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GRIJĂ DEOSEBITA
LA ÎNTREȚINEREA

CULTURILOR
Insămînțările de primăvară se apropie de 

sfîrșit. Din datele primite de Consiliul Supe
rior al Agriculturii rezultă că pînă la 3 mai 
s-a însămînțat 85 Ia sută din suprafața pla
nificată. In aceste zile se seamănă în zonele 
mai reci din nordul țării ultimele suprafețe 
prevăzute pentru sfecla de zahăr, floarea-soa- 
relui, cartofi și alte culturi. Cu porumb pen
tru boabe s-a semănat aproape 90 la sută din 
suprafața planificată.

In regiunile București, Dobrogea, Galați și 
Ploiești, precum și în numeroase raioane din 
restul țării, semănatul porumbului s-a termi
nat.

în primăvara aceasta, deși lucrările agri
cole au început mai tirziu din cauza timpului 
rece, s-a semănat o suprafață cu peste 300 de 
mii hectare mai mare decît cea realizată pînă 
la aceeași dată a anului trecut. Unitățile 
agricole socialiste, ținînd seama de recoman
dările Institutului central de cercetări agri
cole au efectuat însămînțările în condiții agro
tehnice mai bune.

Succesele obținute în campania agricolă din 
primăvara acestui an sînt rezultatul muncii 
harnice a mecanizatorilor, colectiviștilor șl 
specialiștilor, a înzestrării agriculturii cu noi 
tractoare și mașini agricole și a muncii poli
tice și organizatorice desfășurate de sfaturile 
populare și consiliile agricole.

In prezent unitățile agricole socialiste și-au 
concentrat mijloacele de lucru pentru termi
narea în cel mai scurt timp a însămînțării 
porumbului și sorgului pe toate terenurile 
prevăzute, pentru intensificarea plantărilor de 
vie și a lucrărilor ce se fac în această pe
rioadă — semănatul fasolei, legumelor, ame
najarea de noi orezării și semănatul orezului.

în ultima săptămînă s-a semănat fasole în 
ogor propriu pe 40 la sută din terenurile pre
văzute. cele mai bune rezultate obținîndu-le 
regiunile București, Argeș și Oltenia, care au 
semănat această valoroasă plantă în propor
ție de peste 70 la sută. De asemenea, în regiu
nea Hunedoara a fost depășit planul de în- 
sămînțare a fasolei în cultură intercalată, iar 
în regiunile Mureș-Autonomă Maghiară, Ar
geș, Banat. Cluj și Ploiești lucrarea a fost 
realizată în proporție de 65-90 la sută.

(Continuare în pag. a 3-a)
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pot produce mai mult
nul din obiectivele 
importante prevă
zute în planul de 
producție al co
lectiviștilor din 
satul Herina, ra
ionul Bistrița, este 
unui complex deefectuarea

lucrări agrotehnice pe întrea
ga suprafață de 403 hectare 
de pășuni și. finețe naturale 
date în folosință gospodăriei 
colective. Scopul: creșterea 
producției de masă verde pen
tru asigurarea hranei nece
sare animalelor proprietate 
obștească, al căror număr este 
în continuă creștere. (Numă
rul bovinelor va spori pînă la 
sfîrșitul , acestui an cu peste 
120 de capete, iar al ovinelor 
va ajunge la aproape 1 000 de 
capete). Numai din sporul 
realizat prin lucrările de în
treținere se poate asigura hra
na pentru 100 de vite mari pe 
întreaga perioadă de pășunat.

Prezentă mereu la comple
xa activitate ce se desfășoară 
pentru consolidarea economică 
a gospodăriei colective, orga
nizația de bază U.T.M. a sta
bilit și în legătură cu acest 
obiectiv acțiuni concrete, cu 
participarea tuturor tinerilor 
colectiviști. Tinerii vor con
tribui la toate lucrările de în
treținere pe întreaga suprafa
ță de pășune pe tot parcursul 
anului din care, pe 100 de hec
tare, acestea vor fi făcute prin 
muncă patriotică.

înfăptuirea angajamentului 
a început îndată ce s-a zvîn- 
tat terenul. Pentru mai buna 
organizare a muncii tineretu
lui, s-a ajuns la concluzia că 
este bine să se creeze, special 
pentru această acțiune, brigăzi 
de muncă patriotică în fiecare 
brigadă de cîmp a G.A.C. Ală
turi de ceilalți colectiviști, ti
nerii au participat pînă acum 
la lucrările de întreținere pe 
întreaga suprafață de pășune 
(prima fază). Totodată, în zi-

lele de duminică, brigăzile de 
muncă patriotică au curățat 
de mărăcini și au împrăștiat 
mușuroaiele pe 100 de hectare 
de pajiști naturale. Conduc
torii de atelaje au grăpat cele 
403 hectare de pășune și au 
împrăștiat pe suprafețele mai 
slab productive (68 de hecta
re) must de grajd și îngră
șăminte chimice. In continua
re, tinerii colectiviști din He-

au împrăștiat mușuroaiele, au 
grăpat, au transportat îngră
șăminte naturale și chimice. 
In ultimele săptămîni, această 
acțiune s-a desfășurat cu mai 
multă amploare aproape în 
întreg raionul.

Prima etapă a lucrărilor de 
îngrijire a pajiștilor naturale 
putea fi terminată pînă acum, 
în unele gospodării colective 
însă, ca cele din Dorolea, Du-

Raid în raionul Bistrifa
rina vor fi prezenți la tot ci
clul de lucrări ce se vor efec
tua pe pășune de-a lungul în
tregului an.

Aceeași preocupare și ace
leași rezultate bune le-am în- 
tîlnit și în gospodăriile colec
tive din Galații-Bistriței, Sieu 
— Odorhei, Corvinești, Craini- 
măt și altele. Tinerii, mobili
zați de organizațiile U.T.M., 
au participat la toate lucrările 
de întreținere a pajiștilor na
turale : au curățat mărăcinii,

mitrița, Sîntioana, cu toate că 
au existat condiții asemănă
toare cu cele din unitățile 
fruntașe amintite, rezultatele 
sînt sub posibilități. Acordîn- 
du-se insuficientă atenție bu
nei organizări a muncii, par
ticiparea la întreținerea pășu
nilor a fost destul de slabă și, 
ca urmare, suprafețele lucrate 
sînt mult vrea mici.

Faza actuală de vegetație în 
care se găsește flora de pe pă
șunile naturale din raionul

Bistrița impune urgentarea lu
crărilor de întreținere. Buru
ienile, care se dezvoltă rapid, 
să nu fie lăsate să ajungă la 
maturitate și să-și scuture să- 
mînța; mușuroaiele trebuie 
împrăștiate acum; tot acum 
este necesar să se aplice în
grășăminte pe suprafețele mai 
slab productive. Efectuate a- 
cum, aceste lucrări destul de 
simple vor ușura mult munca 
în etapele viitoare.

Participînd în continuare la 
înfăptuirea măsurilor stabilite 
de specialiștii de la consiliul 
agricol raional, tinerii vor a- 
duce o valoroasă contribuție la 
creșterea productivității paji
știlor naturale, astfel îneît nu
mai din sporul de producție 
realizat să se asigure furajele 
verzi necesare pe timp de o 
lună pentru întregul efectiv 
de animale proprietate 
ștească existent în raion.

ob-

I. RUS 
corespondentul 

„Scinteli tineretului" 
pentru regiunea Cluj

Slmbătă a sosit în Capitală 
secretarul general al O.N.U., 
U Thant, care face o vizită ofi
cială în tara noastră la invita
ția guvernului R. P. Romîne. 
Oaspetele este însoțit de secre
tarul său personal Donald Tho- 
mas s» de Ramses Nassif, ata
șat de presă-

împreună cu secretarul ge
neral al O.N.U. a sosit repre
zentantul permanent al R. P. 
Romîne la Organizația Nați
unilor Unite, Mihail Hașeganu.

La ora 15,05, avionul româ
nesc cu care a călătorit oaspe
tele a aterizat pe aeroportul 
Băneasa. Pe frontispiciul aero
gării erau arborate drapele ale 
Organizației Națiunilor Unite 
și R. P. Romîne. Sute de bucu
reșteni au salutat 
U Thant.

In întîmpinarea 
general al O.N.U. 
se aflau : Alexandru Bîrlă
deanu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, 
Gogu Rădulescu, ministrul co
merțului exterior, Dumitru Si- 
mulescu, ministrul transportu
rilor si telecomunicațiilor, Ște
fan Bălan, ministrul învăță
mântului, membri ai conducerii 
Asociației pentru națiunile 
unite din R. P. Romînă si ai 
Comisiei naționale a R. P. Ro
mîne pentru U.N.E.S.C.O., con
ducători ai unor instituții cen
trale si organizații obștești, re
prezentanți ai vieții științifice 
și culturale, ziariști români și 
străini. Erau de față șefi ai 
misiunilor diplomatice acredi
tați la București.

U Thant, însoțit de Alexan
dru Bîrlădeanu si Corneliu 
Mănescu, a trecut în revistă 
garda de onoare aliniată pe 
aeroport. Oaspetelui i-au fost 
apoi prezentați șefii misiunilor 
diplomatice si persoanele ofi
ciale venite în întîmpinare.

'Adresîndu-se secretarului 
general al O.N.U., vicepre
ședintele Consiliului de Mini
ștri al R. P. Romîne, Alexan
dru Bîrlădeanu. în cuvîntul de 
bun sosit, a spus :

Permiteți-mi ca, din însăr
cinarea și în numele guvernu
lui, exprimînd sentimentele cu 
care vă întîmpină poporul ro- 
mîn, să vă adresez un călduros

călduros pe

secretarului 
pe aeroport

TELEGRAME
Majestății Sale Imperiale 

Hirohito 
împăratul Japoniei

Tokio

Cu prilejul zilei dv. de 
naștere, sărbătoarea națională 
a Japoniei, transmit Majestă- 
ții Voastre Imperiale, sincere 
felicitări și urări pentru feri
cirea dv. personală, progresul 
și prosperitatea poporului ja
ponez.

Publicăm astăzi în cadrul rubricii noastre „MARI
LE RĂSPUNDERI ALE TINEREI GENERAȚII'’ cuvîn
tul maestrului Tudor Arghezi. Ziarul nostru va 
publica în continuare în cadrul acestei rubrici 
cuvîntul unor tovarăși din generația mai vîrstnică.

Convorbire cu maestrul
trălucit contempo
ran al 
noastre,

generației 
maestrul 

Tudor Arghezi a 
reprezentat și re
prezintă pentru noi 
marele dascăl de 

frumusețe, călăuzindu-ne pașii, 
cu fiecare nouă poemă, spre 
cele mai înalte piscuri de sim
țire și artă. De la vîrsta prime
lor silabisiri, de la poezia „gî- 
zei" și a „fărîmei“, și pînă la 
cutremurătoarele peisaje din 
„1907", de Ia primele întrebări 
ale adolescenței și pînă la a- 
pologia din „Cîntare omului", 
versul maestrului ne-a fost cîn- 
tec de leagăn, popas de desfă
tare, prilej de meditație adîncă, 
răspuns la căutări, armă 
luptă.

Dialogul lui Tudor Arghezi 
cu tineretul este inclus în în
săși opera maestrului și are o 
vechime și o tinerele care cu
prind cîteva generalii. 'Veșnic 
tînăr, solicitat de toate proble
mele timpului său, 
simte tovarăș al 
noastre, și, tocmai 
ne-am îngăduit ca,
chind mărturii din tablete mai 
vechi, să-i adresăm maestrului 
cîteva noi întrebări.

TUDOR ARGHEZI
a

poetul se 
generației 

de aceea, 
înmănun-

Lume veche...

de 
nu 
u-

— Pentru utemistul de 20 
ani, pentru generația care 
are amintirea trecutului de 
milințe și dureri, ar ii bineve
nită o mărturie privind condi-

fia de odinioară a tinereții șl 
tînărului pornit să înfrunte 
drumul spinos al vieții.

— Mi-a fost dat să trăiesc 
marele contrast dintre două 
timpuri, atît pentru literatură 
cit și pentru neînsemnata mea 
persoană.

Ce erau mai'nainte un scrii
tor, un compozitor, un pictor, 
ori un artist dramatic ? O ruși
ne, mai mare sau mai mică, 
după familia din care ieșea. Se 
mai admitea, e-adevărat, cîte 
un liric, înzestrat cu darul ma
drigalului și al hazului gros, în
tre lăutarii ospețelor boierești.

Personal, de vreme ce e vor
ba — vă cer iertare — despre 
mine, am avut împotriva scri-

Mulțumesc sincer Excelenței 
Voastre pentru amabilele fe
licitări trimise cil prilejul zilei 
mele de naștere și vă adresez 
cordial cele mai bune urări.

Excelenței Sale 
Președintelui Consiliului 

de Stat al Republicii 
Populare Romîne

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București

Vedere de pe Valea OltuluiHIROHITO

sului meu, un timp, toate au
toritățile culturale asociate: 
Universitatea, Academia, poe
zia, proza, presa, poliția, justi
ția, cenzura, jandarmeria și 
chiar colegialitatea imediată.

Fusesem izolat, cu condeiul și 
caietele mele, pe un bloc de 
gheață cit țara, ocărît, scuipat, 
insultat, pentru că, fără să mă 
simt vinovat cu nimic, încovo
iau), poate, graiul moștenit cu 
oareșicare dexteritate suspectă. 
Singurul drept și singura da
torie, acordate unui scriitor, e- 
rau să moară la spital pe o ro
gojină, sau în balamuc. Afară 
de unele strofe patriotice, cîn- 
tate la oștire și la școala pri
mară, scrise de Alecsandri, și 
afară de operele semnate Car
men Sylva, respirînd o atmos
feră regală, restul, cu om cu 
tot, era indiferent și aproape o- 
dios.

N-aș putea spune că ocările 
m-au neliniștit ; dimpotrivă, 
m-au făcut mai insistent. Ata
cat, m-am apărat atacînd — 
(poziție admisă și la box), iar 
adversarii au fost mai mulțu
miți să-mi schimbe porecla de 
scriitor în aceea de polemist.

SUCCESE
Cea de-a patra lună 

a anului 
nată de 
tii de la 
derurgic 
tr-o 
zare în 
cialistă pe care o des
fășoară pentru spori, 
rea producției de fon
tă. Ei au realizat cea 
mai mare producție de 
fontă de Ia darea în 
exploatare a noilor

a fost consem- 
către furnaliș- 
combinatul si- 
Reșița prin- 

importantă reali, 
întrecerea so-

Muncitor

Duminică 5 mai 1963

) La sosire, pe aeroportul Bănea sa
Foto : 'AGERPRES

și tradițional bun sosit pe pă- 
mîntul Republicii Populare 
Romîne.

