la muncii patriotică
În vederea bunei alimentări 

cu apă potabilă a orașu
lui Oțelul Roșu, se lucrea. 

ză în prezent Ia instalarea unei 
noi conducte de la cele două 
puțuri terminate recent și pînă 
la centrul de distribuire. La a- 
ceastă lucrare aduc și tinerii un 
aport însemnat. Mobilizați de 
comitetul orășenesc U.T.M., în- 
tr-una din zilele trecute, 75 de 
tineri din diferite organizații au 
muncit la săparea șanțului unde 
va fi pusă conducta de apă. 
Elevii de la școala profesională 
din Oțelul Roșu s-au evidențiat 
în mod deosebit.

N. PÎRVU
I funcționar

Criș, Șimleu Silvaniei, Beiuș 
și Săcueni, din regiunea Cri
șana, au fost construite și a- 
menajate noi spitale și poli
clinici moderne.

In prezent, în regiunea 
Crișana, asistența sanitară a 
populației este asigurată de o 
largă rețea de unități medico- 
sanitare. Aici funcționează a- 
cum 22 de spitale, față de 4 
existente în 1944, 72 de case 
de naștere față de niciuna în 
trecut, aproape 200 circum
scripții sanitare, 10 policli
nici.

(Agerpres)
★

In cartierul 1 Mai din Ba
cău a fost dat în folosință un 
nou complex comercial. Aci 
funcționează centre pentru 
desfacerea pîinii, a legume
lor și fructelor, o măcelărie, 
un magazin alimentar, unul 
de mercerie, o tutungerie și 
un bufet.

Cetățenii din acest cartier 
sînt deserviți de către sala
riaci complexului în cele mai 
bune condițiuni.

A. ION 
corespondent voluntar

La Deva a avut loc

Solemnitatea dezvelirii 
monumentului dr. Petru Groza
Vineri dimineața, la Deva 

a fost dezvelit — în cadrul u- 
nei solemnități — monumen
tul eminentului om de stat 
și patriot înflăcărat, dr. Petru 
Groza.

Au participat tovarășii 
Gheorghe Apostol, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Petru 
Furdui, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Co
mitetului regional Hunedoara 
al P.M.R., Dumitru Dejeu, pre
ședintele Comitetului Execu
tiv al Sfatului popular regio
nal, reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, ge
nerali și ofițeri superiori, cola
boratori apropiați ai lui Petru 
Groza, țărani care au făcut 
parte din Frontul Plugarilor, 
delegați ai oamenilor muncii 
din marile întreprinderi și in
stituții din regiune, locuitori 
ai comunei Băcia, unde s-a 
născut și a copilărit Petru 
Groza, membrii familiei sale.

Monumentul, ridicat în Pia
ța Unirii, era străjuit de ofi
țeri ai forțelor noastre arma
te și de pionieri.

Garda militară de onoare a- 
liniată în piață a prezentat 
onorul.

Tovarășul Gheorghe Apostol 
a dezvelit monumentul.

După intonarea Imnului de 
stat al R. P. Romîne, a luat 
cuvîntul tov. Dumitru Dejeu, 
președintele Comitetului Exe
cutiv al Sfatului popular re
gional Hunedoara, care a a- 
rătat că monumentul doctoru
lui Petru Groza, ridicat în o- 
rașul Deva pe baza hotărîrii 
conducerii partidului și statu
lui nostru, constituie o expre
sie a înaltei prețuiri acordate 
unui eminent om politic, unei 
mari personalități.

Miron Belea, vechi activist 
al Frontului Plugarilor, și prof. 
univ. Mihail Ghelmegeanu au 
evocat figura doctorului Petru 
Groza.

Aspect din timpul solemnității

A luat apoi cuvîntul tovară
șul Gheorghe Apostol.

In sunetul marșului fune
bru, la monument au fost de
puse apoi coroane de flori din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
Consiliului de Stat și Consi

liului de Miniștri, Comitetului 
regional Hunedoara al P.M.R. 
și a Sfatului popular regional, 
a colectiviștilor din Băcia. Un 
grup de pionieri au depus 
buchete de flori.

★

Monumentul doctorului Pe
tru Groza este opera sculpto
rului C. Baraschi, artist al 
poporului din R. P. Romînă. 
Așezată pe un soclu de granit 
înalt de 2,5 metri, statuia, 
turnată în bronz, are înălți
mea de 4,5 metri. Pe soclu se 
află inscripția „Dr. Petru 
Groza — 1884—1958“.

Citiți in pag. a II l-a: ——

Cuvintările rostite 

la solemnitatea dezvelirii 

monumentului 

dr. Petru Groza

Ieri în sala Teatrului

C. C. S. s-a deschis:

EIM1A CELUI
DEAL lll-LEÂ

FESTIVAL DE TEATIHI
DE AMATORI 

„I. L CARAGIALE“ 
■■mb I mum «ii min mi Iiii 11 ii lll■lllWl■ i—Mmi—

Marea întrecere 
a talentelor

început faza fina
lă a bienalei de 
teatru „Ion Luca 
Caragiale“. Com
petiția a căpătat o 
amploare care ui-

de Àurei Baranga

mește orice arit
metică : 160 de mii de oa-
meni, din toate domeniile de 
activitate, care în orele lor 
libere urcă pe scenă ca să 
rostească tirade înflăcărate 
sau să înfățișeze momente sa
tirice, cu o artă putină stîrni 
gelozia oricărui profesionist. 
Fenomenul depășește cadrul 
entuziasmului, și mă întreb 
care orînduire — din ce vre

Vineri a început în sala Teatru
lui C.C.S. din Capitală iaza iina- 
lă a celui de-al 111-lea Festival 
bienal de teatru de amatori „I. L. 
Caragiale". La această iază se în
trec 2 000 de artiști amatori ai 
sindicatelor și așezămintelor cul
turale.

Artistul poporului Costache An
tonia, președintele juriului de con
curs, a salutat pe reprezentanții 
celor peste 160 000 de entuziaști 
ai artei teatrale de amatori din

orașele și satele țării. La masa 
juriului au luat loc artiști de sea
mă, regizori și scriitori.

Ca urmare a creșterii continue 
a mișcării artistice de amatori, la 
această iază s-au prezentat cu 14 
formajii de teatru și 15 echipe tea
trale de păpuși mai mult decit în 
faza iinală a {estivalului din 1960.

In prima zi a festivalului au 
susținut spectacole, in iata juriu
lui și a publicului bucureștean, e- 
chipele Casei de cultură a raionu

lui 1 Mai, cu montajul literar „O- 
magiu lui Caragiale", clubului 
sindicatului lucrătorilor sanitari 
cu piesa în trei acte „Secunda 58" 
de Dorel Dorian, sindicatului, Uzi
nelor „Republica" cu piesa „Sin
gur printre dușmani" de Dold 
Mihailik și G. Tkacenko și sindi
catului Uzinelor „Electronica" cu 
piesa „Fiul secolului" de I. Ku- 
prianov.

Festivalul continuă.
(Agerpres)

Bun găsit dragii noștri spectatori ! Sîntem doar cîțiva din cei 160 000 
de interpreti ai artei teatrale prezenți la marea întrecere a artiștilor 
amatori din orașele și satele tării, lată-ne : sîntem muncitori, elevi 
și funcționari și facem parte din formația de teatru a Casei de 
cultură a raionului 1 Mai din București. La această grandioasă mani

festare noi aducem un OMAGIU LUI CARAGIALE.

Foto: I. CUCU

me a istoriei — putea să dea 
naștere și să promoveze o ase
menea întraripare a sensibili
tății și a frumosului cum pro
movează orinduirea noastră 
socialistă ? ! Întrecerea de as
tăzi vine cu un spor inepui
zabil de semnificații și sen
suri. Forjorul și țesătoarea, 
învățătorul și minerul, dacti
lografa și simplul om de ser
viciu, urcați pe scenă sub su
pravegherea unui ochi pri
ceput și devotat, aduc în lumi
na rampei bucuria lor de 
viață, exprimată pe căile ar
tei.

Bătălia începe de la inelele 
cele mai simple, de la între
cerea între întreprinderi, cu
noaște faza competiției dintre 
comune, se urcă spre raion și 
regiune, pentru ca, în faza fi
nală, triumful să se dispute

între două mii de actori ama
tori, dacă nu cumva și terme
nul acesta a început să fie 
nepotrivit. El trebuie păstrat 
numai eu semnificația lui de 
dragoste desinteresată, pentru 
bucuriile artei, trăite intens și 
deplin. Altminteri ochiul cel 
mai pretențios distinge — și 
nu numai la faza finală — o 
exigență care sporește cu fie
care nouă ediție a bienalei, 
un nivel artistic superior. I-am 
urmărit la cîteva trepte ale 
acestei bătălii și primul gînd 
pe care-l stîrnesc și sentimen
tul cel mai puternic pe care-l 
comunică este al prospețimii, 
al unei fantezii creatoare ti
nerești și îndrăznețe.

Nu mă pot elibera de robia 
comparațiilor. Și nu pot să 
nu-mi aduc aminte de spora
dicele încercări de pe vremuri, 
ilustrate la poli diferiți: sau 
încercarea amărîită și obosită 
a cîtorva oameni dornici de 
frumos, dar condamnați să-l 
consume în experiențe lamen
tabil abandonate, sau penibila 
comedie a domnișoarelor din 
societatea „bună”, îndeletni- 
cindu-se cu spectacole de bi
nefacere și care aveau mai 
degrabă ca scop interesele 
matrimoniale din familiile 
respective. E tot ce ne-a lăsat 
ca amintire, cu un gust amar,

mișcarea de amatori de pe 
vremuri.

Din nou statistica ne chea
mă la confruntări riguroase : 
imaginați-vă 160 de mii de 
oameni citindu-l pe Caragiale 
și interpretîndu-l, nu cu o 
simplă sîrguință, ci cu talent 
și strălucire, sau dînd viață 
unor fragmente literare de o 
calitate aleasă și inspirată, 
fructe ale propriilor lor in
vestigații creatoare. Mi se 
pare că descifrez aici un ele
ment nou, menit să fertilizeze 
creația noastră în genere. Le
gați prin mii de fire de tu
multul vieții noi, oamenii 
aceștia zși compun nu o dată 
singuri partitura interpretată, 
și noile pagini supuse criticii 
relevă talente viguroase și 
promițătoare. Văd în acest 
fapt un altoi fericit de pe 
urma căruia creația noastră in 
genere are și va avea din ce 
în ce mai mult de cîștigat, 
în măsura în care această 
vastă mișcare va infuza ener
gii inedite întregii noastre ac
tivități culturale. Vreau să 
spun că această năvalnică 
mișcare artistică, departe de 
a rămîne pe un circuit închis, 
va înnoi inspirațiile, grăbind 
procesul de eliminare a tot ce 
mai ține de registrul canoa
nelor învechite în arta noastră 
teatrală. Regia, arta spectacc-

(Continuare în pag. a Ul-a)
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Ce să vă urez

Fofo I I. CUCU

CELOR

Gheorghe lonescu. 
onoare al Fabricii

făurar de noi și neasemuite

Doi tineri în pragul majoratului : Cîrjan Dida și 
La 18 ani fotografiile lor se află la panoul de 

de confecții București.

MLMRILE

M’HAI 
BENIUC

Optsprezece 
care i-au împlinit anul a- 
cesta, băieți și fete, călcînd 
pragul maturității, au ma- 

anul 1962 și anul al 18-lea alrea bucurie de a____ ___ T.___ _ —
duratei de timp desfășurate de la eliberare, anul 
victoriei definitive a socialismului Ia orașe și la 
sate. Ei au crescut în plin elan revoluționar al 
poporului nostru sub steagul partidului și s-au 
maturizat o dată cu orînduirea socialistă. Ei sînt 
fiii socialismului. De aceea cînd pun piciorul pe 
pragul vieții ca cetățeni ei sînt obligați să-și veri
fice calitățile dobîndite în acești ani, și să le pună 
cu răspundere în slujba patriei socialiste care i-a 
crescut și să se desăvîrșească mereu prin învăță
tură și muncă.

Eu vă doresc, dragi prieteni de 18 ani, ea dintre 
toate însușirile dezvoltate armonic să alegeți pe 
una, care în complexul vieții noastre să fie așa ca 
plugul care ară pămîntul și lasă brazde în urmă 
pentru semințe, aducînd mulțumire și tuturor și 
vouă. Desigur toate însușirile trebuie cultivate, 
dar una dintre ele îndeosebi poate cea de agricul
tor, poate cea de medic, poate cea de cîntăreț, ori 
cea de inginer, care să ajungă ca o floare purtată 
cu drag pentru tine și să devină o mindrie pentru 
ai tăi.

Eu vă mai doresc ca drumul vieții, mai greu, 
mai ușor, să vi-1 pietruiți cu propriile fapte, cu 
propria muncă, cot la cot cu ceilalți tovarăși sub 
steaua acelorași stele ale omeniei și să nu cunoaș
teți niciodată nici voi nici urmașii voștri, d’n pro
prie experiență războiul, ci să vă, bucurați mima 
de binefacerile păcii în era atomului, a cosmo
nauticii și a comunismului.

