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PARTICIPARE ENTUZIASTA
LA MUNCA PATRIOTICA

Plantează puieți forestieri
SUCEAVA (de la corespon

dentul nostru). — Sîmbătă și 
duminică, în regiunea Suceava 
s-au desfășurat mari acțiuni 
de muncă patriotică alb tine
retului în vederea plantării de 
puieți în fondul silvic, precum 
și pentru curățatul izlazurilor. 
Aceste acțiuni au fost între
prinse în toate raioanele regiu
nii Suceava. în raionul Fălti
ceni de pildă, aproape 1 300 
de tineri de la Filatura de in 
și cînepă, de la Combinatul 
forestier etc. au plecat încă 
de dimineață cu mașinile

spre șantierele de împădurire 
de la Tașca Mare, Boicu, Riș
ca, aparținînd Ocolului silvic 
Mălin. Sub îndrumarea briga
dierilor silvici, tinerii, organi
zați în brigăzi de muncă patri
otică, au săpat gropi și au 
plantat pînă seara o suprafață 
de peste 10 ha. în raionul 
Cîmpulung peste 400 de tineri 
din Moldovița, de la Fabrica 
de cherestea, precum și un nu
măr mare de tineri de la gu
rile de exploatare și din co
mună au împădurit sîmbătă și

duminică 43 ha. Astfel. în a- 
ceste zile au fost împădurite 
prin muncă patriotică peste 
400 de hectare.

Mii de tineri din toate sa
tele regiunii au participat du
minică, de asemenea, la acțiu
nile de curățire a izlazurilor 
de spini, împrăștierea mușu
roaielor, defrișarea arboretelui. 
In această duminică au fost 
curățate în raionul Fălticeni o 
suprafață de peste 5 000 ha de 
izlaz, iar în comunele aparți
nătoare orașului Suceava pes
te 500 hectare.

înfrumusețează 
orașul

BrașovMii de tineri din 
lucrează la înfrumusețarea 
orașului. în fotografie : un 
grup de muncitori de la 
Uzina Steagul roșu și eleve 
de la Școala medie din Să- 
cele, lucrînd la nivelările 
de teren din pasajul Dîrste.

IAȘI (de la corespondentul 
nostru) — Tinerii din regiunea 
Iași participă cu multă însu
flețire Ia acțiunile de muncă 
patriotică. Intr-o singură zi — 
duminică. — peste 45 000 de ti
neri din regiune și-au adus 
aportul la înfrumusețarea ora
șelor și satelor, colectarea fie
rului vechi, curățirea izlazu
lui etc.

Astfel, tinerii au colectat 352 
tone metal vechi, au curățat 
o mare suprafață de izlaz, au 
plantat 68 ha cu pomi fructi
feri în masiv și peste 7 000 
pomi pe marginea drumurilor, 
au împădurit 67 ha.
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DEVA (de la co
respondentul nos
tru). — Mulți tineri 
din satele raionu
lui Hațeg puteau fi 
întâlniți duminică 
pe diferite șantiere 
ale muncii patrioti
ce. Mobilizați de or
ganizațiile U. T. M., 
sute de tineri colec
tiviști au contribuit 
la ridicarea noilor 
construcții zooteh
nice : grajduri, sai
vane, maternități. 
Tinerii și-au propus 
să curețe pășunile 
naturale ale G.A.C., 
să repare drumurile, 
să participe la co
lectarea metalelor 
vechi. Și iată ce au 
realizat tinerii din 
cîteva comune ale 
acestui raion, dumi
nică, în orele 
sacrate muncii 
triotice.

con- 
pa-

BERTHELOT: In 
această comună pes
te 50 de tineri au 
participat la muncă 
patriotică. Printre 
aceștia Pîrvu Filon 
și Răzvan Mihuț

dovedit cei 
harnici. Tinerii

s-au 
mai 
au lucrat la curăți
rea a 4 ha pășune, 
amenajarea adăpă
toarelor de pe pă
șunile din Fărcădin.