Astăzi, cînd pacea este bunul 
cel mai scump, pe care trebuie 
să-l apere și să-1 consolideze 
omenirea, cînd colaborarea și 
înțelegerea internațională în 
vederea asigurării progresului 
social și economic sînt țeluri 
spre care tind mai mult ca 
oricînd toate popoarele lumii, 
misiunea dv. de mare răspun
dere ca secretar general al 
Organizației Națiunilor Unite 
se bucură de atenția și inte
resul țării noastre ca și al o- 
piniei publice de pretutindeni.

Ne exprimăm 
că vizita dv. în 
Populară Romînă, 
vă va oferi prilejul de a cu
noaște mai îndeaproape preo
cupările pașnice ale poporului 
nostru, realizările obținute de 
el în construirea unei societăți 
noi și a unei vieți mai bune, 
aspirațiile sale sincere de pace.

Dorind ca șederea dv. la noi

convingerea 
Republica 
Excelentă,

în țară să fie utilă și agreabi
lă, permiteți-mi. Excelență să 
vă urez încă o dată: „Fiți bine 
venit în Republica Populară 
Romînă I

A luat apoi cuvîntul U 
Thant care a spus :

Sîpt, desigur. îneîntat că am 
prilejul să vizitez acest fru
mos oraș și doresc să prezint 
mulțumirile mele cele mai 
sincere guvernului și poporu
lui romîn pentru amabila in
vitație de a vizita țara dv. Vă 
asigur că sînt copleșit de căl
dura și ospitalitatea cu care 
sînt întîmpinat la sosirea mea 
aici, în Romînia.

Sînt în mod deosebit recu
noscător Excelenței sale, dom
nului vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, pentru cu
vintele sale foarte calde de 
bun sosit.

Doresc să profit de acest 
prilej pentru a declara că tot 
timpul cît voi îndeplini func
ția de secretar general al Or
ganizației Națiunilor Unite mă

voi strădui în permanență să 
asigur realizarea aspirațiilor 
și țelurilor Chartei O.N.U.

Sînt convins că vizita mea 
în țara dv. va fi foarte plă
cută și aștept, de asemenea, 
să am un schimb de vederi 
foarte util .jșu conducătorii 
Romîniei, cu privire la unele 
dintre problemele mai impor
tante care stau în fața O.N.U.

Vă mulțumesc încă o dată 
pentru foarte 
ospitalitate.

Un grup de 
rit oaspetelui

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, împreună cu Ale
xandru Bîrlădeanu și Corneliu 
Mănescu au luat loc într-o 
mașină. Coloana de mașini, în
soțită de motocicliști, s-a în
dreptat spre reședința rezer
vată oaspetelui. Pe drum nu
meroși bucureșteni au salutat 
cordial pe secretarul general 
al O.N.U.

călduroasa dv.

pionieri au ofer 
flori.

(Agerpres)

In haine negre, scriitorii au 
îndurat în trecut aproape ace- 
eaș viață ca și frații lor în o- 
pinci și straie albe. Mai cu sea
mă cînd ești tînăr talentul și 
valoarea — spuneam cîndva 
— te ajută mai adeseori să 
mori de foame și candoare.

In 1913 a murit poetul Cer- 
na, la Lipsea. Odată cu exa
menul de doctorat în litere, po
etul și-a dat și sufletul, după 
trei zile de pneumonie.

Vestea ne uimise. Trebuia 
să-i dăm ori nu crezare ?

Tinerețea robustă a lui Cerna 
ne-ar fi făcut mai repede să 
credem că viața poetului abia 
începe. In starea jalnică a lite
raturii tinere de atunci ne aș
teptam ca poetul să-și plăsmu
iască, revenind în țară, inspi
rațiile care mai puteau să sal
veze mediocritatea muzelor 
romînești.

Vestea morții poetului Cerna 
s-a verificat prin atitudinea Mi
nisterului de Externe, care a 
refuzat să cheltuiască două mii 
de lei pentru aducerea corpului 
în țară și, drept răsplată că a- 
cest scriitor a adăugat la sen
sibilitatea limbii romînești cî
teva cîntece și cîteva suspine 
noi, a preferat să lase să fie 
înmormîntat 
Lipsea, pe o 
că...

Sînt unul

viață ai unui trecut nerușinat 
și nemernic.

Astăzi, nici plugarii, nici scri
itorii nu mai știm ce-i sufe
rința și ce-i deznădejdea. La 
peste 80 de ani, cîți am durat, 
îmi dau bine seama de izbîn- 
zile timpului de față, răscum
părătorul umilințelor, mîhniri- 
lor și sărăciei răbdate.

Tinerețe pierdută

— Știm că recent ați călăto
rit în Occident, pe aceleași 
locuri care au fost martorele 
începuturilor dumneavoastră. 
Cititorii noștri au aflat, prin 
dumneavoastră, cîte ceva des
pre fața de azi a acelei lumi. 
V-am ruga să readuceți, în fața 
lor, cîteva mărturii privind con
diția materială și spirituală a 
tineretului occidental.

— Găsindu-mă la Geneva, am 
luat parte la conferința din aula 
Universității, a celei de a 17-a 
„întîlniri“ publice. Subiect : 
„Generațiile în lumea de azi”. E 
vorba de un tineret cu tinere
țile și inocența 
bism.

Tinerețile de 
mate la școala
uitat, care îndulcea resentimen-

sleite în sno-

odinioară, for- 
clasicismului

în pămînt străin, la 
cheltuială mai mi-

dintre martorii în

ILIE PURCARU

(Continuare în pag. a 3-a)

ALE EURNALIȘTILOR CES1ȚEM
furnale elaborîncl peste 
planul lunar 4 150 to
ne fontă. întregul spor 
de producție înregistrat 
în acest timp a fost ob
ținut pe seama creșterii 
indicilor de utilizare a 
capacității de produc
ție a furnalelor. Prin 
îmbunătățirea rețetei 
de dozare a încărcătu
rii de minereu, cocs și 
alte materiale, precum 
și a regimului aeroter-

mic la furnale s-au rea. 
lizat cei mai ridicați 
indici de utilizare a- 
tinși pînă acum în țara 
noastră la asemenea a- 
gregate siderurgice. In 
același timp, consumul 
de cocs tehnic a fost 
redus cu 14 kg pe fie
care tonă de fontă, fa
ță de consumul planifi
cat. Sporirea indicilor 
de utilizare a capacită
ții de producție a

furnalelor și reducerea 
consumurilor specifice 
de combustibil și alte 
materiale auxiliare au 
avut ca rezultat obți
nerea unei economii în 
plus la prețul de cost 
al fontei produse în 
luna aprilie în valoare 
de aproape 2 000 000 
lei.

(Agerpres)

ÎN EDITURA POLITICA

15 lei

a apărut :

K. Marx - F. Engels
Opere voi. 14

1010 pag.

Volumul cuprinde ciclul 
de articole scrise de K. 
Marx și F. Engels, în pe
rioada iulie 1857 — noiem
brie 1860, precum și lucra
rea polemică a lui Marx 
„Domnul Vogt“.

La 5 
de la 
conducător al proletariatului inter
național, întemeietor al comunis. 
mului științific.

In țara noastră, opera lui Karl 
Marx a cunoscut o largă răspin- 
dire. în anii puterii populare, in 
Editura Politică au apărut cele pa
tru volume ale „Capitalului" intr- 
un tiraj total de peste 270 000 ex
emplare. „Manifestul Partidului 
Comunist" a fost publicat in 8 edi
ții, totalizînd peste 350 000 exem
plare i „Luptele de clasă din 
Franța" in 2 ediții, însumind 45 000 
exemplare; „Războiul civil din 
Franța" în 2 ediții in 36 000 exem
plare ; „Contribuții la. critica eco- 
nomiei politice" în 2 ediții, in 
26 000 exemplare ; „Muncă salaria
tă și capital" în 5 ediții, însumind 
peste 160 000 exemplare ; „Salar, 
preț, profit" în 4 ediții, în 180 000 
exemplare etc.

Este în curs tipărirea operelor 
lui K. Marx și F. Engels. Pînă în 
prezent au apărut 14 volume.

mai se împlinesc 145 de ani 
nașterea lui Karl Marx,

(Agerpres)
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tehnicii, a cunoaș-

importanță se des- 
disciplinelor uma-

însă unilateral 
activitatea oa- 
doar la aspec- 

savanților și

Fir stele orașului
o oră din zi, cînd toate ora
șele, cînd toate satele țării 
noastre socialiste capătă o 
frumusețe deosebită. Este ora 
zorilor, ora primului schimb, 
ora panoramelor largi și o- 
brazelor profilate precis in

lumină. Este ora în care oamenii și locu
rile își dezvăluie chipul lor adevărat, în
frumusețat de efort.

E frumos Clujul la ora asta. Clujul 
vechi, Clujul nou, Clujul viitor. Vîrstele 
orașului sînt vîrstele oamenilor păstrate 
în amintirile, în munca și pasiunile, în 
visele lor...

E frumos Clujul la ora asta. Cu turnu
rile lui gotice, vechi de secole, cu încă 
mai înaltele coșuri ale fabricilor; cu mu
zeele care păstrează urmele vechilor 
răscoale, care și-au rostogolit cîndva prin 
orașul acesta flăcările și mulțimile înse
tate de dreptate; și cu mai noile eveni
mente pe care le trăiește orașul acum — 
mutarea altor și altor familii în noile 
blocuri sau pregătirea unor noi generații 
de ingineri, agronomi, chimiști, muzi
cieni, dincolo de ferestrele acestor insti
tute și biblioteci.

Mai e și Clujul prefigurat în planurile 
de sistematizare ale arhitecților, Clujul 
văzut de constructori, în viitor, de-acolo 
de pe schelele lor înalte...

E frumos Clujul la ora asta, cu toate 
vîrstele și perspectivele lui, întruchipate 
în oameni.

Este ora la care tânărul frezor Teodor 
Bobici de la Uzinele „Unirea", ori Magda 
Fodor — creatoare la Fabrica de porțe
lan, sau tânărul inginer constructor A- 
drian Pocanski romîni și maghiari, oa
meni legați trup și suflet de orașul lor 
încep ziua, fiecare la locul său de muncă 
— toți laolaltă, prin biografiile, eforturile 
și aspirațiile lor alcătuind Clujul de azi, 
Clujul viitor.

oate că vîrstele marilor așe
zări, ca acelea ale copacilor, 
se măsoară după cercurile în
semnate în trunchiul crescut 
mereu spre înalt.

De sus, de pe Feleac și Ce-
tățuia, deosebești, în înălțimi, 

vîrsta Clujului de azi. Acoperișul case
lor vechi, cupolele și turnurile au rămas 
mai jos, De aici vezi coșurile fabricilor, 
peisajul Clujului industrial care numără 
astăzi peste 50 de întreprinderi bine cu
noscute. Acolo, coșurile „Carbochimului“; 
alături — vecină de înălțime acestora — 
coșurile Fabricii „Unirea“; mai încolo 
Uzina de pielărie și încălțăminte, „Teh- 
nofrigul“ și Fabrica de porțelan... Clu
jul de azi. Chemi, din amintire, o- 
rașul de acum 15 ani, dinainte 
de naționalizare. Exista totuși, un peisaj 
șters al Clujului industrial de odinioară, 
copleșit de ziduri vechi de cetate, de 
turnuri de biserică, cu dealuri și coline 
printre care șerpuia Someșul patriarhal, 
cu maluri stufoase oferindu-și apele, deo
potrivă, morilor, pescarilor și tăbăcarilor. 
Doar Atelierele ceferiștilor de sub Dîm- 
bul Rotund și Fabrica de ghete ce dădea 
spre Someș, constituiau o excepție, cu 
clădirile lor mai impunătoare; în rest, 
erau atelierele mărunte și răsfirate ale 
orașului, utilajul rudimentar, mizeria ha
lelor, și locuințelor insalubre. Cui i-ar 
fi trecut prin cap pe atunci să se gân
dească la talentele, forțele creatoare la
tente care-și îndreptau pașii zilnic, dis- 
de-dimineață, spre halele de lucru și ate
lierele de la marginea orașului ? Pe a- 
tunci ar fi părut paradoxal și lipsită de 
sens o expoziție industrială a Clujului. 
Ca astăzi, o asemenea expoziție deschisă 
în plin parc al orașului, cu ocazia celei 
de-a 15-a aniversări a republicii, să de
vină un eveniment despre care se vor
bește peste tot, care atrage zeci de mii de 
vizitatori... Aceasta este — în cadrul ex
poziției — o altă întâlnire cu fabricile 
orașului de azi. Rămîi uimit de bogăția 
și frumusețea acestei expoziții, descope
rind izvoarele unui nou suflu creator 
ce-și desfășoară activitatea în halele și 
atelierele de la marginea orașului, sub 
cupola uzinelor, sporind astăzi faima 
Clujului. Uzinele acestea care au fost doar 
niște făbricuțe șterse, neimportante, fă- 
cînd nimic și de toate — piese, repara
ții, comenzi de ocazie — au crescut, s-au 
maturizat azi, dobîndindu-și propria lor 
personalitate, întocmai cum se întâmplă 
cu adevăratele talente în plină realizare. 
Și aici era vorba de o creație colectivă 
care cerea eforturi comune, multă disci
plină, solidaritate și o permanentă și pla
nificată autodepășire, pentru a urca spre 
treptele unui nivel precis și bine stabilit 
căruia în lumea uzinelor i se spune azi, 
atât de familiar — nivel mondial. Expo
ziția aceasta este cartea de vizită a Clu
jului industrial. Dar trebuie să pornești 
prin uzinele noi, moderne, să cunoști oa
menii, să cunoști efortul și pasiunea de 
creatori a sutelor de inovatori, a miilor 
de muncitori, pentru a înțelege cum de 
a fost posibil ca în 15 ani orașul să 
crească inalt, adăugit cu atâtea cercuri 
încă, sub cerul țării noi. Așadar, por
nești de la standurile unei expoziții care 
înfățișează electrozii metalurgici sau pie
trele de polizor ale „Carbochimului“, de 
la războaiele de țesut pe care le creează 
„Unirea“, de la perfecționatele mașini 
frigorifice, produse de Uzina „Tehnofrig“ 
— creație ca și „Carbochimul“ a regimu
lui nostru — pentru a ajunge acolo, în 
halele moderne, nou utilate unde sînt 
produse toate acestea.

Iată, vechiul cartier al ceferiștilor și-a 
schimbat peisajul adăugind vechilor A- 
teliere trei tinere citadele industriale. Pe 
locul maidanelor de ieri s-au ridicat clă
diri zvelte, spațioase, cu săli luminoase 
de proiectare. „Oțelul roșu“, „Tehnofrig“, 
„Libertatea” — au devenit, în cîțiva ani, 
baze puternice ale industriei noastre.