O primă urare : învățătura voastră să vă aducă 
bucuria deplinei împliniri.

Și tinerii din trecut doreau să învețe, dar aspi
rațiile lor rămîneau fără rezultat. Mulți tineri, mii, 
zeci de mii, se opreau la 4 clase primare; alții 
nici atîta nu puteau să învețe. Cea de a doua urare: 
să munciți cu spor, să învățați cu spor, pentru ca 
prin muncă și învățătură să aduceți spor de ' 

patrii. Să ne trăiți,ție minunatei noastre 
băieți și fete.

ION JALEA 
artist al poporului, 
președintele Uniunii 

artiștilor plastici din 
R.P.R.

bogă- 
dragl

RE IS AM
PETRE ENĂȘOAIE

prim-secretar al Comitetului orășenesc U.T.M. Bacău

a în fiecare an tradi
ționala sărbătorire a 
majoratului a fost 
din vreme pregătită 
și în orașul nostru, 
lată-ne într-o sîm- 
băfă după .amiază,

în grupul tinerilor care se în
dreaptă spre clubul fabricii da 
confecții. Aici gazdele și-au făcut 
cu prisosință datoria, sală e fru
moasă, cei peste 200 de invitați, 
dintre care numai tineri care îm
plinesc vîrstă majoratului sînt 150, 
își sfrîng mîinile, — prietenii, to
varășii de muncă, se regăsesc, at
mosfera e deosebit de caldă. Se 
dă cuvîntul unui jurist: „Constitu
ția R.P.R. Drepturile și îndatoririle 
cetățenilor statului nostru“. Deve
nind cetățeni majori, și drepturile 
dar și îndatoririle celor cărora li 
se adresează vorbitorul, sînt mai 
mari. Iar întîlnirea de azi este un 
prilej de aprofundare a acestor 
răspunderi. Apoi scena s-a umplut 
de cînfec și poezie. In timpul pro
gramului artistic sala a răsunat de 
nenumărate ori de aplauze...

...Manifestările din prima etapă a 
sărbătoririi majoratului, organizate 
atît la nivelul orașului cît și în 
întreprinderi și instituții, au fost 
numeroase. Și la reuniunea care 
a avut loc la Școala pedagogică 
în ziua de 24 noiembrie, pregă
tirile au fost făcute cu multe zile 
înainte. Recitatorii au ales

zii despre tinerețe, despre avîn- 
turile ei, pe care să le recita în 
prima parte a programului. Ute- 
mists Rodica Macovei din anul VI 
educatoare a împlinit încă de a- 
cum doi ani vîrsfa majoratului. în- 
tr-una din seri, retrăind momentul 
sărbătoririi propriului ei majorat a 
simțit dorința să închine o poe
zie colegilor ei de școală, celor 
118 elevi ai școlii care vor păși 
anul acesta pragul majoratului.

Din program n-au lipsit nici cu
pletele satirice despre unii care 
nu dansează corect. „La 18 ani 
trebuie să te comporți astfel încît 
să meriți stima și respectul pe 
care ți-l arată tovarășii tăi, să me
riți încrederea pe care și-o pun 
ei în tine“ — atrăgeau atenția cu
pletele. In sală se aflau și invi- 
iați de la Grupul școlar petrol 
chimie. „La 18 ani, păreau că spun 
și aplauzele lor, trebuie să ai un 
ideal și să muncești cu seriozitate 
pentru înfăptuirea lui".

Seriozitate — sigur că da I este 
prima trăsătură a adevăratei ma
turități. Foștii elevi ai Școlii feh-

MARIA ZIDARU
Erou al Muncii

Socialiste
președinta G.A.C.

„Steagul lui Lenin“
Ambud, raionul

Satu Mure
Vă așteaptă uzina, _ _  _ _
noi, în gospodăria colectivă muncesc mulți tineri 
de nădejde; colectiviștii se mîndresc cu ei.

Sînteți la o vîrstă minu
nată, dragi băieți și fete 
de 18 ani.
mai întîi de ziua voastră ? 
în Republica noastră tine
retului îi sînt asigurate 
toate condițiile de viață, de 
învățătură și de muncă, 

gospodăria colectivă. Aici la

Să ai 18 anii Să 
cești, să înveți, să visezi! 
Să pășești în viață cu con
știința că ești om, că tot ce 
făurește mîna ta, mintea 
ta, viața, bogățiile, patria 

sînt ale taie, că pentru ele te strădui, te frămînți, 
creezi — iată timpul clocotitor pe care-1 trăiești, 
dragul meu tînăr ajuns la majorat. Este o mare 
fericire acest moment din viața ta și-ți doresc să 
nu-1 uiți niciodată. Pășești în viață sărbătorit. Te 
sărbătorește întreaga țară — de la pionierul cu 
cravată purpurie care te privește cu admirație și 
rîvnă să te ajungă din urmă, la vîrstnicul cu timple 
argintii și zîmbet cald, părintesc. Urărilor din a- 
ceastă zi — mă alătur și eu, dragul meu tînăr de 
18 ani. Să ai o viață îndelungată și plină de bucu
rii. Să visezi cu ochi deschiși viitorul, cu lumina, 
bogățiile și frumusețile lui, să lupți cu bărbăție, cu 
întreaga putere a mîinilor și minții tale pentru a-1 
aduce mal aproape, să infăptu'ești cuvîntul înțelept 
și îndrăzneț al Partidului pentru fericirea poporu
lui — iată gîndurile și simțămintele care doresc să 
te însoțească o viață întreagă. îți strîng mîinile tale 
sărbător’tule de 18 ani în acest prag al vîrstei de 
aur, urîndu-ți să fii 
frumuseți.

Acad. prof. 
MIRON 

NIÜOLESCU

Treceț', așadar, pragul 
spre o vîrstă 
răspunderi.

nice de petrol chimie, Liviu Ve- 
reș, Gîieorghe Cosfăchescu și al
ții, azi muncitori în secțiile Fabri
cii de hîrtie și celuloză „Steaua 
Roșie“, au povestit actualilor elevi 
ai școlii, cu care s-au întîlnit nu 
de mult, despre munca lor, despre 
felul cum îi ajută cunoștințele că
pătate în școală să rezolve pro
blemele de producție care se 
ridică zilnic. Ei au avut cuvinte 
de caldă recunoștință pentru 
muncitorii al căror ajutor l-au 
simțit încă din ziua cînd au pășit 
pragul secției. De la comuniști, de 
ia muncitorii vîrstnici au primit 
exemplul adevăratei seriozități în 
viață și muncă, exemplu din care 
se străduiesc și se vor strădui și 
mai departe să învețe și mai mult.

Dar sărbătoarea propriu-zisă a 
majoratului va avea loc în orașul 
nostru în ziua de 15 decembrie în 
sala de festivități a Școlii de me
serii, pentru elevi, și în ziua de 
22 decembrie, în sala Clubului 
Fabricii de confecții, pentru tine
rii muncitori. Să pășim în clasă 
în dimineața sărbătorii, odată cu 
elevii care împlinesc 18 ani de la 
Grupul școlar petrol-chimie, sau 
de la Școala pedagogică sau de 
la cele 3 școli medii. Toți sînt în- 
tîmpinați încă da la intrarea lor

în clasă, cu dragoste da către co
legii care au aflat din vreme că 
astăzi vor trăi clipa Solemnă a de
clarării lOr că cetățeni majori. 
Emoționați, sărbătoriții iau loc în 
bănci. Dar șirul surprizelor abia 
a început. Pe pupitru, ei găsesc 
cîte o urare adresată fiecăruia, 
scrisă frumos cu concursul celor 
mai talentați elevi din clasă.

Dar uite, se lasă seara. Colec
tivul care a avut sarcina împodo
birii sălii de ia școala de meserii, 
mai verifică o dată dacă totul a 
fost făcut așa cum s-a stabilit. 
Sosesc grupuri, grupuri, elevii săr
bătoriți. In partea din față a sce
nei, au fost așezate flori, iar pe 
fundal se văd portretele membri
lor Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R.

Două panouri, în stînga și în 
dreapta sălii, au fost din vreme 
pregătite. Pe fondul lor roșu, fie
care participant la festivitate re
cunoaște, scrise cu litere albe 
două citate din Constituție. Tine
rilor veniți să-și serbeze majora
tul, dintre care mulți sînt însoțiți 
de părinții lor, nu le vine să 
creadă că anume pentru ei a fost 
pregătită așa de frumos sala a- 
cerasta.

Este ora 18. S-a deschis festi
vitatea : ia cuvîntul tovarășul pre
ședinte al sfatului popular al ora
șului Bacău. Cuvintele sale sînt 
solemne. Cei aproape 200 de ti
neri cărora li se adresează, tră
iesc intens momentul. Intr-adevăr 
astfel de cuvinte nu pot fi uitate.

— In numele comitetului exe
cutiv al sfatului popular al ora
șului Bacău va declar majori. In- 
cepînd de astăzi dumneavoastră 
vă numărați printre cetăfenii cu 
drepturi depline ai Republicii 
Populare Romîne I

Se intonează Imnul de Stat al 
R.P.R. Vocile se alătură și îh su
netele majestuoase cuvintele tine
rilor răsună ca un angajament: 
ne vom face datoria de cetățeni 
închinînd toate forjele înfloririi 
patriei. Vom învăța astfel încît cu
noștințele noastre să dea rod cît 
mai bogat. Se aude un nume — 
un tînăr se ridică de la locul lui 
și se îndreaptă spre scenă. A ajuns, 
lată-i chipul sub faldurile Drape. 
lului de Stat. Locul lui este luat 
de alfi și alfi tineri care primesc 
felicitările Comitetului orășenesc 
U.T.M. Bacău. După aceea cîțiva 
dintre ei revin lingă drapel de 
unde rostesc cuvinte de recuno-

ștință față de partid și guvern, 
mulțumesc pentru condițiile mi
nunate de învățătură care le-au 
fost create. Pe scenă se află acum 
un grup de pionieri. Ei aduc un 
cald salut fraților lor mai mari 
care trăiesc astăzi o zi de mare 
sărbătoare,

Cîteva Clipe se așterne tăcerea. 
Vorbește un muncitor. în vîrsfă, 
cu o bogată experiență de viață.

Prima parte a festivității s-a în
cheiat. Cercul fotografilor ama
tori este în plină activitate. In
tr-adevăr, fiecare dorește să pă
streze o imagine a acestei seri 
de neuitat. Apoi cortina se ridică 
și festivalul este deschis de bri
gada artistică de agitație a grupu
lui școlar petrol-chimie care a 
pregătit un program special dedi
cat tinerilor majori. ‘ 
versurile 
nouă. In 
melodia 
celor de
avîntă, chipurile dragi ale părin
ților și prietenilor care au făcut 
cerc în jur, se rotesc, se rotesc 
amețitor.

Și e atîfa lumină, și e afîta căi. 
dură în zîmbeful lor I

Cìntecele și 
au astăzi o frumusețe 
sală, se revarsă acum 
unui vals. Este „valsul 
18 ani“ — perechile se

NOASTRE Tineri de 
zifînd in 
sărbătorii

NĂZUINȚELE

AJUT LA ÎNFLORIREAVOI FI INGINERA

la Uzinele „Semănătoarea“ vi- 
cadrul manifestărilor închinate 
majoratului, Muzeul de Istorie 

a Partidului.
Foto: I. CUCU

a mărilor 
Cu atît mai 

mari cu cît ziua de astăzi 
este și ea o parte însemnată a celei de mîine.

Tinerețea patriei noastre socialiste se recunoaște 
în anii voștri. Vîrstă voastră este vîrstă țării. Iz- 
bînzile și bucuriile ei v-au luminat copilăria și 
adolescența.

Sînteți așteptați cu munca voastră Ia desăvîrși- 
rea construirii socialismului. învățați din tot ce a 
avut mai înaintat trecutul dar, mai ales, nu uitați 
lupta comuniștilor, oamenii care au pus temeliile 
vieții de az'. Visurile și îndrăzneala voastră au o 
bază trainică și se împletesc în unanimul elan 
constructiv al oamenilor muncii din patria noastră.

Să tindeți spre însușirea completă a meser'ei 
alese, dar să nu uitați că omul societății socialiste 
are un orizont larg, multilateral. De aceea gîndul 
și inima voastră să se înnobileze prin cunoașterea 
marilor comori ale culturii, științei și tehnicii, iar 
munca voastră să fie însuflețită de aripa visului 
realist. Socialismul deschide largi porți spre visul 
constructiv. Să fiți mîndri că fiecare succes al 
vostru reprezintă un succes al patriei. Și să fiți 
demni de frumusețea acestor ani.

NICULAE STOIAN

Brăila
Zilele acestea, în frumoasa 

sală a clubului „23 August" 
din Brăila, și-au dat întîinire 
aproape 300 de tineri care nu 
peste mult timp vor trece pra
gul vîrstei de 18 ani.

