
cinteia
tineretului

Or
(

de
referate au constituit, 
interesant schimb de

Nu
noi și moderne,

am cucerit noi, bătrînii 
ai uzinei, se datoresc 

unității noastre de luptă

Pentru primul referat al adună
rii la tribună a urcat un tovarăș în 
vîrstă, voinic, cu tîmple cărunte.

Zeca minute mai tîrziu — pen
tru cel de-al doilea referat al șe
dinței — i-a luat locul un tînăr 
subțirel, cu ochi albaștri, cu bărbie 
voluntară și buze subțiri, fremă
tătoare, energice.

Cele două 
fapt, un

secției „sape- 
această înfre- 

de zi a ultimei 
Să desprindem
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7t de utemișfi ai organizației de 
bază U.T.M. nr. 17 (una din cele 5 
organizajii ale 
foraj"), înscriind 
bare pe ordinea 
adunări generale, 
cîteva aspecte.

Anul XIX, seria II nr. 4259
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zinele de utilaj pe
trolier „1 Mai din 
Ploiești... O jumă
tate de veac de isto
rie, cutreierată de 
evenimente bogate, 
multiple, nu o dată 

contradictorii. Se enumărăm cîte
va. Cîndva, o uzină de falie mijlo
cie, „Concordia" (o uzină cu nume 
propriu, ca toata uzinele, dar de
personalizată, de fapt, prin do
minația capitalului apusean ; o 
simplă rubrică în dosarul de afa
ceri al capitaliștilor belgieni...). 
Să sărim peste patru decenii. Ne 
va întîmpina, comprimată azi în 
fotografiile din albumul uzinei, 
priveliștea unor ruine fumegînde, 
a unor drugi de fier răsuciți hao
tic spre cer : uzina anului 1944, 
țintă a peste 500 de bombe... Și, 
în sfîrșit, uzina de azi, redutabilă 
cetate a industriei moderne, vesti
tă în țară, cunoscută pe glob.

Cadru fertil, așadar, pentru bo
gate incursiuni în trecuf, pentru 
un colocviu pe tema tradițiilor ; a 
tradițiilor de luptă și muncă îm
plinite în prestigiul contemporan 
al uzinei. Un cadru în care între
barea : „Ce facem noi, tinerii 
muncitori, pentru a dezvolta ace
ste tradiții, pentru a înflori mai 
departe prestigiul uzinei ?” — se 
naște firesc, impusă de întreaga 
istorie veche și nouă.

Esfe ceea ce și-au propus cei

1
de tineri muncitori, colec- 
elevi din raionul Caranse-

9
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Noi prieteni ai cârtii
483 

tiviși, 
beș, au participat în anul 1962 
la concursul pentru citirea lite
raturii „Iubiți cartea' obținînd 
insigna de „Prieten al cărții'.

tn organizarea unor acțiuni 
cit mai interesante cu cartea, 
comitetele U.T.M. au fost ajuta
ta și de bibliotecile comunale și 
sătești, evidențiindu-se mai cu 
seamă bibliotecile comunale din 
Obreja, Marga, Glimboca, și cele 
sătești din Poiana Mărului, Bu- 
cova, Căvăran și altele.

In munca de răspîndire și 
popularizare a cărții, au fost 
organizate prezentări și recenzii, 
seri literare și alte manifestări.

NICOLAE PlRVU 
funcționar

Dragi tovarăși,

Tovarășului JANOS KADAR 
Prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist Ungar 
Președintele Guvernului Revoluționar 

Muncitoresc-Țărănesc Ungar

Tovarășului ISTVAN DOBI 
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare

în numele Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, al Consiliului de Stat 
și al Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, în numele poporului romîn 
și al nostru personal, vă transmitem dv., Co
mitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, Consiliului Prezidențial, Con
siliului de Miniștri al Republicii Populare Un
gare și poporului frate ungar, un călduros 
salut tovărășesc și felicitări cordiale cu prile
jul aniversării a 15 ani de la semnarea Trata
tului de prietenie, colaborare și asistență

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Romîne

BUDAPESTA

mutuală între Republica Populară Romînă și 
Republica Populară Ungară.

Sîntem convinși că relațiile de prietenie 
trainică și colaborare rodnică statornicite între 
Republica Populară Romînă și Republica 
Populară Ungară, pe baza acestui tratat, se 
vor dezvolta și în viitor spre binele popoare
lor romîn șl ungar, al întăririi continue a 
comunității țărilor socialiste și al consolidării 
păcii în lume.

în ziua acestei aniversări vă urăm dv., 
dragi tovarăși, și poporului frate ungar, tot 
mai mari succese în desăvîrșirea construirii 
socialismului în Republica Populară Ungară 
prietenă.

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Central al 

Partidului Muncitoresc Romîn 
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Populare Romîne

Dragi tovarăși,

Cu prilejul împlinirii a 15 ani de la semna
rea Tratatului de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală între Republica Populară 
Ungară și Republica Populară Romînă, în nu
nele Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, al Consiliului Prezi
dențial al Republicii Populare Ungare, al 
Guvernului Revoluționar Muncitoresc-Țără
nesc Ungar, al întregului popor ungar și în 
numele nostru personal, vă adresăm dv. și 
poporului romîn frate un salut și cele mai 
bune urări.

Tratatul nostru de prietenie, colaborare și 
asistentă mutuală este o expresie a noului tip 
de relații dintre popoarele ungar și romîn și

ISTVAN DOBI 
președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare

BUCUREȘTI

a prieteniei frățești dintre cele două popoare 
care pășesc pe calea construcției socialismului. 
A început o eră nouă în istoria relațiilor dintre 
popoarele noastre, eră bazată pe internațio
nalismul proletar, colaborarea și întrajutora
rea frățească. Această colaborare pe bazele 
socialismului se lărgește și se întărește con
tinuu și contribuie considerabil la succesul 
muncii constructive a ambelor popoare, la 
consolidarea unității lagărului socialist.

Dorim din toată inima ca prietenia și cola
borarea frățească dintre popoarele ungar și 
romîn să ducă la noi succese, la noi realizări 
considerabile, spre binele și fericirea popoa
relor noastre, a cauzei socialismului și păcii 
în întreaga lume.

JANOS KADAR 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc-Socialist 

Ungar
Președintele Guvernului Revoluțio
nar Muncitoresc-Țărănesc Ungar

roletari din toate țările, uniți-vă!

CITIȚI PAG. A H-a

300 DE RĂSPUNSURI
LA ÎNTREBAREA

PENTRU CE ÎNVEȚI ?
Muncitor (PAGINA ELEVULUI)

Joi 24 ianuarie 1963

Două referate 
într-un dialog pasionant

Idei și de replici, brodate pe tema 
generală a adunării (despicată la 
rîndu-i în cîteva elemente : „Cum 
s-a ajuns la uzina de azi, cu înfă
țișarea ei, cu prestigiul de care 
se bucură ? De la ce s-a pornit ? 
Care au fost treptele cuceririlor, 
care e „cheia", explicația lor î Și 
ce trebuie, practic, făcut, pentru a 
ridica mai departe, la noi strălu
ciri, prestigiul acesta ?”) Intre bă- 
trînul maistru Dumitru Dragomi
rescu, unul din veteranii uzinei, și 
tînărul strungar Achim Constantin, 
secretarul organizației de bază 
U.T.M. nr. 17, s-a înfiripat astfel 
un dialog pasionant, care a captat 
atenția concentrată a sălii.

Cîteva exemple, cîteva „citate 
paralele", extrase din stenograma 
celor două expuneri :

Maistrul Dragomirescu : „De la 
ce s-a pornit ? Asfa-i poveste lun

gă... Știți unde-l standul 
care se montează și se probează 
instalațiile cele noi de foraj, cu 
care noi ne mîndrim. Acum vreo 
patruzeci de ani, cînd am intrat 
ucenic, în locul ăsta era un grajd; 
și grajd a rămas ani de-a rîndul. 
Tot pe aici, prin spate, era cîndva 
fierăria, cu cuptoare care funcțio
nau cu păcură. înăuntru era un fum 
și-un întuneric de te orbea. Și-n 
toată fabrica erau aceleași condi
ții. Eu, cînd eram tînăr lucrător, 
ca dumnevoastră, mă rușinam să 
ies duminica în oraș, fiindcă ne
greala de fum și de păcură, că
pătată în timpul săptămînii, nu se 
curăța deloc de pe obraz”.

Constantin Achim ; „...In secția 
noastră, Ca și-n întreaga uzină, 
există, după cum știm cu toții, cele 
mai bune condiții de lucru, 
numai mașinile

Delegația P.M.R. la Congresul P.S.U.G; 
s-a înapoiat in Capitală

Miercuri după-amiasă ra îna- 
goiat in Capitală, venind de la 

erlin, delegația Partidului Mun- 
eitoreio Romîn care a participat 
la luorările celui de-al Vl-lea 
Congres al Partidului Socialist 
Unit din Germania.

Din delegația au făcut parte 
tovarășii Chivu Stoica, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.R., conducătorul de
legației, Nicolae Ceaușescu, mem
bru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.R., Leonte Răntu, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., șeful Di
recției de propagandă și cultură 
a C.C. al P.M.R., Aldea Militam,

EXTINDEREA
In cadrul acțiunii de extin

dere a mecanizării, Depoul de 
locomotive din Jibou a fost 
dotat în ultimul timp cu o se
rie de utilaje de mare produc
tivitate. La atelierul de forjare, 
de exemplu, a fost instalat un 
ciocan pneumatic de mare ca
pacitate. Lucrările din secția 

A

In toate sectoarele - producții sporite
a sfîrșitul anului 
trecut, fondul de 
bază al gospodă
riei agricole co
lective din Ghim- 
bav, regiunea Bra
șov, trecea de 

4 000 000 de lei. La adunarea 
generală de dare de seamă 
pe anul 1962 și dezbaterea ci
frelor de plan pe 1963, tova
rășul Dumitru Stanciu, pre
ședintele gospodăriei, a adus 
la cunoștința colectiviștilor 
realizări care i-au bucurat pe 
toți. In 1962 s-au obținut ve
nituri în valoare de 4 908 000 
de lei — cu peste 100 000 de 
lei mai mult decît a fost pla
nificat. La baza acestor veni
turi au stat producțiile mari: 
3 076 kg de grîu la hectar, 
2 611 kg de orz, 21 000 kg de 
cartofi etc. S-au obținut peste 
2 000 de litri de lapte pe cap 
de vacă furajată, sporuri de 
carne, lînă și altele. S-a subli
niat în adunarea generală că 
graficele lui ’62 și-au ridicat

dar, în general, un Infreg decor, 
o înfreagă atmosferă în care îfi 
place să muncești, te simți bine...", 
(Către un tînăr negricios, cu ochi 
mari, îmbrăcat într-o haină sport, 
cu guler alb, răsfrînt cochet de
asupra reverelor): „Nu-i așa, tova
rășe Miricescu ? Dumneata ești nu
mai de vreo șase luni în uzină, te 
numeri printre cei mai noi munci
tori, Cum ai absolvit școala pro
fesională, cum ai trecuf pragul sec
ției noastre, (i s-a dat in primire 
o mașină nouă, foarte modernă, 
automată ...Nu?"

(Tînărul aprobă, roșind, intimidat 
de privirile sălii, care-l învăluie).

Maistrul Dragomirescu ; „Un lu
cru la care vă rog să cugetaji cit 
mai adînc : toate izbînzile noastre, 
tot ce 
muncitori 
coeziunii,

prim-secretar al Comitetului re* 
gional Brașov al P.M.R. Din de
legație a făcut parte, de aseme
nea, Ștefan Cleja, ambasadorul 
R. P. Romîne în R. D. Germană.

La sosire, în Gara de Nord, 
delegația a fost întîmpinată de 
tovarășii Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Mihai Dalea, membri ai 
C.C. al P.M.R. ,activiști de partid.

Au fost prezenți dr. Siegfried 
Bock, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R. D. Germane în R. P. 
Romînă, șefi ai altor misiuni di
plomatice acreditați în R. P. Ro
mînă și alți membri ai corpului 
diplomație.

(Agerpres)

MECANIZĂRII
turnătorie, precum și instalați
ile de ridicare de pe osii a lo
comotivelor au fost mecani
zate. Aceste măsuri au dus la 
scurtarea timpului de stațio
nare a locomotivelor intrate în 
reparație și la îmbunătățirea 
calității lucrărilor.

(Agerpres)

săgețile mai sus. Prilej de 
bucurie pentru toată obștea 
colectiviștilor, dar și motiv de 
planuri mai îndrăznețe pentru 
acest an. Oamenii au stabilit 
asemenea planuri. Redăm cî
teva din principalele obiective 
ale planului pe acest an. O

La chemarea gospodăriei colective
TINERETUL RĂSPUNDE „PREZENT 1“
producție medie de 2 700 kg 
de grîu de pe 270 de ha ; 25 000 
kg de sfeclă de zahăr, 21 000 
kg de cartofi. Fiind situată în 
apropierea unui centru munci
toresc important, colectiviștii 
au socotit că este bine ca gos
podăria să dubleze suprafața de 
grădină, ajungînd la 60 de ha. 
Prevederi importante sînt și 
în ceea ce privește dezvoltarea

și muncă, disciplinei noastre strîn- 
se, muncitorești, care e, cum spu
nea Lenin, arma cea mai puter
nică a proletarilor ; se datoresc 
faptului că am răspuns toți ca 
unul la chemările partidului no
stru. O să vă dau două exemple. 
Unul mai vechi, unul mai nou. 
Primul : în 1937 am declarat 
grevă fiindcă direcția ne obliga 
să muncim cîte 10 și 12 ore pe 
zi. Și am biruit în greva asta. Știți, ■ 
de ce? Fiindcă am fost solidari, | 
fiindcă că a existat disciplină, pu
terea aceea de care vă spuneam 
înainte- Acum, al doilea exemplu : 
reconstrucția uzinei, după '44. 
Un exemplu cu același tîlc. Aceeași 
disciplină de luptă, aceeași pu
tere a noastră, a muncitorilor, a 
ridicat din cenușă uzina, spre ui
mirea domnilor ingineri belgieni, 
care se pregăteau să-i șteargă nu
mele din catastife „.Dar la ape
lul partidului, toți muncitorii 
noștri au răspuns prezent ; toți, 
umăr la umăr, împletind munca de 
producție cu munca de reconstruc
ție, lucrînd nu o dată sub cerul 
liber, sub vînturi și ploi...".