Amintirea învie în minte chipul unui 
tânăr și mgdest, dar înfierbîntat tehni
cian, care numai cu un deceniu înainte 
se zbatea, într-un atelier mărunt de pe 
lingă Someș, ce se numea „Menajul", să 
facă niște inovații la fabricarea unor 
pompe de mină, pentru a putea trece cu 
mijloacele lor reduse, la producția în se
rie El o fost mutat, cu tot colectivul, în 
această nouă uzină, cu numele „Oțelul 
roșu” Acest drum de la „Mena
jul“ fi pînă la „Oțelul roșu", e, pentru ei, 
o întreagă epopee ; e drumul vijelios al
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cuceririi șl stăpînirii cunoștințelor noi, 
tehnicii noi, stilului nou de lucru, al sal
tului vertiginos la toate nivelele ; mate
rial de conștiință. 11 regăsești și pe for
jorul de ieri de la „Menajul“ care pe a- 
tunci stătea înghesuit cu familia lui în- 
tr-o cameră dintr-un subsol, iar azi, mun
citor la „Oțelul roșu“ are apartamentul 
lui, într-un bloc nou de pe strada Horia...

Treci peste Someș, spre urbea de de
mult a pielarilor în piața dominată înainte 
de zidurile sumbre ale Fabricii de ghete. 
Și acest tradițional colț industrial al Clu
jului și-a schimbat complet fața, datorită 
noilor construcții înalte și impunătoare, 
a tinerei dar renumitei Uzine „Carbo- 
chirn“ — precum și a dezvoltării cunos
cute în ultimul timp de Uzinele „Unirea"

care pînă 
al cetății 
.Unirea“ :

deunăzi era un modest vecin 
pielarilor. Intri pe poartă, la 

„vitueu . aceasta e uzina care i-a fur
nizat material de viață lui Nagy Istvan 
atunci cînd a scris importantul său roman 
despre naționalizare — „La cea mai înal
tă tensiune“. Astăzi, poate că scriitorul 
nu și-ar mai recunoaște cîmpul de inves
tigație de ieri. In cei 15 ani trecuți de 
la acțiunea romanului său, înalta ten
siune a socialismului a răscolit, din te
melie totul, și între zidurile acestei uzi
ne. Clădiri noi, utilaj nou, oameni noi, 
mult tineret, profil nou. Mulți dintre cei 
care pe atunci erau doar tineri munci
tori încă necalificați, azi sînt meșteri, 
tehnicieni, proiectanți, ingineri, șefi de 
secții. Sute de tineri veniți din șco
lile profesionale muncesc acum în u- 
zină; ei continuă să-și sporească cunoș

Siluete. Foto : IONEL DAVID

tințele profesionale prin cele 17 cercuri 
de perfecționare a calificării, pentru a 
putea ține pas cu ritmul dictat de dez
voltarea și cerințele uzinei, pentru a pu
tea contribui la acea competiție nobilă, 
pasionantă, a nivelului mondial.

Privești din înalt Clujul industrial. Co
șurile care înseamnă din ce în ce mai 
sus creșterea orașului.

Vizitezi standurile unei expoziții, treci 
prin fața mașinilor complicate, prin fața 
figurinelor fragile, frumoase, din porțe
lan — creații ale omului — urmărit de 
adevărul unor versuri închinate oameni
lor, eforturilor lor:

„Acum este timpul vitejilor
Al culmilor mari, al vîrtejurilor J
O, mîinile, mîinile omului 
Desleagă și nodul atomului“.

In lumea științei...

II
ndustria clujană este puter
nică și multilaterală și ea ar 
putea concura, în importan
ță, cu aceea a oricărui centru 
muncitoresc nou, din anii re- 

: gimului nostru. Dar ceea ce 
individualizează orașul, fă- 

cîndu-l complex și armonios, este tocmai 
această strînsă împletire a ei cu cealal
tă ramură a activității umane, cu știin
ța. Dacă industria este motorul, știința 
îi dă orașului aripile cu care să zboare, 
privirea de perspectivă, în timp, mai de
parte.

Nu întîmplător, activitatea celor șase 
institute și a celor cinci secții de cerce
tări ale Filialei Academiei R. P. Române, 
existente în Cluj, este axată într-o măsu
ră hotărîtoare, pe probleme practice, 
multe din ele legate nemijlocit de pro
ducție. Fizica, matematicile superioare, 
chimia, chiar și disciplinele mai îndepăr
tate ca specific — medicina și științele na
turale — își dau din plin aportul la des
fășurarea unui proces de muncă echili
brat, inovator, în continuă modernizare. 
Sînt bine cunoscute și mult apreciate în 
rîndurile muncitorilor și inginerilor clu
jeni contribuțiile valoroase ale cercetă- 

tonlor Academiei și nu mai puțin acelea 
ale cadrelor didactice din cadrul Insti
tutului politehnic. Ar fi 
și nedrept să mărginim 
menilor de știință clujeni 
tele acestea; activitatea 
cercetătorilor din Cluj vizează, în același 
timp, o mulțime de probleme ale viito
rului. Ochiul atent și mintea scormoni
toare se afundă în lumea electronilor, a 
atomilor sau a țesuturilor, căutînd ade
văruri încă nedescoperite — de multe ori 
rezolvarea unei probleme de importanță 
mondială sau națională. Nu rareori însă, 
conținutul nou al rezultatelor se revarsă 
tot asupra industriei, fertilizînd-o direct, 
cu forța noutății lui, pregătind o altă vic
torie a industriei, a 
terii.

Cercetări de mare 
fășoară și în cadrul 
niște. Director al Institutului de istorie 
este academicianul Constantin Daicovi- 
ciu, savant de renume mondial, a cărui 
competență și prestanță a creat în Cluj 
o școală cu un profil bine distinct, orien
tată spre elucidarea celor mai acute pro
bleme privind istoria poporului nostru.

Activitatea de cercetare din Cluj este 
însă legată la rîndul ei de o altă latură a 
personalității orașului: de specificul uni
versitar. Cele mai active personalități 
științifice sînt prezente, în același timp, 
și la catedră .Experiența, prestigiul și

de 
de

de
cu

autoritatea lor, sînt cea mai bună che
zășie a transmiterii ștafetei științei și 
mai departe, a menținerii ei la nivelul 
dezvoltării mondiale. Din studenții 
azi se vor ridica cadrele științifice 
mîine.

Clujul adăpostește nu mai puțin 
șapte institute de învățămint superior,
un număr de aproape 12.000 studenți. 
Cursurile Universității „Babeș-Bolyai“ 
sînt urmate de mii de studenți romîni, 
maghiari, germani care, înfrățiți, își a- 
propie știința, pentru ca peste ani să 
aducă, din toată inima, o contribuție la 
înflorirea Romîniei socialiste. O compa
rație cu trecutul e concludentă. In anul 
1938/1939 funcționa o singură universita
te, totalizînd 2 196 studenți. Dintre ace
știa majoritatea urmau dreptul — stu
denți mai mult cu numele; Facultatea de 

litere și filozofie de atunci, a doua ca im
portanță, n-avea mai mult de 300—400 
studenți, în vreme ce astăzi Facultatea 
de filologie, luată separat, numără circa 
1 500 studenți; cit privește Institutul me- 
dico-farmaceutic, el singur întrece ca nu
măr de studenți întreaga universitate 
de odinioară. De la 200, în 1938, numă
rul cadrelor didactice din Cluj a crescut 
la aproape 2 000.

Cifrele ne spun multe, dar și mai mul
te lucruri putem afla urmărind aspecte 
din viața nouă a studenților. Despre a- 
cestea s-au scris pagini întregi în presă, 
dar a le reaminti măcar sumar este me
reu necesar. Complex și entuziast, stu
dentul nou este prototipul omului viito
rului. Prezent în aule, pe scenele de tea
tru, la ședințele cercurilor științifice, în 
sălile de spectacol, pe terenurile de mun
că obștească, el nu mai seamănă prin ni
mic acelui student „în sine“, de odinioa
ră. La Institutul medico-farmaceutic 
funcționează un cerc de estetică, în ca
drul Institutului politehnic funcționează 
un cerc literar ; studenții filologi, unii din 
ei poeți și prozatori, se inspiră din viața 
uzinelor făcîndu-și cunoscute numele în 
revistele din țară. E o emulație pe toate 
planurile și am dat aceste exemple pen
tru a arăta cum planurile se întretaie, 
cum pasiunile se răsfrîng și în afara spe
cialității propriu-zise, făcîndu-i pe tineri 
plini de o personalitate nouă.

Explicația atîtor succese constă însă nu 
numai în munca educativă intensă pe 
care organizațiile de partid, de U.T.M. și 
asociațiile le desfășoară în rîndul tineri
lor. Ea trebuie căutată și în condițiile 
materiale excepționale care le-au fost 
create studenților... Pe unul din dealuri
le sudice ale Clujului a fost construit, în 
ultimii trei ani, vestitul oraș al studenți
lor, poate unic prin așezarea sa natu
rală și prin frumusețea lui arhitecturală. 
Fiecare din cele zece cămine existente 
aici răsfirate printre aleile și copacii bă- 
trîni constituie în felul lui o lume nouă. 
Locuind cîte patru sau cinci într-o ca
meră, fiecare din cei aproape 5 000 de 
studenți își are veioza și biblioteca pro
prie. Odăile sînt prevăzute cu mici ho
luri unde sînt plasate dulapurile și chiu
vetele. Oaspeții sînt invitați să aștepte în 
holurile mari ale căminelor, prevăzute cu 
fotolii și plante ornamentale. In aceleași 
holuri, o dată pe săptămînă, rulează cîte 
unfilm. Camerele sînt prevăzute cu difu-

Ora primului schimb. La Uzine Ie „Unirea1 Începe lucrul.
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făcut ocol,

bloc 
un-

cofrajul gli- 
noului 
zile —

zoare și fiecare cămin are cîte o biblio
tecă înzestrată cu cărți din specialitatea 
locatarilor săi. Monumentala cantină, cu 
o capacitate de 3 000 locuri, constituie pi
votul întregului ansamblu, a cărui suple
țe și armonie coloristică sugerează vara, 
un deal în plină eflorescență.

Amplasat în ambianța unor mai vechi 
clădiri universitare, orașul studenților 
împlinește această parte a Clujului, îm- 
prumutîndu-i farmec și originalitate. In
tr-adevăr, de o parte și de alta a sa se 
grupează edificiile patinate de vreme ale 
clinicilor, Institutului de Istoria Medici
nii, ale Bibliotecii universitare, ale poli
clinicii studenților, ale facultăților de 
chimie și științe naturale și, împlinind 
aspectul întregului arhitectural, silueta 
nouă a casei de cultură a studenților.

Clujul universitar, Clujul științei alcă
tuiește acum un tot cu orașul industrial, 
cu orașul noilor construcții, cu orașul 
oamenilor care scriu prin efortul, gîndi- 
rea și munca lor de creație, împreună, 
istoria lui nouă.

...și a culturii
m auzit de nenumărate ori 
spunîndu-se: „Clujul — o ce
tate a culturii“. Și de fieca
re dată îmi apărea în minte 
imaginea unei cetăți medie
vale, cu ziduri masive, ridi
cate jur împrejur, cu porți

zăvorite strașnic în fața cărora drumurile 
se opresc tăiate de albia rîului de apă
rare, iar din bastioane, prin crenelurile 
adinei, auzeam parcă pașii lăncierilor și 
zdrăngănitul tunurilor. Iar acolo, unde
va înăuntru, se afla cultura, păzită și fe
recată, ascunsă sau abia imaginabilă pen
tru oamenii din afară, pentru drumețul 
care ar fi îndrăznit să bată, zadarnic, la 
porțile cetății.

Nu-mi place o asemenea imagine și 
nici nu vreau să mă mai gîndesc la Clu
jul de odinioară ca la o cetate, fie ea 
chiar și simbolică.

Cînd vorbesc despre Cluj îmi place să 
mă gîndesc la orașul tânăr de azi, la ora
șul studențimii în care toate porțile știin
ței și culturii se deschid luminos spre 
frumusețe și cunoaștere și nu va fi greu 
nimănui, nici măcar celui aflat în trece
re, să-și dea seama că în orașul de pe 
malurile strălucitoare ale Someșului, se
tea de cultură și pasiunea pentru știință 
sînt dominantele tuturor preocupărilor 
umane — arta a devenit o obișnuință, 
știința o necesitate. Nu mai e de mult 
nimic neobișnuit în faptul că sute și 
sute de tineri, după orele de muncă, în 
fabrici sau laboratoare, dezbrăcîndu-și 
salopeta sau halatul, își dau întâlnire în 
sălile de curs ale școlilor medii, ori la 
universitățile populare de artă, ori la 
teatre, ori în sălile bibliotecilor răspîndi- 
te cu dărnicie în întreg orașul. E firesc 
să auzi aici, discutîndu-se chiar și pe 
stradă, despre Aristotel sau Cernîșevski, 
despre rata plus-valorii sau contrapunct, 
despre Arghezi sau Iuri Gagarin. Așa cu
nosc Clujul de azi, orașul deschis al cul
turii.

Nu știu dacă cititorul din celălalt colț 
de țară își va putea face o imagine, fie 
și sumară, asupra a ceea ce au însem
nat pentru clujeni anii puterii populare, 
dacă voi înșirui realizările din domeniul 
culturii și științei: trei teatre, două sce
ne lirice, o orchestră filarmonică și o or
chestră de muzică populară, zece cine
matografe, fără a mai vorbi de forma
țiile artistice de amatori care se ridică 
la cifre impresionante; 57 formații de 
dans, 67 brigăzi artistice de agitație, 52 
formații de teatru, 3 teatre de păpuși, 
orchestre de muzică populară, ușoară sau 
semi-simfonică. Acesta e Clujul cultural 
de astăzi, cu cei aproape 200 000 de lo
cuitori care trăiesc în chip socialist — 
și înțeleg prin această formulare — mun
ca îmbinată cu învățătura, setea de cul
tură cu munca de creație pe care o rea
lizează astăzi, mii de talente descoperite 
și crescute în anii noștri.

Am urcat, nu de mult, într-o seară, pe 
planșeul celui de-al zecelea etaj al blo
cului turn din Piața Abatorului — astăzi 
gata. Am discutat despre pasiuni, despre 
vise. Un fierar-betonist visa să devină 
violonist, să cînte melodii cu care să 
umple inimile tuturora de bucurie. Nici 
n-am observat cum a trecut timpul. Mai 
era un ceas pînă la miezul nopții cînd a 
venit inginerul de schimb. 11 cunoșteam 
de pe alte șantiere pe Adrian Pocanski, 
absolvent al Institutului politehnic, spe
cialist acum în execuția cofrajului glisant 
la blocurile turn. Am fost curios, obser- 

vîndu-i ținuta 
unde venea. Mi-a 
jenat de întrebare : 
e un caz oarecare. Pe tehnicianul Valen
tin Barițchi de la LR.T.A. l-am întîlnit 
după masă, la cursurile secției de regie 
a Școlii populare de artă. Pe sanitarul 
Ilie Maca, de la centrul de transfuzie 
l-am văzut nu odată, în stalul Operei, în- 
cîntat de ariile lui Verdi. Pe tânărul pictor 
Liviu Florian, l-am întîlnit adesea în mij
locul amatorilor, discutînd și lucrînd îm
preună la șevalet. Dar șirul lor ar putea 
continua pe multe, foarte multe pagini. 
Cultura este acum un fenomen de masă. 
Și ea se împletește organic cu activitatea 
științifică, cu preocupările pentru nou, în 
toate domeniile, pledînd pentru multila
teralitatea omului contemporan.