In sala clubului, frumos pa
voazată, s-au întîlnit tineri 
fruntași în producție de la U- 
zina Laminorul, de la F.C. Brăi
la, I.R.T.A., T.U.G., I.O.I.L.,
Arta lemnului, elevi din școli 
și din alte întreprinderi și in
stituții ale orașului Brăila. La 
această întîinire a luat cuvîn
tul tovarășul Zainea Constan
tin, prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc U.T.M. Brăila, 
care a vorbit tinerilor despre 
adîncile transformări petrecute 
în orașul Brăila și regiunea 
Galați în anii puterii populare. 
Apoi, în programul întîlnirii ti
nerilor de 18 ani, a urmat vi
zionarea unui Ulm documentar 
istoric și a Ulmului artistic 
„Vanea". Asemenea întîlniri au 
Ioc în aceste zile și în alte cen
tre din orașul Brăila, unde va 
avea loc sărbătorirea majora
tului. Din inițiativa comitetului 
orășenesc U.T.M., cu cei peste 
850 de tineri brăileni, aflați în 
pragul virstei de aur, s-au mai 
organizat pînă în prezent acți
uni de muncă patriotică la co
lectarea fierului vechi, săparea 
unor gropi pentru plantarea 
stîlpilor pentru iluminat fluo
rescent în oraș etc.

Întregul program de activi
tăți propus de organizația 
U.T.M. a se desfășura cu tine
rii care vor împlini în acest an 
18 ani, va face ca Ia festivita
tea propriu-zisă a majoratului, 
fiecare din ei să poată fi mîn- 
dru de rezultatele muncii sale.

SÄ-MI ÎNDEPLINESC 
DATORIA DE MUNCITOR

nul în 
ani, 
care 
multe 
multe 
am terminat școala pro-

I

T. OANCEA 
corespondentul 

„Scìnteti tineretului“ 
pentru regiunea Galați

A
mai 
vut 
rînd, 
fesională de petrol și chimie, 
devenind muncitor. Apoi, din 
luna august, am fost repartizat 
aici, la Rafinăria-Ploiești. De 
la începutul anului școlar sînt 
și elev la școala medie serală. 
Și tot anul acesta am avut 
bucuria să fiu socotit de co
lectiv printre fruntașii săi.

Un buchet de bucurii — iată 
viața mea în anul în care 
devin major. Cînd am intrat în 
rafinărie, încă de la poartă, de 
la panoul de onoare, m-au în- 
tîmpinat privirile din portrete 
ale muncitorilor fruntași. „Cum 
ați muncit ?" — îi întrebam în 
gînd. Răspunsul, l-am primit de 
la tovarășii mei de muncă Ion 
Preda, Constantin Grlgore, 
Gheorghe Moise și de la alți 
rafinori din secția în care lu
crez. Ei m-au ajutat să-mi ridic 
calificarea, să devin cît mai 
stăpîn pe meseria mea, să În
țeleg bine răspunderile pe care 
le am în această meserie.

De ce am amintit acest fapt? 
Pentru că atunci, în noaptea a- 
ceea, am înțeles mal deplin ce 
înseamnă a-ți face datoria de 
muncitor. Cu acest gînd — de 
muncă neobosită, de învăță
tură continuă — pășesc pragul 
celor 18 ani.

VASILE NAPCORI 
distilator-rafinor 

la secția dezbenzinare 
a Rafinăriei Ploiești

care împlinesc 18 
este un an în 
mi-am îndeplinit 
visuri și am a- 
bucurii. în primul

5,înt la vîrstă cînd visurile 
noastre cutezătoare în
cep să prindă viață. Și 

cum să nu fie așa, Cînd în pa
tria noastră porțile viitorului 
ne sînt larg deschise. Sint 
mîndră și plină de bucurie.că 
anii mei sînt de fapt anii în 
care s-a născut și a înflorit 
scumpa mea patrie, Republica 
Populară Romînă. Gîndurile 
mele se îndreaptă cu recuno
ștință către părintele drag, 
partidul, care a vegheat copi
lăria mea, făcînd-o fericită.

Este firesc ca în fața unui 
asemenea eveniment, majora
tul, să chibzuiesc cu multă 
seriozitate asupra răspunsului 
la o întrebare pe care ne-o pu
nem noi, elevii de 18 ani : „Ce 
sâ fiu ?“ îmi plac nespus de 
mult fizica, matematica. După 
ce voi absolvi școala medie, 
vreau să lucrez într-o uzină, 
să mă specializez în meseria 
de electrician sau strungar.

Pe muncitori i-arn cunoscut 
mai bine în anii de practică 
în uzină — școală a muncii so
cialiste. Aici în uzină, voi a- 
vea toate posibilitățile să-mi 
însușesc o bună experiență în 
meseria aleasă, o meserie care 
cere o mare răspundere, dar 
care îți dă și profunde satis
facții. Apoi mă voi înscrie la 
facultatea de 
sau mecanică ; 
ingineră.

Acestea sînt 
pentru împlinirea cărora voi 
munci cu întreaga mea pasi
une.

MELEG AURELIA 
elevă, clasa a Xî-a C. 

Școala medie nr. 3 Oradea

COLECTIVEI NOASTRE
SA DEVIN SPECIALIST DE 

IN ALTA CALIFICARE

Optsprezece anii-țl sînt, prieten drag. 
Mai de preț ce oare să-ți doresc 
Cînd o țară ți-a ieșit în prag 
Cu alaiul ei sărbătoresc î

Sărbătoare iă-ți astiel din orice zi, 
Să o treci cu-nsemnul roșu-n calendar. 
Cîntecu-nsoțească-ți pașii-oriunde-ai ii 
Veșnic prieten, veșnic temerar.

electrotehnică 
vreau să devin

dorințele mele,

Intîmpin săr- 
în casa mea 
încăpătoare,frumoasă și 

de curînd. 
membru al unei brigăzi de 
purtător de atelaje. De la

Împlinesc 18 ani, și pentru 
că și eu și cei de o vîrsfă 
cu mine Sîntem sărbătoriți, 

vreau să vă spun că bucuriile pe 
care noi, tinerii colectiviști le 
trăim se leagă strîns de realiză
rile gospodăriei colective în care 
muncim și învățăm, 
bătoarea majoratului 
nouă, 
durată

Sînt 
cîmp,
începutul anului am efectuat 200 
zilejnuncă. în ele am pus drago
stea mea pentru gospodărie, pen
tru oamenii care mă înconjoară. 
Gospodăria colectivă este pentru 
mine locul în care pot să-mi fac 
o viață frumoasă.

învăț, citesc, dorința mea este ca 
la temelia întregii mele munci în 
gospodărie să stea știința. Cred că 
a-ți iubi colectiva înseamnă toc
mai acest lucru : să muncești cu 
pasiune, sa înveți mereu lucruri 
noi, să-i ajuți pe tovarășii tăi, 
să muncești oriunde este nevoie 
de tine. Acum la sărbătoarea ma
joratului meu pof spune cu 
mîndrie: gospodăria colectivă este 
casa noastră cea mare la înflori
rea căreia particip cu toate pu
terile mele.

-am născut și am crescut 
în regiunea Argeș. Pă
rinții mei sînt colectiviști 

în comuna Valea Mare, raio
nul Slatina. Am făcut școala 
elementară în sat și școala me
die la Slatina. Încă din școala me
die am îndrăgit meseria de con
structor. Sînt puține luni de cînd 
am devenit student al Facultății de 
construcții a Institutului politehnic 
din lași. Visul meu drag începe să 
se înfăptuiască. Urmînd sfatul ca
drelor didactice, îndemnurile or. 
ganitației U.T.M. am hotărît ca în 
timpul cît voi fi student, să-mi în
sușesc temeinic toate cunoștințele 
predate de tovarășii profesori, să 
fiu disciplinat, să mă achit conști
incios de sarcinile obștești încre
dințate. Am înțeles că prima și 
cea mai de seamă îndatorire a 
mea este învățătura. Prin aceasta 
vreau să răspund grijii cu care 
partidul crește fînăra noastră ge
nerație, posibilităților pe care le 
avem noi studenții de a ne pre
găti pentru a deveni specialiști de 
nădejde ai societății socialiste. In 
institutul nostru sînt aproape 1 000 
de sfudenfi care în acest an trec 
pragul majoratului. Gîndurile noa
stre, ale tuturor, sînt aceleași: să 
învățăm necontenit, să ne formăm 
un înalt nivel de cunoștințe poli
tice și profesionale care să ne a- 
jufe să muncim cu competență, 
oriunde patria va avea nevoie de 
noi.

Cugetul să-ți iie treaz și nepătat, — 
Cer de vară matur și senin.
Să te dărui vieții noastre ne-ncetat 
Ca-ntr-o bătălie, pe deplin.

Nimb și frumusețe dragostea să-ți dea. 
Precum lunii soarele-n albastre seri, 
Ca să-ți fie viața ta asemenea 
Intloritelor livezi de meri.

Și-n acest decembre anii să-ți aduni 
Și să-i împletești, îniloritori. 
Intr-ale Republicii cununi
Azi de ziua-naltei sale sărbători.

orașul Turnu Seüerin

FLOREA LIȚI 
colectivist 
Segarcea

GHEORGHE BERECHET 
student în anul I la Facultatea 

de construcții a Institutului 
politehnic din Iași

Sintern la Turnu Se
verin. Sala I. C. Frimu 
este pregătită să-și pri
mească invitații. Sărbă
toriții sînt înfîmpinați 
încă din prag de frun
tași în producție, mai
ștri, tineri care nu cu 
mulți ani în urmă au 
trăit aceleași momente 
emoționante prilejuite 
de sărbătoarea majora
tului.

Sînt aici, părinți, mun
citori, elevi care, deși 
în activitatea cotidiană 
au preocupări deosebi
te, au venit la această 
seară cultural-educativă, 
pentru ca împreună să 
deslușească mai bine 
semnificația acestui eve
niment unic în viața ori
cărui tînăr.

A vorbit tovarășul 
Marinoiu Ion, deputat

în Marea Adunare Na
țională. în cuvinte emo
ționante el a arătat gri
ja și căldura cu care 
partidul înconjoară tînă- 
ra generație, minuna
tele condiții de muncă 
și de viață create de 
regimul democrat popu
lar tineretului nostru.

Apoi, pe scena fru
mos împodobită, și-a 
făcut apariția un grup 
de băieți și fete îmbră- 
cați în frumoase costu
me naționale. Este e- 
chipa artistică de la 
IPROFIL care pentru a- 
ceasfă seară a pregătit 
un program special de

dicat celor ce împli
nesc 18 ani.

...La 
zile i

i numai cîteva 
o nouă înfîlnire. 

De data aceasta gazde
le sînt tinerii din orga-

nizația U.T.M. a între
prinderii cinematografi
ce. în plină toamnă aici 
e primăvară. Primăvara 
celor 18 ani.

...La Uzinele meca
nice din Turnu Severin 
aproape 150 de tineri 
își serbează anul ace
sta majoratul. Pentru ei, 
organizația U.T.M. a 
manifestai o grijă deo- 
sebifă. Au fost antrenați 
înfr-o serie de acțiuni 
ale tineretului ca : în
frumusețarea uzinei, a- 
plicarea pe scară largă 
a inițiativei tinerilor de 
la Uzinele Tudor Vladi- 
mirescu din Capitală, 
sfrîngerea fierului vechi. 
Numai în ultimele săp- 

tămîni, de aici au luat 
drumul spre oțelăriile 
patriei peste 150 tone 
fier vechi.

In frumosul club, Pa
tria, au avut loc două 
reuniuni pentru cei de 
18 ani la care aceștia 
s-au întîlnit cu munci
tori mai în vîrstă din 
uzină, maiștri, ingineri. 
S-au recitat poezii, s-au 
cîntat cînfece din fol
clorul nou, cîntece re
voluționare.

Astfel de acțiuni in
teresante, cu un bogat 
conținut educativ îi aju
tă pe tineri să pătrundă 
însemnătatea acestui 
moment unic al vîrstei 
de 18 ani, să prețuiască 
și mai mult anii lor fru
moși, să înțeleagă drep
turile și îndatoririle spo
rite.

V. BARAC 
corespondentul „Scîn- 
teii tineretului“ pen
tru regiunea Oltenia



Solemnitatea dezvelirii
monumentului dr. Petru Groza

Cuvintarea tovarășului
Gheorghe Apostol

Dragi tovarăși,

Monumentul pe care-1 inau
gurăm astăzi este un omagiu 
adus doctorului Petru Groza — 
eminent om de stat, fiu devo
tat al patriei noastre, care și-a 
consacrat întreaga sa viață 
luptei neobosite pentru demo
crație și progres social, pentru 
propășirea țării. Punîndu-și 
clocotitoarea sa energie și pu
tere de muncă în slujba celor 
mai înalte idealuri ale maselor 
populare, Petru Groza a ră
mas pentru totdeauna în isto
ria poporului romîn ca o fi
gură luminoasă a unui patriot 
înflăcărat.

Trăind într-o perioadă de 
puternice frămîntări social- 
politice, ca urmare a jefuirii și 
exploatării sîngeroase a mun
citorilor și țăranilor de către 
fostele clase stăpînitoare, Pe
tru Groza a ales calea justă a 
luptei pentru fericirea po
porului. Dîndu-și seama de 
caracterul reacționar al poli
ticii partidelor burghezo-mo- 
șierești — și începînd să stu
dieze „pentru a găsi — așa 
cum el însuși spunea — o 
nouă orientare care să cores
pundă intereselor reale ale 
poporului romîn“, — el s-a ală
turat forțelor sociale înain
tate în frunte cu clasa munci
toare tocmai în perioada 
luptelor eroice din februarie 
1933 ale ceferiștilor și petro
liștilor.