SĂLAȘ: Colec
tiviștii de aici au 
început lucrările u- 
nor noi construcții 
zootehnice : un sai
van și o maternita
te de scroafe. Pe 
lingă dulgheri era 
nevoie de alți lucră
tori. Și iată că du
minică în sprijinul 
constructorilor au 
venit 16 tineri. Alți 
40 de tineri au por
nit să curețe supra
fața de 30 ha de 
teren cu pășune. 
Vlad Suzana, Pelian 
Estera, Popescu Io
nel sînt cîțiva din
tre cei mai harnici.

BRETEA ROMI- 
NĂ : Colectarea fie
rului vechi, repara
rea unor porțiuni 
de drumuri, curăți
rea suprafeței de 22 
ha cu pășune au
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obiectivele 
muncii patriotice la 
care au participat 
duminică cei 50 de 
tineri din această 
comună. Și pînă la 
ora primului dru
mul de aproape 1 
km a fost pietruit și 
reparat în întregi
me, curățate cele 22 
ha pășune și au 
fost strînse aproape 
3 000 kg fier vechi, 
Munteanu Ion, Jurj 
Romulus, Păleau E- 
mil și numeroși alți 
tineri s-au eviden
țiat în orele de 
muncă patriotică.

In întregul raion 
la acțiunile de mun
că patriotică au 
participat peste 1000 
de tineri. Ei au cu
rățat 200 ha pășune, 
au colectat 8 000 kg 
fier vechi, au repa
rat drumuri, au în
grijit spații verzi și 
parcuri. De aseme
nea, ei au acordat 
un sprijin prețios la 
ridicarea unor cons
trucții zootehnice și 
social-culturale.

GALAȚI (de la coresponden
tul nostru). — Continuînd fru
moasele acțiuni de muncă pa
triotică din anul acesta, tinerii 
brăileni. participă la dife
rite lucrări de înfrumuse
țare a orașului. Bunăoară, 
duminică dimineața, peste 500 
de tineri de la I.F.C.C.S., de la 
școala petrol chimie și de la 
I.S.C.M. au ieșit, în stațiunea 
balneo-climaterică din Brăila 
situată în imediata apropiere 
a orașului, la săpatul gropilor 
necesare plantării de pomi și 
arbuști ornamentali.

în regiunea Cluj
CLUJ (de la coresponden

tul nostru). — în ultimele zi-le,: 
tinerii din raionul Dej au cu
rățat 203 ha pășune. în zilele 
de vineri, sîmbătă și duminică, 
tinerii din G.A.C. Zalha au 
plantat 14 000 puieți și au e- 
fectuat lucrări de întreținere 
pe 48 ha de pășune. Duminică, 
mobilizați de organizația 
U.T.M., tinerii din Ileanda, au 
defrișat un hectar pășune și 
au terminat de plantat 12 500 
de puieți.

Nu cu mult timp în urmă; 
1200 de tineri din orașul Dej 
au contribuit prin muncă pa
triotică la înfrumusețarea ora
șului; la transportarea mate
rialelor de construcție pe noile 
șantiere ale orașului.
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La Palatul Consiliului de Stat
Președintele Consiliului de Stat al R.P. Ro

mine, Gheorghe Gheorghiu-Dej, și președin-' 
tele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, au primit luni la ora 10, la Palatul 
Consiliului de Stat al R. P. Romine, pe 
U Thant, secretarul general al O.N.U.

Au fost de fată Corneliu Mănescu. ministrul 
afacerilor externe, Grigore Geamănu, secreta
rul Consiliului de Stat, și Mihail I-Iașeganu,

reprezentantul permanent al R.P. Romîne la 
O. N. U.

întrevederea, în cadrul căreia a avut lec un 
schimb de vederi în legătură cu unele pro
bleme actuale ale situației internaționale, pre
cum și în legătură cu activitatea Organizației 
Națiunilor Unite, s-a desfășurat într-o atmos
feră deosebit de cordială.

(Agerpres)

Dejun oferit de președintele Consiliului de Stat
al R. P. Romîne în cinstea secretarului generai

Președintei^, Consiliului.de Stat 
al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a oferit, luni, la 
palatul de la Snagov, undgjun în 
cinstea secretarului general al 
O.N.U., U Thant.