An de an, sute și sute de tineri din în
treaga țară vin la Cluj pentru a urma 
cursurile Universității și institutelor, pen
tru a-și însuși marea cultură, la înde
mâna lor astăzi, ca apoi, la sfîrșitul ani
lor de studiu, aceiași tineri să împînzea- 
scă țara, ducînd cu ei făclia luminii a- 
prinsă aici în orașul de pe malurile în
sorite ale Someșului. Cetatea culturii în
chisă, odinioară neaccesibilă celor mulți, 
uitată de acum în praful vremii, a cedat 
locul marelui și modernului centru in
dustrial-cultural și științific, marelui cen
tru înălțat de noi în anii socialismului.

aleasă, să știu de 
răspuns stìngaci, poate 

„De la teatru“. Și nu

Luminile viitorului
acă ies pe balcon, văd un ta
blou în continuă înnoire șl 
creștere. Numai munții Gi- 
lăului stau nemișcați la 
dreapta. în față se văd ve
nind noii locatari, în blocul 
proaspăt tencuit, iar la stin

gă, forfota neîncetată a șantierului.
Jos se nivelează curtea abia, dar eu 

disting contururile viitoarelor blocuri- 
turn și disting pînă departe viitorul mi- 
croraion care se ridică aici zi și noapte.

Un aparat de fotografiat neînsuflețit ar 
observa acum numai mormane de pă- 
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'Aici, pe dealul de sud — „orașul studenților'.
Foto: AGERPRES

mînt, urmele camioanelor, siluetele maca
ralelor și oameni, oameni cu lopeți, cu 
târnăcoape și cu roabe încărcate.

La stingă, un zid roșu de cărămizi în
chide perspectiva. Dar după masă, cînd 
e liniște, de după el aud murmurul So
meșului, strigătele tinerilor care aleargă 
pe pistele de sport ale Stadionului, aud 
cîntecul tinerilor veniți la lacul de cano
taj, după terminarea lucrului în fabrici 
și a cursurilor la facultate.

Lacul, de asemenea, există deocamdată 
doar pe schițe, în macheta și în imagina
ția tinerilor constructori, 
să trec după blocul turn, 
s-a apropiat de existența 
față de ieri...

Sînt șase săptămîni de 
tat aici, în cartierul Grigorescu, 
parcă din pămînt peste noapte ; am ve
nit dintr-o margine a Clujului, din așa-

Dar îmi ajunge 
ca să văd cu cit 
lui reală astăzi.

cînd m-am mu-
ieșit

zisa Lupșa, care urmează să 
fie demolată intr-un viitor a- 
propiat — și încă nu m-am 
săturat de noi și noi aspecte.

Aici doar cîțiva țăruși mar
chează o schiță. Mai încolo 
pământul deja e mușcat de ex
cavatoare, se toarnă beton în 
fundații, iar mîine începe să 
patineze în sus 
sânt pe pereții 
turn. Unsprezece 
sprezece etaje!

Două zile am 
mergînd pretutindeni, să culeg 
noi impresii. A treia zi tre
buia să mă grăbesc. Străduța 
pe care am umblat înainte era 
întretăiată de un zid lung 
care se întindea înlături și 
în grădini; acoperișul din be
ton prefabricat tocmai era a- 
șezat cu ajutorul macaralelor.

In fiecare zi orașul se a- 
daugă aici, în cartierul nostru 
nou cu alte construcții, cu alte 
înălțimi. Il confrunți cu ma
cheta, cu planurile construc
torilor, îl distingi în fiecare zi, 
îl prefigurezi, odată cu ei, te 
bucuri cu zidarii, cu fierarii- 
betoniști, cu sudorii.

Sînt șase săptămîni de cînd 
m-am mutat aici, într-un bloc 
al cartierului Grigorescu, dar 
abia acum încep să cunosc lo
catarii. Pînă acum ne întâl
neam în fața blocului, ori pe 
scări, sau ne-am văzut mutîn- 
du-ne; din fereastră am 
schimbat priviri prietenești, 
așteptăm ocazia să ne cunoa
ștem și să ne împrietenim.

Noi am vizitat pînă acum 
doi vecini: familia Văleanu 
la etajul întâi au un 

apartament cu două, camere, și familia 
Eyged la parter. Aci soțul — un zidar, 
mama și șase copii au venit dintr-o mar
gine a Clujului, din strada Pata. Omul, 
care a construit multe case în viața lui, 
îmi spune cu satisfacție: „Mult m-am 
gîndit, ce simt acei ce se mută într-o lo
cuință nouă. Abia acum știu și eu...".

Iosif Văleanu, un om în vîrstă, în pre
zent pensionar, cîndva a locuit tot aici, 
însă nu în bloc, ci la patronul la care a 
slugărit într-o șură. Ne uităm prin fe
reastră. In față se vede o bucată din dea
lul pădurii Boia.

— Avea patronul niște nuci acolo. Sus, 
pe vîrf. Cînd veneam acasă noi, ucenicii, 
după 10—12 ore de lucru, cînd terminam 
lucrul și pe lingă casă, patronul ne pu
nea să cărăm apă, să-i udăm nucii.

Se trezesc amintirile. Membrii familiei 
Văleanu cunosc bine părțile acestea, gră
dina lui Burdea, malul Someșului... Soția 
povestește despre locuințele ei, înainte și 
după căsătorie, despre subsoluri umede, 
despre grajduri transformate în camere 
și despre chiriile de odinioară care, pen
tru astfel de locuințe, echivalau cu cîști- 
gul lor pe o săptămînă.

Deseori, în timpul unor asemenea vizi
te la familia Văleanu sau la familia 
Eyged stăm de vorbă despre Clujul nos
tru, despre cartierul și blocul nostru. Nu 
ne surprind sentimentele asemănătoare, 
față de tot ce ne înconjoară, idealurile 
comune... Avem sentimentul 
tă cu temeliile solide pe
orașul, pe aceleași temelii crește și o 
familie trainică — iată, noi — într-un j 
singur bloc — familiile Veress, Văleanu, } 
Eyged — și dincolo, în alte cartiere noi < 
— și dincolo, în tot orașul — un colectiv 5 
unit, puternic — romîni și maghiari — $ 
deopotrivă. <

Orașul vechi întinerește, de pe fața lui 2 
dispar ridurile trecutului, munca și lumi- > 
na acestor zile, deopotrivă, ne dau dem- < 
nitatea omului nou, al socialismului.

Seara, dacă ieșim în balcon vedem 
parte și aproape — alte cartiere noi 
Clujului: blocurile din Piața Mihai 
teazul, cele din strada Horia care 
cheie în partea aceea a orașului planul 
de sistematizare; vedem mai departe, 
noile cartiere care încep să se ridice 
spre Mînăștur sau Aurel Vlaicu ; spre sud 
ne întâmpină luminile orașului studențesc 
care se află în coasta dealului, printre 
copacii bătrîni.

Pe malul celălalt, in locul cocioabelor 

cert că oda- 
care crește

de- 
ale 
VI- 
în-

din cartierul Intre Ape, se înalță un alt 
cvartal de blocuri. Mai jos, pe malul a- 
cesta sub Cetățuie, stau cinci blocuri 
turn încă neterminate — constructorii nu 
pot uita că au găsit o asemenea „locuin
ță“ săpată chiar în muchia dealului. Fu
sese folosită de oameni, de oameni ai se
colului XX — și te cutremuri numai la 
gîndul acesta. Parcurile, fîntînile arte
ziene, cartierele noi, au luat locul ve
chiului, cenușiului... Piața Abatorului, 
unde s-au ținut tîrgurile de vite, e un 
șantier asemănător cu al nostru, din care 
s-au ridicat deja vreo duzină de blocuri 
colorate, înalte. Piața gării e de nerecu
noscut, pentru cei care n-au venit, o vre
me, prin Cluj.

Seara, dacă ieșim pe balcon, privind 
lumina tuturor acestor construcții, re- 
flectîndu-se pe cer și în noi, simțim cum 
se ridică cu certitudine, viitorul...".



„Cine știe răs- 
recitări, altul 

muzicuțe —

dansului, au loc un
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„I-am întilnit într-o sală de 

spectacole în fața a sute de oa
meni veniți să-i asculte. Și, așa 
cum stăteau cu cămășile lor albe, 
pe scena largă, luminată de re
flectoare, mi se părea că poartă 
în ei, în cìntecele și versurile 
lor avîntate ceva din însăși re
vărsarea acestei primăveri. Cine 
sînt ei ? Artiști? Da, și artiști, 
tn orele de muncă însă ii poți 
întîlni în laboratoarele și secțiile 
Săvineștiului, dînd țării, alături 
de ceilalți muncitori, fibre sinte
tice“.

Așa își începe scrisoarea co
respondentul nostru voluntar 
Teodor Stavăr în care ne pove
stește despre spectacolul artiști
lor amatori din Săvinești prezen. 
tat pe «cena Teatrului de Stat 
din Piatra Neamț. în alte cores
pondențe sosite din Hunedoara, 
Maramureș, Dobrogea, Brașov, 
Suceava, Crișana corespondenții

în același fel ne este prezen
tată și o seară cultural-distracti- 
vă la clubul fabricii de Azotat 
de amoniu din Săvinești. Pove
stind-o tovarășul Mihail Iordache 
ne aduce parcă diutr-o dată în 
plina ci desfășurare. Organizato
rii au dorit ca reuniunea să 
decurgă cît mai frumos și iată că, 
în afara 
spectacol scurt de brigadă, un 
concurs fulger 
punde”, unul de 
de dans, altul de 
totul închegînd un fel de revistă 
a talentelor.

Sînt însă și corespondențe 
care, deși pornesc de la fapte in
teresante, își pierd din valoare 
tocmai pentru că aceste fapte nu 
sînt explicate (Ioan Arhire — 
Bacău, Alexandru Lungu — Re
cea, Velcu I. Tudor — Horezu, 
Vasile Dumitru 
iar în altele

București) ;

CU TINERII

ÜBER
voluntari ne informează despre 
cele mai diverse acțiuni cultu
ral-educative care au avut loc în 
această săptămînă la cluburi, la 
casele de cultură, la căminele 
culturale, strîngînd parcă într-o 
singură imagine frumusețea tim
pului liber. Din Galați tovarășul 
Petre Lujanski ne scrie despre 
cel de-al VII-lea festival al for
mațiilor artistice ; elevul Simio- 
nescu Radu de la școala medie 
„A. T. Laurian“ ne transmite 
emoția cu care a asistat împreu
nă cu colegii săi la spectacolul 
urmat de discuții dat anume 
pentru ei de Teatrul „Mihail 
Eminescu“ din Botoșani ; Vasile 
Gheorghe din Negrești-Iași ne 
povestește despre o seară la că
minul cultural ; Constantin Mi- 
hăilă din Gura Humorului — Su. 
ceava ne informează despre unele 
acțiuni ale organizației U.T.M. 
cu filmul ; Constantin Băduță 
din Hunedoara ni-i prezintă pe 
cei mai buni cititori din secția 
în care lucrează, participant la 
concursul „Iubiți cartea“ iar to
varășii Nicolae Ardeleana, in
structor al raionului U.T.M. Sîn- 
nicolau Mare, și Andrei Horvat, 
secretarul comitetului comunal, 
ne relatează o frumoasă dumini
că cultural-sportivă desfășurată 
în comuna Gheglevici raionul 
Sînnicolau Mare. Din Cluj tova
rășul profesor N. Mar cu ne a- 
nunță deschiderea unui cineclub, 
iar din alt colț al țării, de la Ba- 
badag, corespondentul Constan
tin Dolniceanu — deschiderea 
unei expoziții de artă plastică.

Este greu desigur să ne oprim 
în dialogul nostru de astăzi Ia 
toate sutele de scrisori pe teme 
cultural-educative sosite în a* 
ceastă săptămînă pe adresa zia
rului. Am vrea însă să subliniem 
și de astă dată că valoarea pu
blicistică a celor mai multe din
tre ele stă în primul rînd în fap
tele interesante pe care le con
țin, în modul în care sînt relata
te. Povestind despre duminica 
cultural-sportivă tovarășii Arde- 
leanu și Horvat nu se rezumă nu
mai la a vesti acțiunea ci, în des
criere, se opresc și asupra con
ținutului ei (cum s-a născut 
ideea, cine a organizat acțiunea, 
cum s-a desfășurat, cît de mare 
a fost atractivitatea ei). Este in
teresant că cei doi corespondenți 
nu uită să evidențieze obiectivul 
acțiunii, faptul că ea a răspuns 
preocupărilor ardente ale colec
tiviștilor aflați în plină campa
nie de primăvară.

abundă date gene
rale,
lungi (Gheorghe 
Pușcaș — Ora
dea, Vasile Șer- 
ban — Galați) 
— scrisorile ne. 
puțind reda o i- 
magine vie a ac
țiunii, a expe
rienței pe care 
vor s-o comuni
ce. Coresponden
tul e ca un ghid. 
El îl conduce pe 
cititor prin uni
versul celor mai 
diferite fapte o- 
prindu-se de fie
care dată asupra 

se pare lui mai

comentarii

î
Dar acest interesant 

decurgă din în-

a ceea ce 
interesant, 
trebuie să 
sași semnificația faptului pe 
care l-a ales. Corespondentul nu 
poate să uite că în călătoria în 
care poartă pe cititor trebuie să 
prezinte întotdeauna o experien
ță, un exemplu.

Și acum cîteva cuvinte despre 
corespondențele viitoare. Cu cî
teva săptămîni în urmă unul din
tre corespondenții noștri ne scria 
din Turnu Severin : „Parcurile 
severinene încă nu și-au desfăcut 
în soare trandafirii roșii și gal
beni care fac fala orașului; n-au 
înverzit cu totul nici arborii 
înalți și stufoși ai grădinii publi
ce. Dar în curînd toate acestea 
se vor îhtîmpla“.