Groza a cunoscut bine, prin 
legăturile sale strînse cu ma
sele, condițiile grele de viață 
ale clasei muncitoare lipsite 
de drepturi, ale țărănimii je
fuite de moșieri și chiaburi. 
Apropiindu-se tot mai mult 
de Partidul comunist, Petru 
Groza s-a convins de puterea 
și capacitatea organizatorică 
a clasei muncitoare și a în
țeles că țărănimea nu-și va 
putea asigura eliberarea soci
ală decît numai în alianță și 
sub conducerea clase, munci
toare.

Frontul Plugarilor, înteme
iat de Petru Groza în aceste 
împrejurări istorice, a devenit, 
mai ales după Eliberare, o 
largă organizație 
care în întreaga 
a urmat Partidul 
a

țără- 
reali- 
Petru

a ■ țărănimii, 
ej activitate 
comunist, șl 

adus o contribuție impor
tantă la făurirea alianței din
tre clasa 
nime.

Poporul 
prețuire 
dusă de Petru Groza împotriva 
fascismului.

In momentele grele, cînd 
rerțeie feăfițiortafte pregăteau 
calea venirii fascismului la 
cîrma ■ țării șl apoi după in
staurarea dictaturii militaro- 
fasciSte și aruncarea Romîniei 
în războiul antisovietic, el a 
răspuns printre primii che
mării adresate de P.C.R. tutu
ror forțelor patriotice.

Deși nu a fost membru de 
partid, Petru Groza, văzînd în 
Partidul comunist luptătorul 
cel mai hotărît și consecvent, 
conducătorul încercat al luptei 
poporului romîn pentru apă
rarea libertăților democratice, 
a independenței naționale, s-a 
încadrat în lupta forțelor pa
triotice pentru eliberarea țării 
de sub jugul 
alăturarea la 
ristă.

Revoluția 
început 
armată de la 23 august 1944, 
a descătușat energiile crea
toare ale maselor muncitoare 
de la orașe și sate și a im
primat un nou curs întregii 
dezvoltări economice, sociale 
și politice a țării.

îndată după Eliberare, cînd

muncitoare și țără-

romîn dă o înaltă 
luptei neîmpăcate

fascist și pentru 
coaliția antihitle-

populară, care a 
odată cu insurecția

partidul ridică masele 
nești la lupta pentru 
zarea reformei agrare, 
Groza. aflîndu-se în fruntea 
Frontului Plugarilor, a adus 
un aport de seamă în înfăp
tuirea acestei acțiuni revolu
ționare.

In focul luptei pentru îm
părțirea pămînturilor moșie
rești țăranilor fără pămînt sau 
cu pămînt puțin s-a închegat 
alianța dintre clasa munci
toare și țărănimea muncitoare, 
care a devenit apoi baza trai
nică, de neclintit, a regimului 
democrat-popular. Petru Groza 
a văzut în politica justă a P C. 
garanția asigurării victoriei 
maselor țărănești în lupta pen 
tru pămînt.

încă în noiembrie 1944, re- 
ferindu-se la aceasta, el spu
nea : „Este vorba de viața a- 
cestei țări și tocmai de aceea 
trebuie să lucrăm împreună 
cu proletariatul țării reprezen
tat, de Partidul comunist“.

La 6 martie 1945, doctorul 
Petru Groza devine președin
tele primului guvern demo
cratic din istoria Romîniei. El 
depune o activitate rodnică 
pentru înfăptuirea politicii 
partidului de refacere și dez
voltare necontenită a țării, 
cîștigîndu-și merite însemnate 
în opera de făurire și consoli
dare a regimului democrat- 
popular. încrezător^ în capaci
tatea creatoare a clasei mun
citoare, a țărănimii și intelec
tualității, el a fost convins că 
numai socialismul va asigura 
progresul 
va ridica 
nivelul de 
celor mai

Militînd 
continua întărire a frăției din
tre poporul romîn și minorită
țile naționale, Petru 
luat parte activă la 
irea politicii P.C.R. 
problema națională.

Prin aceasta și-a cîștigat 
dragostea și stima tuturor oa
menilor muncii fără deosebire 
de naționalitate.

In funcțiile de înaltă răs
pundere pe care le-a ocupat la 
conducerea statului romîn, ex- 
primînd năzuințele poporului, 
Petru Groza a muncit neobo
sit pentru promovarea politi
cii de apărare și menținere a 
păcii în lume, de întărire ne
contenită a prieteniei cu Uni
unea Sovietică și cu popoarele 
celorlalte țări socialiste, s-a 
ridicat împotriva politicii a- 
gresive a imperialismului, 
pentru coexistență pașnică în
tre toate statele cu orînduiri 
sociale diferite.

Pentru calitățile sale deose
bite și pentru meritele mari 
pe care ]e-a avut în lupta pen
tru libertatea și propășirea 
patriei, întregul nostru popor 
îi păstrează o vie amintire.

Monumentul pe care îl dez
velim astăzi este un simbol 
modest al înaltei prețuiri pe 
care partidul și poporul o a- 
cordă memoriei doctorului 
Petru Groza.

Omagiul cel mai de preț pe 
care-1 putem aduce memoriei 
lui Petru Groza - spunea to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej — este acela de a munci cu 
și mai multă energie pentru 
victoria cauzei poporului mun
citor, căreia el i-a consacrat 
cu abnegație toate eforturile 
pînă în clipa cînd a încetat să 
bată inima sa nobilă.

întregul popor luptă cu en
tuziasm pentru realizarea mă
rețelor sarcini stabilite de cel 
de-al III-lea Congres, înfăptu
iește cu însuflețire politica

partidului și guvernului de 
dezvoltare continuă a econo
miei și culturii tării. Victoria 
definitivă a socialismului, cons
fințită prin încheierea colec
tivizării agriculturii, a deschis 
noi perspective și a dat un pu
ternic avînt muncii creatoare

a poporului pentru desăvîr- 
șirea construcției socialiste.

Pășind înainte pe drumul 
unui viitor tot mai luminos, 
poporul romîn, noi, înfăptuim 
năzuința pentru care a militat 
înflăcăratul patriot, dr. Petru 
Groza.

Cuvintarea tovarășului
Miron Belea

Prin grija partidului și gu
vernului, în semn de omagiu, 
— a spus vorbitorul — dezve
lim azi monumentul închinat 
figurii luminoase a doctorului 
Petru Groza, mare și credin
cios fiu al poporului romîn.

Pe acest loc unde ne aflăm 
acum, în urmă cu aproape 30 

ne-am întrunit peste 
. plugari de pe me- 

Hunedoarei și Ză-

necontenit ai țării, 
poporul romîn la 

viață și cultură al 
avansate țări.

neobosit pentru

Groza a 
înfăptu- 
privind

de ani, i 
zece mii 
leagurile 
rândului. 

Era un 
i eroicelor

Griviței Roșii, conduse cu a- 
tîta înțelepciune și patriotism 
fierbinte de tovarășul Gheor- 

l ghe Gheorghiu-Dej, al cărui 
nume țara începuse să-1 cu
noască bine încă de pe atunci, 

l Grivița Roșie zguduise ca 
un năprasnic cutremur, pînă 
la temelie, întreaga rînduială 
a exploatatorilor din Romînia. 

De pe această piață, la 18 
aprilie 1933, la îndemnul ma
relui val organizat al luptelor 
muncitorești, conduse de Parti
dul Comunist Romîn, plugarii 
Hunedoarei și Zărandului, ale 
căror suferințe și mizerie erau 
mai negre decît cărbunele, 
și-au ridicat glasurile, pline de 
mînie, hotărîți să pornească 
la luptă alături de clasa mun
citoare, împotriva marelui ca
pital și a marilor proprietari 
de pămînt.

Ne-am strîns 
ința de a rupe 
tru totdeauna 
burgheze care 
minciunii și puterii, jefuiau cu 
schimbul țara fără milă și ru
șine, lăsînd în vetrele pluga
rilor numai jale, lacrimi și 
durere.

Glasul vrednicilor urmași ai 
lui Horia care-și strigau pă
sul : „Vrem o lume nouă“, s-a 
unit atunci cu inima Și glo
durile doctorului Petru Groza.

Om luminat, Petru Groza a 
înțeles bine că, în istoria 
luptelor pentru libertate și o 
viață mai bună, țărănimea a 
avut mai multe înfrîngefi și 
mai puține victorii, tocmai, 
pentru că i-a lipsit un condu
cător priceput și departe vă
zător — proletariatul, în frun
te cu Partidul său revoluțio
nar.

Răboajele vremii și uriașul 
.. rpormînt format din trupurile 

celor peste 11 000 de țărani, 
uciși mișelește în 1907 de mina 
criminală burghezo-moșiereas- 
că. vorbesc îndeajuns despre 
aceaăta.

împreună cu tovarășii lui 
apropiați, fondatori ai Frontu
lui Plugarilor, doctorul Petru 
Groza a militat necontenit pen
tru ca în această organizație 
a mulțimii satelor să așeze la 
temelia luptei sale, ca o stea 
călăuzitoare, făurirea și întă-

răspuns la chemarea 
lupte ale muncitorilor

atunci cu vo- 
odată și pen- 
cu partidele 
la adăpostul

rirea alianței cu clasa munci
toare pe calea dătătoare de 
viață arătată de nemuritorul 
Lenin.

Vorbitorul a caracterizat 
activitatea Frontului Plugari
lor. Apoi a continuat: O boa
lă cumplită l-a răpit pe Petru 
Groza la 7 ianuarie 1958, 
nemai ajungînd să vadă cu 
ochii săi acele neuitate zile de 
aprilie ale lui 1962, cînd, 
simbolic. 11000 din cei mai 
buni fii ai țării, avînd man
datul patriei întregi, au con
sfințit pentru vecie victoria so
cialismului la sate, această 
măreață și nouă afirmare isto
rică a poporului nostru, pen
tru care Petru Groza a luptat 
cu neclintită convingere.

După ce a evocat lupta doc
torului Petru Groza pentru 
prietenia cu Uniunea Sovie
tică, pentru unitatea de luptă 
a forțelor democratice împo
triva fascismului și a războiu
lui hitlerist. pentru pace și 
prietenie între popoare, tov. 
Miron Belea a spus :

Dezvelind acest monument, 
în inima unei regiuni cu a- 
dînci și bogate tradiții revo
luționare de luptă, simțirea ne 
este cuprinsă de îndreptățită 
mîndrie pentru trecutul glo
rios pe care îl evocăm și pre
zentul atît de minunat al zi
lelor de azi pe care le trăim 
noi, cărora ne este dată feri
cirea de a împlini visul pen
tru care și-au dat viața cei 
mai buni fii ai poporului.

Generația mea participă la 
construirea socialismului, ge
nerațiile ce ne urmează vor 
construi comunismul.

Cîrmaciul nostru este sigur. 
Este sigur fiindcă este încer
cat, călit și înțelept, născut din 
inima și sîngele poporului 
nostru. Este Partidul Muncito
resc Romîn pentru care grija 
față de țară și popor este cea 
mai înaltă lege.

Partidul a crescut și ne-a 
dat în fruntea țării conducă
tori vrednici și încercați. A- 
vem în fruntea partidului și 
statului pe iubitul nostru con
ducător tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a cărui viață 
a fost și este dăruită, în în
tregime cu dragoste și 
profund patriotism, țării și 
poporului nostru.

în jurul partidului, în jurul 
Comitetului Centrai, în frunte 
cu tovarășul Dej, de la mic la 
mare, de la tînăr la bătrîn, 
țara întreagă face' zid de ne
clintit, înălțîndu-se prin mun
ca plină de avînt a tuturor 
fiilor ei, tot mai mîndră, spre 
lumină și belșug.

Cu aceste gînduri cinstesc 
memoria doctorului Petru 
Groza toți cei ce l-au cunos
cut și l-au iubit.

Țesăfoarea Emilia Dumitrescu 
de la 
roșie“ 
elevei 
Școala 
cum se 
a suveicilor di

întreprinderea. „Flamura 
din Capitală explică 
Eugenia Dinu de la 

profesională Dîmbovița, 
face încărcarea corectă 

la războaiele 
de țesut.
Foto: AGERPRES

SIMPOZIOANE
Vineri au început la Timi

șoara lucrările unui simpozion 
în probleme actuale de astro
nomie, organizat de Societatea 
de științe matematice și fizice 
din R. P. Romînă în colabo
rare cu Universitatea din Ti
mișoara.

Participă oameni de știință 
și cercetători de la Observa
torul Astronomic din Bucu
rești, precum și cadre didac
tice din centrele universitare 
Cluj, Iași și Timișoara, profe
sori din școli medii din toate 
regiunile țării care predau 
astronomia. In prima zi a lu
crărilor au fost prezentate mai 
multe referate de specialitate 
după care participanții au vi
zitat Observatorul Astronomic 
din localitate.