La dejun au luat parte Ion 
Gheorghe Maurgr, președintele
Consiliului de Miniștri, Alexan
dru Bîrlădeanu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Cor-

Foto : O. PLECAN.

luminoase, mari 
geamuri flori 

de toate culorile, 
seră. Așa arată

Geamuri 
și lingă 
proaspete 
ca într-o 
secția sculerie a Uzinei de 
strunguri din Arad, unde 
tinerii muncitori au luat 
inițiativa de a-și înfrumu
seța locul de muncă. Și, 
înainte de schimb, iată-i la 

lucru.

al 0. N. U
neliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Mihail Dalea, președintele Con
siliului Superior al Agriculturii, 
Dumitru Simulescu, Constantin 
Tuzu, Voinea Marinescu, și Ște
fan Bălan, miniștri, Constanta 
Crăciun, președintele Comitetului 
de Stat pentru Ctdtură și Artă, 
Mihail Hașeganu, reprezentantul 
permanent al R.P. Romîne la 
O.N.U., membri ai Consiliului de 
Stat, reprezentanți ai conducerii 
'Asociației pentru națiunile unite 
și ai Comisiei naționale pentru

U.N.E.S.C.O. din R-P. Romînă, 
conducători ai unor instituții 
centrale.

Au luat parte, de asemenea, se
cretarul personal al lui U Thant, 
Donald Thomas, și atașatul său 
de presă, Ramses Nassif.

In timpul dejunului, președin
tele Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, 
Dej, j ’ 
O.N.U., 
toasturi.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

Gheorghe
și secretarul general al 
, U. Thant, ~ — ‘

Guviiitul președintelui

Ghqorghiu-

au rostit

Consiliului de Stat al 0. P. Romine,
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Excelență,

Dragi oaspeți,

a/p liniai generații
Convorbire cu tovarășul ILIE CRĂCIUN,

L’rou al Muncii Socialiste, președintele gospodăriei colective
din comuna Săveni, raionul Fetești

ăveni, pe malul 
lalomiței. Sat din 
nima Bărăganu- 
ui, pus în cotul 
otitor pe care-l 

iace Dunărea cînd 
se încovoaie în 

arc s-o apuce sprecoardă de
I Hîrșova. Golf al aurului, vara, 
I cîmpia de aici e, acum, la sfîr-

șit de aprilie, golf al. liniștii. 
Vintul serii taie aerul fraged. 

IȘi se sucește cînd dinspre
Dunăre, cînd dinspre Ialomița. 
Albul florilor de cais din live- 

Izile care înconjoară satul ca o 
linie de centură tremură în 
ultimele seînteieri ale asfinți- 

Itului. E clipa adîncă în care 
se aprind luminile caselor, ca 
o nouă izbucnire florală. Sim- 

Ibolic, clipa aceasta marchează 
sfîrșitul unei zile de muncă, 
dar acum, în plină campanie 

Ide primăvară, febrilitatea ro
bustă care cuprinde satul în 
zori, se continuă pînă tîrziu 

Iîn noapte.
Gospodăria colectivă

Mai". Întors din cîmpie, cu 
hainele mirosind a pămînt și a 
ierburi, tovarășul llie Crăciun 
stabilește, împreună cu briga
dierii și cu inginerul agronom, 
ordinea de bătaie pentru a 
doua zi. Problema în discuție: 
campania agricolă de primă
vară care trebuie sfîrșită în 
cîteva zile. Colindînd prin 
cîmpie, președintele a adunat 
bucurii și griji; bucuriile se 
cer, mîine, împlinite întru to
tul, neajunsurile înlăturate. 
Echilibrat, calm, stăpînit in 
vorbă, președintele face do
vada unei gîndiri practice so
lide. Aflîndu-se de doisprezece 
ani în fruntea gospodăriei, el 
a acumulat o experiență vastă 
în lupta pentru ridicarea con
tinuă a satului socialist. Oa
meni, întâmplări, izbînzi și în- 
frîngeri l-au îmbogățit și l-au 
călit. Gospodăria din Săveni. 
pornită la început doar cu cî
teva atelaje, a ajuns să fie a- 
stăzi de zece ori milionară. 
Era un colț de lume, amar și

«nma «Bisst» tss3K3 «nssa «ew’s» as’w» «.vctsu «kss»

tragic, avînd stăpînă urgia — 
intrați sub ploaia de lumină a 
socialismului, oamenii de aici 
se găsesc astăzi în primele 
rînduri ale luptătorilor pentru 
pîinea țării.