Constantin Achim : Tovarășul 
Dragomirescu a atins o chestiune 
foarte importantă : cea a discipli
nei muncitorești ; a disciplinei liber.

ILIE PURCARU

(Continuare in pag. a IlI-a)
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Cartea tehnică în uzină
„Cum ne ajută cartea tehnică 

în meseria pe care o profesăm" 
este o nouă acțiune întreprinsă la 
Uzinele „Republica" diln Capitală 
pentru a-i ajuta pe laminoriști să-și 
ridice continuu nivelul cunoștințe
lor profesionale.

In cadrul acestei acțiuni, 1n 
uzină se face zilnic în fața munci
torilor prezentarea unei cărți teh
nice recent apărute. Pînă acum au 
fost prezentate Cartea instalatoru
lui, cărți despre cromare, trata
mentul termic, despre rebuturi șl 
cauzele lor, dispozitive de sigu- 
ranfă pentru macarale și altele.

Tot zilnic, stafia de radioampli
ficare a uzinei are în program 
emisiulni informative despre fișele 
„S. E." (schimburi de experiență) 
și broșurile „în ajutorul muncitorilor 
din sectorul metalurgic", editate 
periodic de Institutul de documen. 
tare tehnică, prezentări de inovații 
etc.

Au fost organizate și întîlniri cu 
autori ai cărților tehnice, unii din
tre aceștia făcînd parte chiar din 
colectivul uzinei, expoziții de cărți 
și publicații de specialitate, pa
nouri sugestive cu diferite reali
zări ale tehnicii noi și ore de con
sultații pentru muncitori cu spe
cialiștii uzinei,

(Agerpres)

șeptelului proprietate obștea
scă. La sfîrșitul anului acesta, 
numărul taurinelor va ajunge 
la 822 de capete, din care 424 
de vaci cu lapte (aproape du
blu față de 1962), peste 1 300 
de ovine, 400 de porcine, peste 
6 000 de păsări. încărcătura la 

suta de hectare va fi de 80 de 
taurine din care 34,5 vaci cu 
lapte, 130 de ovine și așa mai 
departe.

Sînt obiective mobilizatoare, 
a căror înfăptuire cere iniția
tivă, entuziasm, dragoste față 
de munca în gospodăria colec
tivă. La realizarea lor sînt 
chemați să contribuie din plin 
și cei aproape 100 de utemiști

Printre muncitorii cu bogată experiență care lucrează la întreprinde
rile textile Galați, se află și Natalia Georgescu. Ea este bine cunos
cută pentru interesul pe care-l manifestă față de pregătirea profe
sională a tinerelor muncitoare Sfoiana Ene ascultă cu atenție sfatu

rile pe care le dă.
FotoN, STELORIAN

24 IANUARIE
oporul nostru săr
bătorește astăzi 
104 ani de la u- 
nirea Țării Romî- 
nești cu Moldova 
— unul dintre cele 
mai însemnate e-

venimente din istoria patriei 
noastre.

Unirea Țărilor Romîne re
prezintă o verigă importantă 
în lanțul luptei seculare pur
tate de poporul romîn pentru 
cucerirea independenței națio
nale, pentru făurirea unei vieți 
libere pentru toți oamenii 
muncii.

Condițiile în care s-a dez
voltat poporul romîn au făcut 
ca Țara Romînească și Moldo
va să se închege și să existe 
secole de-a rîndul ca forma
țiuni statale deosebite. Din 
timpuri foarte vechi, însă s-a 
păstrat și s-a dezvoltat în con
știința poporului romîn, — 
atît de o parte a Carpaților, 
în Țara Romînească și Moldo
va, cît și de cealaltă parte, — 
în Transilvania, — ideea uni
tății de neam și limbă.

Ideea unității naționale s-a 
cristalizat abia la începutul 
veacului al XIX-lea, cuprin- 
zînd masele largi și transfor- 
mîndu-se într-o uriașă forță 
de progres tocmai pentru că 
ea corespundea necesităților 
dezvoltării societății, legilor o- 
biective ale trecerii de la feu
dalism la capitalism.

Masei© largi ale poporului 
au fost cei mai hotărîți și en
tuziaști luptători pentru Uni
re. Crunt exploatată și asupri
tă, țărănimea lega de Unire 
dorința fierbinte de a se eli
bera de sub cruntul jug al bo
ierilor.

Lucrătorii și meșteșugarii 
exploatați ai orașelor — din 
rîndul cărora avea să se for
meze în procesul dezvoltării 
sociale, proletariatul — au fost 
cu tot sufletul pentru Unire.

în primele rînduri ^le luptă
torilor pentru Unire s-âu aflat 
elemente înaintate ale vremii,

și tineri colectiviști. Despre 
activitatea pe care au desfășu
rat-o anul trecut s-au spus 
cuvinte frumoase în darea de 
seamă prezentată la adunare, 
în 1962 ei au fost nelipsiți de 
la muncă, au răspuns cu toții 
„prezent" la fiecare chemare a 
colectivei și au pus umărul cu 
nădejde acolo unde a fost mai 
mare nevoie de ei. Aceste a- 
precieri, utemiștii le-au consi
derat ca un îndemn spre noi 
realizări. De aceea, membrii 
comitetului organizației de 
bază U.T.M. și ceilalți utemiști 
participanți la adunare au 
plecat de aici hotărîți să reva
dă și să îmbunătățească pla
nul de măsuri pe care l-au a- 
doptat în adunarea generală 
U.T.M. de alegeri.

Membrii comitetului orga
nizației de bază U.T.M. au ce
rut sfatul și sprijinul organi-

NICOLAE BARBU

(Continuare în pag. a IV-a) 

cărturari și publiciști însufle
țiți de dragoste de țară, ca 
Vasile Alecsandri, Costache 
Negri, Alexandru I. Cuza, Va
sile Mălinescu, C. A. Rosetti, 
D. Bolintineanu, Cezar Boliac 
ș.a.

Burghezia era pentru Unire, 
pentru că ea corespundea in
tereselor sale de dezvoltare a 
industriei și comerțului, de 
lărgire a pieții interne. în rîn- 
durile burgheziei se ciocneau 
însă tendințe diferite în modul 
de a înțelege Unirea. Elemen
tele mai avansate ale burghe
ziei legau Unirea de înfăptui
rea unui șir de reforme de
mocratice. Cea mai mare parte 
a burgheziei, temîndu-se de 
mase, legată prin interese eco
nomice de moșierime, dorea o 
Unire de „sus’’ care să nu 
știrbească interesele ei de cla
să, alunecînd tot mai mult pe 
calea compromisurilor cu bo
ierimea, împotrivindu-se refor
mei agrare și altor reforme.

Mulți dintre boieri s-au îm
potrivit cu înverșunare Unirii 
de teamă că aceasta va ame
nința privilegiile lor de clasă. 
O parte a boierimii a trecut 
însă — sub presiunea maselor 
— de partea unioniștilor, cu 
gîndul că în felul acesta își 
va putea menține poziția do
minantă în noul stat unitar.

Pe plan internațional Unirea 
s-a lovit de împotrivirea Tur
ciei, Angliei și Austriei. Unirea 
a fost sprijinită doar de Rusia 
și Franța.

Interesele guvernului țarist 
de slăbire a imperiului oto
man, de înlăturare a influenței 
Austriei din Țările Romîne, ca 
și din alte țări ale Peninsulei 
Balcanice, coincideau în mod- 
obiectiv cu năzuințele poporu
lui romîn de a-și făuri un stat 
național unitar. în ce privește 
Franța, ea a căutat, prin spri
jinul dat Unirii, să-și asigure 
o formație statală dependen-

Prof. ION DRAGOMIR
(Continuare în pag. a IlI-a)

Experiența pozitivă a utemiști. 
lor este notata cu deosebită 
atenție, pentru ca sarcinile pri
vind consolidarea economico- 
organizatorică a G’.A.C. să tie 
îndeplinite cu simt de răspun
dere. (In prim plan tinerii Zoie 
Sabino și Gheorghe Ardelea In 
timpul instruirii organelor nou 

alese din raionul Aleșd).
Foto î O. PLECAN

Bibliotecă 

nouă la lași
Recent, la Institutul medico- 

farmaceutic din Iași a fost 
dată în folosință o nouă clădire 
pentru bibliotecă. Localul cu
prinde 2 săli de lectură cu 230 
de locuri, o sală cu cărți de 
specialitate pentru medicii și 
studenții care pregătesc dife
rite lucrări științifice, o sală 
cu cărți pentru împrumut etc.

Biblioteca pune la dispoziția 
celor 3 800 de cititori, cîți are 
în prezent, un fond de peste 
160 000 de cărți și reviste de 
specialitate.

(Agerpres)
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Ne aflam, în preajma încheierii^ 
(primului trimestru al anului șco-x 
Slar, la școlile medii nr. 2 și 4 din?. 
(Oradea. Ideea organizării unei; 
anchete despre învățătură, des-y 

Spre colegi și colegialitate, despre? 
(planuri și idealuri — intr-un cu-< 
'(vînt, despre coordonatele vieții) 
S școlare — a fost primită cu mult< 
(interes de către profesori și elevi.< 
ȘȘi astfel ancheta a înmănunchiat; 
>)o discuție cu cei doi directori ai? 
(școlii — tovarășa Maria Copil și< 
’(respectiv tovarășul Ion Chiș, cu; 
>$ secretarii comitetelor U.T.M., cu? 
714 diriginți, cu 50 de elevi, pre-; 
(cum și aproape 300 de răspun-) 
>>suri scrise ale elevilor din cîteva( 
'? clase.

■
 oi elevi, Ileana Bulzan »i

Constantin Dancoglu, din cla
sa a IX-a B (Școala medie 
nr. 2) se află in prima bancă, 
intr-o sală de concurs. Între
bările se succed rapid, răs
punsurile vin, la fel — 

prompt, sigur. E un concurs „Cine știe, 
cîștigă", cu tema „Te slăvim patrie dra
gă”. Amândoi au primit premiul I. A.u 
recitat versuri despre patrie și partid, au 
recunoscut fragmente din opere literare, 
au vorbit cu competență despre realiză
rile din domeniul economiei, despre pers
pectivele de dezvoltare ale patriei...

I-am întâlnit apoi în sala de dans, la 
reuniunea fruntașilor. Sint buni colegi, 
prieteni, Le place mult să învețe, să facă 
sport, să citească, să zboare cu gindul în 
viitor...

— Eu vreau să urmez fizica atomică 
(Constantin Dancoglu).

— ...și eu chimia (Ileana Bulzan).
— Ce note aveți ?
— 10 la matematică.
— 10 la chimie.
— Dar la celelalte materii ?
— Tot note bune. Cum ar sta 5 și 6 la 

literatură lingă 10 la matematică... și 10 
la chimie? Ar fi rușinos. De fapt, nu-i 
vorba numai de note. Nu mai sintem 
niște copii. In clasa I învățam pen
tru că — gindeam noi — așa vor părinții 
și tovarășa învățătoare. Am devenit pio
nieri și am înțeles ceva mai mult: că 

avem răspundere față de școală; am de
venit utemiști și puterea noastră de în
țelegere privind datoria de elev a deve- 
venit mai profundă. Partidul ne-a făurit 
o copilărie frumoasă, ne-a deschis drum 
larg afirmării aptitudinilor noastre, înde
plinirii visurilor noastre. Dorința noastră 
este să fim de folos patriei prin tot ceea 
ce facem, adică învățînd. Ne gîndim chiar 
ca la ultima noastră adunare generală

Coordonatele vieții școlare
U.T.M. din viața de elevi să discutăm 
despre activitatea fiecăruia dintre noi 
în cei 11 ani de școală. Adunarea 
generală va trebui s-o pregătim încă 
de pe acum, Să invităm in această 
adunare pe toți profesorii noștri, 
chiar și pe învățătorii care i-am 
avut în primele clase de școală. 
Să-i invităm și pe părinți și să ne pre
gătim să le povestim cum am petrecut 
noi anii de școală. Vom da un examen 
de conștiință. Adunarea va avea sem
nificația încheierii unei perioade din 
viața noastră — anii de școală și 
trecerea la maturitate. Nu credem că va 
exista un elev care, gîndindu-se la a-

ceastă întîlnire cu toți acei care ne-au 
purtat de grijă, să nu dorească să poată 
spune cu inima deschisă: 11 ani de
școală am învățat. Iată carnetul de note 1

Geller Aneta din clasa a VIII-a (Școala 
medie nr. 2) a fost invitată și ea la 
reuniunea fruntașilor. Am găsit-o ală
turi de tatăl ei, muncitor într-o uzină 
orădeană. A venit și el la reuniune.

— Sinteți mulțumit de fiică ?

— Da, dar învață prea mult, obosește.
Fiica nu-i de acord.
— Tata mă ceartă uneori că învăț prea 

mult. Dar eu nu obosesc. Învățătura este 
pentru mine un lucru plăcut, care iiu mă 
obosește. Mă uit uneori la cărțile de 
școală, la cărțile din bibliotecă, în vitri
nele librăriilor și mă încearcă un senti
ment de îngrijorare. Mă întreb : cînd o 
să pot citi măcar o parte din aceste cărți, 
cind o să-mi pot însuși măcar o parte 
din cunoștințele pe care acestea le cu
prind ? Nu sint alarmată, totuși. Mă stră
duiesc să cunosc cit mai mult. Am și alte 
preocupări: desfășor muncă obștească, în
văț să cînt la pian, practic sportul, văd 

spectacole. Tata a început să înțeleagă 
că dacă nu sint în tovărășia cărților și 
pierd timpul, mă plictisesc, și plictiseala 
mă obosește. Mă interesează totul și mă 
bucur că profesorii mei și organizația 
U.T.M. m-au ajutat să-mi formez con
vingerea că a învăța este o necesitate. 
Vă spun sincer, dacă n-aș fi convinsă că 
învățătura mi-e utilă, mie și societății, aș 

învăța de mîntuială, din obligație. Eu 
vreau să devin ceva în viață...

— Și eu vreau să devin ceva în viată 
— mai precis inginer. De data aceasta 
răspunsul aparține elevei Șuluțiu Nico
le ta de la Școala medie nr. 4. Este numai 
in clasa a IX-a (E) și se și gîndește la 
profesiune. De ce ?