★
Vineri seara în sala Casei 

prieteniei romîn-osovietice din 
Capitală a avut loc simpozio
nul „Contribuții ale savanți- 
lor romini la progresul știin
ței mondiale“.

Numeroși oameni ai muncii 
au ascultat expunerea acad. 
N. Gh. Lupu, acad. Miron Ni- 
colescu și prof. univ. Eugen 
Angelescu, membru corespon
dent al 
mine.

Academiei R. P. Ro-

Cuvintarea tovarășului
Mihail Ghelmegeanu

Mihail
Sta- 

care a

Ieri a părăsit Capitala, ple- 
cînd spre patrie, delegația 
conducerii centrale a Federa
ției Sindicatelor Libere Ger
mane, condusă de tovarășul 
Rolf Berger, vice-președinte al 
Federației, care la invitația 
Consiliului Central al Sindi
catelor din R. P. Romînă ne-a 
vizitat țara.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost conduși de 
tovarășii Vasile Mușat. vice
președinte al C.C.S., Aurel Ar- 
deleanu, secretar al C.C.S., de 
activiști ai C.C.S.

A fost de față Wilhelm Bick, 
ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Democrate Germane în R. P. 
Romînă.

★
Ambasadorul Greciei în R.P. 

Romînă, Alexandre Cimon 
Argyropoulo, a oferit vineri 
seara în saloanele ambasadei 
o recepție cu prilejul deschi
derii la București a Expoziției 
de artă plastică contemporană 
din Grecia.

★
Vineri seara, la Casa uni

versitarilor din Capitală a 
avut loc, sub auspiciile Insti
tutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, o 
seară culturală finlandeză.

Cu acest prilej, arh. Anton 
Moisescu, secretar al Uniunii 
arhitecților, a împărtășit im
presii de călătorie din Fin
landa. Artiștii emefiți Beate 
Fredanov și Septimiu Sever 
au recitat din lirica finlan
deză. Iolanda Mărculescu, ar
tistă emerită, Agatha Dru- 
zescu, Nicolae Brînduș, Nico- 
lae Șarpe și Constantin Dimi- 
triu — laureați ai celui de-al

VlII-lea Festival mondial al 
tineretului și studenților de la 
Helsinki, au interpretat cînte- 
ce de Sybelius, Enescu, Hanni- 
kainen, Jora.

Au participat reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, oameni de artă și cul
tură, ziariști.

A fost de față V. Vesa Hiek- 
kanen, însărcinat cu afaceri 
al Finlandei în R. P. Romînă 
și alți membri ai ambasadei.

★
După piesele „Febre“ de H. 

Lovinescu și „Dacă vei fi în
trebat“ de Dorel Dorian, co
lectivul Teatrului de Stat din 
Tg. Mureș a prezentat vineri 
cea de-a treia premieră a sta
giunii „Poveste din Irkutsk“ 
de A. Arbuzov.

Piesa a fost montată în re
gia lui Harag Gyorgy.

★
Pe scena Teatrului de Stat 

din Pitești a fost prezentată 
vineri în premieră piesa „O- 
rașul viselor noastre“ de dra
maturgul sovietic A. Arbuzov. 
Piesa a fost pusă în scenă de 
regizorul Ianis 
scenografia este 
Elena Veakis.

★
La Casa de 

Medgidia au 
patru cercuri artistice: de 
pictură, vioară, acordeon și 
balet. Aceste cercuri sînt frec
ventate de peste 100 de tineri 
muncitori și elevi din oraș, 
precum și de fii ai colectiviș
tilor din satele vecine. în pre
zent, pe lîngă casele de cul
tură din regiune funcționează 
22 de cercuri artistice.

Luînd cuvîntul tov, 
Ghelmegeanu a spus : 
tuia închinată aceluia 
fost iubitul nostru Petru Groza, 
la Deva, de care el s-a simțit 
legat ca un pămîntean al a- 
cestui ținut, al Hunedoarei, 
va aminti totdeauna de împli
nirea rodnică a unei vieți de 
om.

Demascînd multe din nea
devărurile, ipocriziile și nele
giuirile regimurilor trecute, 
Petru Groza a înțeles că soar
ta celor ce muncesc în cuprin
sul țării noastre îi pune cot 
la cot fără deosebire de națio
nalitate. El s-a îndreptat spre 
socialism din iubire de oa
meni, din iubire de popor, din 
adîncul lui patriotism, atît de 
legat de lupta eroică a celor 
asupriți și exploatați de cei 
puțini din pătura de sus.

Vorbitorul a subliniat fap
tul că Petru Groza năzuia spre 
făurirea unui viitor de înflo
rire și fericire socială pentru 
popor, un viitor de civilizație 
înaintată pe care îl poate asi
gura socialismul, așa cum îl 
simțim și îl vedem cu ochii 
noștri astăzi.

Gîndindu-se la viitor, Petru 
Groza a prețuit generațiile ti
nere care se ridică la viață. 
Pentru stimularea lor, în 
timpul cînd a deținut posturi

de răspundere, s-a silit cu 
rîvnă să valorifice unele din 
marile figuri ale științei și 
tehnicii romînești, care au 
adus mîndrie pentru întreaga 
noastră 
creațiile 
preciate 
țării.

Plecîndu-și urechile la preo
cupările și frămîntările po
porului nostru, Petru Groza a 
luat parte la lupta organizată 
de partid, însușindu-și politica 
partidului, pentru răsturnarea 
vechiului regim, alungarea 
monarhiei, instaurarea Repu
blicii Populare Romîne, cons
truirea statului nostru demo
crat-popular și trecerea Ia în
făptuirea sarcinilor mărețe ale 
revoluției socialiste.

El nu a apucat să vadă în 
primăvara însorită a acestui 
an mărețul eveniment istoric 
din viața poporului nostru — 
terminarea colectivizării la 
sate, — dar n-a avut un ceas 
de odihnă pentru a contribui 
ca țărănimea, ajutată de 
tovarășul ei de nădejde — cla
sa muncitoare, — să pășească 
pentru totdeauna pe calea în
floritoare și îmbelșugată a 
prosperității.

.Vie să fie amintirea lui Pe
tru Groza în mijlocul poporu
lui muncitor din țara noastră!

țară, prin munca și 
lor, cunoscute și a- 

dincolo de hotarele

Veakis, iar 
semnată de

cultură din 
fost înființate 
artistice :

(Agerpres)

Vă scriu pentru 
pznnă oară

a întotdeauna în
torci grăbit plicu
rile și citești adre
sa celor ce le-au 
trimis redacției. 
Nume cunoscute : 
Teodor Crișan, co

muna Răpsig, raionul Gura- 
honț. Cine-i Tudorică ? Un tî
năr colectivist care 
să-i scape nimic din 
petrece în comună, 
lua scrisorile Iui pe 
am citi, ca într-o carte, trans
formările petrecute în viața a- 
cestui sat, lupta oamenilor de 
aici pentru a smulge pămîntu- 
lui recolte tot mai bogate. Iată 
și un plic de Ia Ion Fieraru — 
muncitor Ia Întreprinderea de 
prefabricate „Progresul" din 
Capitală. Intenționat am cău
tat prima lui scrisoare din a- 
nul 1962. Titlul e semnificativ : 
„Prima zi de muncă în noul 
an". Și ultima : „Întreprinderea 
noastră și-a realizat planul pe 
anul 1962 cu 27 de zile înainte 
de termen". Și cîfi asemenea 
corespondenți voluntari nu 
trimit zilnic ziarului nostru 
vești proaspete despre faptele 
de muncă cotidiene ale tineri
lor din diferite colturi ale ță
rii 1

Dar printre aceste nume sînt 
multe încă necunoscute nouă. 
Constantin Goia, Cîmpina. Deo
camdată... atît. Cînd desfaci 
însă plicul faci cunoștință cu 
noul prieten. „Vă scriu pentru 
prima oară. Vreau să devin și 
eu corespondent voluntar. Sînt 
elev Ia Grupul școlar de ener
gie electrică din Cîmpina și 
sînt utemist. Rîndurile mele 
poale nu sînt meșteșugite ca 
într-un articol de ziar, dar fap
tul petrecut în noaptea aceea, 
oamenii pe care i-am cunoscut 
atunci, m-au impresionat.

...De două săptămîni ploua 
continuu. Apa rîului care ali
mentează termocentrala Cîmpi
na aducea la vale resturi de 
lemne. La 3 noaptea, din cau
za acestora, grătarele s-au în
fundat și două mașini s-au o- 
prit. Maistrul Ion Ciută, care 
era de serviciu, a chemat la el 
pe membrii brigăzii pentru a 
se sfătui. Împreună au hotărît 
să desfunde urgent grătarele. 
Cîțiva au plecat pe la casele din 
împrejurimi să ceară o mînă de 
ajutor. Nu a trecut o oră și la 
locul cu pricina au sosit nu
meroși oameni, fiecare 
cupat de punerea în 
a celor două mașini, 
făcut cunoștință cu 
Ștefan Buiculescu, 
Gheorghe, muncitorii 
ghe Vlaicu, Alexandru 
și mulți alții, care în noaptea 
aceea au muncit neobosit ca 
termocentrala să lucreze din 
nou cu întreaga ei capacitate".

Scrisoarea este scurtă, 
semnificativă. Autorul ei,

nu lasă 
ceea ce se 
Dacă am 
ultimul an

preo- 
iuncfiune 
Aci am 
utemișlii 

Ștefan 
Ghéor-

Radu

tînăr, aproape un copil, a rela
tat în cuvinte simple unul din 
faptele celor de la care învață 
meseria de electrician...

Dar și Gheorghe Niculae, co
lectivist în comuna Gostinu, 
raionul Giurgiu, scrie pentru 
prima oară. Ne spune sincer că 
nu a scris pînă acum vreo 
scrisoare. Chiar niciunei prie
tene. Abia a împlinit 15 ani. 
Ce l-a îndemnat pe Gheorghiță 
sä scrie ziarului ? O spune și 
titlul primei scrisori: „Gheor
ghe Dragomir s-a întors în sat". 
Dar cine e Dragomir și unde a 
pribegit pînă acum de i se face 
o asemenea primire ? Cînd a 
spus că vrea să se facă pro
fesor, copiii de-o vîrstă cu el 
au făcut haz. Nu-1 credeau. Dar 
Gheorghe Dragomir s-a făcut 
mare și a umblat la școli su
perioare în București. A lipsit 
din sat mulfi ani. A terminat 
Institutul „Maxim Gorki” și a

Răsfoind scrisorile
sosite la redacție
cerut să meargă în satul lui, 
de pe malul Dunării. Cei care 
odinioară nu credeau că va 
deveni profesor, l-au salutat a- 
cum cu căldură spunîndu-i: 
„Bine ai venit tovarășe profe
sor l" Și dacă ar fi numai atît. 
La școală noul profesor mun
cește conștiincios. Apoi, îl 
găsești Ia gospodăria colectivă 
stînd de vorbă cu sătenii, Ia 
cămin dînd o mînă de ajutor 
la repetițiile formațiilor artis
tice, îl întîlnești pretutindeni, 
iar de cîteva săptămîni a fost 
ales secretar al organizației 
U.T.M. din comună. Mare cin
ste pentru un intelectual al sa
tului nostru 1

Dar să facem și alte cunoș
tințe. De data aceasta cu doi 
viitori corespondenți voluntari: 
ion Muscaru și H. Varvara, 
maiștri horticultori.

Au terminat de cîteva luni 
școala de maiștri horticultori. 
Acum lucrează la gospodăria 
de stat Traian, din raionul Ba
cău. Ne scriu despre o... co
moară. Da, despre o adevărată 
comoară ! Au descoperit-o mun
citorii gospodăriei în Dealul 
Godovanei. Sute de hectare nu 
produceau nimic. Oamenii însă, 
în frunte cu comuniștii, au ho
tărît ca aceste dealuri să devi
nă roditoare. Și într-adevăr ele 
vor rodi. Au fost amenajate 
terase mai întîi pe 60 de hec
tare, apoi pe 240, iar acum pe 
340. Un uriaș amfiteatru pe 
care au fost plantați pomi fruc
tiferi. Corespondenții ne scriu 
cu multă căldură despre comu-

a-

nistul Vasile Purice care lu
crează neobosit cu tractorul Ia 
amenajarea teraselor, despre 
inginerul Alexandru Dănilă și 
mulți alții. Despre ei însă nu 
scriu nimic. Cu toate că cei 
doi tineri maiștri au muncit și 
ei cu rîvnă la amenajarea noii 
livezi de pe dealul Godovanei 
care va aduce anual un venit 
de cîteva milioane lei. Intr-a
devăr, o comoară!

Scrisoarea care urmează
cum e destul de lungă. Are 
vreo 6 pagini, scrise mărunt, 
îngrijit. Ne-o trimite Corneliu 
Popescu, lăcătuș la Depoul de 
locomotive C.F.R. Piatra Olt.

Din primele rînduri nu poți 
înțelege ce anume vrea tînă- 
rul corespondent. „Vă rog să 
mă scuzați că vă adresez dum
neavoastră această primă scri
soare. In ea e vorba despre un 
tînăr muncitor și elev seralist 
care... s-a împrietenit cu o fată. 
Da, o prietenie adevărată. Ea 
însă are mai multă carte decît 
el. Cred că înțelegeți despre 
ce e vorba".