Brigadierii, plecînd, uită ușa 
deschisă. O pală de vînt tri
mite înăuntru o închipuire de 
miresme. Descifrez pe 
președintelui un surîs.

— Mi-ați solicitat o 
bire. în 
neauri, după 
mi-am făcut 
Vă ascult.

— Am dori

chipul

convor- 
de-adi-dezbaterile 

cum ați văzut, 
antrenamentul.

să ne împărtă
șiți, pentAi cititorii ziarului 
nostru, gîndurile dumneavoa
stră despre condiția materială 
și spirituală în care trăia ve
chea generație și să ne relatați 
cîteva amintiri personale, su
gestive, care să poată înfățișa 
un fragment emoțional al vie
ții din trecut.

— Generația veche. Trecu
tul — viață trăită-n curmeziș. 
Jumătate din oamenii satului

moșiamunceau în dijmă pe 
boierului Aurel Pană. Cîmpia, 
începînd din pragul caselor 
noastre și pînă în marginea 
cerului, era proprietatea lui. 
La fel și Ialomița, cu prundu
rile ei. Ca să vă dați seama 
mai bine de cum am dus-o 
noi. o să vă dau cîteva cifre 
care sînt grăitoare. Moșia Să- 
veni cuprindea cinci mii de 
hectare. Dintre acestea, trei 
mii aparțineau lui Pană, două 
sute lui boier Seceleanu și două 
sute lui boier Taie-vînt — iar 
restul celor peste o mie de fa
milii ale satului. Unii nu a- 
veau nici trei coți de pămînt 
în care să se îngroape. Există 
aici familii care, din pricina 
unui pogon, au trăit în dușmă
nie zeci de ani. Sînt om de 
cîmpie, crescut și trăit în cîm- 
pie și știu că cea mai cumpli
tă boală care a bînțuit aici a 
fost pelagra. Celor bolnavi de 
pelagră lumea le spunea „pe- 
legiți“. Auzeai : „a lui cutare 
a început să se pelegească,

atîrnă pielea zdrențe pe el“. 
Asta însemna că a lui cutare 
a început să moară... Trecerea 
pe drumurile moșiei era inter
zisă, cine îndrăznea să intre 
pe o potecă de pe pămîntul lui 
Pană și era prins, plătea a- 
mendă. N-aveai bani, plăteai 
în muncă.

Din cît avea, Pană ținea să 
aibă și mai mult. Cumpăra, 
înșela, lua cu japca. După ce 
i-a înghesuit pe țărani în pe
tecele lor de bătătură, i-a luat 
la rînd și pe boierii cei mici. 
E știut doar că lupii se mă- 
nîncă între ei. Cu doi ani îna
inte de începerea războiului 
logofeții lui Pană au desființat 
cătunul Cîineasca. Douăzeci de - 
nevoiași din Săveni și din 
Țăndărei ridicaseră douăzeci 
de case deasupra rîpelor din 
malul lalomiței. Cum/ o du
ceau ei, o spune numele așe
zării lor. Dar într-o primăva
ră, boierul a pus și le-a dărî- 
mat casele, fiindcă nu su
ferea să-i aibă vecini. Și oa
menii s-au risipit în lume, ca 
făina orbilor.

Pauză. Apoi tovarășul llie 
Crăciun mă țintește cu ochii 
lui mici, aspriți de vînt și 
rostește :

— Altă întrebare.
— Insist, totuși să-mi po

vestiți ceva și despre tinere
țea dumneavoastră.