— Cînd nu mă gîndesc pentru ce în
văț, aștept și eu, ca unii colegi de-ai mei, 
să sune clopoțelul de ieșire. Gîndindu-mă 
la profesiune, știu de ce învăț, știu că un
deva există un finiș la care trebuie să a- 
jung negreșit, și încă în plutonul f runtaș. 
Dar trebuie să discutăm mai mult în cla
să, in adunările generale U.T.M. despre 
ce vom deveni. Nu e prea devreme.

6.ti

~ Eu iubesc foarte mult pe profeso
rii severi. Datorez profesorilor mei obiș
nuința de a fi foarte severă cu mine. 
Uite, acum, la sfîrșit de trimestru, notele 
mele sint bune. Dar eu pot mai mult, și 
mi-e ciudă uneori că nu sint suficient de 
perseverentă. Calculam odată ce înseamnă 
o zi irosită fără să inveți. Am ajuns la o 
concluzie care m-a întristat: ce mult pierd 
unii colegi de-ai mei în zilele cînd își 
permit să amine învățătura ; adună ati- 
tea goluri în cunoștințe, iar cind se hotă
răsc să învețe nu mai reușesc. E firesc ; 
cum poți învăța o lecție dacă nu le știi 
pe cele anterioare ? Ar trebui să discu
tăm intr-o adunare generală U.T.M. des
pre valoarea unei zile de lucru în viața 
elevului (Maria Damian, clasa a IX-a G 
— Școala medie nr. 4).

— De ce învăț eu ? Pentru că respect 
titlul de elev. O dată în viață îl port, în 
anii cei mai frumoși. Ești elev, nu pro
duci, dar cred că și a fi elev înseamnă 
a avea o meserie — meseria de elev. Me
serie pe care trebuie s-o îndeplinești cu 
pasiune. Duc și muncă obștească în co
mitetul U.T.M. Uneori colegii mă în
treabă cum pot să le rezolv pe toate. 
Nu-i nici un secret. Principalul este 
să-ți fie dragă munca, să găsești in 
ea satisfacții, să știi să învingi tentațiile 
de moment care te sustrag de la o mun
că disciplinată. (Marinescu Elena — clasa 
a X-a A, Școala medie nr. 2).

Ce ascunde Colocviu pe tema Are cuvîntul
media 5 nr. 1: învățătura colectivul

— De ce ai venit la scoală. Vereș Vio
rel ?

— Si învăț!
Răspunsul a venit fără pic de gindire. 

Da, a venit la școală să învețe dar nu 
învață; are numai note slabe. Ici-colo, 
cițiva de 5 și 6, cea mai mare notă este 
7 ; în rest 3, i, 5. Șl declară cu foarte 
mare ușurință că-și iubește titlul de 
elev... „pentru că port uniforma șl em
blema școlii". Ce puțin înseamnă pentru 
el titlul de elev! E in clara a X-a B (Școa
la medie nr. 2). S-a gindit să. meargă la 
medicina veterinară la absolvirea școlii... 
„dar cum situația mea la învățătură nu e 
strălucită, nu știu pînă la urmă ce am 
să .fac. O să învăț, totuși". Ce simplu de 
spus „o să învăț". A mai spus asta de 
atîtea ori colegilor. Colegul de bancă. 
Peter Schauberger, spune despre Vereș 
Viorel: „din păcate e foarte leneș, nv 
știe ce vrea, face orice, numai de învățat 
nu învață".

Dar ia să vedem Schauberger Peter ce 
are de spus despre el însuși.

„în cele trei luni de școală singurele 
mele preocupări au fost învățătura și 
sportul Din păcate, aș putea spune spor 
tul și învățătura. Cam 60 la sută din 
timp m-am ocupat cu sportul și in rest 
cu învățătura. Natural, nivelul meu la în
vățătură a scăzut simțitor. Mediile sint 
mediocre, iar eu nu mă simt deloc bine 
in postura de elev mediocru. Sint mindru 
de titlul de elev : aceasta pare parado
xal, în contrast cu cele spuse la început, 
dar numai eu știu ce rușine îmi este față 
de ceilalți colegi care știu despre mine 
că pot învăța foarte bine".

O judecată lucidă și sinceră, dar ce pă
cat că nu și-a făcut acest proces de con
știință la primele note slabe, nu la sfîrși- 
tul trimestrului Ce are de spus in legă
tură cu aceasta colectivul clasei ? Dar 
colerritml ciordi a IX-a .4, de la ttwri 
școală, despre elevul Vancea Ion ? Iată 
ce spune Vancea despre el ...Am venit, la 
școală ca să învăț. Am vrut să termin 
ciclul mediu și apoi să merg la școala 
tehnică sanitară, dar stau prost cu învă
țătura chior și la științele naturii, mate
rie da care am nevoie la această școală, 
și cred că n-o să pot merge, în ultima 
scotă mină am invățat mai mult, la mate
riile la care sint amenințat. Am răspuns 
la geografie, și am luat. 6. și la, fizică, la 
care am hiat 4. Pentru teza de matema
tică am învățat, cu un coleg, dar am pri
mit subiectul din partea de materie pe 
care n-am apucat s-o învăț”. își descrie, 
indiferent, situația lui foarte slabă la în
vățătură. Cuvintele reproduse au fost 
scrise pe o hîrtie^neglijent și necoreci. 
Nu întrezărești in ele nici măcar remtiș- 
carea. Se vede că în clasă a fost de pu
ține ori criticat pentru ceea ce face.

„Și eu am venit la școală să învăț 
Ca să fiu cinstit, insă, in primul trimes
tru n-am invățat. Am răspuns o dată pen
tru o nota bună și apoi am socotit că nu 

voi mai fi ascultat și că, deci, pot să nu 
mai învăț. învăț după preferințe” (Be- 
recki Ludovic, clasa a VIII-a F — Școa
la medie nr. 2).

„Din 36 de note, numai 18 sint note 
mari. Cind învăț la unele materii, să co
rectez notele, iau note slabe la. altele" 
(Varga Maria — clasa a Xl-a B, Școala 
medie nr. 2).

Concludent : tipul elevului care. în 
loc să se preocupe continuu de învățătură 
stă și calculează la ce materii are note, 
la care va fi ascultat a doua zi, la ce 
materie îi iese media, la ce materie mai 
trebuie să ia un 6 sau 7 pentru realiza
rea mediei 5.

Elevii aceștia s-au obișnuit să-și ceară 
foarte puțin de la ei, se respectă puțin pe 
ei înșiși. învinge la ei preferința unor in
terese mărunte sau negative: distracții 
ușoare, plimbări excesive, lipsa de disci
plină în muncă, în viață. Unii dintre ei 
trăiesc sentimentul de penibil, de remuș- 
care. dar între acest sentiment și condu
ita lor este un dezacord. Varga Maria 
(Școala medie nr. 2) ne-a spus că profe
sorii, colegii lor și părinții ar trebui să 
fie mai aspri cu ei, elevii slabi. E un 
mare adevăr. Severitatea aceasta con
stantă, confruntarea elevilor leneși cu 
colectivul pe care-l fac de rușine, i-ar 
ajuta să învingă dispozițiile trecătoare 
spre preocupări minore, să-și consolideze 
trăsături de caracter ca : onoarea, demni
tatea, mindria de a deveni elevi buni. 
Altfel, elevii citați, și alții cu care am 
stat de vorbă, vor vedea în continuare 
rezolvarea problemelor prin... corectarea 
notelor. „în ultimul timp am invățat pen
tru corectarea notelor proaste”. (Kiss Eli. 
sabeta — clasa a Xl-a E — Școala me
die nr. 4) ..Pe trimestrul doi și trei mă voi 
corecta” (Fițeica Vasile — clasa a VIII-a 
— Școala medie nr. 2).

Dar iată ce înseamnă acest corec
tat : 4 4- 6 sau 3 + 7 sau 5 4-5 = 5. Ima- 
ginați-vă o casă nouă clădită și proptită in 
bîrne. Cam aceasta înseamnă și „corecta
tul notelor". Cunoștințe șubrede, cu 
multe goluri care durează foarte puțin. 
Să ni-l imaginăm pe acest elev care-și 
„corectează” mereu notele in clasa a 
Xl-a, in pragul maturității, al alegerii 
profesiei. Dar de ce să ni-l imaginăm ? 
Avem la îndemină un exemplu. Mîhnit, 
B. Alexandru din clasa a Xl-a E a Școlii 
medii nr. 4, ne spunea : „Am note tare 
mici. Note mici am avut tot timpul. Orice 
fac acum, nu pot ajunge la nivelul colegi
lor buni. Am foarte multe goluri în cuno
ștințe și nu le pot recupera. Ce rău îmi 
pare că mi-am cerut atât de puțin în anii 
trecuți. Nici nu știu ce o să fac mai de
parte cu așa o pregătire slabă”. B. Ale
xandru e sincer în ceea ce spune, dar, așa 
cum zice un înțelept proverb românesc, 
„degeaba îți pui căciula după ce ți-au 
degerat urechile". Nu in clasa a Xl-a 
trebuie să-ți pui asemenea probleme, ci 
intr-a VIII a, în fiecare an de școală.

Elevul se află la vîrsta formației sale 
intelectuale și morale. El nu se naște nici 
harnic, nici leneș, nici indisciplinat, nici 
obraznic. Pur și simplu el se asemuiește 
cu un material sensibil pe care poți să-l 
modelezi. Modelarea înseamnă educație 
și instruire: Clasa a IX-a E de la Școala 
medie nr. 4. este o clasă bună. Din pri
mele zile de școală în învățământul me
diu a pornit cu un obiectiv bine contu
rat : „Clasa noastră va da patriei 41 de 
absolvenți bine pregătiți”. Atunci, o- 
biectivul acesta l-a formulat diriginta 
clasei, tînăra profesoară Grigorescu V. 
Acum ți-l spun, cu convingere, majori
tatea elevilor. Atunci purtau la gît cra
vata roșie de pionier, acum 22 dintre ei 
sint utemiști — un colectiv unit, puternic.

— „In clasă avem numai elevi cu note 
bune — majoritatea — și elevi cu note 
-labe — cîțiva. Sintem două extreme. 
Am discutat mult despre mediocri în 
adunările generale U.T.M. ale clasei și în 
orele educative. Nota 5 este de fapt un 
4 la care profesorul a adăugat un punct. 
Dar punctul acesta nu trebuie să-i dea 
dreptul unui elev să treacă într-o clasă 
superioară. Cînd îi cerem unui elev al 
clasei să se îndrepte, el știe că de la 4 
trebuie să ajungă la 7, 8 sau chiar la 9 și

10, nu la 5. Mai avem totuși în clasă 
elevi care se pregătesc nesatisfăcător. 
Faur Gheorghe este unul dintre aceștia ; 
el este și foarte indisciplinat. Acum în
vață și se stăpînește să nu fie indiscipli
nat din obligație; știe că patruzeci de 
priviri sint ațintite asupra lui, că la fie
care abatere are de-a face cu opinia cla
sei, care nu-i iartă nimic. Obligația se va 
transforma în convingere, cu siguranță 
(Nicoleta Șuluțiu, secretar U.T.M. al cla
sei).

Un colectiv format, care, sub îndru
marea organizației U.T.M. și a dirigin
telui, se autoconduce. El a trezit în su
fletul fiecărui elev dorința de a deveni 
ceva în viață : unii se visează matemati
cieni, alții chimiști, foarte mulți agro
nomi, alții ingineri. In ultimul timp, cînd 
se discută despre învățătură — fie la 
orele educative fie în adunările gene
rale — elevii sint întrebați întotdeauna 
cum se pregătesc pentru a deveni acel 
„ceva în viață”.

In clasa a X-a D a Școlii medii nr. 2 
ancheta făcută în rîndul elevilor, discu
ția cu biroul U.T.M. de clasă și cu diri
gintele, tovarășul V. Adalbert, ne-au dez
văluit un aspect interesant. Munca diri
gintelui și a organizației U.T.M. a urmărit 
să formeze la elevi convingerea că învă
țătura este o chestiune de viață, care se 
ridică deasupra unei simple dorințe in
dividuale. Elevii de-a lungul anului au 

fost ajutați să înțeleagă că imperativul 
„trebuie să învăț” trebuie să devină o 
necesitate intimă, care să le coor
doneze munca școlară. Elevul se stă
pînește pe sine însuși, își dirijează acti
vitatea în folosul învățăturii, nu se lasă 
condus de capricii, . de Zecile de ten
tații care-l încolțesc: distracții excesive, 
plimbări, lectură la întimplare. „Nu așa 
de simplu s-a ajuns aici. Ar trebui să se 
muncească serios cu acei elevi care nu
mai atunci învățau cînd cineva le spunea 
să învețe, cînd erau îndemnați sau obli
gați. Știau că trebuie să învețe și de 
ce trebuie să înbețe, dar nu exista la ei 
echilibru intre ceea ce știau și ceea ce 
făceau" (Paraschiva Csele, organizator 
U.T.M. de grupă).

Intr-o altă discuție, dirigintele spu
nea: „I-am ajutat pe elevi să înțeleagă 
de ce învățătura este o datorie patriotică. 
Organizând o vizită in întreprindere, la 
un muzeu, o oră educativă despre uma
nismul socialist, o adunare generală la 
care a vorbit un vechi comunist și alte 
acțiuni educative le-am transmis convin
gerea că ei sint oameni ai societății, că ac
tivitatea din școală este o părticică din 
marele angrenaj al luptei pentru socia
lism. A crescut sentimentul responsabili- 

tații colective al clasei, ceea ce a făcut ca 
mai toți elevii clasei „să se privească in 
oglinda vieții sociale” și să se autoapre- 
cieze în lumina aprecierilor colectivului. 
Părerea celor din jur îl interesează pe 
fiecare ; ii provoacă satisfacție cind e po
zitivă, durere cind e negativă. Garaguly 
Zoltan l-a privit ironic pe colegul său 
care a răspuns mai greu la o lecție, deși 
se pregătise. Intr-o discuție a clasei, după 
oră, Ana Varga, colega lui, l-a mustrat.

— In loc să fii ironic, era mai bine să 
te străduiești să-l sprijini, doar vezi bine 
că nu e un leneș ci pur și simplu s-a 
descurcat mai greu la lecție.

— Ai dreptate, am dat dovadă de ego
ism și răutate. Pur și simplu m-am soco
tit deștept.