Da, am înțeles 1
„El se străduiește s-o ajungă 

din urmă cu învățătura, ea îl 
ajută. Amîndoi sînt hotărîți să 
realizeze în viață lucruri mari. 
Să învețe, să muncească, să-și 
întemeieze un cămin fericit".

Nici Ștefan Șerbănescu nu a 
scris vreodată ziarului, 
lucrează pe Șantierul 
centralei de pe Argeș. Viața 
de șantier, eroismul de fiecare 
zi al constructorilor de aici, 
l-au îndemnat să aștearnă pe 
hîrtie cîteva rînduri despre a- 
cești făurari ai marii hidrocen
trale : „Eu lucrez la atelierele 
centrale de auto. La noi 
deschis un curs de ridicarea ca
lificării profesionale. Cînd s-a 
anunțat crearea cursului, mal 
toți muncitorii, vîrstnici și ti
neri, au mers la inginerul Ion 
Antoniu și au cerut să fie în
scriși. Acum toți învață. Am 
început de la lucruri mărunte, 
țar acum facem 
conică, ca la un 
Stitut.

Vreau să fiu 
voluntar, să 
oamenii care 
făcîndu-le să 
tre paletele 
să vă scriu despre oamenii care 
aduc lumina, căci așa li se spu
ne constructorilor de aici...".

Pe masă mai Mht multe scri
sori. Și toate încep cam așa 
„Vă scriu pentru prima oară" : 
„E prima mea scrisoare din 
activitatea de corespondent vo
luntar”... Și mîine vor veni cu 
siguranță altele.

Dar și celor amintiți mai sus, 
și Floricăi Chirilă din Oradea, 
și lui Popovici Alexandru din 
Cluj, Simion Hadzi din Sucea
va, Vasile Otopeanu din Bucu
rești, Andrei Bălan din Satu- 
Mare, Liță Mihai din Poarta 
Albă și tuturor celorlalți le 
spunem: ne bucură nespus ho- 
tărîrea voastră de a deveni co
respondenți voluntari și vă u- 
răm din toată inima mult succes 
în această frumoasă muncă 1

Acum
Hidro-

s-a

fizică și me- 
adevărat in-

La biblioteca clubului „23 August“ 
din Ploiești au sosit cărți noi. 

Cititorii își aleg...

( Agerpres)

GH. NEAGU

~“«w«

corespondent 
vă scriu despre 
îmblînzesc rîurile, 
se strecoare prin- 
uriașelor turbine,

1
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Consfătuirea 
teatrelor 

de păpuși
Vineri s-au încheiat la Iași 

lucrările consfătuirii teatrelor 
de păpuși din țară. Timp de 
trei zile, cît a ținut consfătu
irea, artiști ai acestor teatre și 
autori dramatici au dezbătut 
probleme privind îmbunătă
țirea dramaturgiei originale 
pentru teatrele de păpuși, 
stringerea legăturii dintre 
teatre și autori, înnoirea con
tinuă a creației în acest do
meniu în vederea realizării 
unor spectacole de actualitate, 
educative, de înaltă ținută ar
tistică.

(Agerpres)

Meciul Petrolul 
selecționata orașului Leipzig 

va avea loc la Budapesta

Federația maghiară de fot
bal, care organizează cel de-al 
treilea meci dintre Petrolul 
Ploiești și selecționata orașu
lui Leipzig, pentru „Cupa ora
șelor tîrguri“, a hotărît ca în- 
tilnirea să se desfășoare du
minecă 9 decembrie la Bu
dapesta și nu la Szeged 
cum fusese stabilit inițial. 
Jocul va începe ta ora 11 di
mineața (ora Budapestei) pe 
stadionul Hungaria și va fi 
condus de trei arbitri ma
ghiari. Fotbaliștii romîni care 
au plecat joi în R. P. Ungară 
se află la Budapesta unde 
au și efectuat un antrenament

Marea întrecere a talentelor
(Urmare din pag. I)

lului în genere, va avea numai 
de cîștigat, dacă va ști să în
corporeze întreg aportul de 
îndrăzneală creatoare pe care 
îl aduc aceste echipe și aces
te colective.

Peste cîteva săptămîni în
treaga umanitate va sărbători 
centenarul marelui om de 
teatru Konstantin Sergheevici 
Stanislavski. A luptat cu o no
bilă îndîrjire pentru o artă 
a adevărului vieții, exprima
tă cu sinceritate și cu o în
flăcărată putere de convinge
re. li privesc pe acești actori 
care învață de la marea uni
versitate a vieții noastre so
cialiste. Ceea ce mi se pare

în primul rină demn de sem
nalat, este adînca sinceritate, 
simplitatea mijloacelor de ex
presie, gingășia cuceritoare a 
gestului cotidian, și disprețul 
acestor actori pentru retorica 
falsă și gălăgioasă, pentru ges
tica deslănțuită, pentru tot ce 
formează, îndeobște, arsenalul 
cabotinului consumat. La te
melia simplității stă încrede
rea nealterată și candidă în 
mesajul operei interpretate, 
stă bucuria actorului de a trăi, 
încă o dată pe căile artei, fe
ricirea existenței sale libere și 
demne. Același Konstantin 
Sergheevîci Stanislavski obiș
nuia să spună unui actor, sur
prins într-o poză grandiloc
ventă : „te desminte viața“.

Marea calitate a artei, demon
strată de echipele ce se în
fruntă îw Competiția bienalei 
Caragiale, izvorăște din coefi
cientul de viață și de expe
riență, din această acoperire 
în aur pe care le-o dă viața 
trăită cu intensitate, clipă de 
clipă, la locul lor de muncă. 
Prinde viață, în acest chip, 
unul din dezideratele co
munismului : împletirea mun
cii, eliberată și privită ca o 
nobilă sarcină cetățenească, cu 
bucuria artei, înțeleasă ca un 
complement organic și plin 
de farmec al dinamicii noa
stre sociale. In sala de teatru 
unde are Ide competiția s-au 
stins luminile șt, emoționați,

asistăm la acea clipă fără pe
reche, cînd omul de pe scenă, 
sub grimă, trăiește înfrigura
rea primului cuvînt rostit. 
Niciodată emoția reală nu a 
putut fi măsluită, niciodată 
cuvîntul articulat, fără simți
re n-a putut fi luat drept mo
nedă autentică. S-a ridicat 
cortina și de pe scenă se 
transmite sălii o profundă 
tensiune, o participare intensă, 
o vibrație patetică.

Îmi simt ochii umeziți și aș 
voi să pot spune tuturor celor 
două mii de actori ce-și dis
pută laurii, după modelul 
urării cu care începeau la A* 
tena jocurile dionisiace : „suc
ces tuturora, iar celui mai 
bun, triumful I

Foto: AGERPRES

•Astăzi, de la ora 19,30, sala Floreasca va găzdui meciul retur dintre 
echipele feminine de handbal Rapid București și Spartacus Budapesta, 
conțină pentru „Cupa campionilor europeni". După cum se știe, în pri
mul joc, disputat la Tata, echipa Rapid a terminat învingătoare cu sco
rul de 4—2 (3—1).

• In cadrul campionatului cat. A de fotbal, duminică se vor desfășura 
3 întîlniri restanțe. In Capitală, pe stadionul Republicii va avea loc un 
cuplaj : Rapid — Crișana Oradea (ora 12,15) și Dinamo — Steagul Roșu 
Brașov (ora 14). Al treilea joc se dispută la Cluj și va opune echipei 
Știința, formația bucureșteană Steaua.

® Formația sovietică de fotbal Sahtior-Donețk, aflată în turneu în 
Iugoslavia, a jucat la Split cu echipa Hajduk pe care a învins-o cu sco
rul de 2-1 (1-0).

® La Paris s-a disputat, In cadrul campionatului internațional fero
viar de fotbal, meciul dintre Lokomotiv-Moscova și selecționata feroviară 
a Franței. Au cîștigat fotbaliștii sovietici cu scorul de 5—1 (2—0). lntîl- 
nirea a contat pentru sferturile de finală.

WWWN.DERBA BALMfO-CLiMATERiCĂ
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(Agerpres)

TURIȘTI Șl EXCURSIONIȘTI f
PENTRU ODiHNÂ Si SPORT CABANELE Și 
PIRTiiLE DE SCHiDIN MASIVELE FĂGĂRAȘ 
CiBiN Șl LOTRU, VĂ OFERĂ CONDIȚII ' 
OPTiME DE CAZARE Si MASĂ LA PRETURi 
CONVENABiLE.

AÒ ccndmote

Completațî-vă bibliotecile personale cu cărțile apărute în 
colecțiile „Biblioteca pentru toți“, „Biblioteca școlarului“, 
„Știința învinge“, „Mii ni îndemînatice“.

Cărțile dorite le puteți procura de la librăriile și magazi
nele cooperativelor de consum și difuzor’ii de carte de la sate.



Pentru promovarea în rîndurile tineretului
a idealurilor de pace și ințelegere intre popoare

• Proiectul de Declarație prezentat
de R. P. Romînă la O* NI. U.

și în 
indi

cu-

NEW YORK 7 (Agerpres). 
La 5 decembrie 1962 a fost 
difuzat ca document al O.N.U. 
următorul text al proiectului 
de Declarație propus de dele
gația R. P. Romîne, privind 
promovarea în rîndurile tine
retului a idealurilor de pace, 
respect reciproc și înțelegere 
între popoare.

Adunarea generală,
Reamintind că prin Carta 

Națiunilor Unite popoarele 
s-au declarat hotărîte să iz
băvească generațiile viitoare 
de flagelul războiului;

Reamintind că Națiunile U- 
nite au proclamat prin Cartă 
credința lor în drepturile fun
damentale ale omului, în dem
nitatea persoanei umane 
egalitatea în drepturi a 
vizilor și națiunilor;

Reafirmînd principiile 
prinse în declarația Universală 
a drepturilor omului, Declara
ția cu privire la acordarea in
dependenței țărilor și popoa
relor coloniale (rez. 1514/XV), 
Declarația drepturilor copilu
lui (rez. 1386/XIV), art. 14 al 
proiectului Pactului drepturi
lor economice, sociale și cultu
rale precum și (rez. 1572/XV) 
în conformitate cu care tînăra 
generație trebuie educată în 
spiritul păcii, înțelegerii, to
leranței și prieteniei între na
țiuni ;

Ținînd seama că în confla
grațiile care au zguduit ome
nirea tineretul a fost acela 
care a avut cel mai mult de 
suferit și care a dat cele mai 
multe jertfe;

Convinsă că tînăra genera
ție vrea să-și vadă asigurat 
viitorul și că pacea constituie 
principala garanție pentru în
deplinirea aspirațiilor sale de 
fericire ;

Conștientă de rolul activ pe 
care tineretul îl joacă în so
cietate în toate domeniile de 
activitate și de faptul că în 
viitorul apropiat tînăra gene
rație este chemată să conducă 
destinele omenirii;

Conștientă că în epoca noas
tră de realizări gigantice în 
domeniul științei și tehnicii, 
energia, entuziasmul și spiri
tul creator al tineretului tre
buie să fie dedicate în între
gime progresului și prosperi
tății tuturor popoarelor lu
mii ;

Convinsă că educația tine
rei generații precum și schim
burile libere de tineri și de 
idei în spiritul păcii, respec
tului reciproc și înțelegerii în
tre popoare, vor contribui la 
îmbunătățirea relațiilor inter
naționale și la întărirea păcii 
și securității generale ;

Proclamă prezenta Declara
ție asupra principiilor privind 
promovarea în rîndurile tine
retului a idealurilor de pace, 
de respect reciproc și de în
țelegere între popoare și invi

Propuneri inspirate
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de grija față

de viitorul 

tineretului lumii

■
 tatisticile demonstrează că pe planeta 

noastră trăiesc aproape un miliard de ti

neri și că în anii următori această cifră 
nu numai că va fi atinsă, dar depăși
rea ei se anunță o certitudine. Un miliard 
de tineri! O uriașă forță a prezentului și 
totodată a viitorului. A viitorului, deoare

ce băieții și fetele care astăzi abia descifrează sensu
rile profunde ale slovelor tipărite în tomuri volumi
noase, sau care pătrund în tainele complicatelor 
mecanisme din halele uzinelor, sînt cei care mîine vor 
simți pe umerii lor apăsînd răspunderea imensă a dez
voltării societății umane, a înmulțirii tezaurului civili
zației omenești. Tocmai de aceea problema modului în 
care generația tînără este educată, a fizionomiei morale 
pe care o dobîndește, capătă o însemnătate practică cu 
totul specială. Tovarășul Gheorghe Glieorghiu-Dej, 
sublinia în legătura cu aceasta că „de educația care 
se dă tineretului de astăzi, chemat într-un viitor apro
piat să conducă societatea, depinde în mare măsură 
dacă eforturile depuse pentru a apăra generațiile vii
toare de ororile războiului, vor fi încununate de 
succes”.