Acum toate acestea sînt în pli
nă trezire. Primăvara cu haina ei 
proaspătă a îmbrăcat întreaga 
țară. Ne așteaptă munții cu 
splendidele lor frumuseți, pădu
rile din preajma orașelor, stan
dul de cărți și estrada așezate în 
plin parc înverzit. Multe din ac
țiunile cultural-educative Se vor 
desfășura în aer liber și organi
zațiile U.T.M. au în această pri
vință o experiență frumoasă : 
duminici cultural-sportive, festi
valuri ale formațiilor de ama
tori, seri de poezie, ștafete cul
turale, excursii, vizite la locuri 
istorice, la muzee, recitaluri și 
simpozioane muzicale...

Scrieți-ne despre astfel de ac
țiuni. Cum petrec de exemplu ti
nerii dintr-o uzină, de pe un șan
tier o după amiază de sîmbătă 
sau o duminică ; cu ce acțiuni 
cultural-educative vine organiza
ția U.T.M. d in comună în spri
jinul campaniei agricole ; ce loc 
ocupă activitatea formațiilor ar
tistice de amatori în cel de-al 
VII-Iea concurs ; cum se desfă
șoară cursul de dans din între
prinderea dumneavoastră ; în ce 
măsură se ocupă organizația 
U.T.M. de educația estetică a ti
neretului, ce acțiuni interesante 
se întreprind în aceste luni de 
vară pentru dezvoltarea Ia tineri 
a dragostei pentru literatură, mu
zică, arta plastică ?

La toate acestea adăogăm o 
singură cerință : urmăriți calita
tea acțiunilor, atradivitatea și 
eficiența lor.

în așteptarea viitoarelor scri
sori vă urăm cel mai deplin 
succes.

VASILE BÄRAN

Vizita secretarului general al O.N.U., U Thant la Complexul studențesc de la Grozăvești
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• După prima zi, în 

întilnirea internațio
nală de atletism din
tre echipele Turciei Și 
Izraelului scorul este 
de 54-52 în favoarea 
atleților oaspeți. Proba 
de 1 500 
cîștigată 
balcanic 
Dalkilici

m. plat a fost 
de campionul 
de cros turcul 

în 3' 53”.

© Partida amicală 
de fotbal dintre repre
zentativele orașelor

Sa h

Varșovia și Berlin s-a 
încheiat la egalitate : 
2-2 (1-1). Meciul, dis
putat la Varșovia, a 
fost urmărit de 60 000 
de spectatori. •

® Peste 
va sosi în țara 
tră echipa de 
T.U.L.-Finlanda, 
peții vor evolua 
mai la Timișoara, iar 
mai tirziu 
rești.

Sîmbătă urma 
să se dispute 
la Moscova a 
17-a partidă a 
meciului pen
tru titlul mon
dial de șah 
dintre M. Botvi

nnik si T. Petrosian. Din cau
za îmbolnăvirii lui Botvinnik 
partida a fost amînată. Parti
da va avea loc luni. în prezent 
scorul este de 8,5—7,5 puncte 
în favoarea lui Petrosian.

Tenis de csmp
Pe terenurile clubului Pro

gresul din Capitală a conti
nuat ieri, meciul de tenis 
dintre echipele R. P. Romîne 
și Elveției din cadrul „Cupei 
Davis“. I. Țiriac și P. Mărmu- 
reanu au învins cu 6—2; 7—5; 
6—3 pe P. Blondei—B. Auber- 
son. Echipa romînă conduce 
cu 3—0 și este calificată pen
tru turul următor în care va 
întîlni la București echipa 
Africii de sud.

Astăzi dimineață de la ora 
10 au loc ultimele probe de 
simplu : Țiriac—Schweitzer și 
Bardan—Blondei.

Noutăți de la
Radioteleviziune
în dorința de a oferi ascultători

lor un program radiofonic cu o ca
litate superioară a audiției, Radio- 
televiziunea Romînă introduce în- 
cepînd cu data de 5 mai a. c. cel 
de-al III-lea program de radio, 
care va fi difuzat pe unde ultra
scurte pe stația 4,16 m. sau 72,08 
mhz.

Programul III va fi difuzat în zi
lele de lucru, între orele 21,00— 
23, iar în zilele de sărbătoare, In
clusiv duminica, între orele 19,00 
—23,00 deocamdată pentru ascul
tătorii din Capitală și din împreju
rimi, urmînd să fie extins treptat 
și pentru ascultătorii din alta re
giuni ale țării.

De asemenea, cu începere de la 
5 mai, programul II care se difu
zează acum între orele 12,00 — 
24,00, va fi transmis între orele 
10,00 — 1,00 noaptea, iar sîmbătă 
pînă la ora 2,00 noaptea.

(Agerpree)

citeva zile 
noas- 

box 
Oas.

Ia 9

la Bucu-

0 Pe ringul montat 
In incinta parcului 
vară „23 August" 
va desfășura astăzi 
la orele 10 meciul 
box dintre echipele 
Metalul București și 
Dinamo Craiova, con
țină pentru campiona
tul republican. De la 
ora 10, în sala Flo
reasca va avea loc 
meciul Steaua-Progre- 
sul Brăila.

(Agerpres)

Handbal

de 
se 
de 
de

Vizitele secretarului general

al 0. H. U„ U Thant
U 
al

Sîmbătă după-amiază 
Thant, secretarul general 
O.N.U., a vizitat Bucureștiul. 
Oaspetele a fost însoțit de Ion 
Cosma, președintele Sfatului 
Popular al Capitalei, Mircea 
Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe și Mihail 
Hașeganu, reprezentantul per
manent al R. P. Romîne la 
O.N.U.

După ce mașinile oficiale au 
parcurs, cîteva din principa
lele bulevarde ale Capitalei, a 
fost vizitat cartierul Floreasca. 
Apoi oaspetele s-a oprit la 
sala Palatului R. P. Romîne, 
unde a fost întîmpinat de Ion 
Moraru, vicepreședinte al Co-

Deschiderea 
expoziției industriale 

suedeze

mitetului de Stat pentru Cultu
ră și Artă. în timpul vizitei U 
Thant s-a interesat îndeaproa
pe de concepția arhitectonică 
și caracteristicile tehnice ale 
sălii, urmărind cu multă aten
ție explicațiile primite în le
gătură cu construcția și apara
tura modernă ou care este în
zestrată sala. Apoi, în holul 
sălii, în fața unor hărți Și schi
țe înfățișînd viitoarele con
strucții bucureștene, oaspetele 
a primit ample explicații asu
pra planului general de siste
matizare a Capitalei.

în continuarea plimbării 
prin oraș, U Thant a trecut pe 
arterele bucureștene recon
struite recent — Bulevardul 1 
Mai, Calea Griviței, precum și 
prin cartierul Giulești.

Secretarul general al O.N.U. 
a fost apoi oaspetele studen
ților bucureșteni. La sosirea 
în complexul studențesc 
Grozăvești, oaspetele a 
salutat de Jean Livescu,

® Meciul masculin de handbal 
dintre echipele Spartak Katowice 
și Banilț Karvina (R. S. Ceho
slovacă) s-a terminat cu scorul de 
16—15 în favoarea sportivilor po
lonezi.

Ciclism
• Turul ciclist al Belgiei a fost 

clștigat de olandezul Peter Post, 
urmat de coechipierul său Zilver- 
berg la f 11" și belgianul Frans 
Demulder Ia T 28". Ultima etapă, 
Namur-Bruxelles, a revenit Iui Jo
seph Wouters (Belgia), care a par
curs 212 km. în 5h 48' 03" (medie 
orară 36,546 km).

Astăzi de la 
ora 17, pe sta
dionul „23 Au
gust” din Ca
pitală amatorii 
de fotbal vor 
putea urmări 
un nou meci in- 

’ ternațional al
echipei noastre olimpice. 
Selecționata R. P. Romîne 
va juca de data aceasta în 
compania redutabilei echi
pe sud-americane „Univer- 
sidad” Santiago de Chile, 
în componența căreia figu
rează Leonel Sanghez, Al- 
varez, Navarre, Campos, 
Contreras și alți jucători 
care au făcut parte din 
echipa chiliana clasată pe 
locul trei la ultimul cam
pionat mondial.

★
Continuîndu-și turneul în 

R. P. Polonă, echipa brazi
liană de fotbal Flamengo 
Rio de Janeiro a jucat la 
Lodz cu reprezentativa 
R. P. Polone, pe care a în
vins-o cu scorul de 1—0 
(1—0). Unicul punct al par
tidei a fost înscris de inte
rul stingă Dida,

La București a avut loc, 
sîmbătă dimineața, inaugura
rea expoziției industriale sue
deze.

La festivitatea care a avut 
loc cu acest prilej erau pre- 
zenți Gogu Rădulescu, mini
strul comerțului exterior, Mi
hail Florescu, ministrul indu
striei petrolului și chimiei, re
prezentanți ai conducerii Mi
nisterului Afacerilor Externe 
și ai altor ministere, ai unor in
stituții centrale, oameni de ști
ință și cultură, directori ai 
unor întreprinderi de comerț 
exterior, ziariști.

Erau de față, de asemenea, 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați în R. P- Romînă și 
alți membri ai corpului diplo
matic.

La invitația organizatorilor, 
ministrul comerțului exterior 
al R. P. Romîne a tăiat pan
glica inaugurală.

Asistenta a vizitat apoi ex
poziția la care participă 46 de 
întreprinderi suedeze. Intre a- 
cestea se numără firme bine 
cunoscute pe plan mondial 
care întrețin relații comerciale 
și cu întreprinderi romînești 
de comerț exterior.

Oaspeții au fost conduși prin 
expoziție de Georg Tullander, 
directorul Asociației generale 
pentru exportul suedez. Repre
zentanții firmelor participante 
au dat ample explicații asupra 
produselor expuse.

Organizată în pavilionul din 
parcul Herăstrău, expoziția in
dustrială suedeză rămîne des
chisă pînă la 14 mai.

(Agerpres)

din 
fost 
ad-

junct al ministrului Invăță- 
mîntului, acad. Miltiade Fili- 
pescu Și prof. univ. Alexandru 
Bălăci, prorectorii Universită
ții din București, de Ștefan Bîr- 
lea, președintele Uniunii asoci
ațiilor studenților din R.P. Ro- 
mînă. întîmpinat cu vii aplau
ze de sute de studenți, printre 
care se aflau numeroși tineri 
de peste hotare care învață în 
țara noastră, U Thant s-a în
treținut cordial cu cei de față, 
în continuare el a vizitat can
tina modernă în care tocmai 
se servea masa, a intrat în mai 
multe camere din cămine, in- 
formîndu-se de condițiile de 
viață și studiu ale tinerilor ce 
locuiesc aici.

La înapoierea s,a spre re
ședință oaspetele a trecut prin 
centrul Capitalei. Și aici ca și 
în tot timpul vizitei numeroși 
bucureșteni au salutat cu sim
patie pe secretarul general al 
O.N.U., l-au aplaudat călduros.

(Agerpres)

Plecarea spre București 
a lui U Thant

GENEVA 4 (Agerpres). — La 
4 mai a plecat de la Geneva 
spre București U Thant, secre
tarul general al O.N.U. și per
soanele care îl însoțesc. ,

La plecarea pe aeroportul 
din Geneva a fost condus de 
George Macovescu. adjunct al 
ministrului Afacerilor externe, 
șeful delegației R.P.R. la Con
ferința celor 18 state pentru 
dezarmare, Vasile Dumitrescu. 
ambasadorul R.P.R. în Elveția, 
Iacob lonașcu, reprezentantul 
permanent a.i. ’ 
lingă Oficiul European al 
O.N.U. și instituțiile speciali-

al R.P.R. pe

zate și membri ai delegației 
R.P.R. la Conferința pentru 
dezarmare.

Au fost de față, de aseme
nea, C. V. Narasimhan și Her- 
nane Tavares de Sa, secretari 
generali adjuncți ai O.N.U., 
James Barrington, șeful dele
gației birmane la Conferința 
pentru dezarmare, Georges 
Palthey, directorul adjunct al 
Oficiului European al O.N.U., 
Paul Gottret, șeful protocolu
lui cantonului Geneva, func
ționari superiori ai O.N.U., re
prezentanți ai autorităților 
locale.

ziua de 4 mai a.c., s-au

îndrumările maistrului instructor sînt totdeauna de mare preț. Acest lucru este bine cu
noscut și de elevii Școlii profesionale a Combinatului siderurgic din Galați care folosesc 
orice prilej pentru a afla de la maistrul Ioan Pașalău cit mai mult din tainele meseriei.

în 
desfășurat, sub președinția mi
nistrului comerțului exterior 
al R. P. Romîne, Gogu Rădu- 
lescu, lucrările Comitetului 
național de pregătire a parti
cipării R. P. Romîne la Confe
rința O.N.U. pentru comerț și 
dezvoltare.

Comitetul a dezbătut prin
cipalele probleme ale progra
mului său de lucru si a stabi
lit acțiunile ce vor fi între
prinse în perioada următoare.

La lucrările Comitetului de 
pregătire au participat tova
rășii : Roman Moldovan, prim- 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, directo
rul Institutului de cercetări e- 
conomice al Academiei R.P.R.; 
Vasile Malinschi, președintele 
Băncii de Stat a R. P. Romî
ne ; Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe;

Eugen Alexe, președintele Co
mitetului național F.A.O., vice
președinte al Consiliului Supe
rior al Agriculturii ; Ion Craiu, 
adjunct al ministrului finanțe
lor ; Grigore Marin, adjunct al 
ministrului transporturilor și 
telecomunicațiilor ; Constantin 
Mateescu, președintele Cen- 
trocoop ; Mircea Biji, directo
rul general al Direcției Cen
trale de Statistică; Mihai 
Ciobanu, președintele Camerei 
de Comerț ; Traian lonașcu, 
directorul Institutului de cer
cetări juridice al Academiei 
R. P. Romîne ; Costin Murges- 
cu, director adjunct al Insti
tutului de cercetări economi
ce al Academiei R.P.R. și func
ționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe si Mi
nisterul Comerțului Exterior.

(Agerpres)

Grîjâ deosebită 
la întreținerea culturilor

(Urmare din pag. I)

Semănatul orezului, cultură 
care este extinsă pe o supra
față aproape dublă față de a- 
nul trecut, a început in toate 
regiunile cultivatoare.

In ultima săptămînă a plo
uat aproape în toată țara, îm- 
bunătățindu-se condițiile de 
dezvoltare a semănăturilor de 
toamnă și de răsărire a celor 
însămînțate în primăvară. Tot
odată. ploile au bătătorit pă- 
mîntul și au favorizat forma
rea crustei și creșterea buru
ienilor, ceea ce a determinat 
multe unități agricole socia
liste să înceapă prășitul.