— Dusă demult, rîde tova
rășul Crăciun. Bine,, să vă 
spun. De la cinci și pînă la 
optsprezece ani, am fost ar
gat. Rămas orfan de tată, de 
mic, am intrat să mîn boii la 
roata grădinii de zarzavat de 
pe moșie — mama nu se pu
tea ajunge singură. Timp de 
cinci veri m-am învîrtit ne
contenit pe o palmă de loc 
din malul lalomiței — adunați,

kilometrii pe care i-am călcat 
atunci, amețit de soarele Bă
răganului, ar da o cifră fan
tastică. Sus, pe curmezișul de 
care sînt înjugați boii, n-a
veam voie să stau. Trebuia să 
merg, să merg într-una. Mai 
tîrziu, m-am angajat în cîmp, 
pe moșie — aceeași muncă 
istovitoare, crîncenă. Cu tim
pul am început să schimb 
stăpînii, dar tot un drac, stă- 
pînul tot stăpîn rămîne, nu-și 
așează sluga în fruntea mesei. 
La optsprezece ani m-am în
surat. legînd sărăcie cu sără
cie. Nevesti-mi i-au dat ai ei 
zestre un cal. Mi-am rupt de 
la gură, am mai cumpărat u- 
nul și am început să muncim 
în dijmă pe moșie. La un an 
de la nuntă am pierdut un cal 
și neavînd bani să-mi iau un 
altul, am căutat un om cu care 
să fac tovărășie. Am dat peste 
unul mai păgubos decît mine. 
Omul mi-era prieten — s-a 
prăpădit în război în Munții 
Tatra — și-a adus să înhame 
un cal, numai piele și ciolane, 
pe care un chiabur din sat îl 
slobozise în lunca lalomiței ca 
să-I mănînce lupii, fiindcă nu 
mai era bun de nimic. ..Lasă, 
lasă, căuta să-mi dea curaj 
prietenul. meu, o să ne facem 
treaba cu el“. Bogătanul a a- 
flat de întîmplare și s-a dus 
la tovarășul meu.,,.Calul l-am 
slobozit să-l mănînce lupii, tu 
dacă vrei să-l iei, îmi plătești 
cu o săptămînă de lucru“. 
Omul n-a vrut și celălalt și-a 
luat calul și l-a dus într-un 
fund de pădure.

Tinerețea mea, ca și a celor 
de-o seamă cu mine, a cunos
cut un singur vad : al sărăciei.

— Cum vă apare. în raport 
cu cele povestite, condiția de

FĂNUȘ NEAGU
(Continuare în pag. a V-a)
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Este un prilej de satisfacție 
de a avea în mijlocul nostru 
pe distinsul oaspete al țării 
noastre, Secretarul general al 
Organizației Națiunilor Unite, 
Excelența sa U Thant.

Republica Populară Romînă 
acordă Organizației Națiunilor 
Unite o mare importanță. îm
părtășim părerea potrivit că
reia misiunea principală și în
săși rațiunea de a exista a 
Organizației Națiunilor Unite 
este de a contribui la soluțio
narea problemei fundamentale 
a zilelor noastre — salvgarda
rea și consolidarea păcii.

Datoria supremă a tuturor 
guvernelor, pătrunse de sim
țul răspunderii pentru soarta 
propriilor popoare este de a 
milita penitnu rezolvarea pro
blemelor majore internațio
nale pe cale pașnică, de a ac
ționa pentru înfăptuirea de
zarmării generale și totale, 
pentru interzicerea tuturor 
experiențelor cu arma nuclea
ră, pentru lichidarea definiti-

vă a ultimelor rămășițe ale 
coilohialismului și consolidăi'ea 
independenței economice a 
noilor state libere, pentrtr dez
voltarea colaborării multilate
rale între state, fără îngrădiri 
și discriminări.

Vă sînt cunoscute eforturile 
Republicii Populare Romîne 
de a contribui la rezolvarea 
acestor importante probleme 
ale prezentului și la statorni
cirea unui climat favorabil 
soluționării lor atît în zona 
geografică de care aparține cît 
și în lumea întreagă.