Aceleași preocupări pentru formarea 
unor convingeri morale trainice privind 
datoria și răspunderea față de colectiv și 
de societate au existat și la clasele a
VIII-a  H, a IX-a G și a Xl-a C de la 
Școala medie nr. 4, la clasele a VIII-a A, 
a X-a B și a X-a C, de la Școala medie 
nr. 2 și în alte clase. Tovarășii profesori, 
diriginții și organizațiile U.T.M. din 
unele clase n-au socotit că e prea de
vreme să se pună de pe acum problema 
alegerii profesiei, căci diferite activități 
educative organizate in acest scop îi fac 
pe elevi să-și proiecteze scopul învăță
turii mai departe. în viitor, depășind li
mitele timpului petrecut in școală.

Iată ce spun despre ei înșiși elevii cla
selor a Xl-a E și a X-a A de la Școala me
die nr. 2 (fiecare despre clasa lor). „Sin
tem o clasă slabă, cea mai slabă din școală. 
Cauza : nu învățăm suficient, timpul li
ber nu-l folosim pentru învățătură. La 
ore elevii nu sint atenți; este suficient 
ca numai un elev din clasă să nu se 
comporte așa cum trebuie și toată clasa 
nu mai e atentă. Nu ne-am format obiș
nuințe trainice de muncă, de comportare 
civilizată. Din păcate, elevii slabi s-au o- 
bișnuit să fie „certați", să-și ia angaja
mente. Învață cîteva zile după ce li s-a 
atras atenția și apoi uită de învățătură".

Cum i-ați ajutat pe elevii delăsători ? 
întrebarea a fost adresată unui număr 
de elevi fruntași. „Cei mai buni îi ajută 
pe cei slab pregătiți" — a fost răspunsul 
în majoritatea cazurilor. Un lucru bun ; 
întrajutorarea face parte din relațiile noi, 
comuniste, care s-au statornicit în viața 
colectivelor de elevi; ea este un mijloc 
pentru ridicarea nivelului la învățătură, 
dar nu singurul și nu cel mai important. 
De fapt aceiași care declară că cel mai im
portant remediu, pentru a-i scoate din 
amorțeală pe elevii delăsători, este grupa 
de învățătură, spun: „Eu m-am angajat 
să o ajut pe Sabău Magdalena să se în
drepte la învățătură. Vine la mine acasă, 
eu îi explic lecția, îmi sacrific din timpul 
meu, și ea se uită pe pereți, se gîndește 
la altceva. Dacă nu-i conștientă că tre
buie să învețe, ce pot să-i fac eu ?" 
(Marta Petrașcu; clasa a X-a C. Școala 
medie^ nr.2); sau „Noi facem grupe de 
învățătură; dar la grupele de învățătură 
vin cei buni, cei slab pregătiți sint 
absenți fizic sau absenți prin indiferență. 
Cum să vină dacă n-au învățat nimic, 
dacă n-au deprinderea de a studia indi
vidual ? Ce să discute în grupa de învă
țătură? Ei ar dori să le dăm să-și copieze 
lecțiile, dar acesta nu mai este ajutor" 
(Sucigan Lucia, clasa a X-a G. Școala 
medie nr. 4)

Foarte receptivi, elevii fruntași au tras 
singuri concluzii. Unui elev slab, la care 
sentimentul dragostei de învățătură, n-a 
învins comoditatea, nu-i dirijează în
treaga viață școlară, a explica o lecție 
nu înseamnă a-l ajuta. Dimpotrivă. Obli
găm elevii buni să-i tuteleze pe cei slabi, 
să facă eforturi duble, pentru ca, odată, 
aceștia să obțină cîte un 5. De ce ? Doar 
în felul acesta se încurajează lenea.

Procesul de interiorizare a obligativi
tății morale de a învăța, de a fi școlar cu 
adevărat pînă în momentul cînd ai luat 
cu bine maturitatea nu este simplu. Șînt 
căi multiple pentru a se ajunge aici. 
Elevii se află la vîrsta adolescenței, cînd 
încep să năzuiască să fie socotiți cetă
țeni ai societății, să fie respectați, apre- 
ciați. Dar nu toți știu ce trebuie să facă 
pentru aceasta. Iată de ce este atît de im
portant ca dezbaterile publice organizate 
cu elevii (înțelegîhd prin aceasta dezba
terile în adunările generale, în orele 
educative) să se ridice deasupra unei sim
ple analize a notelor. „Ce bine ar fi să 
discutăm despre ce înseamnă să fii elev 
in clasa a Xl-a”. (Au ajuns la această con
cluzie interlocutorii noștri din clasa a
IX-a  C de la Școala medie nr. 4) Intere
sant ar fi să fie invitați la această dis
cuție elevi fruntași din clasa a Xl-a, care 
să vorbească cum au ajuns ei în ultimul 
an de școală, ce li se cere lor în această 

clasă. Dar n-ar fi lipsit de interes să 
participe la această discuție și elevi cu o 
slabă pregătire, care și-au dat seama cit 
de mult au pierdut neînvățînd în clasele 
anterioare. Sau : într-o adunare, în locul 
obișnuitei analize să se facă „bilanțul 
anilor de școală" al cîtorva elevi. Aceștia, 
și alături de ei întreg colectivul, ar fi 
îndemnați să-și formeze o imagine des
pre ei, să se autoapreciere nu numai în 
lumina notelor dintr-o zi, dintr-un tri
mestru, ci in lumina întregii activități 
școlare.

Asemenea dezbateri vor avea efect spo
rit în colectivele in care majoritatea ele
vilor au ajuns să înțeleagă colegialitatea 
în sensul ei prof und, nou. Or, pînă aici 
mai sint de făcut cițiva pași.Un elev care 
a răspuns la întrebarea „Ce părere ai des
pre colegul tău de bancă?” —tieste un co
leg bun, prieten bun, liniștit,nu supără pe 
nimeni”, cînd, în realitate, el are numai 
note slabe (și acest răspuns l-am primit 
de la majoritatea elevilor din clasele a
X-a  A și a Xl-a E de la Școala medie 

nr. 2, clase cu nivel scăzut la învăță
tură) nu se va ridica niciodată să-l cri
tice pe colegul său pentru că nu învață, 
își pierde timpul, nu se respectă pe sine

Pină cind toți elevii vor răspunde și 
în vorbe și în fapte asemenea Măriei Da
mian, Smarandei Crăciun, din clasa a
IX- a G, și altor-elevi din alte clase: „Cred 
că sint o colegă bună. Eu nici o dată nu-i 
iert pe colegii mei pentru indisciplină și 
lene, îi ajut, îi critic ; vreau să-i fac să 
ajungă singuri la concluzia că pe noi tre
buie să ne caracterizeze singuința. curio
zitatea de a ști mereu mai mult. Îmi pare 
rău cind un coleg ia o notă slabă, dai- toc
mai această părere de rău mă face să fiu 
aspru cu el" — trebuie desfășurată o 
muncă educativă susținută. De aici și 
concluzia că organizațiile U.T.M. de an, 
cu ajutorul diriginților, vor trebui să 
inițieze dese dezbateri despre colegiali
tate, să le ofere elevilor modele de ade
vărată colegialitate, să stimuleze mani
festarea în fapt a colegialității, punind în 
discuția elevilor (mai 'ales la clasele a
X- a și a Xl-a) probleme de etică școlară, 
fa.pte din viața colectivelor. Să se dea 
mai mult cuvîntul opiniei publice, colec
tivului,

Invitație pentru

A

toți elevii
„Vrem să facem ca toți elevii să fie în

suflețiți de înalte idealuri sociale". Un 
nume alături de aceste cuvinte ar fi de 
prisos căci ni le-au spus directorii celor 
două școli, profesorii, diriginții, secreta
rii U.T.M., elevii. Împlinirea acestei do- 
rinți este in puterea celor două colective 
ale școlilor.

Și, cum spunea un profesor la reuniu
nea fruntașilor, „vom vedea atunci o 
imensă horă a notelor mari. Invitația va 
fi scrisă mare, pe tabla din clasă: „Vă 
invităm pe toți la reuniunea fruntașilor" 
Căci toți vor fi fruntași".

LUCREȚIA LUSTIG
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Propuneri de candidați

Acțiunea de dezăpezire ■ Capitalei se face într-un ritm susținut,
Foto : AGERPRES

Susținută mutică 
politică și culturală

La punctele de agitație ți 
căminele culturale din țară
desfășoară o susținută muncă po
litică și culturală in întîmpiuarea 
alegerilor de deputați de la 3 
martie. f'

.îi"

în gol se tulbură
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?i 
se 
de

vor adăuga alte flori la 
tul acestor victorii.

MOCANU, un 
pe tineri

(controlor tehnic, 
un cerc de în- 

U.T.M.) : „O altă

se ajunge acolo cit 
palme. L-am întrebat 
Boghici, maistrul lui: 

ajuns Nicolae la pa* 
obținut succesele ca*

ca o dată pe 
loc. Apoi, în 
după nopțile 

și chefuri, vii 
mai ții minte

veghem ca mîinile noastre să 
păteze nici o clipă demnitatea 
muncitor I Să facem fot ce ne

prezidiul adunării,! strungăriț* fruntașă ANA 
IVAN.

Ivind cuvîntul 
înseamnă azi a fi |

Aspect de iarnă la cabana Diham din masivul Bucegi.
Foto : AGERPRES

(Urmare dm pag. 7)

consimțite, și tocmai prin 
foarte puternică".

Maistrul Dragomirescu: 
am învăța! „disciplina liber 
simțită” în luptă, am învățat-o ca 
pe o necesitate organică, obiecti
vă, a luptelor noastre...".

Constantin Achim : Să discutăm 
mai pe larg această problemă, să 
vedem cum se prezintă lucrurile, 
astăzi.

lată-l pe Nicolae Pletosu. îl 
cunoașteți cu toții, și din sec
ție, și din fotografia lui de la pa
noul de onoare. E mare lucru să 
fii la panoul de onoare ; știm cu 
toții că nu 
ai bate din 
pe tovarășul 
„Cum de a 
nou ? Cum a

dau dreptul să fie acolo ?', 
obținut — mi-a spus tova- 
maisfru — fiindcă e un mun- 
serios, disciplinat, sever cu 
ca unul ce-și iubește mese- 

deci, s-o 
prin nepăsare. „L-ai

telor noastre. Și de «ceea, por
nind de la acest fapt mărunt, i-aș 
pune tovarășului Avramescu — și 
poate și altora — o întrebare...".

Referentul s-a întrerupt o clipă, 
în atenția concentrată, a sălii. în
trebarea, dincolo de formularea 
poate prea pretențioasă, a sunat 
lotuși firesc, fără nimic „alarmant'',

trezește cele mai frumoase speran
țe, .cînd tovarășul Aurică Bucur, 
meșterul său, exclamă sincer l 
„Băiatul ăsta ar putea deveni un 
maistru în strungărie I". Dar o zi 
mai tîrziu, întreg eșafodajul de 
speranțe, și exclamări se năruie ca 
un castel de carton: Avramescu 
lipsește, sau vine fîrziu, sau are

Maistrul Nicolae Opreseu (alt 
vîrstnic invitat la adunare ; masiv, 
păr alb, voce autoritară, străbătută 
de neașteptate inflexiuni de blîn— 
dețe ; 43 de ani în uzină) : „Mun
citorul adevărat, care-și respectă 
meseria, care se respectă pe sine, 
s-a îngrijit dintotdeauna să iașă Iu* 
cru bun și frumos din mîinile Iui,

pentru alegerile de la 3 martie
PLOIEȘTI. — Peste 7 000 de 

cetățeni — muncitori, colecti
viști, intelectuali — au fost 
propuși candidați ai F.D.P. în 
adunările care au avut loc în 
circumscripțiile electorale co
munale și ale orașelor de sub
ordonare raională. Pînă de 
eurînd peste 90 la sută din a- 
legătorii din regiunea Ploiești 
s-au înscris în listele electo
rale.

CLUJ. — Peste 330 000 de 
alegători au fost înscriși pe 
listele electorale în comunele 
și orașele de subordonare ra
ională din regiunea Cluj. în 
vederea apropiatelor alegeri 
au fost amenajate toate sediile 
circumscripțiilor electorale. în 
regiune continuă să se desfă
șoare adunări cetățenești în 
care se fac propuneri de can
didați ai F.D.P. din rîndul ce-

IAȘI. — Profesori și conferen
țiari universitari, cadre didacti
ce din invățămiutul mediu, scrii
tori și alți oameni de cultură fi 
artă din regiunea lași își dau 
concursul la organizarea confe
rințelor, simpozioanelor, serilor 
literare și a altor manifestări 
prin care se popularizează reali
zările regimului nostru. In co
munele Tirzii, Vetrișoaia, Stăni- 
Iești, Dodești, Moțca și altele au 
acut loc expuneri pe teme ca: 
„Țara întreagă, un imens șantier ", 
„Comuna noastră ieri, azi și mii- 
ue“, „înaltul democratism al 
orinduirii noastre populare". La 
punctele de agitație fi căminele 
culturale se organizează, de ase
menea, jurnale vorbite, audiții 
colective la radio, vizionări co
lective la televiziune. La aceste 
manifestări au participat pini 
acum peste 100 000 de persoane.

TIMIȘOARA. — Artiștii ama
tori din întreprinderii» și insti
tuțiile din Timișoara, Arad, Re
șița, Lugoj, Oțelul roșu, au pre
gătit noi programe artistice pe 
care le prezintă în campania e- 
lectorală. Pe scenele căminelor 
culturale din Dumbrăvița, Piștia, 
Cărpiniș, Săcălaz și Moșnița, e- 
chipele artiștilor amatori de la 
Uzinele „Tehnometal", Clubul 
C.F.R, „16 Februarie", Întreprin
derea textilă „Ada Marinescu' 
din Timișoara și de la Sfatul 
popular regional au prezentat 
programe artistice.

oncertul din săptă-1 
mina aceasta al 
filarmonicii bucu- 
reștene, va fi un 
„Festival Mozart“, 
condus de Mircea
Basarab. Șeful de 

orchestră și compozitorul Mir
cea Basarab a desfășurat și 
desfășoară o rodnică activitate. 