Pentru asigurarea unor pro-

ducțil sporite. Consiliul Supe
rior al Agriculturi recomandă 
unităților agricole socialiste 
ca. paralel cu însămînțarea 
tuturor suprafețelor prevăzute, 
să acorde, o grijă deosebită 
efectuării la vreme a lucrărilor 
de îngrijire a culturilor, să 
controleze permanent semănă
turile pentru identificarea 
parcelelor atacate de boli sau 
dăunători în vederea aplicării 
fără întîrziere a măsurilor de 
combatere.

Lucrările de îngrijire a cul
turilor trebuie efectuate cu 
multă atenție, pentru a asigura 
densitatea optimă de plante la 
hectar, una din condițiile spo
ririi producției agricole.

ISFOFMAțll

Marile răspunderi ale tinerei generații
(Urmare din pag. I)

tele și le frîna, nu se mai zăresc 
în lumea dezordinei morale oc
cidentale de azi. Adolescența 
și chiar copilăria, lăsate în voia 
soartei și a fanteziilor bolnave 
și lipsite de o educație supra
vegheată, dau exemplare stu
pefiante de anarhie și desmăț. 
Bande organizate de băieți ata
că noaptea și ucid, moștenind 
din dictaturile diverse, cămăși
le, cînd brune, cînd verzi, cînd 
măslinii ; ei au adoptat bluze
le negre (blousons noirs) ca să 
dea, ca foștii noștri „malagamj 
biști“, o similitudine de ieftină 
originalitate și un eroism ispră
vilor comise, și să terorizeze.

In timpul trecerilor mele prin 
diverse occidente, pe lîngă 
spargerile în stil așa-zicînd o- 
bișnuit (vitrine cu bijuterii și 
bănci), am făcut cunoștință cu 
o nouă metodă a copiilor de 
terorizare. In cîte o prăvălie 
bine asortată cu lucruri scum
pe, se prezintă un grup de mu- 
coși, intră și dau drumul din- 
tr-un sac, pe masa casieriței, 
unei grămezi de șoareci care 
fug care încotro, prin birou. 
Personalul, obișnuit feminin, 
speriat, o ia la fugă, pe cînd Ies 
fils â papa se aprovizionează 
din belșug. „Fils ă papa" pe 
franțuzește se cheamă copiii de 
bani gata, toți cîți au fost prinși 
de poliție și încarcerați apar- 
ținînd unor familii înstărite și

uneori purtătoare de nume aris- 
tocratizate, bănuite a le fi dat 
odraslelor măcar educația ba
nală. Putregaiul urcă în anu
mite țări toată ierarhia.

Profesorul Mihail Ralea atri
buia pe drept cuvînt, pînă la un 
nivel oarecare, demoralizarea, 
extravaganța și destrăbălarea 
criminală a unui cîrd din tine
retul occidental nu numai ab
senței de educație, dar unei 
lungi serii de factori ca lipsa 
de locuințe (după o statistică 
municipală apărută în presa 
franceză, sînt cîteva zeci de 
mii de nomazi iremediabili, cu 
ce au pe ei, prin orașele Fran
ței), nemaivorbindu-se de mi
zeria țărilor cu familii dor
mind pe străzi și cu miliardari 
în franci și dolari din pretutin- 
denea pretins civilizată.

Cît despre tinerimile avute, 
educația le-o fac filmele catas
trofale și revistele bogat ilus
trate, preocupate de intrigile de 
culise, de amanții artistelor de 
cinematograf, de împerecherile 
scandaloase.

Pasiune 
și exigență

— In lumina celor evocate, 
v-am ruga să vă spuneți păre
rea despre viața de azi a tine
relului nostru, despre perspecti
vele lui de realizare socială,

despre condijia de afirmare d 
tînărului în societatea noastră, 
cum și despre exigentele care 
îi stau în fată.

— Sîntem în plin elan super
lativ, aproape liric, al inițiati
vei și evoluției pentru frumu
sețe și grandios, desfășurat 
de-a lungul și de-a latul Romî- 
niei noastre.

Pasiunea creatorilor din toa
te domeniile de activitate bate 
întețită, ca un uragan, fără pu
tință să mai fie împiedicat.

Unul după altul, orașele înti
neresc în ritm de entuziasm, 
în cîteva zile. Pe linia orizon
tului profilul clădirilor înălțate 
pretutindeni schimbă accelerat 
peisajele și perspectivele spa
țiului romînesc.

Zi de zi alte înfățișeri se 
ivesc și se perindă. Orologiul 
nostru are azi alt cadran și altă 
bătaie, zilele sînt ore și orele 
minute. Se clădește într-o ca
dență nemaicunoscută și în 
proporții de mitologie. Omul se 
măsoară în luptă cu spațiul și 
timpul și le biruiește cîntînd, 
etaje peste etaje, snopi peste 
snopi, cărți peste cărți.

Preocuparea constantă, spo
rită mereu, este întinerirea în
tr-o ambianță nouă, întinerind 
și omul, orientat la diametralul 
opus, față de vechiul punct 
cardinal, care a murit.

Și-ar fi putut închipui vechile 
societăți că grija actuală esen
țială de cultură a înființat zeci 
de teatre în țară, că vaste săli

de concerte și spectacole au 
fost clădite în orașe unde acto
rii amatori se înmulțesc neîn
trerupt ? Că scenele orășenești 
își răspîndesc neîncetat trupele 
prin sate și cătune ? Că în fa
brici, uzine, universități și în
treprinderi, ca și în multe sate, 
alături de biblioteca și librăria 
interioară se instruiesc munci
toarele și muncitorii, pentru 
muzică, balet, dramă, comedie 
și teatru de păpuși ? Un mare 
elan de inițiative de artă por
nește poporul la o ascensiune 
și evoluție altădată cu nepu
tință ori interzise.

îmi aduc aminte că bacalau
reatul și licența — și cîte un 
manuscris, se pregăteau în cîte 
o pivniță sau mansardă, la pîl- 
pîirea luminării de seu, candi
datul suflîndu-și în degete ca 
să și le desmorțească pe creion.

Să mai pomenesc oare de 
„băieții de prăvălie” studenți 
băgați la stăpînul cîte unei 
băcănii, pînă la terminarea 
unui prăpădit sfîrșit de an ?

In noul climat de muncă 
vioaie și neasemuită împli
nire, tineretul are tot ce poate 
visa. Și mai mult. Primind darul 
de vrednicie al țării, el e dator 
să-l sporească neîntrerupt.

— In ce fel ?
— în întreaga țară se desfă

șoară bătălia pentru calitate. 
Mai mult trebuie să însemne 
în acelaș timp mai bine, mai 
frumos. Este, de fapt, exigența

esențială șl a poeziei... Și a tine
reții, care e tot poezie.

De pretutindeni sosesc din 
cîmpul muncii, în hore, ecou
rile îndemnului ascultat, al ce
lui de-al III-lea Congres al Par
tidului Muncitoresc Romîn: 
toată lumea muncitoare face 
un efort în adîncime și rafina
ment. Stolurile de albine, încăr
cate gt darurile polenului re
coltat din grădinile primăverii, 
dmtre Orșova, Tulcea și Sucea
va, se grăbesc la prisacă, să-l 
preschimbe. Principiul îndeam
nă întreaga muncă să facă și 
ea din tot ce atinge, de la nico
vală pînă la sonde și rafinării, 
miere și ceară : după materie, 
estetică și artă. însăși papura 
rogojinii noastre s-a transfigu
rat, dîndu-ne inefabila candidă 
foaie de ’ aer și lumină, care 
primește tiparul bietelor noa
stre slove — în rivalitate 
eleganță cu varietățile 
tie de pe glob cele mai

— Deslușim aici un 
la pasiune în muncă...

— Și la exigență,
meu de căpetenie este exigența 
aspră pe care mi-o aplic mie 
însumi cu cruzime și, vreau să 
fiu iertat, mi-aș permite să o 
cer tuturor... De sigur, exigența 
cuprinde studiul neostenit, lec
tura încăpățînată, adîncirea 
textelor peste care a picat bro
boana de sudoare a înaintașilor 
și dascălilor noștri din raftul 
cu cărți.

de 
de hîr- 
vestite. 
îndemn

Crezul

Cuvlnt către 

Începătorul 
de frumuseți
— V-ați adresat în repetate 

rînduri tînărului ucenic în ale 
poeziei. Multe din îndemnurile 
ce i le-afi dat sînt utile și 
fructuoase pentru orice copilan
dru. N-ați dori să reluafi, prin 
intermediul ziarului nostru, cî
teva din aceste minunate în
demnuri, lărgindu-le sfera și 
dîndu-le astfel o valabilitate 
mai întinsă ?

— Se spunea într-un „Bilet 
pentru copilandrul care începe 
să caute cuvîntul" :

„Copilule începător de fru
museți, sfiiește-te de înfumura
re, de orgolii, de trufie, de lă
comie. Tu ai o răspundere 
sfîntă. Din tine trebuie să iasă 
făptura nouă, așteptată încă de 
pe cînd omul dibuia frînt — 
prin întuneric, să-1 caute și să-l 
scoată din peșteri la curcubeul 
glorios încins peste lume".

Șoapta care-ți colindă sufle
tul și odaia, ascultă-o, — ea 
conștiinței.., Conștiința se des
prinde fără să știm, de insul 
nostru, pribegește singuratecă 
prin lume și se întoarce, uneori 
proaspătă, alteori ticăloșită.

Fie-ți întotdeauna inima cin
stită și mîinile curate, cînd îți 
cuprinde cu ele capul și ți-1 să
rută pe luceafărul frunții.

Sîmbătă dimineața a părăsit 
Capitala plecînd spre Geneva 
delegația R. P. Romîne care va 
participa la cea de-a XVI-a A- 
dunare Mondială a Sănătății, 
ce va avea loc între 7 și 24 mai 
în Palatul Națiunilor. Delega
ția este condusă de tovarășul 
Sandu Ioan, adjunct al mini
strului sănătății și prevederi
lor sociale.

★
Cu prilejul zilei de 2 Mai 

„Ziua tineretului din R. P. 
Romînă“ Federația Mondială a 
Tineretului Democrat, Comi
tetul Central al U.T.C.L. din 
U.R.S.S., Tineretul Liber Ger
man din R. D. Germană au a- 
dresat Comitetului Central al 
U.T.M. telegrame în care feli
cită Uniunea Tineretului Mun-

citor, Întregul tineret al pa
triei noastre, urîndu-le noi 
succese în activitatea ce o des
fășoară alături de întregul 
popor în lupta pentru desă- 
vîrșirea construcției socialiste 
și apărarea păcii.

★
Sîmbătă. a sosit în Capitală 

o delegație a Uniunii compo
zitorilor din Uniunea Sovieti
că. Delegația este alcătuită din 
compozitorii: Tihon Hrenni- 
kov, președintele Uniunii com
pozitorilor din U.R.S.S., Dmitri 
Kabalevski, Aram Haciatu- 
rian, Nazib Jiganov, Eduard 
Mirzoian, Viktor Bielîi, Da- 
vid Gherșfeld, Piotr Savințev 
și Elena Groșeva, redactor-șef 
al revistei „Sovetskaia Muzi-

(Agerpres)

Cartagina In flăcări 
pentru ecran panoramic: Patria (9; 
ll,30j 14; 16,30; 19; 21,15). A fost 
prietenul meu: rulează Ia cinemato
grafele București (9,30. 11,45; 14; 
16,30; 18,45; 21), Gh. Doja (10; 12,30; 
15,30; 17; 20,30), ștefan cel Mare 
(10; 12; 15,30; 18; 20,30). Rocco și 
frații săi: Republica (9; 12,30; 
16,30; 20), Grădina Progresul (orele
19.30) . Salut viață : rulează la
cinematografele Giulești — cartie
rul Giulești (9,45; 12; 14; 16,15;
18,30; 20,45), Magheru (10; 12; 15, 
17; 19; 21), Elena Pavel (10; 12; 
15,15; 17,15. 19,15; 21,15). Drumul 
spre chei: V. Roaită (10; 12; 14; 
18,15; 20,30), Flacăra (16; 18,15;
20.30) , înfrățirea între popoare
(15,30; 17,45; 20). Căpitanul lagu
nei albastre : rulează la cinemato
grafele I. C. Frimu (10; 12; 14;
16,15; 18,30; 20,45), Grivița (12,15; 
15; 17,30; 20), Floreasca (16; 18,15;
20.30) . Pămîntul îngerilor .- rulează
la cinematograful Luceafărul (15; 
17; 19; 21). Lanterna cu amintiri: 
Tineretului (10,30; 12,30; 14,30;
16,30; 18,30; 20,30). Turneul vese
liei : Victoria (10; 12; 14; 16,15;

18,30; 20,45), G. Bacovia (15; 17; 
19, 21), 30 Decembrie (16; 18; 20). 
Prietenul nostru comun : Central 
(10,30; 13; 15,30; 18; 20,30). Lupeni 
29 — cinemascop (ambele serii) : 
Lumina (rulează în continuare de 
Ia orele 10 pînă la orele 15 după- 
amiază 17,30; 20). Legea-i lege :
1 Mai (10; 12,15; 15,30. 18; 20,30). 
Program special pentru copii la 
orele 10 la cinematograful 13 Sep
tembrie. Pescărușul negru : 13
Septembrie (11,30; 13,30, 16,30;
18,30; 20,30), 16 Februarie (16; 18;
20) . Sosește circul — Ancora: 
Timpuri Noi (rulează în continuare 
de la orele 10 pînă la orele 21). 
Alibiul nu ajunge : rulează la 
cinematograful Maxim Gorki (16; 
18,15; 20,30). Cumpără-li un balon: 
Alex. Sahia (9; 11; 13; 15; 17; 19;
21) , Arta (15; 17, 19; 21 - grădină 
20), Volga (10; 12, 14,30; 16,45, 19; 
21,15), G. Coșbuc (10; 12; 14; 16; 
18; 20). Omul cu pantaloni scurți: 
Cultural (15; 17; 19; 21). Prietenie 
interzisă : rulează la cinematogra
ful Alex. Popov în continuare de 
la orele 9,30 pînă la orele 21.
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S. U. A.: Manifestațiile negrilor 

in favoarea integrării rasiale
iau amploare

Pesitru dcnuclea rara rea

America Latine
Mesajul președintelui Mexicului

CIUDAD DE MEiXICO 4 (A- 
gerpres). — Agenția Prensa 
Latina transmite că președin
tele Mexicului. Adolfo Lopez 
Mateos, a adresat la 3 mai un 
mesaj președinților statelor din 
America Latină care nu au 
semnat declarația cu privire la 
crearea unei zone denucleari- 
zate pe continentul latino-ame
rican în care îi invită să spri
jine planul propus de guver
nele Mexicului, Boliviei, Bra
ziliei, Chile si Ecuadorului.