încă din 1957 Republica 
Populară Romînă a propus 
realizarea unei înțelegeri bal
canice. Transformarea Balca
nilor într-o zonă a păcii și co
laborării, fără arme nucleare 
și rachete ar fi în interesul 
tuturor popoarelor din această 
regiune geografică și ar repre
zenta un aport însemnat la 
destinderea internațională.

Cerințele de bază ale ovipții 
internaționale actuale impun 
mai mult ca oricîndca rela
țiile dintre state să fie. înte-

(Continuare în vag. a Vm)

Cuvintul secretarului general

Domnule președinte,

Excelențele voastre,

Consider un mare privilegiu 
pentru mine invitația de a vi
zita această frumoasă țară, 
Romînia, și faptul că mi se 
acordă o ospitalitate atît de 
caldă. întotdeauna voi păstra 
o amintire plăcută a șederii 
mele în acest frumos oraș.

Pe bună dreptate Excelența 
voastră ați arătat diferitele 
funcții ale Organizației Națiu
nilor Unite. Principalele func
ții ale O.N.U. sînt arătate în 
Cartă. Prima funcție a Na
țiunilor Unite este de a feri 
generațiile viitoare de calami
tățile războiului. Națiunile U- 
nite s-au născut imediat după 
încheierea celui de-al doilea 
război mondial. Firește, prin
cipala idee a statelor fonda
toare ale O.N.U. a fost aceea 
de a realiza împiedicarea raz-

boiului. Carta subliniază în 
mod explicit că această orga
nizație mondială trebuie să 
facă tot ce-i stă în putință 
pentru a împiedica războiul și 
promova pacea, să devină un 
instrument eficient pentru 
conciliere și înțelegere inter
națională. în ceea ce mă pri
vește, sînt recunoscător că eu 
am fost numit în funcția de 
secretar general, pe baza a- 
cordului unanim al membrilor 
organizației.

Cu acest prilej, vreau, să vă 
asigur că, atîta timp cît voi 
îndeplini funcția de secretar 
general al O.N.U., efortul meu 
permanent va urmări susține
rea și apărarea principiilor 
stabilite în Cartă.

A doua funcție a O.N.U., 
după cum prea bine știu Ex
celențele voastre, este dezvol
tarea condițiilor economice ale

(Continuare în pag, a V-a)
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Ministerul învățămîntulul comunică unele oompletări ți mo
dificări privind organizarea și desfășurarea examenului de ma
turitate, în sesiunile anului 1963, la școlile de cultură generală 
și la școlile de artă, ți a examenului de stat la școlile pedago
gice.

Instrucțiunile cu privire la 
organizarea si desfășurarea e- 
xamenelor de maturitate si de 
stat, aprobate prin Ordinul mi
nistrului Tnvătămîntului nr. 
396/1962, rămîn valabile si în 
anul 1963, cu următoarele mo
dificări si completări :

1- La clasa a Xl-a, cursuri 
de zi, (clasa a Xll-a a școlilor 
medii de muzică si arte plas
tice) si la anul VI al școlilor 
pedagogice, predarea întregii 
materii, recapitularea finală 
și încheierea situației școlare 
se vor face pînă sîmbătă 25 
mai inclusiv.

între 27 mai si 5 iunie inclu
siv se vor tine, la obiectele e- 
xamenelor de maturitate si de 
stat lecții de repetare si siste
matizare a problemelor funda
mentale din programa claselor 
VIII-XI (anii I—VI) prevăzu
te pentru aceste examene.

Perioada 6—14 iunie inclusiv 
va fi folosită de absolvenții 
cursurilor de zl pentru studiu 
individual.

La școlile medii cu instruire 
în producție, proba practică 
se va da între 25 mai si 1 iu
nie, în orele programate săp- 
tămînal pentru instruire în 
producție.

Absolvenții școlilor de mu
zică si arte plastice vor susține 
examenul de diplomă la obiec
tele de specialitate în perioada 
21 mai — 4 iunie.