El a popularizat muzica sim
fonică nu numai la Ateneul 
R.P.R. ci și în sălile de specta
cole din marile întreprinderi 
din Capitală precum și într-o 
seamă de importante centre 
muncitorești. A condus în re
petate rînduri concerte educa
tive destinate tineretului, fă- 
cind totodată cunoscută crea
ția tinerilor compozitori Ana- 
tol Vieru, Tiberiu Olah, Aurel 
Stroe, Doru Popovici, ș.a., ale 
căror lucrări le-a prezentat în 
primă audiție. A dirijat o sea
mă de concerte 
Uniunea 
R. P. 
R. S. 
0ară,

simfonice în 
Sovietică, Finlanda, 

Polonă. R. D. Germană. 
Cehoslovacă. R. P. Un- 

„__ , R.P.F. Iugoslavia. Au.
stria, Grecia etc.

Meritele sale au fost recuno
scute prin acordarea titlului de 
artist emerit al R.P.R. iar re
cent a fost propus, pentru a- 
cordarea Premiului de Stat.

lor care și-au dovedit hărnicia 
în muncă și în activitatea ob
ștească.

BRAȘOV. — în regiune au 
fost delimitate 5 272 circum
scripții comunale electorale și 
284 circumscripții electorale 
orășenești. Pînă în prezent au 
fost stabilite în comune și ora
șe de subordonare raională 440 
de secții de votare.

SUCEAVA. — Profesoara 
Maria Palamaru este apreciată 
de colectiviști atît pentru 
munca pe care o desfășoară în 
educarea copiilor, cit și pen
tru participarea sa activă la 
viața culturală și obștească. 
Ca semn al prețuirii de care 
se bucură la adunarea cetățe
nească din circumscripția e- 
lectorală comunală nr. 1 Păr- 
teștii de Jos a fost propusă 
candidat al F.D.P. Printre cei 
propuși în adunările cetățene
ști care au avut loc în aceste 
zile în regiune sînt: Gheorghe 
Ignat, președintele colectivei 
din Coțușca, medicul Aurel 
Zbucea din Rotunda și alți 
cameni ai muncii.

, (Agerpres)

sine, 
ria și nu-și îngăduie, 
urîțească prin nepăsare. „u-oi 
obligat dumneata să fie discipli
nat ?". „Nu, se obligă el singur, 
ca un muncitor conștient”.

(Undeva, în primele rînduri, un 
gest, ușor stînjenit, de protest, din 
parlea unui tînăr înalt, cu o sta
tură delicată și umerii ușori aduși! 
Nicolae Pletosu...).

„Și acum, dați-mi voie, tova
răși, continuă Achim, să deschid o 
scurtă paranteză. Tovarășul Dra
gomirescu ne vorbea adineaori 
despre disciplina muncitorească, 
puternică, strînsă, care a dus la 
atitea victorii. Dar tot dînsul ne-a 
amintit și ce însemna, pe vremuri, 
cealaltă disciplină, „oficială" ; dis
ciplina constrîngerii și a fricii, dis
ciplina patronului...".

Maistrul Dragomirescu : „Exista 
o „disciplină” a palmelor, care 
curgeau cu nemiluita ia cea mai 
mică înfîrziere sau greșeală in 
muncă. Exista o „disciplină" a 
carcerilor, introduse încă din 1939, 
cînd uzina a fost militarizată"...

Constantin Achim : „Dumitale, 
tovarășe Avramescu, ce—ți spun 
aceste exemple ?

(Un fînăr voinic, cu mustăcioară, 
posesor al unui păr bogaf și răz
vrătit, tresare).

„Intirzii deseori de la lucru, ba 
ți-ai făcut obiceiul 
lună să nu vij de 
fiecare zi de luni, 
pierdute la baluri 
obosit... Cred că .
cum înfr-o astfel de zi, luni dimi
neața, cînd tovarășii dumitale 
erau de mulf lingă strunguri, dum
neata dormeai tun, la cămin, de-a 
trebuit ca maistrul să trimită „spe
cial" pe cineva, să te scoale”.

(Dumitru Avramescu stă neclin
tit, parcă fără să răsufle, cu ochii 
fixați undeva, într-un punct neu-

Constantin Achim : (către sală) : 
O să spuneți, poate, tovarăși, că 

ăsta e un fapt mărunt, că n-ar fi 
merifaf să-l trec în referatul unei 
adunări cars are ca temă presti
giul uzinei, lupta noastră pentru 
a-l înflori și mai mult. Dar pres
tigiul acesta poartă amprenta fap-

Maistrul VASILE ajutăNICOLAE PLETOSU
strungar inovator, citat cu elogii în referatul 

organizației

ea între tovarăși de muncă 
gînduri, ca între prieteni ce 
interesează sincer, atent unul 
altul :

„Ce dorești de la viață, 
tovarășe Avramescu ?“

Avramescu nu a răspuns... N-a 
luat, cuvînful la adunare. A con
tinuat să stea nemișcat, acolo, un
deva, într-o bancă din fund, pri
vind drept înainte, cu buzele 
strînse, cu fața umbrită ; era su
părat.

Povestea lui e, poate, și a altor 
tineri din secție... (In cursul tri* 
mestrului IV din anul trecut, ab
sențele nemotivate ale tinerilor de 
la „sape foraj" au întrunit sute 
de ore, timp în care, după calcu
lul inginerilor, s-ar fi putut făuri 
numeroase sape).

Să adăugăm însă —• la succin
tul portret pe care i l-a făcut re
feratul lui Avramescu — cîteva 
date absolut necesare. Mai .întîi : 
Avramescu nu e de ieri, de alal
tăieri, în uzină, ci drh> 1955 ; sînt 
„perioade" (din păcate cam rarei) 

activitatea sa în producție

ochii umflați de nesomn și mîinile 
moi, fără vlagă. Care e cauza ? 
Aceste abateri disciplinare, aceste 
„fapte mărunte" se înscriu în ati
tudinea sa generală față de via
ță ; drept care întrebarea din re
ferat, atît de pretențioasă în apa
rență, nu este lipsită de solide te
meiuri. La 29 de ani, Avramescu 
își bîjbiie încă idealul de viitor, 
n-are planuri, n-are ambiții, nu 
se gindește să-și perfecționeze 
meșteșugul, sau să învețe, nu rîv- 
nește nimic Se ține departe de 
tovarășii săi („Fiecare cu viața 
lui I" spune el) așa cum s-a ținut 
departe, în timpul ședinței, de 
dezbaterea lor tinerească, aprinsă.

Așadar, Avramescu nu s-a înscris 
la cuvînt ; n-a răspuns întrebării 
din referat, acestei întrebări ce l-a 
vizat direct, ascuțit... Dar au răs
puns — preluînd întrebarea, între
gind-o, îmbogățind-o cu alte 
exemple, cu alte idei — numeroși 
vorbitori. Disciplina, în această 
fertilă dezbatere, a fost doar unul 
dintre multiplele subiecte. Ampli
ficată, discuția s-a ridicat la pro
blemele eticii generale a muncii, 
la obligațiile fînărului muncitor 
față a'e sine, de colectiv, de uzină, 
de prestigiul ei î față de epoca 
noastră nouă care-i oferă din plin 
cele mai înalte condiții de mun
că și viață, nevisata de muncitori 
în trecut,

începută sub auspiciile „luptei 
pentru prestigiu” — și în strînsă 
legătură cu ea — dezbaterea a 
conturat astfel, drept temă finală, 
profilul moral al fînărului munci
tor din zilele noastre. Cum a și 
enunțat-o, de fapt, unul dintre ti
nerii vorbitori, rectificatorul frun
taș Șchiopu Savu i

— Să vorbim a’espre ce înseam. 
nă azi a fi muncitor, despre defi
niția acestui cuvînt I...

O definiție 
ți implicațiile ei

Ce înțeleg cei 71 de utemiști 
ploieșteni prin noțiunea de munci
lor al zilelor noastre? Ce sensuri I 
îi acordă, ce trăsături ? Extragem 
din luările de cuvînt :

Sînt de meseria strungar. Pe vre
muri se lucra — poate ați auzit 
— cu curele de transmisie ; ce is
pravă să faci cu asemenea hîrburi 
de strunguri ? Dar mă trudeam și 
făceam. Cu atît mai mult azi, cînd 
muncim pentru noi, pentru țara 
noastră cea nouă, și cînd ne bu
curăm de înlesnirile unei tehnici 
înaintate ; cu atît mai mult astăzi, 
cum zic, să fim cu ochii-n patru, 
să 
nu 
de

trebuie să cunoască și sa înțe
leagă bine filozofia marxist-leni- 
nistă, filozofia noastră, a munci
torilor. Și să citească multe cărți, 
de liferatură, de știință, să iu
bească teatrul, muzica, filmul, să 
iubească arta neapărat, fiindcă 
arfa îl. desăvîrșește 
înalță, îi lărgește- 
Știți de ce-mi place

stă-n fire și-n putere ca să tnăl* 
țăm demnitatea aceasta — sau, 
«um îi ziceți dumneavoastră, pre
stigiu!...".

Mihai Sfere (uiemist, strungar 
'de precizie, fruntașul întrecerii la 
Sectorul de aparafaj pneumatic): 
„de acord, tovarăși I ; cea mai im
portantă trăsătură a muncitorului 
de tip nou se află aici, în demni
tatea muncii sale. Eu înțeleg prin 
asta disciplină, seriozitate, con
știință profesională. Intr-un cuvînf. 
însușirea unei măiestrii înalte a 
lucrului ; nici o taină a meseriei 
să nu rămînă în umbră. (Cu o ușoa
ră trufie): Bineînțeles, la noi, la 
sectorul de aparataj pneumatic, 
und9 sînf numai lucrări de mare 
finețe, chestiunea însușirii măie
striei nu se mai pune, e depășită..,

Nicolae Pletosu (strungar, elev 
în clasa a X-a la liceul seral al 
uzinei, autorul unei recente inova
ții care aduce economii anuale de 
18 000 lei) : „Aș mai adăuga și 
simțămîrrful acela de ambiție, de 
nemulțumire activă pentru ce ai 
dobînait. Să vrei mereu mai mult, 
să faci tot mai mult și mai bine, 
să te înfreci, cum s-ar zice, cu 
fine, șă descoperi căi noi în me
serie, să le arăți altora...

fnginer Aurel Bivolaru (șeful 
secției „sape foraj”) : „Che
stiunea asta a relațiilor dintre ti
neri mi se pare esențială... 
Unii mai înțeleg încă prietenia în 
sensul rau, foarte dăunător, al a- despre ducerea mai departe 
coperiru reciproce a lipsurilor.' 
„Nu-mi ®ști prieten!" — strigă cîta 
unul, cînd celălalt îl critică des
chis, în vreo ședință, de pildă. Sau 
și mai rău : „Nu-mi ești tovarăș 
bun" ! Ba, am auzit odată pe fra
ții Rînjea, Mircea și Mihai — „ge
menii frezori”, cum li se spune — 
certîndu-se zdravăn pe tema asta. 
Mihai îi reproșa lui Mircea că-l 
criticase public pentru chiulul de 
la lucru. Și știți în ce termeni i-o 
reproșa ? „Nu-mi ești frate bun I”. 
Dar ce să mai căutăm alte exem
ple, cînd chiar adineaori, în refe
ratul tovarășului Achim, s-au dat 
unele exemple care mă tem că 
p-au trezit cuvenitul ecou...”.

(Undeva, în fundul sălii, Dumi
tru Avramescu, strungarul cu mus
tăcioară și păr abundent, cel ce 
„nu știe ce vrea de la viață", ars 
o ușoară tresărire, privirile fixate 
cu încăpățînare 
parcă o clipă).

Ion Sfănescu 
propagandist la 
vățămînt politic 
trăsătură importantă pe cărei tre
buie s-o a’obîndim : tînărul nostru

ca om, îl 
orizontul. 

. . , mie tova
rășul Mânu Aurică, pe care pe 
drept l-a lăudat referatul ? 
Fiindcă și-a completai educația 
co a primit-o în uzină, în munca 
de fiecare zi, cu educația prin 
lectură ; în fiecare lună cumpără 
cărți de la standul uzinei ; are 
6 bibliotecă personală frumoasă, 
poate să dea cărți multor altora 
care n-au“...

O voce din sală (timidă): „Nu 
prea dă"...

Vocea lui Mânu: „Cînd dau, 
le primesc înapoi terfelite".

Ion Sfănescu : (sever ; poale 
prea sever) ; „Cine terfelește 
cărțile mai are drum lung de fă
cut pînă să se poată numi mun
citor de tip nou. Cartea e o co
moară pe care frebuie s-o pre- 
țuiești ca. pe ochii din cap 1“

loniță Florea (secretarul comi
tetului U.T-M. pe secție) :

„Dacă analizăm munca tinerilor 
din secția noastră se vede lim
pede că prestigiul uzinei se află 
în mîini foarte bune. Dar cum 
noi discutăm aici despre viitor,

■ , 1 a acestui prestigiu, a frebuif să ne 
oprim cu îndoită atenție și la 
lipsuri ; să învățăm ‘ din ele, ca 
să le putem înlătura, ca să putem 
dobîndi fiecare din noi acel pro
fil moral de care vorbeam, sus
ținătorul uman al prestigiului teh
nic al uzinei noastre"...

★
...O adunare tinerească, desfă

șurată la „înaltă temperatură", o 
adunare în care incandescența 
ideilor s-a împletit cu exemplul 
practic, curent, și, în care tonul 
responsabilității majore s-a: îmbi
nat deseori cu șurîșul. O adunare 
obișnuită...

Lîngă tribună, o altă masă, cu 
o mică expoziție — „metafore 
vii" ale prestigiului internațional 
al uzinei : steaguri brodate pe 
mătase multicoloră, scrisori de 
mulțumiri cu ștampilele a nume
roase țări ale lumii, o „carte de 
aur" cu zeci de declarații și sem
nături...

Și la un pas de ele, tineretul, 
cei ce vor duce mai departe și 

buche-
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ȘCHIOPU «AVU,Rediflcatorul
•dunăre.: „Să vorbim despre ce

muncitor1'...

„Festivalul Mozart" pe ca- 
re-l va dirija în această săp
tămână va fi deschis cu Uver
tura la opera „Răpirea din Se
rai”.

Geniul lui Mozart nu este 
ușor de caracterizat. Opera sa 
profund umană este expresia 
celor mai diverse simțăminte, 
de la dramatism tulburător 
pînă la bucuria înaripată. Mu-

dramatism, are un colorit ori
ental. La mijlocul uverturii, 
partea mai lentă cuprinde o a- 
rie cantabilă ce exprimă dra
gostea logodnicului față de ti- 
năra prizonieră...