Problema educării tineretului, a promovării în rîn
durile sale a idealurilor de pace, respect reciproc și 
înțelegere între popoare s-a impus în atenția opiniei 
publice mondiale, a factorilor răspunzători din nume
roase țări ale lumii. Meritul de a fi adus această acută 
problemă în dezbaterea internațională — și mai mult: 
de a fi propus soluții practice — aparține Republicii 
Populare Romîne a cărei politică externă este clădită 
pe fundamentul de granit al ideilor coexistenței paș
nice și care a considerat în mod just că educarea în 
spiritul ideilor păcii a tineretului este o parte com
ponentă a eforturilor petitru consolidarea păcii și însă
nătoșirii climatului mondial.

tă guvernele naționale, orga
nizațiile internaționale și toți 
factorii răspunzători pentru 
formarea tineretului să recu
noască principiile conținute în 
această Declarație și să se 
străduiască să asigure respec
tarea lor prin măsuri legis
lative și de altă natură.

I. Tînăra generație trebuie 
să fie educată în convingerea 
că în zilele noastre războiul 
poate și trebuie să fie elimi
nat din viața societății și că 
coexistența pașnică și dezar
marea generală și totală sînt 
absolut necesare omenirii. Ti
neretul trebuie ferit de efec
tele nefaste ale propagandei 
de război, sub orice formă 
s-ar manifesta ea.

II. Educația tineretului tre
buie să fie orientată în di
recția înțelegerii și cooperării 
internaționale, să promoveze 
ideile prieteniei și respectului 
reciproc între popoare, ale de
mocrației și progresului ome
nirii.

Manualele școlare, publica
țiile, filmele, televiziunea și 
celelalte mijloace de informa
re destinate tineretului tre
buie să promoveze în rînduri
le lui ideile păcii, umanismu
lui, libertății, fraternității, 
solidarității internaționale, ca
re să contribuie la apropierea 
între popoare.

III. Tineretul trebuie să fie 
educat în spiritul deplinei e- 
galități în drepturi a tuturor 
popoarelor șl raselor. Ideile 
de natură a încuraja, sub ori
ce formă, colonialismul și ra
sismul, sau care urmăresc 
menținerea sau crearea de 
privilegii pentru unele state 
în detrimentul altora, trebuie 
să fie combătute ca dăunătoa
re pentru educarea tinerei ge
nerații.

IV. Trebuie încurajate și 
sprijinite schimburile libere, 
vizitele, călătoriile, festivalu
rile și întîlnirile tinerilor în 
scopuri educative, științifice, 
culturale, artistice, sportive, 
menite să contribuie la cu
noașterea, apropierea și în
țelegerea reciprocă a tinerilor 
din toate țările.

V. Trebuie încurajată aso
cierea tineretului pe plan na
țional și internațional în 
scopul promovării ideilor pă
cii, coexistenței pașnice, abo
lirii definitive a colonialismu
lui, egalității în drepturi a tu
turor națiunilor.

La opera de educare a ti
neretului, în spiritul acestor 
idei, este necesar să fie atra
se, fără discriminare, organi
zațiile naționale și internațio
nale de tineret.

Trebuie interzisă crearea de 
organizații care ar promova 
în rîndurile tineretului ideile 
războinice, revanșarde, ideile 
inegalității națiunilor și rase
lor și ale oprimării coloniale.

VI. Educarea tineretului tre

buie să aibă drept scop forma
rea unor oameni cu înalte cali
tăți morale, atașați profund no
bilelor idei ale păcii, libertății, 
egalității și fericirii tuturor, 
ale dragostei și respectului fa
ță de om și de munca sa crea
toare.

Tînăra generație trebuie să 
dobindească conștiința respon
sabilităților ce-i revin în lu
mea de mîine, pe care este 
chemată să o conducă și să fie 
însuflețită de încrederea 
viitorul fericit al omenirii.

Demonstrație la Tokio a studenților japonezi împotriva politicii anti
populare a guvernului.

Congresul P. C. din Cehoslovacia
PRAGA 7 (Agerpres). — La 
decembrie — anunță CE-7

TEKA — au continuat Ia Pra- 
ga lucrările Congresului al 
XlI-lea al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia. în ca
drul ședințelor au fost discu
tate rapoartele de activitate 
ale Comitetului Central și Co
misiei Centrale de Revizie.

Au luat cuvîntul Vladimir 
Koucky, secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, Jan 
Kodl, președintele Comitetului 
de partid de la „Oțelăriile u- 
nite“ din Kladno, Vladimir 
Ruml, membru al Prezidiului 
Comitetului orășenesc de par
tid din Praga, Frantisek Zup- 
ka, președintele Consiliului

încă în 1960, la cea de-a XV-a sesiune a Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor Unite, țara noastră 
a prezentat propuneri privind promovarea în rîndurile 
celor tineri a ideilor de pace și bună înțelegere între 
popoare. Pe baza acestor propuneri a fost adoptată de 
către comitetul nr. 3 și de către Adunarea Generală 
a O.N.U. o rezoluție conținînd recomandări adresate 
tuturor guvernelor și organizațiilor internaționale. A- 
ceastă problemă a revenit în dezbaterea O.N.U. și 
U.N.E.S.C.O. și în anii următori. Ea a găsit un puter
nic ecou și este semnificativ că valoarea propunerilor 
românești, utilitatea lor, a fost recunoscută în mod 
unanim. Referindu-se la aceste propuneri, reprezen
tantul Marocului arăta că ele „recomandă căi eficace 
pentru sprijinirea păcii și cooperării între națiuni”, 
iar delegatul Afganistanului declara că „documentul 
prezentat de delegația romînă este excelent și sîntem 
pe deplin de acord cu el”. Merită a fi semnalate și 
tcele spuse de reprezentantul Arabiei Saudite : „Aceste 
propuneri cuprind cele mai nobile principii pe care 
le-ar putea dori cineva pentru generațiile viitoare”.

Continui nd eforturile depuse anterior, delegația țării 
noastre a difuzat recent la O.N.U. proiectul unei de
clarații în problema educării pașnice a tineretului. 
Propunând o asemenea declarație, țara noastră este 
călăuzită de principiile fundamentale ale Cartei Nați
unilor Unite. Ideile de bază ale proiectului de declara
ție își găsesc sintetizarea în această prevedere : „Tînăra 
generație trebuie să fie educată în convingerea că în 
zilele noastre războiul poate și trebuie să fie eliminat 
din viața societății și că coexistența pașnică și dezar
marea generală și totală sînt vital necesare omenirii”. 
Documentul elaborat de delegația romînă preconizează 
ca educația tineretului să fie orientată în direcția în
țelegerii și cooperării internaționale, să promoveze 
ideile prieteniei și respectului reciproc între popoare, 
ale democrației și progresului omenirii. Propunerea 
țării noastre merge mai departe, expunând o serie de 
sugestii concrete pentru atingerea acestui țel. In mod 
deosebit se arată necesitatea încurajării și sprijinirii 
prin toate mijloacele a cunoașterii reciproce și a coo
perării dintre tinerii de pretutindeni: „Trebuie încu
rajate și sprijinite schimburile libere, vizitele, călăto
riile, festivalurile și întîlnirile în scopuri educative, 
științifice, culturale, artistice, sportive, menite să con
tribuie Ia cunoașterea, apropierea și înțelegerea re
ciprocă a tinerilor din toate țările”. Sînt idei cărora le 
poate subscrie orice om iubitor de pace. Corespon
denții de presă prezenți la O.N.U. au relatat că noua 
inițiativă românească a fost primită cu un interes deo
sebit, fiind apreciată ca o nouă manifestare a politicii 
pașnice, constructive a R. P. Romîne.

în același timp, la U.N.E.S.C.O., a fost aprobată o 
rezoluție propusă de R. P. Romînă împreună cu Af
ganistan, Anglia, R.S.S. Bielorusă, Franța, India, In
donezia, Mali, Nigeria și Tunisia. Rezoluția conține o 
chemare adresată guvernelor, comisiilor naționale pen
tru U.N.E.S.C.O. și tuturor organizațiilor cu caracter 
național și internațional care se ocupă de problemele 
tineretului, să facă tot ce le stă în putință pentru ca 
tînăra generație să fie educată în spirityl idealurilor 
păcii și prieteniei și să combată orice propagandă os

Intervenții ale
R. P. Romine

de pro-

PARIS 7. — De la cores
pondentul Agerpres) : în ca
drul discuției generale cu 
privire la difuzarea informa
țiilor în • Comisia 
gram a Conferinței generale 
U.N.E.S.C.O., Octav Livezea- 
nu, vicepreședinte al Institu
tului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, a 
subliniat că, după părerea sa, 
trebuie făcută o distincție 
netă între informația bună și 
cea cu caracter negativ. 
„Cred, a spus vorbitorul, că, 
încă de la începutul dezbate
rii noastre, trebuie să stabilim 
că numai informațiile bune 
trebuie să circule în mod li
ber. Prin informații bune în
țeleg informațiile care cores
pund obiectivelor urmărite și 
exprimate de U.N.E.S.C.O., a- 
dică cele care sprijină pacea 
și înțelegerea între popoare.

Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor Conferinței, aca
demicianul Tudor Vianu, se-

Central al Sindicatelor, Alois 
Jindra, președintele Comisiei 
de Stat a Planificării, Vladi- 
mir Vedra, președintele C.C. 
al Uniunii Tineretului Ceho
slovac, .Vratislav Krutina, mi
nistrul Agriculturii, Silvicul
turii și al gospodăririi Apelor, 
Lubomir Strougal, ministrul 
Afacerilor Interne.

în cadrul Congresului 
rostit cuvîntări de salut repre
zentanți ai partidelor comu
niste și muncitorești din Au
stralia, Bolivia, Republica Do
minicană, Ecuador, Guatema
la, Haiti, Honduras, Iran, Iz- 
rael. Iordania și din alte țări.

Lucrările Congresului con
tinuă.

au

tilă păcii și prieteniei între popoare. Rezoluția cuprinde 
o seamă de recomandări cu caracter practic, a căror 
realizare va duce la sporirea rolului U.N.E.S.C.O. în 
promovarea ideilor de pace în mijlocul celontș. tineri.

Actualitatea și realismul propunerilor țării noastre 
în problema educării tineretului lumii sînt scoase în 
relief, fără îndoială, de răsunetul puternic pe care a- 
cestea l-au găsit. Opinia publică mondială a sesizat 
importanța problemei. Ea manifestă îngrijorare față de 
o serie de fenomene negative ce se petrec în țări 
aparținînd mai ales grupărilor militare ale occidentului 
■unde se inoculează generației tinere militarismul agre
siv, spiritul revanșard, cultul violenței, ura față de alte 
popoare. Să amintim că în zilele noastre mai văd lu
mina tiparului asemenea povețe adresate celor tineri: 
„Războiul este un sport. El este o artă pe care omul 
trebuie s-o învețe cu răbdare”. Nu-i lipsit de interes 
să subliniem că este un citat dintr-o lucrare apărută 
în statul de la Bonn. Exemple de aceeași natură ar 
mai putea fi date. Unde poate duce o asemenea „edu
cație” ? Nu-i dificil de aflat. O istorie destul de re
centă se oferă ca izvor de învățăminte pentru cei 
dispuși să uite trecutul...

Tineretul este vital interesat ca educarea sa să fie 
realizată într-un climat sănătos, pe măsura nobilelor 
aspirații de pace ale popoarelor. Tinerii au suferit 
cel mai mult în războaiele ce au însîngerat omenirea 
și de aceea ei preferă să se întreacă cu ceilalți tineri, 
de o vîrstă cu ei, pe stadioane, pe scene, în obține
rea unor realizări utile civilizației, decît să se înfrunte 
cu armele mor ții pe timpurile de luptă. Numeroase 
organizații internaționale și naționale de tineret și 
studenți, de cele mai diferite orientări, și-au exprimat 
sprijinul și aprobarea față de propunerile țării noas
tre. Președintele F.M.T.D., Pierro Pieralli, ne spunea 
într-o convorbire că apreciază inițiativa R. P. Romîne 
drept o nobilă manifestare a grijii față de cei ce re
prezintă viitorul omenirii — tinerii. în același timp, 
Pierro Pieralli afirma că este firesc ca o asemenea 
inițiativă să aparțină R. P. Romîne, țară în care gene
rația tînără este educată în spiritul celor mai înaintate 
idealuri, în spiritul devotamentului sincer față de 
cauza păcii, al respectului față de aportul tuturor po
poarelor la civilizația umană.

Proiectul de declarație elaborat de țara noastră co
respunde intereselor . păcii și intereselor tuturor po
poarelor. Nu poate exista om iubitor de pace care să 
nu salute țelul propus de documentul romîn : „Edu
carea tineretului trebuie să aibă drept scop formarea 
unor oameni cu înalte calități morale, atașați profund 
nobilelor idei ale păcii, libertății, egalității și fericirii 
tuturor, ale dragostei și respectului față de om și de 
munca sa creatoare”.