în vederea pregătirii temei
nice pentru examen, se reco
mandă școlilor ca în perioada 
1 mai — 14 iunie elevii să nu 
fie antrenați în alte activități 
fcultural-artistice, sportive etc.) 
lăsîndu-li-se timpul necesar 
pentru pregătirea individuală.

La clasa a Xl-a serală, anul 
școlar 1962—1963 (inclusiv re
capitularea materiei) se înche
ie sîmbătă 13 iulie a.c.

2. Absolvenții școlilor medii 
de cultură generală (cursuri de 
zi, serale si fără frecventă), 
inclusiv absolvenții școlilor 
medii de artă se pot prezenta 
la examenul de maturitate în 
condițiile prevăzute de art. 75 
din Regulamentul pentru or
ganizarea si funcționarea șco
lilor de cultură generală.

Potrivit prevederilor Regu
lamentului învătămîntului se
ral si fără frecventă de cultu

ră generală, elevii școlilor 
muncitorești cu durata de 3 
ani. care au promovat anul 
III. dar n-au dat examenul de 
maturitate, se pot înscrie la a- 
cest examen numai dună pro
movarea clasei a Xl-a prin 
învătămîntul seral sau fără 
frecventă, în condițiile prevă
zute de Regulament.

Absolvenții școlilor pedago
gice de învățători si educatoa
re, absolventele cursului fără 
frecventă cu durata de 2 ani 
organizat ne lingă școlile pe
dagogice de educatoare si ab
solvenții institutelor pedagogi
ce de învățători se pot prezen
ta la examenul de stat de cel 
mult două ori, în sesiunile pri
milor patru ani de la data ter
minării ultimului an de studii.

Absolvenții care au fost res
pinși de două ori la examenul 
de stat, precum și cei care în 
primii patru ani de la absol
vire nu s-au prezentat la acest 
examen, se pot prezenta la e- 
xamenul de stat numai la una 
din sesiunile anului 1963 (iu
nie sau august), dacă funcțio
nează în învătămînt.

3. Lucrările scrise la exame
nul de maturitate se vor dă 
după cum urmează :

Limba și literatura romînă t 
în ziua de 15 iunie, orele 9 di
mineața — sesiunea de vară
— și în ziua de 26 august — 
sesiunea de toamnă — atît la 
școlile cu limba de predare ro- 
mînă, cit si la școlile cu limbi 
de predare ale minorităților 
naționale.

Limba și literatura maternă : 
în ziua de 16 iunie, orele 9 di
mineața — sesiunea de vară
— și în ziua de 27 august — 
Sesiunea de toamnă — pentru 
candidatii de la școlile cu limbi 
de predare ale minorităților 
naționale.

Matematica : în ziua de 18 
iunie, orele 9 dimineața — se
siunea de vară — si în ziua de 
29 august — sesiunea de toam
nă — pentru candidatii care se 
prezintă la secția reală ; în a- 
ceeași zi și la aceeași oră va 
avea loc lucrarea scrisă la 
limba rusă (latină, franceză, 
engleză sau germană), pentru 
candidatii care se prezintă la 
secția umanistă.

Lucrările scrise la exame

nul de stat de la școlile peda
gogice și de la institutele pe
dagogice de învățători, se vor 
da după cum urmează ;

Limba ș! literatura romînă : 
în ziua de 15 iunie, orele 9 di
mineața — sesiunea de vară 
— și în ziua de 26 august — 
sesiunea de toamnă — atît la 
școlile cu limba de predare 
romînă, cît si la școlile cu 
limbi de predare ale minorită
ților naționale. Candidatii de 
la institutele pedagogice de 
învățători vor da. în aceeași 
zi și la aceeași oră, lucrare 
scrisă la limba romînă (gra
matica), iar candidatele de la 
cursurile fără frecventă cu 
durata de 2 ani organizate pe 
lîngă școlile pedagogice de e- 
ducatoare vor da, în aceeași zi 
și la aceeași oră. lucrare scri
să la limba romînă si literatu
ra pentru copii.