In genul concertului instru
mental Mozart a scris șapte 
concerte pentru vioară și or
chestră. In cadrul „Festivalului 
Mozart" se va executa cel de al

O
Or-

ftSTIVAL MOZART
DIRIJOR M. BASARAB

zică sa cucerește prin varieta
tea, gingășia și frumusețea me. 
lodiilor, prin limpezimea ar
moniei și expresivitatea orche
strației.

Uvertura operei comice „Ră
pirea din Serai" care deschide 
programul „Festivalului Mo
zart” anticipează caracterul 
general al acțiunii ce se va des
fășura pe scenă. După cum in
dică însuși titlul, este vorba de 
o tinără care, ținută in capti
vitate de un sultan despotic, 
este răpită de logodnicul ei. 
Muzica, spumoasă, plină de

pentru vioarășaselea concert 
și orchestră

Lucrarea este 
cele trei părți 
Prima parte, Allegro moderato 
este deschisă de orchestră, în 
sonorități, de o mare amploare, 
la unison. Se face remarcat a. 
poi cintul simplu și plin de 
farmec al solistului, cu ecourile 
și răspunsurile sale. Compozi
torul l-a lăsat adesea fără a- 
companiament, pentru ca as
cultătorul să poată urmări sim
pla linie melodică în toată lu
mina și puritatea ei netulbu-

compusă din 
tradiționale.

rată. Partea mijlocie este 
mișcare liniștită Adagio. 
chestra expune ideea melodică 
pe care solistul o va extinde, 
și adinei, nefiind acompaniat 
decit de coarde. Aici aflăm 
unul dintre acele minunate 
cîntece izvorîte din nese
cata inspirație mozartiană. Fi
nalul — Rondo — este atacat 
de solist, căruia compozitorul 
i-a rezervat importante pasaje 
intermediare. Această lucrare, 
ce stă cu cinste alături de cele, 
mai izbutite concerte pentru 
pian scrise de marele compo
zitor la acea epocă, (1875— 
1876), va fi interpretat de tî- 
nărul violonist Mihai Constan- 
tinescu.

Festivalul închinat lui Mo
zart se va încheia cu Recvie
mul — ultima compoziție a ma
relui compozitor.

Recviemul pentru orchestră, 
cor, soliști vocali este o operă 
de o mare profunzime drama
tică, o capodoperă de gîndire și 
simțire. Din păcate, Mozart nu 
a mai trăit spre a termina lu. 
crarea, care a fost desăvîrșită' 
de elevul său Frangois Xavier 
Siissmgyer.

J. V. PANDELESCU

(Urmare din pag. I) 
tă de interesele ei și un de
bușeu economic în sud-estul 
Europei.

Forțele democratice înain
tate, personalitățile progre
siste din numeroasele țări eu
ropene și în primul rînd de
mocrații revoluționari ruși 
și-au manifestat cu căldură 
simpatia și solidaritatea față 
de năzuința poporului romîn 
de înfăptuire a unității națio
nale.

în împrejurările complexe 
iscate de ciocnirea unor inte
rese opuse, poporul romîn a 
găsit calea pentru a învinge 
piedicile puse Unirii de reac- 
țiunea internă și internaționa
lă. După ce în 1856 divanurile 
ad-hoc exprimaseră dorința de 
Unire a celor două Țări Ro- 
mîne, la 24 ianuarie 1859, adu
narea electivă a Țării Romî- 
nești l-a ales ca domn pe A- 
lexandru Ioan Cuza, care la 5 
ianuarie fusese ales domnitor 
al Moldovei.

Unirea, dorința arzătoare a 
poporului romîn se înfăptuise. 
Numai presiunea puternică a 
maselor a putut sili adunarea 
electivă a Țării Romînești, în 
care pătrunsese o majoritate 
reacționară, să țină seama de 
.voința poporului.

Năzuințele maselor populare 
au fost însă nesocotite și în
călcate în picioare. „Monstru
oasa coaliție" burghezo-moșie- 
rească, închegată spre a înă
buși lupta maselor, a determi
nat păstrarea unor puternice 
rămășițe feudale în economie, 
a condamnat țara noastră la 
înapoiere economică și cultu
rală. Dominația coaliției bur- 
ghezo-moșierești, menținerea 
rămășițelor feudale, exploata
rea sălbatică a muncitorilor și 
țăranilor, reprimarea sîngeroa- 
să a luptei pentru libertate a 
poporului muncitor, s-au îm
pletit mai tîrziu cu aservirea 
țării imperialiștilor străini, cu

pierderea deplină a indepen
denței naționale, cu cotropire* 
țării de către hitleriști.

Adevărată purtătoare și con
tinuatoare a tradițiilor lupte
lor patriotice și revoluționare 
ale poporului, clasa muncitoa
re, în frunte cu partidul co
muniștilor, a preluat în mîini
le ei steagul luptei pentru eli
berarea națională și socială și 
l-.a dus la victorie. Cucerind 
pentru prima oară o indepen
dență națională reală, alun
gind clasele exploatatoare de 
la putere, poporul nostru a 
devenit adevăratul stăpîn al 
țării și al soartei sale.

Prin lupta dîrză a oamenilor 
muncii, sub conducerea parti
dului, a fost înfăptuită revo
luția socialistă, au fost înfăp
tuite profunde transformări e- 
conomice și culturale spre bi
nele poporului.

Acordînd g înaltă prețuire 
tradițiilor de luptă pentru li
bertate națională și socială — 
tradiții printre care înfăptu
irea Unirii se află la loc de 
cinste — oamenii muncii din 
țara noastră, tineretul nostru, 
le consideră un izvor de forță 
în măreața luptă pentru în
făptuirea politicii partidului, 
pentru desăvîrșirea construc
ției socialismului în patri» 
noastră.

C I N
POVESTEA ANILOR ÎN

FLĂCĂRAȚI — film pentru 
ecran panoramic: Patria. BA- 
LADA HUSARILOR: Repu
blica, București, Gh. Doja, 23 
August, Volga: TRANSPOR
TUL: rulează la cinematogra
fele: Magheru, Elena Pavel. 
MARILE SPERANȚE rulează 
la cinematograful V. Alecsan- 
dri. MEȘTER LA TOATE ru
lează la cinematografele : I. C. 
Frimu, Unirea. SUB CUPO-

După orele de muncă, odihnă activă : pasionante partide de șah 
(aspect de la Clubul „23 August" din orașul Ploiești).

Foto: AG'ERPRES

E M A T O G R
LA ALBASTRĂ: 8 Martie, 
Drumul Serii. O ÎNT1M- 
PLARE EXTRAORDINARĂ 
— ambele serii: Tineretu
lui. NUMAI O GLUMĂ: Vic
toria. SOȚUL SOȚIEI SALE: 
Lumina, Arta, G. Bacovia. 
DĂ-I ÎNAINTE FARA GRI
JĂ: Central, Olga Bancic, 13 
Septembrie, Aurel Vlaicu. Pro
gram special pentru copii — 
dimineața: 13 Septembrie.
NOPȚILE CABIRIEI — după

A F E
amiază: . 13 Septembrie. Filme 
documentare rulează la cine
matograful Timpuri Noi. MA
GISTRATUL rulează la cine
matograful Maxim Gorki.. CĂ
ZUTA DIN LUNA — cinema
scop : înfrățirea între popoa
re, 8 Mai. VAPORUL LUI 
EMIL — cinemascop : 1 Mai, 
Alex. Sahia, Floreasca, G. Coș- 
buc. FETELE — cinemascop: 
rulează la cinematograful 18 
Februarie.



Mecanizatorii din S. M. T. se pregătesc 
intens pentru campania de primăvară

Stațiunile de mă
lini și tractoare din 
comunele „23 Au
gust" regiunea Do- 
brogca și Curtici, re
giunea , Banat sint 
gata pentru a începe 
lucrările în cîmp. De 
asemenea, la • S.M.T. 
Horia, regiunea Bucu
rești, Făurei și Nicu- 
lești Jianu, regiunea 
Galați au fost revi
zuite și reparate toa
te tractoarele. Termi
narea într-un timp 
scurt a acestor lucrări 
este rezultatul mai 
bunei organizări a 
muncii. Mecanizatorii 
de la S.M.T. Curtici,

de exemplu, s-au a- 
provizionat din timp 
cu piese de schimb, 
au organizat munca 
de reparații în flux 
continuu pe bază de 
grafic.

Succese în munca 
de pregătire a trac
toarelor și mașinilor 
agricole au obținut și 
S.M.T. din regiunea 
Ploiești. în această 
regiune au fost re
cepționate mai mult 
de 82 la sută din nu
mărul utilajelor agri
cole cu care se va lu
cra în primăvară.

Respectarea grafi
cului de lucrări a

permis și tractoriști
lor din regiunile Hu
nedoara, Brașov și 
Argeș să termine re
pararea unui mare 
număr de tractoare, 
semănători, cultiva
toare etc. înainte de 
termen.

Pînă la 20 ianuarie 
S.M.T. din întreaga 
țară au pus în stare 
de funcționare aproa
pe 70 la sută din nu
mărul de tractoare și 
mașini agricole pe 
(care le vor folosi în 
campania de primă
vară.
t

(Agerpres)

Înapoierea în Capitală 
a tov. Gogu Radulescu

Miercuri dimineață s-a reîn
tors în Capitală tovarășul 
Gogu Rădulescu, ministrul co
merțului exterior al R. P. Ro- 
mîne, care a făcut o vi
zita în Republica Arabă Unită 
la invitația ministrului finan
țelor și planificării acestei țări, 
dr. Abdel Moneim El-Kais-

La sosire, în Gara de Nord, 
erau prezenți membri ai con
ducerii Ministerului Afacerilor 
Externe și ai Ministerului Co
merțului Exterior, funcționari 
superiori din aceste ministere.

Au fost de față reprezentanți 
ai. Ambasadei Republicii Ara
be Unite în R. P. Romînă.

suni. (Agerpres)

La handbal masculin

R. P. Romînă—Norvegia 20-11
Aseară în sala sporturilor de 

la Floreasca peste 4 000 de 
spectatori au urmărit întîlni- 
rea internațională masculină 
de handbal dintre echipele re
prezentative ale R.P. Romine, 
și Norvegiei. Handbaliștii ro- 
mîni au desfășurat un joc de 
bună valoare, obținînd victo
ria cu scroul de 20—11 (14—7).

Punctele echipei noastre au 
fost realizate de Mozer (8), 
Ivănescu (6), Hnat (2), Costache 
I (2), Covaci și Costache II. 
Pentru oaspeți au marcat: 
Gulden (4), Veelan (2), Graff 
(2), Svestad (2) și Schonfeld.

Jocul a fost arbitrat de 
cehoslovacul Pardubski.

(Agerpres)

în cîteva rînduri
• Ieri la Roma s-a disputat cel 

de-al treilea meci dintre echipele 
selectionale de fotbal ale R. P. 
Bulgaria, și Portugaliei din cadrul 
„Cupei Europei". Fotbaliștii bul
gari au obținut victoria cu scorul 
de 1—0 (0—0) prin punctul marcat 
de Asparuhov în minutul 87. Echi
pa bulgară s-a calificat astfel pen
tru optimile de finală ale „Cupei 
Europei".

• Turneul international de șah 
de la Bad Liebenstein a continuat 
cu desfășurarea rundelor a 8-a și 
a 9-a. Reprezentantul tării noastre, 
Victor Cioclltea a remizat cu Da- 
mianovici (Iugoslavia) și a cîștigat 
In fata lui Baumbach (R. D. Germa

na). In fruntea clasamentului se 
află Polugaevski (U.R.S.S.) cu 6,5 
puncte urmat de iugoslavul Da- 
mianovici cu 6 puncte, Gipslis 
(U.R.S.S.) 5,5 puncte, Karaklaiici 
(Iugoslavia) 5 (1) puncte. Cioclltea 
5 puncte etc.
• Miercuri Sntr-un meci contînd 

pentru sferturile de finală ale 
,.Cupei campionilor europeni" la 
fotbal echipa italiană Milano a în
vins cu 3—1 (2—1) pe Galatasarav. 
Returul se va disputa la 13 februa
rie la Milano.
• Intr-un meci international do 

fotbal reprezentativa orașului Cairo 
a învins cu 1—0 (1—0) o selecțio
nată vest-berlineză.

In toate sectoarele — 
producții sporite

(Urmare din pag. I)

zației de partid, consiliului de 
conducere al gospodăriei, tînă- 
rului inginer agronom Nicolae 
Ivănescu, brigadierilor. Intr-o 
ședință de comitet, la care au 
luat parte mulți invitați, s-au 
conturat angajamente pe mă
sura posibilităților lor. S-a 
calculat cum și cu ce pot con
tribui tinerii în fiecare sector 
de producție, s-a stabilit un 
plan concret de măsuri ce va 
fi supus dezbaterilor unei a- 
dunări generale deschise a or
ganizației U.T.M. care va avea 
loc în curînd. Iată cîteva o- 
biective:

Toți tinerii din echipele de 
cîmp nu vor lipsi nici o oră de 
la . muncă și vor face numai 
lucrări de bună calitate, așa 
cum indică agrotehnica.

In perioadele de vîrf — 
campanii de însămînțări, sece
riș, recoltat etc. — organizația 
U.T.M. va recomanda cîte 10— 
15 tineri (după cerințe) care să 
lucreze pe semănători, combi
ne, batoze încît fiecare campa
nie să fie scurtată cu 2 pînă 
la 4 zile față de plan.

Alături de cei de pe atela
je .tinerii din brigăzile de cîmp 
vor participa cu toții la tran
sportul și împrăștiatul pe cîmp 
a 5 500 de tone de gunoi de 
grajd, din care 200 de tone 
prin muncă patriotică.

Discuții interesante, calcule 
și socoteli s-au făcut și în le
gătură cu contribuția pe care 
o vor aduce tinerii la dezvol
tarea sectorului zootehnic.

— Aici avem o experiență 
bună — spunea secretarul or
ganizației de bază U.T.M. La 
ferma de vaci lucrează nu
meroși tineri. La porci, la pă
sări, de asemenea. Noi am re
comandat pe Virgil Păzitoru și 
Ion Zăgăreanu, Olga Smidt și 
pe alții care au lucrat bine. 
Toți au obținut anul trecut 
producții mai mari decît me
dia realizată pe gospodărie. Ce 
ziceți, putem să contribuim 
mai mult la dezvoltarea ace
stui sector ?