Tînăra generație așteaptă ca toate statele să-și 
unească strădaniile pentru a apăra tineretul de groză
viile unor noi. conflagrații, pentru a-i permite să se 
dezvolte în climatul prielnic al coexistenței pașnice 
între țări cu sisteme sociale diferite, năzuință afir
mată cu vigoare în propunerile Republicii Populare 
Romîne»

EUGENIU OBREA

reprezentanților
la U.N.E.S.C.O.

cretar general 
naționale 
U.N.E.S.C.O.
Consiliului 
U.N.E.S.C.O., 
dării

ai 
acor- 
către 

din

al Comisiei 
romîne pentru 

și membru al 
Executiv 

s-a opus 
de ajutoare de 

U.N.E.S.C.O. Institutului 
Ganting pentru problemele 
tineretului, arătînd că acest 
ajutor nu-și găsește justifi
carea dacă se ține seama de 
restrînsa valoare practică a 
activității de pînă acum a a- 
cestui institut și de faptul că 
studiile care au fost între
prinse sub egida lui nu au 
contribuit la progresul ideilor 
de bază care trebuie să însu
flețească concepțiile moderne 
despre educație. Vorbitorul a 
subliniat punctele de vedere 
negative cuprinse în progra
mul institutului de la Ganting 
și care exprimă influența ne
fastă a ideilor retrograde, di
fuzate și propagate în Repu
blica Federală Germană.

Intrevedere intre
il S. Hrușcîov și I. B.Tito

MOSCOVA 7 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 7 decem
brie a avut loc la Kremlin o 
întrevedere între N. S. Hruș- 
ciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. și 
Iosip Broz Tito, secretar gene
ral al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, președintele 
Republicii Populare Federative 
Iugoslavia.

In cursul convorbirii a conti
nuat schimbul tovărășesc de 
păreri în problemele multila
terale privind dezvoltarea con
tinuă a relațiilor frățești so- 
vieto-iugoslave.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de sinceritate 
și înțelegere deplină.

Pentru libertatea 
Angoici!

NEW YORK 7 — De la tri
misul special al Agerpres, C. 
Răducanu : La ședința plena
ră din dimineața zilei de 6 
decembrie a Adunării Gene
rale a O.N.U. a continuat dis
cutarea situației din Angola. 
Delegații Congoului (cu capi
tala la Leopoldville). Mauri- 
taniei, Guineei, R. P. Romîne, 
Ceylonului și Algeriei au în
fierat în unanimitate fărăde
legile săvîrșite de autoritățile 
portugheze în Angloa și au 
declarat că este intolerabilă 
tergiversarea în problema e- 
liberării poporului angolez.

Delegatul R. P. Romîne, 
Mircea Nicolaescu, a subliniat 
că Angola constituie una din 
paginile cele mai întunecate 
din dosarul colonialismului.

Reprezentantul Republicii 
Populare Romîne s-a pronun. 
țat pentru imediata recunoaș
tere a dreptului poporului 
angolez la independență, o- 
prirea tuturor acțiunilor mili
tare și a măsurilor represive, 
crearea condițiilor necesare 
transferării puterii către 
populația din Angola, con
form cu dispozițiile declara
ției cu privire la colonialism.

Congresul 

P. C. Italian
ROMA 7 Corespondentul A- 

gerpres transmite : La „Palazzo 
dei Congressi“ din Roma conti
nuă lucrările Congresului al X-lea 
al Partidului Comunist Italian. In 
cadrul ședinței din seara zilei de 
6 decembrie, Luigi Longo, secre
tar general adjunct al P.C. Ita
lian a rostit o amplă cuvîntare 
consacrată uneia din problemele 
centrale ale luptei comuniștilor 
italieni : reînnoirea democratică a 
structurii politice, economice și 
sociale din Italia.

La ședinfa din 7 decembrie au 
luat cuvîntul reprezentanți ai fe
derațiilor P. C. Italian din Flo
rența, Reggio Emilia, Avezzano, ai 
organizațiilor sindicale ale mun
citorilor agricoli, delegați ai 
muncitorilor italieni care lucrează 
în Eelgia, Franța, Elveția, R. F. 
Germană, Leonilde Yotti, respon
sabila comisiei de femei a C.C. 
al P. C. Italian.

Congresul P. C. Italian a fost 
salutat de reprezentanți ai parti
delor comuniste și muncitorești 
din Germania, Austria, Elve
ția, Norvegia, Danemarca și din 
alte țări.

PE SCURT SCURT
MOSCOVA. — Comitetul 

pentru premiile Lenin în do
meniul științei și tehi^cii a 
dat publicității lista lucrărilor 
propuse pentru premii Lenin 
pe anul 1963.

Sînt propuse pentru a fi 
premiate 132 de lucrări, prin
tre care 42 din domeniul știin
ței. Cea mai mare parte a 
lucrărilor propuse, pentru a 
fi premiate, sînt din domeniul 
construcțiilor de mașini, pre
cum și al construcțiilor și ar
hitecturii.

• RABAT. — Agenția 'Associated 
Press anunță că la 7 decembrie a 
început în Maroc referendumul în 
problema proiectului primei con
stituții a țării. Scopul acestei con
stituții este de a transforma stră
vechea monarhie autocrată într-o 
monarhie constituțională.

Dejun oierii 
de George Macovescu

GENEVA. La 6 decembrie 
a.c. George Macovescu, ad
junct al ministrului Afaceri
lor Externe, șeful delegației 
R. P. Romîne la Conferința 
Comitetului celor 18 state de 
Ia Geneva a oferit un dineu 
în cinstea unor delegații par
ticipante la tratative.

• PARIS. — Un grup de chi
rurgi din spitalul situat în subur
bia Suresnes a realizat un aparat 
pentru iluminare în cursul inter
venției chirurgicale pe părțile 
profunde ale encefalului. Apara
tul, care se introduce într-un ori
ficiu executat în cutia craniană, 
înlesnește considerabil munca chi
rurgului. Cu ajutorul lui, medicii 
spitalului au reușit, de asemenea, 
să înregistreze pe o bandă colo
rată părțile interioare ale unui 
encefal cu funcționare normală.

• BRUXELLES. — Ministerul 
Sănătății al Belgiei a anunțat că

Momente de panică 
la Cap Canaveral
CAP CANAVERAL. Agen

ția Associated Press anunță că 
I o rachetă de tip „Polaris” lan- 
i sată joi de la Cap Canaveral a 

ieșit de sub controlul comenzilor 
de la pămînt. încercarea de a o 
distruge în atmosferă a eșuat 
parțial. „Polaris”, relevă agen
ția citată, „a început să sc ros
togolească în atmosferă imediat 
după ce a doua treaptă a rache
tei a intrat în funcțiune”. La 
Cap Canaveral s-a produs pa
nică. Mari bucăți ale rachetei au 
căzut în Pacific la o depărtare 
de 150 de mile de localitatea 

î Savannah, statul Georgia.
„Dacă racheta, ieșind de sub 

control, s-ar fi îndreptat spre 
uscat și nu spre ocean, noi nu 
am fi avut altceva de făcut decît 
să ne rugăm să nu cadă într-o 
localitate populată”, a declarat 
un purtător de cuvînt al bazei 
Cap Canaveral.

Un aport constructiv 
Ia rezolvarea unor importante 

probleme internaționale
Puternicul răsunet al declarațiilor comune sovieto-americane
NEW YORK 7 Trimisul spe

cial Agerpres, Cornel Rădu
canu, transmite : Declarațiile 
comune sovieto-americane în pro
blemele folosirii pașnice a spa
țiului cosmic și folosirii în sco
puri pașnice a resurselor ce vor 
fi eliberate în urma dezarmării 
sînt apreciate de observatorii de 
la O.N.U. ca avînd o dublă sem
nificație pozitivă. în primul 
rînd, ele constituie un aport 
constructiv la rezolvarea impor
tantelor probleme la care se re
feră. în al doilea rînd, după 
cum scrie „New York Times”, 
ele reprezintă o contribuție ma
joră la realizarea unor acorduri 
și asupra altor chestiuni.

Referindu-se la acordul pri
vind folosirea pașnică a spațiu
lui cosmic, ziarul „New York 
Post” scrie : „Mulți așteaptă cu 
nerăbdare orice pas pe calea 
înțelegerii sovieto-americane și 
speră că această înțelegere va 
coborî din spațiul extra-atmos- 
feric și pe pămînt”. Ziarul 
„Washington Post” subliniază că 
„acordul anunțat la 5 decem
brie reprezintă punctul culmi

Adenauer promite să demisioneze

in toamna viitoare
BONN 7 (Agerpres). — Ade- 

nauer intenționează să demisio
neze din postul de cancelar în 
toamna anului viitor. Această 
știre a fost anunțată oficial la 7 
decembrie la ședința specială a 
fracțiunii parlamentare U.C.D.- 
U.C.S. la Bonn de către președin
tele fracțiunii-Brentano. în același 
timp, Brentano a anunțat că can
celarul Adenauer și creștin-demo- 
crații nu intenționează să mai 
ducă tratative cu sociali-democra- 
ții pentru crearea „unei mari coa
liții guvernamentale“.

După cum se arată însă la Bonn, 
adevărata cauză a refuzului creș- 

I tin-democraților de a continua tra- 
I tativele de coaliție cu social- 
j democrații nu este de loc aceasta, 
i Acum a devenit limpede pentru 
j toți că de la bun început Ade- 
I nauer nu a acordat o însemnătate 

serioasă acestor tratative și le-a

între 1959 și 1962 s-au născut 19 
copii diformi, în urma folosirii 
thalidomidei de către mamele lor 
în timpul sarcinii. Ministerul a 
precizat că aceste cifre se referă 
numai la nașterile care au avut 
loc în spitale, ceea ce înseamnă 
că cifrele publicate sînt doar a- 
proximative.

Centrală electrică 
care va folosi 

energia termică a.,, 
vulcanilor activi

• MOSCOVA. — A fost aprobat 
proiectul unei centrale electrice 
cu o putere de 5 000 kW, care va 
folosi energia termică a vulcani
lor activi. Construirea ei va înce
pe în anul 1963 pe fluviul Paujetka 
în partea de sud a peninsulei Kani- 
ciatka.

AmestecuT de vapori de apă, 
care se formează la o adîncime 
de 300—500 m, va trece prin son
dele forate special într-o conductă 
de abur comună de unde va fi de
bitat asupra turbinei.

GENEVA. In sala comunală 
din Plaine Palais (Geneva) a 
avut loc recent o gală de fil
me romînești în cadrul că

Prima locomotivă cu ardere internă și cu transmisie hidraulică pro
dusă de uzina „V. V. Kuibișev“ din Kolomna U.R.S.S. Viteza ma

ximă a locomotivei este de 140 de km pe oră.

nant al seriei de tratative, care 
au început deîndată după 
schimbul de scrisori intervenit 
între președintele Kennedy și 
premierul N. S. Hrușciov la în
ceputul acestui an” (este vorba 
de scrisorile în problema stu
dierii și folosirii spațiului cos
mic din martie 1962).

Și documentul privind folosi
rea în scopuri pașnice a resur
selor eliberate prin dezarmare, 
a fost primit cu căldură de 
delegații care au discutat mai 
bine de cinci săptămîni această 
problemă. în cuvîntările lor, ei 
au considerat acest acord ca un 
bun și stimulativ exemplu pentru 
discuțiile de la Geneva privind 
acordul de dezarmare generală 
și totală. Reprezentanții Gui
neei, Mongoliei, Mauritaniei, Pa
kistanului, Cubei, Republicii 
Mali, Liberiei, Cehoslovaciei, In
diei, Nigeriei și alții au remar
cat că spiritul care a călăuzit 
negocierile sovieto-americane în 
redactarea acestei declarații con
firmă speranțele omenirii în po
sibilitatea lărgirii sferei înțele
gerii internaționale.

considerat numai un mijloc de 
presiune asupra liber-democrați- 
lor.

Prin anunțul că în toamna anu
lui viitor va demisiona, cancelarul 
încearcă să pună capăt sau cel 
puțin să neutralizeze discuția pe
riculoasă pentru sine pe tema în
locuirii șefului guvernului.

BONN 7 (Agerpres). — La 7 de
cembrie, timp de aproape cinci 
ore, la reședința cancelarului 
Adenauer s-a desfășurat o consfă
tuire între comisiile speciale ale 
U.C.D.-U.C.S. și partidului liber- 
democrat cu privire la lichidarea 
crizei guvernamentale și restabi
lirea coaliției dintre aceste partide. 
In comunicatul dat publicității 
după consfătuire se arată că s-a 
ajuns la un acord într-o serie de 
probleme de principiu privind re
manierea guvernului.

reia au fost prezentate filmele 
„Nicolae Grigorescu” și „CSio- 
cîrlia”. Au luat parte nume
roși oameni de artă și cultură, 
ziariști, precum și un numeros 
public.

PARIS 7 (Agerpres). — A 
fost format noul guvern fran
cez. S-a anunțat, oficial că la 
propunerea primului ministru 
Georges Pompidou, președin
tele de Gaulle a numit miniș
trii noului cabinet.

Limba rusă 
în școlile britanice

• LONDRA. — La 6 decem
brie mai mulți membri ai par
lamentului au cerut în Camera 
Comunelor ministrului educa
ției, Edward Boyle, să extindă 
predarea limbii ruse în școlile 
din Anglia.

Boyle a fost de acord că cu
noașterea limbii ruse devine 
tot mai necesară nu numai 
pentru lucrătorii științifici, ci 
și pentru oamenii de alte pro
fesii.
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