In mesaj președintele Mexi-

cului subliniază ca „în mo
mentul de fată, cînd cursa 
înarmărilor a luat forme din 
cele mai grave, este timpul ca 
șefii statelor latino-americane 
să onoreze tradiția pașnică a 
continentului latino-american 
si să se unească în scopul nobil 
al întăririi păcii în lumea în
treagă. Este necesar, continuă 
mesajul, să ridicăm în tarile 
noastre o barieră de netrecut 
în fata răspîndirii armelor nu
cleare”.

I La sediul central al Uniunii j 
[Studenților din Rio de Ja-) 
[ neiro (Brazilia) a avut Joc J 
( un miting de solidaritate cu ] 
( poporul din Paraguay. La el j 
I au participat delegați din fă- J 
(rile latino-americane ■■ Uru- j 
[guay, Columbia, Argentina,! 
( Brazilia și Paraguay. In foto-J 
( grafie : ședința de închidere j 

a mitingului ]

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
Situația se agravează la Bir- 

mingham, unde manifestațiile ne
grilor în favoarea integrării ra
siale iau amploare din zi în zi, 
în timp ce poliția devine tot mai 
nervoasă“ — a transmis la 4 mai 
corespondentul din New York al 
agenției France Presse. Vineri, 
pentru a doua zi consecutiv, in 
acest mare oraș din statul Ala- 
bama mii de negri, în rîndurile 
cărora se aflau un mare număr 
de copii și elevi, au demonstrat 
pe străzi pentru a-și exprima 
protestul față de lipsa de drep
turi.

Împotriva demonstranților au 
fost aruncate haite de ciini poli
țiști care, sub privirile coman
dantului poliției, O’Connor, și 
ale altor rasiști albi, i-au atacat, 
rănind mai multe persoane. De 
asemenea, poliția a încercat să 
împrăștie pe demonstranți cu 
jeturi de apă și bastoane de cau
ciuc. „Dar, după cum relevă a- 
genția France Presse, acțiunile 
poliției nu au reușit să facă să 
scadă hotărirea demonstranților 
de a continua lupta lor“.

In cursul manifestațiilor de 
vineri, peste 200 de negri au 
fost arestați. Aceste arestări ridi
că la 1 300 numărul persoanelor 
întemnițate de poliția din Bir- 
mingham de la 3 aprilie, dată 
care marchează începerea de
monstrațiilor în favoarea inte
grării rasiale.

Ultimele evenimente din stalul 
Alabama au provocat reacții la

Washington, Agențiile de presă 
relatează că la 3 mai ministrul 
justiției al S.U.A., Robert Ken- 
nedy, a declarat că aceste demon
strații „sint o expresie a resen
timentelor unor oameni care sint 
victimele abuzurilor și nedreptă
ților de tot felul“. Robert Ken- 
nedy a criticat însă această for
mă de luptă pentru drepturi a 
negrilor din sudul S.U.A. și, în 
ciuda tuturor exemplelor nega
tive de pină acum, i-a sfătuit 

„să aibă răbdare întrucit aceste 
nedreptăți pot fi soluționate pe 
calea tratativelor După cum 
transmite agenția France Presse, 
senatorul Jacob Javits a adresat 
vineri un mesaj președintelui 
Kennedy rearnintindu-i că pre
ședintele are puterea de a inter
veni „pentru a evita consecințele 
îngrozitoare care pot decurge din 
absența „autorității federale“ în 
orașul Rirmingham”. Senatorul 
american a arătat că manifeslan- 
ții din Birmingham sint cetățeni 
ai Statelor Unite și au dreptul la 
protecția legilor S.U.A..

zilei presei

sovietice

MOSCOVA 4 (Agerpres)'. — 
Sîmbătă a avut loc la Moscova 
o reuniune festivă consacrată 
zilei presei sovietice care se 
sărbătorește în fiecare an la 
5 mai, ziua apariției primului 
număr al ziarului „Pravda“.

La reuniunea festivă au luat 
parte Leonid Iliciov, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., Pavel Sa- 
tiukov, redactor șef al ziarului 
„Pravda“ președintele Comi
tetului Uniunii Ziariștilor so
vietici, Alexei Romanov, pre
ședintele Comitetului de Stat 
Unional-republican pentru ci
nematografie de pe lîngă Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S., 
redactori șefi, redactori ai re
vistelor și ziarelor.

Prezentarea scrisorilor
de acreditare de către ministrul

R. P. Romine în Franța
PARIS 4 Corespondentul A- 

gerpres transmite : La 4 mai, 
dr. Victor Dimitriu, trimis 
extraordinar si ministru pleni
potențiar al R. P. Romîne în 
Franța a prezentat scrisorile 
de acreditare președintelui Re
publicii Franceze, generalul 
Charles de Gaulle.

După ce a transmis urări de 
pace și prosperitate pentru po
porul francez si cele mai bune 
urări președintelui de Gaulle 
din partea președintelui Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Romîne. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, dr. Victor Di
mitriu a arătat că guvernul 
romîn a acționat și continuă să 
acționeze pentru dezvoltarea 
relațiilor romîno-franceze pe 
baza deplinei egalități și res
pectului mutual.

„în acest spirit, a arătat vor
bitorul, noi salutăm evoluția 
pozitivă a acestor relații si sîn- 
tem convinși că aceasta cores-

în apărarea patrioților spanioli
Cuvintul oamenilor de știință,

cultură si artă din R. P. Romină
PARIS 4 (Agerpres). — In 

după-amiaza, zilei de 4 mai, în 
sala „Adiar” din Paris s-a des
chis conferința specială a re
prezentanților opiniei publice 
din țările Europei occidentale 
pentru amnistierea deținuților 
și emigranților politici spa
nioli. Conferința a fost con
vocată în legătură cu asasina
rea mișelească de către călăii 
franchiști a comunistului Ju- 
lian Grimau, curajosul patriot 
spaniol. Conferința are drept 
scop să elaboreze formele ce
le mai eficiente de acțiuni ale 
opiniei publice pentru a împie
dica alte crime, pentru a acor
da ajutor eroicilor patrioți 
spanioli în lupta lor împotriva 
samavolniciei, teroarei și exe
cuțiilor. La lucrările conferin
ței iau parte reprezentanți ai 
multor organizații de masă, 
sindicale, religioase și partide 
politice din țările Europei oc
cidentale.

colaborator al secției de informații 
a ambasadei Spaniei la Londra 
pentru a lua cuvintul Ia o întru
nire, la 3 mai studenții de la Uni
versitatea din Oxford au organizat 
o demonstrație de protest împotriva 
executării Iui Julian Grimau. Un 
student a înmînat diplomatului 
spaniol o petiție semnată de peste 
100 de studenți în care se cere să 
fie puși în libertate toți deținuți! 
poltiici. să fie restabilite f 
drepturile sindicatelor și să 
acorde libertăți democratice 
porului spaniol.

Aproximativ 40 de studenți 
organizat pichete în jurul 
unde a luat cuvintul diplomatul 
spaniol. Studenții scandau : „Gri
mau 1“, „Grimau 1“. între polițiști 
și studenți au avut loc ciocniri.

După aceea studenții au demon
strat pe străzile Oxfordului, pur- 
tind pancarte cu lozinci antifran- 
chiste.

toate
I se

po-

au 
sălii

GENEVA 4 (Agerpres). — La 
3 mai a avut loc la Geneva o 
conferință de presă a secreta
rului general al O.N.U., U 
Thant, în cursul căreia a abor
dat o serie de probleme inter
naționale. Referindu-se la pro
blema dezarmării, secretarul 
general a declarat 
rește cu optimism 
de dezarmare din 
mitetului celor 
U Thant a subliniat că majori
tatea membrilor Organizației 
Națiunilor Unite favorizează 
constituirea unor zone denu- 
clearizate care, a spus el, re
prezintă unul din aspectele de
zarmării generale și totale.

Secretarul general s-a referit 
apoi la situația din Congo. El 
a arătat că retragerea trupelor 
Națiunilor Unite din această 
tară ar putea să fie mai rapidă 
decît a fost prevăzut.

în legătură cu eventuala 
participare a O.N.U. la menți
nerea păcii la granițele Yeme
nului, secretarul general și-a 
exprimat părerea că Consiliul 
de Securitate ar trebui să ho
tărască în această problemă.

Secretarul general și-a ex
primat apoi satisfacția de a fi 
fost invitat să asiste la viitoa
rea conferință a conducătorilor 
de stat africani de la Addis A- 
beba.

că urmă- 
tratativele 
cadrul Co- 
18 state.

■«.

Cursuri și seminarii 
de limbă și literatură 

romînă
VIENA 4 (Agerpres). — La 

Facultatea de Filozofie a Uni
versității din Viena a avut loo 
deschiderea oficială a cursurilor 
și seminariilor de limbă și litera
tură romînă pe care Ie va țin« 
conf. A. Niculescu de la Univer
sitatea din București.

La deschiderea acestor cursuri 
au participat : prof. Hans Bobek, 
decanul Facultății de Filozofie, 
prof. O. Kuhn, fost rector al 
Universității din Viena, prof. K. 
T. Gosen, directorul Institutului 
de limbi romanice al Universită
ții diu Viena, prof. Noye Weiler, 
șeful catedrei de literatură la 
Institutul de limbi romanice pre
cum și alți membri ai corpului 
profesoral al acestei universități.

în cuvintul introductiv prof. 
Gossen a adus mulțumiri Mini
sterului Învățămîntului al R. P* 
Romîne și Universității din Bucu
rești pentru trimiterea la Viena 
a conf. A. Niculescu și l-a pre
zentat pe acesta studenților 
corpului profesoral prezent.

Ședință a unei
Comisii C.A.E.R

punde intereselor popoarelor 
noastre, legate printr-o priete
nie tradițională. în interesul 
păcii și cooperării internațio
nale”. Posibilități de lărgire și 
adîncire a relațiilor romîno- 
franceze si că guvernul romîn 
dorește să coopereze cu guver
nul francez, pentru punerea în 
valoare a acestor posibilități.

Președintele de Gaulle mul
țumind ministrului R. P. Ro
mîne pentru urările adresate, 
a arătat că între Romînia și 
Franța există vechi relații de 
prietenie. El a spus că „Romî
nia ne este scumpă și rămîne 
în adîncul inimii noastre”.

In continuare președintele 
Franței a 
care s-au 
economice 
strează că 
lărgirii acestora și în alte do
menii. Nici stadiul actual al re
lațiilor bilaterale, nici obsta
cole de ordin moral sau de altă 
natură, nici situația internațio
nală nu pot împiedica, ci dim
potrivă favorizează dezvolta
rea relațiilor franco-romîne în 
toate domeniile”.

în încheiere, președintele de 
Gaulle a asigurat pe ministrul 
R. P- Romîne la Paris că el 
personal si guvernul francez 
îi vor acorda tot sprijinul si a 
urat succes în misiunea ace
stuia ca reprezentant al R. P, 
Romîne.

De partea franceză, la pre
zentarea scrisorilor de acredi
tare au participat 
Couve de Murville, 
Afacerilor Externe, 
nari superiori de la 
tia Republicii și Ministerul A- 
facerilor Externe.

Ministrul R. P. Romîne a fost 
însotit de Nicolae Udriteanu, 
prim consilier de legație, Cor
nel Burtică si Vasile Vlad, 
consilieri.

declarat : „Felul în 
dezvoltat relațiile 

si culturale demon- 
există Dosibilitatea

Maurice 
ministrul 

funcțio- 
Președin-“

e

Executiv U. N. E. S. C. 0;
La New-York a avut Ioc recent o demonstrație de protest îm
potriva terorii pe care o exercită poliția din statul Missi
ssippi, din S.U.A., împotriva populației de culoare. Fotografia 
redă un aspect din timpul demonstrației de la New York. 

Foto : Prensa Latina — Havana

★
în întreaga lume continuă 

să se manifeste protestul și 
indignarea fată de asasinarea 
mișelească a lui Julian Gri- 
mau de către regimul fran- 
chist. La 4 mai, la Paris 
s-a deschis Conferința specia
lă a reprezentanților opiniei 
publice din țările occidentale, 
pentru amnistierea deținuților 
politici și a emigranților poli
tici spanioli.

Reprezentanți de seamă ai 
științei, culturii și artei din 
tara noastră — acad. Iorgu 
Iordan, vicepreședinte al Aca
demiei R. P. Romîne, acad, 
prof. Gr. Moisil, acad. prof. 
Dumitru Dumitrescu, secretar- 
prim al Academiei R. P. Romî
ne. acad- Zaharia Stancu. ar
tistul poporului Radu Beligan 
— au trimis Conferinței te
legrame de solidaritate. în a- 
ceste telegrame este exprimat 
protestul oamenilor de știință 
și cultură, al întregii opinii pu
blice din R. P. Romînă împo
triva atrocităților clicii fran- 
chiste, cerîndu-se să se pună 
capăt terorii din Spania, să se 
acorde deîndată o largă amnis
tie pentru toți detinutii poli
tici care zac în închisorile din 
Spania.

(Agerpres)
★

LONDRA 4 (Agerpres). — în le
gătura cu sosirea la Oxford a unui

PARIS 4 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, la Paris 
își desfășoară lucrările cea 
de-a 65-a sesiune a Consiliu
lui Executiv U.N.E.S.C.O.

în prima ședință, Ia care a 
participat și directorul general 
al U.N.E.S.C.O., Rene Maheu, 
primul a luat cuvîntul repre
zentantul U.R.S.S., acad. Sis- 
sakian, care a propus modifi
carea regulamentului interior 
și financiar al U.N.E.S.C.O.

Reprezentantul țării noas
tre în Consiliul Executiv 
U.N.E.S.C.O., acad. Tudor Via- 
nu, care a luat cuvintul în ca
drul discuției asupra fondului 
special, a arătat, pe bază de 
exemple concrete, că există 
posibilitatea unei repartiții 
mai economice a fondurilor, 
prin renunțarea la unele ac
țiuni insuficient pregătite.

La discuțiile care au urmat 
raportului directorului gene
ral, Rene Maheu, asupra ac
tivității desfășurate de 
U.N.E.S.C.O. în anul 1962, a- 
cad. Tudor Vianu a apreciat 
necesitatea dezvoltării activi
tății științifice în domeniul 
științelor exacte și naturale, 
paralel cu desfășurarea activi
tății în științele umanistice.

în ședința din 2 mai 1963, 
susținînd amendamentul pro
pus de reprezentantul U.R.S.S. 
la proiectul de statut al Co
mitetului internațional pentru 
alfabetizare de a se introduce 
specificarea ca membrii Co
mitetului să reprezinte diverse 
părți ale lumii, indiferent de 
regimul lor social-politic, 
acad. Tudor Vianu a subliniat 
necesitatea de a se colabora în 
problemele alfabetizării cu re
prezentanți ai țărilor socialiste 
care au lichidat analfabetis
mul, dînd exemple din succe
sele țării noastre în acest do
meniu.