— Da, putem — au susținut 
ceilalți.

Și au stabilit că, pe par
cursul acestui an, cînd, pe mă
sura dezvoltării șeptelului se 
vor crea noi posturi de îngri
jitori de animale, organizația 
de bază U.T.M. va recomanda 
pentru această muncă încă 10 
tineri. De calificarea lor se va 
ocupa direct secretarul orga
nizației U.T.M., care este teh
nician zootehnic.

La schimburile de experien
ță care se vor organiza în a- 
cest an la G.A.S. și G.A.C. ve
cine vor merge toți îngrijitorii.

Pentru ca tinerii să contri
buie direct la obținerea unor 
producții de lapte și carne mai 
mari decît cele planificate,

s-au prevăzut următoarele 
măsuri:

Prin muncă patriotică tine
retul va întreține în tot tim
pul anului pășunea de pe cele 
165 de ha și va mări suprafa
ța ei cu încă 3 hectare, prin 
defrișarea unor boscheți și 
mărăcini de pe marginile rîu- 
lui Ghimbășel.

Tot prin muncă patriotică ei 
vor repara cei 15—20 km de 
garduri de sîrmă care parce
lează izlazul pentru pășunatul 
rațional în timpul taberei de 
vară.

Tinerii vor participa, de a- 
semenea, la transportul și îm
prăștiatul îngrășămintelor chi
mice ce se vor da pe unele 
parcele, în vederea sporirii 
producției de iarbă cu 3 000— 
4.000 de kg la hectar.

Toți vor contribui la însilo- 
zatul celor 1 600 tone de po
rumb, a 300 tone de gulii fu
rajere și alte nutrețuri pentru 
ca la iarna viitoare animalele 
să aibă hrană îndestulătoare 
și de bună calitate.

Mult interes au manifestat 
membrii comitetului U.T.M. 
pentru stabilirea tuturor ce
lorlalte obiective din plan. De 
pildă, cînd se vor planta cele 
10 hectare cu varză (prevăzute 
în planul de producție al gos
podăriei) în ajutorul legumi
cultorilor vor veni toți tinerii 
din brigăzile de cîmp, pentru 
ca lucrarea să fie încadrată în 
termenii optimi agrotehnici.

Pentru a contribui la redu
cerea prețului de cost al con
strucțiilor gospodărești (graj
duri, maternități pentru scroa
fe etc.) și la darea lor în folo
sință la timp, toți tinerii vor 
efectua, prin muncă patriotică, 
o serie de lucrări necalificate.

O mare atenție se va da în
sușirii cunoștințelor la cursu
rile agrozootehnice. Periodic 
se vor face scurte consfătuiri 
cu care ocazie membrii comi
tetului U.T.M., ajutați de lec
tori, vor purta cu cîte doi-trei 
tineri cursanți discuții pe mar
ginea celor învățate. Invăță- 
mîntul politic, participarea ti
nerilor la conferințe, la activi
tățile cultural-sportive, joile 
tineretului — toate cu tradiții 
bune la Ghimbav — vor sta în 
atenția organizației U.T.M. în 
luna următoare tinerii colec
tiviști fruntași vor face o 
excursie la Muzeul Doftana și 
la Castelul-muzeu Peleș.

Postul utemist de control, 
care va fi reorganizat, va face 
periodic raiduri în urma că
rora va generaliza experiența 
bună și totodată va face pro
puneri concrete pentru înlătu
rarea lipsurilor semnalate.

Asemenea obiective concrete 
vor sta la baza dezbaterilor 
utemiștilor și tinerilor colecti
viști din Ghimbav cu ocazia 
adunării generale care se va 
organiza în curînd.

O I PESTE
Tratativele

de la Washington 
în problema încetării 

experiențelor 
nucleare

• WASHINGTON. — La 22 
ianuarie, N. T. Fedorenko, re
prezentantul permanent al 
U.R.S.S. la O.N.U., și S. K. 
Țarapkin, șeful delegației so
vietice în Comitetul celor 18 
pentru dezarmare, s-au întîl- 
nit la Washington cu repre
zentanții S.U.A. — W. Foster, 
directorul Agenției pentru de
zarmare și control asupra ar
mamentelor, și Stelle, locțiito
rul șefului delegației S.U.A. în 
Comitetul celor 18 pentru de
zarmare.

întrevederea a fost consa
crată încetării experiențelor cu 
arma nucleară.

La întrevedere a luat parte 
și ambasadorul Marii Britanii 
în S.U.A., Ormsby-Gore.

Următoarea întîlnire a fost 
fixată pentru data de 23 ia
nuarie.

Un nou pas pe calea spre destinderea 
încordării internaționale

DAMASC 23 (Agerpres). - 
„Noua inițiativă a Uniunii So
vietice urmărește interzicerea 
experiențelor atomice", „Noul 
pas al Uniunii Sovietice pe ca
lea spre destinderea încordării 
internaționale și spre menți
nerea păcii” — sub aceste ti
tluri ziarele din Damasc — 
„Al-Talia Al-Arabia" și „Ar- 
Rai Al-Amm”, publică expu
nerea mesajelor cu care au fă
cut schimb N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și J. Kennedy, 
președintele S.U.A., în proble
ma interzicerii experiențelor 
cu arma nucleară.

„întreaga lume primește cu 
căldură noua inițiativă a Uni
unii Sovietice, care urmărește 
slăbirea încordării internațio
nale în vederea menținerii pă
cii, apărării omenirii împotriva 
primejdiei unui război atomic” 
— scrie „Ar-Rai Al-Amm”.

„Inițiativa lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. — scrie în

continuare ziarul — a sădit în 
Inimile milioanelor de oameni 
încrederea în posibilitatea rea
lizării unei înțelegeri între cele 
două mari puteri, care dispun 
de arma nucleară, cu privire la 
interzicerea experiențelor cu 
această armă”.

0 confirmare a eforturilor II. R. S. S. 
de a pune capăt pentru totdeauna 

experiențelor cu arma atomică
HAVANA 23 (Agerpres). — 

„Uniunea Sovietică nu a renun
țat și nu va renunța la hotărîrea 
sa fermă și sinceră de a asigura 
pacea", scrie ziarul „El Mundo" 
în articolul redacțional apărut 
la 22 ianuarie. O mărturie a a- 
cestui fapt o constituie mesajele 
lui N. S. Hrușciov, președintele 
Consilinlui de Miniștri al 
U.R.S.S., adresate președintelui 
S.U.A., John Kennedy, la 19 de
cembrie 1962 și 7 ianuarie anul 
curent, subliniază ziarul.

în mesaje este confirmată do
rința sinceră a Uniunii Sovietice

de a pune capăt, o dată pentru 
totdeauna experiențelor cu arma 
nucleară.

Este cunoscut, scrie în conti
nuare ziarul, că încetarea expe
riențelor nucleare ar constitui 
un prim pas important pe calea 
spre realizarea unui acord cu 
privire la dezarmarea generală 
și totală. Pînă în prezent însă 
acest pas n-a putut fi realizat, 
întrucît S.U.A., recurgînd la o 
serie de pretenții și obiecții, au 
respins fiecare propunere sovie
tică în această problemă.

Pentru eliminarea 
primejdiei războiului 

atomic
ANKARA 23 (Agerpres). — 

„Lumea se îndepărtează de 
primejdia atomică" — sub a- 
cest titlu cuprinzînd întreaga 
pagină ziarul „Yeni Gun" a- 
nunță despre schimbul de me
saje dintre N, S. Hrușciov și 
J. Kennedy în problema inter
zicerii experiențelor cu arma 
nucleară. Ziarul subliniază în 
deosebi cuvintele șefului gu. 
vernului sovietic că „a sosit 
timpul să se pună capăt o dată 
pentru totdeauna experiențe
lor nucleare”.

Propunerea lui N. S. Hruș
ciov, scrie ziarul „Hurriyet", 
din Istanbul, a trezit speranțe 
în realizarea unui acord". Sînt 
subliniate cuvintele șefului gu
vernului sovietic că Uniunea 
Sovietică nu are nevoie de 
război.

Ziarul „Yeni Sabah" subli
niază că „în problema contro
lului asupra experiențelor nu
cleare s-a făcut un important 
pas înainte".

Aspect de la unul din mitingu. 
rile de solidaritate a populafiei 
din Djakarta cu mișcarea anti

colonialistă din Brunei.

Foto: PAN-ASIA—TOKIO

• MOSCOVA. — Andrei 
Gromiko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., va vizita 
Norvegia și Danemarca la in
vitația guvernelor acestor țări. 
Vizita în Norvegia, care va 
dura o săptămână, va începe 
la 27 februarie, iar la 6 martie 
Gromîko va sosi în Danemar
ca, unde va rămîne trei-patru 
zile.

• LIMA. — La 23 Ianuarie, re
latează agenția United Press Inter
national, s-a anunțat oficial că a- 
proximativ 100 de conducători sin
dicali, profesori și studenți din 
Peru vor fi judecați pentru „com
plicitate" la revolta care a avut 
Ioc recent în Peru.

Totodată, agenția menționează 
că un mare număr de deținuți po
litici aflați în diferite lagăre de 
detențiune au declarat greva foa
mei.

• ULAN BATOR, — După 
cum anunță agenția Monțame, 
guvernele Republicii Populare 
Mongole și Angliei au hotărît 
să stabilească relații diploma
tice și să procedeze la un 
schimb de reprezentanți diplo
matici cu rang de ambasadori
• WASHINGTON. — La 22 ia

nuarie, președintele Kennedy a 
convocat o ședință lărgită a Con
siliului Național al securității 
S.U.A., care a durat aproape o oră.

RE SCURT
• VARȘOVIA. — Cu 100 de 

an] în urmă, în noaptea de 22 
spre 23 ianuarie 1863, în Polo
nia a izbucnit răscoala de eli
berare națională care a conti
nuat 16 iuni.

In amintirea acestui eveni
ment a avut loc deschiderea 
unuj muzeu memorial consa
crat istoriei răscoalei. La festi
vitatea inaugurării au luat 
parte W. Gomulka, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P., 
J. Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri, acti
viști de partid și de stat, re
prezentanți ai organizațiilor 
obștești, veterani ai mișcării 
muncitorești.

• CAPETOWN. — După cum 
se știe, Curtea internațională de 
justiție de la Haga a deschis, Ia 
cererea Liberiei și Etiopiei, în 
numele țărilor afro-asiatice, un 
proces împotriva guvernului ra
sist al Republicii Sud-Africane.

Guvernul Republicii Sud-Afri
cane, care administrează terito
riul Africii de sud-vest, este acu. 
zat de extinderea politicii do dis
criminare rasială asupra popu
lației din teritoriul tutelat, fapt 
care a indignat majoritatea țări
lor afro-asiatice, care au cerut 
ridicarea dreptului de adminis
trare al Republicii Sud-Africane 
asupra Africii de sud-vest.

40 000 de profesori și învățători 

greci în grevă
a 19 ianuarie a început la 
Atena, Salonic și Pireu o 
grevă a profesorilor se

cundari și a învățătorilor care 
s’a extins în primele zile ale a- 
cestei săptămîni în întreaga țară. 
Numărul greviștilor se ridică, po
trivit ziarului „Ta Nea”, la 
40 000. în întreaga Grecie au fost 
închise gimnaziile și școlile. Or
ganizațiile studențești au anunțat 
că au hotărît să declare o grevă 
sudențească generală, în sprijinul 
profesorilor.

Lupta membrilor corpului di
dactic din Grecia pentru satisfa
cerea revendicărilor lor cu pri
vire la îmbunătățirea salariilor 
se bucură de sprijinul tot mai 
larg al opiniei publice.

Ziarul guvernamental „Messim- 
vrini” relevă că prin această gre
vă lupta pentru îmbunătățirea 
condițiilor de învățămînt a ajuns 
la punctul culminant. Ziarul bur
ghez de opoziție „Eleftheria” 
subliniază că lupta salariaților 
din învățămînt este justă, deoa
rece ea nu privește numai reven
dicări materiale, ci însuși viito
rul națiunii. „Ta Nea” relevă că, 
deși s-au făcut presiuni din par
tea guvernului pentru a se îm
piedica declanșarea grevei, pro
fesorii și învățătorii și-au expri
mat hotărîrea de a lupta pînă la 
satisfacerea revendicărilor lor.

Guvernul a dat publicității o 
declarație în care respinge re
vendicarea țrofesorilor, invocînd 
lipsa de fonduri.

• NEW YORK. — Autorită
țile americane au cerut Iul 
Lewis Weinstock, colaborator 
al ziarului „Worker”, să se în
registreze la Ministerul de 
Justiție în baza faimoasei legi 
McCarran.

L. Weinstock este a noua 
persoană căreia oficiul i-a 
propus să se înregistreze în 
baza legii antidemocratice. 
Toți cei nouă au refuzat să 
facă aceasta, declarind că le
gea încalcă garanțiile de bază 
ale constituției S.U.A.

• ROMA. — în cursul săp- 
tămînii trecute au avut loc în 
mai multe localități din pro
vincia Bari cîteva seri cultu
rale consacrate Republicii 
Populare Romîne. In cursul a- 
cestor manifestări au fost pre
zentate succesele obținute în

Expoziție consacrată 
R. P. Romine 

la Bamako
BAMAKO 23 (Agerpres). — 

La 21 ianuarie s-a deschis la 
Bamako, expoziția „Romînia în 
imagini”. Expoziția prezintă 
fotografii despre realizările 
poporului romîn în opera de 
construire a socialismului.

La inaugurarea expoziției au 
fost de față Madeira Keita, 
ministrul justiției al Repu
blicii Mali, reprezentînd pe 
președintele Modibo Keita, 
Dossolo Traore și Jean de 
L’Isle, membri ai Biroului Po
litic al Partidului „Uniunea 
Sudaneză”, și alte persoane 
oficiale, precum și membri ai 
corpului diplomatic.

Ambasadorul Republicii 
Populare Romîne în Republica 
Mali, Gh. Popescu, a vorbit 
despre succesele poporului ro
mîn și despre politica de pace 
a țării noastre. A răspuns Ma
deira Keita care a apreciat 
succesele obținute în dezvol
tarea Romîniei ca urmare a 
construcției socialismului. El 
și-a exprimat convingerea că 
Republica Mali va putea expu
ne peste cîțiva ani la București 
realizările sale.

--- •---
Hotărîrea 

parlamentului 
brazilian

RIO DE JANEIRO 23 (A- 
gerpres). — Camera deputați- 
lor a Congresului Național din 
Brazilia s-a pronunțat printr-o 
majoritate covîrșitoare de vo
turi pentru anularea de ur
gență a amendamentului la 
constituția țării în baza căruia 
au fost ciuntite în mod serios 
împuternicirile președintelui 
republicii. întrucît senatul a 
adoptat o hotărîre asemănă
toare încă la 18 ianuarie, sis
temul de guvernare, parla
mentar care a existat în Bra
zilia în ultimele 16 luni înce
tează de a mai funcționa. în 
țară a fost introdusă din nou 
forma prezidențială de guver
nare.

Hotărîrea Congresului Na
țional al Braziliei a fost adop
tat în conformitate cu rezul
tatele referendumului care a 
avut loc la 6 ianuarie în cursul 
căruia majoritatea absolută a 
brazilienilor g-a pronunțat 
pentru înlocuirea formei par
lamentare de guvernămînt 
impusă țării de reacțiune.

Primul ministru al țării Her
mes Lima a demisionat, ur- 
mînd ca noul guvern să fie
format de președintele Brazi
liei, Goulart. Se așteaptă ca 
din guvern să facă parte șl 
fostul prim-ministru Hermes 
Lima, fostul ministru de ex
terne Santiago Dantas, fostul 
prim-ministru Tancredo Ne
ves șl o serie de alți fruntași 
politici din Brazilia.

OE SLIIRT
diferite domenii de Republica 
Populară Romînă în activita
tea de construire a societății 
socialiste. Conferințele au fost 
urmate de filme de lung me
traj sau de filme documentare 
romineștL

BELGRAD. La 23 ianuarie 
s-a deschis la Belgrad Congre
sul al ,VII-lea al Tineretului 
Popular din Iugoslavia. Prin
tre delegațiile din alte țări se 
află și o delegație a Uniunii 
Tineretului Muncitor din R. P. 
Romînă, condusă de tov. Ni
colae Popescu, membru al Bi
roului C.C. al U.T.M., prim-se- 
cretar al Comitetului orășe
nesc al U.T.M. București.

La începutul congresului 
I. B. Tito a rostit o cuvîntare 
de salut.

Însemnări
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■
 evista „United States News and

World Report” a lansat un 
semnal de alarmă. Faptele pe 
care le dezvăluie în două pa
gini ilustrate răsună brutale, 
distonînd cu legendele țesute 
pe obsedanta temă a „prosperi

tății” americane. Faptele acestea sint expuse 
într-o manieră glacială, sînt invocate cifre, 
iar concluziile au o ținută contabilă. Dar 
despre ce anume este vorba ? Revista ame
ricană face o îngrijorătoare constatare : na
talitatea este în scădere în S.U.A.. Nu este 
însă vorba doar de domeniul trecutului, ci și 
de perspectivele de viitor. O afirmă clar pu
blicația de peste ocean : „în S.U.A. procen
tul natalității a scăzut în decursul a patru 
din cei ultimii cinci ani și se prevede că va 
continua să scadă și în anii următori”.

Revista nu emite afirmații generale — ea 
face apel la date statistice autorizate. Cifrele 
de care dispune biroul de recensămînt al

Prietenia frățească 
romîno-ungară

15 ani ac la semnarea Tratatului ac prietenie, 
colaborare și asistentă mutuală între Republica 
Populară Pomină și Republica Populară Ungară

■
 e împlinesc astăzi 

15 ani de la sem
narea Tratatului 
de prietenie, cola
borare și asistență 
mutuală între Re
publica Populară 

Romînă și Republica Populară 
Ungară, document de seamă al 
prieteniei și colaborării fră
țești multilaterale dintre cele 
două țări și popoare ale noa

stre.
Prietenia frățească dintre 

poporul romîn și poporul un
gar este o prietenie trainică, 
pentru că se bazează pe comu
nitatea intereselor și a țelu
rilor, „ pe fidelitatea față de 
învățătura marxist-leninistă. 
Prietenia care leagă astăzi 
cele două popoare își are 
izvorul forței sale în princi
piile leniniste ale interna
ționalismului socialist; acea, 
stă prietenie se bazează pe 
deplina egalitate în drepturi, 
relațiile de colaborare și in
tr-ajutorare frățească stator
nicite între țările lagărului so
cialist.

Poporul nostru se bucură din 
inimă de marile succese do- 
bîndite de poporul frate ungar 
pe drumul înfloririi patriei 
sale socialiste. Sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar, oamenii muncii 
din Ungaria frățească au obți
nut însemnate realizări în toa
te domeniile construcției socia
liste, în dezvoltarea economiei 
și culturii. Poporul ungar luptă 
cu avînt pentru traducerea în 
viață a obiectivelor însufleți- 
toare trasate de cel de-al 
VIII-lea Congres al P.M.S.U.

Succesele poporului ungar, 
succesele poporului nostru pe 
drumul desăvîrșirii construcției 
socialiste în Republica Popu
lară Romînă, ca și succesele 
celorlalte popoare din țările 
socialiste frățești, sînt indiso. 
Iubii legate de relațiile de co
laborare și într-ajutorare fră
țească dintre țările lagărului 
socialist și în primul rînd de a- 
jutorul multilateral al Uniunii 
Sovietice.

In anii care au trecut de la 
semnarea Tratatului, relațiile 
frățești romîno-ungare — parte 
integrantă din legăturile ce 
unesc string marea familie a 
țărilor socialiste — s-au dez
voltat și s-au lărgit continuu în 
toate domeniile vieții politice, 
economice, culturale și sociale.

O însemnată contribuție la 
întărirea și adâncirea relațiilor 
reciproce de prietenie și cola
borare, în folosul comun și în 
interesul unității lagărului so
cialist, au adus vizitele re
ciproce ale conducătorilor de 
partid și de stat din Romînia și 
Ungaria-

Intre țările noastre au fost 
semnate acorduri și conven
ții economice, culturale, știin
țifice. Numai în ultimii ani 
volumul schimburilor de 
mărfuri a crescut de peste 
două ori. Protocolul semnat a- 
nul trecut prevede o nouă creș
tere a schimbului de mărfuri 
pe anii 1963-1965. Se dezvoltă 
continuu și celelalte forme de 
colaborare tehnico-științifică, 
cooperare în producție, intr-a. 
jutorare reciprocă. Bogate au 
fost și schimburile cultu
rale care au contribuit la 
o mai bună cunoaștere re
ciprocă între popoarele noa
stre.

R. P. Romînă și R. P. Ungară 
promovează, împreună cu ce
lelalte state socialiste, politica 
leninistă de coexistență pașni
că, luptă neobosit pentru apă
rarea și consolidarea păcii, 
pentru rezolvarea pașnică, prin 
tratative, a problemelor inter
naționale litigioase. Popoarele 
și guvernele țărilor noastre 
militează ferm pentru înfăp
tuirea dezarmării generale și 
totale, pentru interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară. 
Țările noastre se pronunță 
pentru încheierea tratatului 
de pace german și transfor
marea Berlinului occidental 
într-un oraș liber, neutru și 
pașnic.

Cu prilejul celei de a 15-a a- 
niversări a Tratatului de prie
tenie colaborare și asistență 
mutuală dintre țările noastre, 
poporul, tineretul romîn urea
ză poporului și tineretului Un
gariei frățești să obțină noi și 
tot mai mari succese în lupta 
pentru înflorirea patriei sale 
socialiste, pentru pace.

Poporul romîn este ferm 
convins că prietenia și colabo
rarea frățească romîno-ungară 
se vor adinei și întări tot mai 
mult în interesul comun al ță
rilor noastre, în interesul în
tregului lagăr socialist, în in
teresul păcii și colaborării 
internaționale.

TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a semnării Tratatului de 

prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica 
Populară Romînă și Republica Populară Ungară, tovarășul 
Corneliu Mănescu a adresat o telegramă de felicitări ministrului 
afacerilor externe al Republicii Populare Ungare, Peter Janos.

Cu același prilej, tovarășul Peter Janos a adresat o telegramă 
de felicitări ministrului afacerilor externe al R. P. Romîne, 
Corneliu Mănescu.

★
Cu ocazia celei de-a 15-a aniversări a semnării Tratatului de 

prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica Popu
lară Romînă și Republica Populară Ungară, tovarășul Leontin 
Sălăjan a trimis o telegramă de felicitări ministrului Apărării 
al Republicii Populare Ungare, Czinege Lajos.

Cu același prilej, tovarășul Czinege Lajos a trimis o telegra
mă de felicitări ministrului forțelor armate ale R. P. Romîne, 
Leontin Sălăjan.

Ajutor al U.R.S.S. pentru poporul 
congolez

LEOPOLDVILLE 23 (Ager 
preș). — TASS transmite : La 
22 ianuarie S. S. Nemcina, amba
sadorul U.R.S.S. în Republica 
Congo, a predat Ministerului 0- 
crotirii Sănătății al Republicii 
Congo 500 000 de doze de vac-
cin antivariolic, în cadrul ajuto
rului pe care U.R.S.S. îl acordă 
acestei țări. La festivitatea orga
nizată cu acest prilej de Ministc- 
rul Ocrotirii Sănătății al Congou- 
lui, S. S. Nemcina a rostit o cu
vîntare în care a exprimat senti
mentele de profundă simpatie

ale oamenilor sovietici față de 
poporul congolez care luptă pen
tru întărirea independenței și in
tegrității sale teritoriale. Uniunea 
Sovietică, a spus ambasadorul so
vietic, a fost întotdeauna priete
nă a poporului congolez, a cău
tat sări atenueze suferințele și 
să-l ajute să biruie greutățile 
care stau în fața țării.

în cuvintarea sa de răspuns, 
P. Bolia, ministrul ocrotirii sănă
tății al Congoului, a mulțumit 
călduros guvernului sovietic pen
tru ajutorul său dezinteresat.

S.U.A. sînt expuse lapidar: creșterea popu
lației americane pînă în 1970 va fi cu apro
ximativ 6 milioane mai mică decît cea pre
văzută mai înainte. Se arată chiar că numă
rul copiilor sub cinci ani nu va crește decît 
cu 644 000, în loc de 4 800 000, iar cel al 
copiilor între 5 și 9 ani va spori cu 
1 700 000, în loc de 3 400 000 — cifra pre
văzută.

Asemenea cifre le parcurgi cu emoție. 
Doar nu-s cotele acțiunilor la bursă, ci vieți 
omenești. Numai că aceste cifre sint tratate 
prin optica businessmanului. Revista ameri
cană încearcă să deslușească urmările stării 
de fapt semnalate. Firește, își proclamă neli
niștea față de viitorul națiunii americane. 
Totuși se pare că redactorii ei sînt cu mult 
mai neliniștiți pentru soarta businessului.

Neliniștea aceasta își găsește expresie chiar 
într-un subtitlu cules cu litere negre : „De
clinul natalității schimbă perspectivele 

pieții”. Businessmanii sînt deplînși: afacerile 
cu produsele destinate copiilor vor intra in 
criză. Nașterile mai puțin numeroase înseam
nă o cerere redusă de haine pentru copii, ju
cării, produse alimentare speciale și altele. 
Profiturile scontate nu se vor realiza, vor fi 
poate chiar și pierderi. O tristețe cu nimic 
camuflată izbucnește din fiecare rînd. Triste
țea unui bilanț comercial î-doliat...

Deci, se nasc mai puțini copii în S.U.A. 
Dar unde trebuie găsite cauzele acestui fe
nomen ? Revista „United States News and 
World Report” evită stincile submarine ale 
unui sondaj social. Ea se mărginește să afir
me cu discreție : „Perechile tinere se hotă
răsc greu să ia asupra lor povara de a fi pă
rinți”. Oare numai egoismul unor tineri este 
cauza acestei situații ? Realitatea vieții ame
ricane pledează pentru o explicație mai 
exactă. In S.U.A. un șir nesfîrșit de dificul
tăți stau în calea celor ce nu au conturi 
masive la bănci. Asupra acestora planează 
nesiguranța față de ziua de mîine, teama de

șomajul care înseamnă condamnarea la 
foame. Și acești oameni se numără cu mi
lioane...

Că soarta lor nu poate fi colorată în tran
dafiriu, o mărturisește întîmplarea de la 
Warrentoum. Orășelul acesta se află la numai 
45 mile de Washington, cu alte cuvinte nu-i 
un colț înfundat de țară, rătăcit prin vreo 
pustietate. Ea 45 de mile de Washington, de 
trei ani de zile, femeile sărace și, în special, 
negresele sînt sterilizate. Operațiunea nu se 
desfășura în taină căci era parte integrantă a 
unui program ce avea să fie legiferat de a- 
dunarea statului Virginia. In acest stat a fost 
adoptată o lege prevăzînd sterilizarea „de 
bună voie” (ce fariseic sună cuvintele) a să
racilor. Victime sînt femeile care figurează 
pe listele celor nevoiași sau luați în eviden
ță pentru acordare de ajutor social. Soțiile 
de șomeri dacă vor să primească mizerul 
ajutor de șomaj trebuie să accepte steriliza
rea. Dr. H. W. Stevenson de la spitalul din 
Warrentown făcea reclamă laturii „științifi
ce” a operațiunii în „Virginia Medical Mont
hly”. In schimb, „New York Herald Tribune” 
definea cu mai multă preciziune mobilul 
legii din Virginia. Ziarul newyorkez scria că 
legea a fost sprijinită mai ales de legisla
torii alarmați de perspectiva măririi viitoare, 
a alocațiilor bugetare pentru șomeri. Trebuie 
micșorat numărul șomerilor — au proclamat 
dumnealor. Dar cum ? Prin micșorarea șo
majului ? Nu, soluția aceasta nu'i posibilă. 
Și au ales calea cealaltă : să se împiedice 
nașterea de... viitori șomeri, adică de copii 
care, asemenea părinților lor, peste cîțiva 
ani, vor îngroșa rîndurile șomerilor. Statul 
celor bogați este necruțător cu săracii...

Un semnal de alarmă a răsunat în paginile 
unei reviste de peste ocean. lnregistrîndu-I, 
te simți tentat să reflectezi la soarta ameri
canului simplu.

E. O.
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