Val de teroare în HaitiBUDAPESTA 4 (Agerpres). 
— între 26 și 29 aprilie 1963 
a avut loc la Budapesta cea 
de-a XlV-a ședință a Comisiei 
Permanente C.A.E.R. pentru 
metalurgia neferoasă.

La ședință au participat de
legațiile R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovace, R. D. Germane, 
R. P. Polone. R. P. Romîne, 
R. P. Ungare și U.R.S.S.

Au luat parte ca observatori 
reprezentanții R.D. Vietnam 
și R.P.D. Coreene.

Comisia a analizat rezulta
tele muncii sale pe anul 1962 
și a aprobat planul de lucru 
pe anul 1963.

Lucrările Comisiei s-au des
fășurat într-o atmosferă de 
deplină înțelegere reciprocă șl 
colaborare frățească.

PORT AU PRINCE 4 (Ager
pres). — Autoritățile haitiene au 
decretat la 3 mai „legea marția
lă“ ți au instituit restricții de 
circulație în cursul nopții în ca
pitala țării Port au Prince. A- 
genția France Presse relatează că 
„țara este cuprinsă de un val de 
teroare”. Potrivit comentatorilor 
agențiilor occidentale de presă, 
„problemele situației interne din 
Haiti au luat locul conflictului 
dintre Haiti ți Republica Domi
nicană“. „în Haiti — scrie agen
ția Associated Press — continuă 
campania de asasinate, torturi, 
incendieri, arestări samavolnice 
și o epurare masivă a ofițerilor 
din armată“. S-a aflat că numai 
în închisoarea Fort Diamanche 
au fost executați 90 de prizo
nieri politici. Printre aceștia se 
află colonelul Turnier care, are
stat la 19 aprilie^ a fost torturat 
ți ucis de polițiștii lui Duvalier.

decretarea legii
France Presse

Referindu-se la 
marțiale, agenția 
relevă că „aceasta nu reprezintă 
un element nou, întrucît libertă
țile civile au încetat de mult 
timp să mai existe în Haiti”.

Știri sosite la Washington arată 
că în ultimele 10 zile aproxima
tiv o treime din numărul ofițeri, 
lor haitieni au fost îndepărtați 
din armată, unii dintre ei fiind 
arestați, asasinați, iar alții s-au 
refugiat Ia diferite ambasade 
străine. Corespondentul din San- 
to Domingo al agenției U.P.I. 
transmite că la 3 mai în Haiti au 
avut loc ciocniri între fracțiuni 
politice rivale. O unitate de gue
rilă condusă de fostul șef al si
guranței haitiene, Clement Bar- 
det, a atacat un post de poliție 
situat în împrejurimile orașului 
Port au Prince și a ucis 45 de 
polițiști. De asemenea, la Port 
au Prince continuă să se audă 
schimburi de focuri de armă.

Intre timp, presa din S.U.A. 
menționează despre înrăutățirea 
bruscă a relațiilor dintre Haiti 
ți Statele Unite. După cum lasă 
ziarele să se înțeleagă, acest 
lucru se datorește faptului că 
cercurile conducătoare din S.U.A. 
au ajuns la concluzia necesității 
înlocuirii cu o altă persoană a 
dictatorului Duvalier, care s-a 
compromis prea mult în ochii o- 
piniei publice. „Personalități de 
frunte din S.U.A., scrie 
„New York Times“, ar 
răsturnarea președintelui 
lier, deși nu îți fac nici un fel 
de iluzii că aceasta ar însemna 
sfîrșitul dezordinilor în Haiti“.

ziarul 
saluta 
Duva-
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Studenți originari din Spa-j 
nia, aliati în Berlinul occi-) 
dental, au organizat o de- î 
monslrație de protest împo-j 
triva barbariilor săvîrșile de) 
regimul franchist. Polițiștii! 
vest-berlinezi au intervenit') 
brutal, arestînd un mare nu-) 

măr de manifestanti { 
j Foto : Zentralbild — Berlin j

Amînarea tratativelor militare
dintre delegațiile R. A. U.,

o ♦ ♦ ♦ ♦binei și Irakului

Rezoluție anticolonialistă adoptată 
in Comitetul Special al O. N. II.

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
Cu 18 voturi pentru și cinci con
tra, Comitetul Special al O.N.U. 
pentru examinarea problemei a- 
plicării Declarației cu privire la 
acordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale, a adoptat 
la 3 mai rezoluția prezentată de 
un grup de țări afro-asiatice, că
rora Ii s-a alăturat și Iugoslavia, 
privind trimiterea în Aden a 
unei misiuni speciale a O.N.U.

pentru a cerceta situația existen
tă în acest teritoriu. După cum 
s-a mai anunțat, reprezentantul 
englez a făcut cunoscut în ca
drul discuțiilor că guvernul său 
este împotriva trimiterii unei a- 
semenea misiuni care ar consti
tui, chipurile, un amestec în afa
cerile interne ale Angliei.

împotriva rezoluției au votat 
S.U.A., Anglia, Italia, Danemar
ca și Australia.
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CAIRO 4 (Agerpres). — A- 
genția Associated Press trans
mite că guvernul R.A.U. a a- 
nuntat la 4 mai că tratativele 
care urmau să aibă loc între 
delegațiile militare ale Egiptu
lui, Siriei si Irakului în vede
rea unirii forțelor armate ale 
celor trei țări sub un coman
dament unic au fost amînate 
pe termen nedefinit. Tratati
vele trebuiau să înceapă la 12 
mai.

Amînarea tratativelor mili
tare urmează unor știri trans
mise de agențiile occidentale 
de presă cu privire la izbuc
nirea unei crize în sinul guver
nului sirian. Agenția France 
Presse relatează: „La Beirut 
s-a aflat că miercuri noaptea 
s-a produs o criză între repre
zentanții partidului Baas si ce
lelalte grupări unioniste. Cinci

miniștri unionist! au demisio
nat, iar din Consiliul revoluției 
au fost înlăturați doi membri 
principali, generalul Rașed 
Kattini si generalul Moham
med El Sufi. Generalul Kattini 
ocupa funcția de adjunct al co
mandantului sef al forțelor ar
mate, iar generalul El Sufi 
era ministru al apărării’’.

După cum se știe, divergen
țele dintre partidul Baas și ce
lelalte grupări unioniste din 
Siria s-au manifestat cu deo
sebită vigoare în mai multe 
rînduri în ultimele două luni. 
In preajma tratativelor de la 
Cairo cu privire la constituirea 
unei uniuni federale între 
Egipt, Siria și Irak între diver
sele grupări aflate la putere în 
Siria s-a realizat un acord. Di
vergentele au reizbucnit însă 
după aceste tratative.

® GENEVA. — La 4 maț și-a în. 
cheiat lucrările în palatul Națiuni
lor din Geneva cea de-a 18-a se
siune a Comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa.

Sesiunea a discutat problemele 
lărgirii colaborării economice in
ternaționale și ale dezvoltării co
merțului între țările europene cu 
sisteme social-economice diferite, 
problema programului economic al 
dezarmării, problemele pregătirii 
de cadre tehnice naționale ale ță
rilor insuficient dezvoltate din 
punct de vedere economic.

La lucrările sesiunii au luat par
te reprezentanți ai 30 de țări. De
legația R. P. Romîne la sesiune a 
iost condusă de Gogu Rădulescu, 
ministrul comerțului exterior.

Sesiunea a adoptat programul de 
activitate al comisiei pe anii 
1963—1964 și a aprobat raportul 
anual al comisiei care urmează să 
fie prezentat la cea de-a 36-a se
siune a Consiliului economic și 
social al O.N.U.
• VIENA, — La yiena s-a des

chis Conlerința internațională pen
tru adoptarea convenției privind 
responsabilitatea civilă în materie 
de daune nucleare, convocată de 
Agenția internațională pentru ener
gia atomică.

La lucrările conlerinței, care vor 
dura trei săptămîni, participă de
legați din 50 de țări, printre care 
— Uniunea Sovietică, Statele Uni
te ale Americii, Brazilia, Republica 
Populară Romină, India, Republica 
Socialistă Cehoslovacă, Iugoslavia, 
Ghana —• precum și reprezentanții 
unor organizații internaționale.

Președinte al conferinței a fost 
ales B. N. Lokur, secretar de stat în 
Ministerul Justiției din India. Pre
ședinte al Comisiei plenare a fost 
ales reprezentantul Australiei, Mc 
Knight, iar vicepreședinte — con
ducătorul delegației romîne, prof. 
M. Ghelmegeanu.

• SOFIA. — Cu prilejul pu
nerii în scenă la Teatrul cen
tral de păpuși din Sofia a pie
sei romînești „Mîna cu cinci 
degete“ ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al R.P. 
Romîne în R. P. Bulgaria, 
Ioan Beldean, a oferit sîmbătă 
după-amiază 
basadei un

La cocteil 
prezentanți
Afacerilor Externe, ai radiou
lui, televiziunii, presei, actori, 
critici de artă, ziariști.

a S.U.A. a sporit de numai 
ori, a Angliei — de circa 2 
a Franței — de 2,7 ori, a R. F. 
Germane — de 3,85 ori,

în anuar se subliniază că rit
mul înalt de creștere a produc
ției industriale este propriu tu
turor țărilor socialiste. De pildă, 
în perioada 1950—1962 produc
ția industrială a țărilor socialiste, 
în ansamblul lor, a sporit de a- 
proximativ 4 ori, iar cea a țări
lor lagărului capitalist cu numai 
78 la sută, din care a S.U.A. cu 
58 la sută.

Campanie împotriva 
rasiștilor sudafricani

organizată 
de tineretul danez

în saloanele am- 
cocteil.
au participat re- 
ai Ministerului

• MOSCOVA. — Volumul 
producției industriale a Uni
unii Sovietice din anul 1962 a 
reprezentat 63 la sută din volu- 

industriale a 
noul anuar 
în cifre — 
apărut zilele

mul producției 
S.U.A., se arată în 
statistic „U.R.S.S. 
anul 1962“, care a 
acestea la Moscova.

Datorită ritmului 
ștere,

înalt de cre- 
producția industrială a 

Uniunii Sovietice a sporit în pe
rioada 1913—1962 de 48 de ori, 
în timp ce producția industriala

• PARIS — Luînd cuvintul la o 
întrunire care a avut loc în orașul 
Dijon, cunoscutul om politic fran
cez, Maurice Faure, a declarat rele- 
rindu-se la contradicțiile politice si 
economice ale Europei occidentale, 
că „începînd de 15 ani noi nu am 
cunoscut o criză europeană atît de 
gravă ca aceea prin care trecem 
în prezent". După părerea lui Fa
ure, această criză are la bază trei 
factori esențiali : eșecul tratative
lor Pieței comune cu Marea Brila- 
nie, tratatul franco-vest-german în
cheiat recent și cursa înarmărilor 
nucleare".

• BOGOTA — După cum re
latează agențiile occidentale de 
presă, președintele Columbiei a 
declarat că după devalorizarea de 
la sfîrșitul anului trecut, costul 
vieții în țară a crescut cu 35-40 la 
sută. în perioada respectivă a ară
tat el. salariile însă, au crescut cu 
numai șapte la sută.

COPENHAGA. — După cum 
anunță agenția United Press 
Internațional, la 3 mai, 60 
de membri ai Folketin- 
gului (Parlamentul danez) 
aparținînd tuturor partidelor 
politice au semnat o moțiune ■, 
de protest împotriva politicii 
rasiale practicată de autorită
țile din Republica Sud-Afri- 
cană. Potrivit agenției se aș
teaptă ca în cursul zilei de 4 
mai și ceilalți 179 de membri 
ai Folketingului să semneze 
protestul.

Acest protest, adaugă agen
ția, face parte din campania de 
acțiuni împotriva politicii de a- 
partheid organizată cu o lună 
în urmă din inițiativa Con
siliului de tineret din Dane
marca. In cadrul acestei cam
panii tineretul cheamă la boi
cotarea produselor Republicii 
Sud-Africane și desfășoară o 
intensă activitate în acțiunea 
de demascare a politicii rasi
ale din Republica Sud-Afri- 
cană.

• KOTA BARU 
prilejul preluării către
Indonezia a administrației 
Irianului de vest, în dimineața 
zilei de 4 mai, președintele In- . 
doneziei, Sukarno, însoțit de 
membri ai guvernului si ai cor
pului diplomatic, a sosit la 
Kota Baru, capitala provinciei 
Irianul de vest.

In piața orașului a avut loc 
un mare miting, în cadrul că
ruia Sukarno a spus între al
tele ; „Lupta pentru eliberarea 
și unificarea patriei, începută 
de noi în august 1945, a luat 
sfîrșit. In cursul acestei peri
oade. poporul Indoneziei nu 
s-a împăcat cu faptul că o 
parte a teritoriului ei se afla 
sub jugul colonialiștilor. Nu am 
încetat lupta nici o clipă si am 
învins. Factorul hotărîtor în a- 
ceastă luptă victorioasă l-a 
constituit unitatea poporului 
indonezian si a populației Iria
nului de vest. In sfîrșit. po
porul nostru a devenit liber 
și unit’’.

• TOKIO. — In numărul său 
din 3 mai, ziarul japonez „Japan 
Times” scrie că în Japonia con
tinuă să crească prețurile la 
obiectele de primă necesitate. In 
anul 1961, prețurile la aceste o- 
biecte au crescut cu 5,3 la sută, 
în anul 1962 — cu 6,8 la sută.
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Potrivit prevederilor Biroului 
planificării economice a Japo
niei în 1963 preturile vor crește 
cu cel puțin 5 la sută.

• SINGAPORE. — Amiralul 
Begg, șeful comandamentului 
unificat al forțelor armate en
gleze din Orientul îndepărtat, a 
anunțat la 3 mai că „în curînd 
vor fi trimise noi întăriri mili
tare în teritoriile din nordul 
insulei Borneo pentru a preveni 
izbucnirea unei noi răscoale“. 
Potrivit declarațiilor lui, aci vor 
sosi trupe, avioane și nave mili
tare provenind de la bazele din 
Singapore, Malaya și Anglia.

într-o scrisoare adresată secre
tarului general adjunct al O.N.U., 
Narasimhan, generalul Abang 
Kifli, unul din membrii coman
damentului forțelor patriotice din 
teritoriile aflate în nordul insu. 
lei Borneo, a cerut O.N.U. să in
tervină pentru retragerea imedia
tă a trupelor britanice din Sara- 
wak, Brunei și Borneo de nord.

• BELGRAD. — Răspunzînd in
vitației guvernului jugoslav, la 4 
mai a sosit la Belgrad, într-o vi
zită oficială de două zile, secreta
rul de stat al S.U.A., Dean Rusk. 
Vizita aceasta constituie un răs
puns la vizita făcută în Statele 
Unite în mai 1962 de Kocea Popo- 
vici, secretar de stat pentru Atace, 
rile Externe al R.S.F.I.