Limba și literatura maternă: 
în ziua de 16 iunie, orele 9 di
mineața — sesiunea de vară — 
și în ziua de 27 august — se- 
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sîunea de toamnă — pentru 
școlile cu limbi de predare ale 
minorităților naționale. Candi
datii de la institutele pedago
gice cu limbi de predare ale 
minorităților naționale vor da, 
în aceeași zi și la aceeași oră, 
lucrare scrisă la limba mater
nă (gramatica), iar candidatele 
de la cursurile fără frecvență 
cu durata de 2 ani organizate 
pe lîngă școlile pedagogice de 
educatoare cu limbi de preda
re ale minorităților naționale, 
vor da în aceeași zi și la a- 
ceeași oră, lucrare scrisă la 
limba maternă și la literatura 
pentru copii în limba maternă.

Matematica (pentru școlile 
pedagogice) și aritmetica (pen
tru institutele pedagogice de 
învățători), în ziua de 18 iu
nie, orele 9 dimineața — se
siunea de vară — și în ziua 
de 29 august — sesiunea de 
toamnă. Candidatele de la 
cursurile fără frecventă cu 
durata de 2 ani organizate pe 

lîngă școlile pedagogice de e- 
ducatoare si candidatele de la 
școlile pedagogice de educa
toare vor da, în aceeași zi și 
la aceeași oră lucrare scrisă la 
pedagogia preșcolară.

4. In acest an școlar, școlile 
pedagogice cu durata de 6 ani 
vor avea prima promoție de 
absolvenți. Pentru examenul 
de stat la aceste scoli se stabi
lesc următoarele obiecte. .

La școlile pedagogice de în
vățători :

a) Limba si literatura romî
nă — scris și oral

b) Matematica (aritmetica si 
geometria elementară) — scris 
și oral

c) Istoria Romîniei — oral
d) Noțiuni de marxism-leni

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

e) Pedagogia — oral
f) Metodica predării limbii 

romîne (cl. I—IV) — oral
g) Metodica predării arit

meticii (cl. I—IV) — oral.

Candidatii proveniți de la 
școlile sau secțiile cu limbi de 
predare ale minorităților na
ționale vor da examen și la 
limba si literatura maternă — 
scris si oral.

La școlile pedagogice de e- 
ducatoare :

a) Limba si literatura romî
nă — scris și oral

b) Pedagogia preșcolară — 
scris si oral

c) Istoria Romîniei — oral
d) Noțiuni de marxim-leni- 

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

e) Metodica predării limbii 
materne — oral

f) Metodica educației fizice
— oral

Candidatele provenite de la 
școlile sau secțiile cu limbi de 
predare ale minorităților națio
nale vor da examen si la lim
ba si literatura maternă — 
scris si oral.

Absolvenții școlilor pedago-

«ice de învățători si educatoa
re cu durata de 4 ani, ai insti
tutelor pedagogice de învăță
tori si ai cursurilor fără frec
ventă cu durata de 2 ani. or
ganizate pe lîngă școlile peda
gogice de educatoare, dau exa
men de stat la obiectele pre
văzute în Instrucțiunile apro
bate prin Ordinul ministrului 
învătămîntului nr. 396/1962.

5. Programa examenului de 
maturitate.

în legătură cu materia din 
care vor fi examinați candi
datii la examenul de maturi
tate. se precizează următoare
le :

La limba și literatura romî
nă, limba și literatura mater
nă, matematică, fizică, chimie, 
istoria Romîniei, noțiuni de 
marxism-leninism, bazele dar- 
wînismului, rămîn valabile 
programele si indicațiile cu
prinse în Instrucțiunile apro
bate prin Ordinul ministrului 
învătămîntului nr. 396/1962.

La limba rusă, la școlile cu 

liniba de predare romînă. ră- 
mîne valabilă programa din 
Instrucțiuni, cu următoarele 
modificări, care se datoresc 
schimbărilor din conținutul 
programelor si manualelor șco
lare :

A. S. Puskin : în locul frag
mentului din povestea „Fata 
căpitanului’’ se va cere frag
mentul „Evghenii Oneghin”.

M. A. Șolohov : în locul no
tei biografice se vâ cere viata 
și activitatea lui literară.

Întrucît programa si manu
alul clasei a X-a acordă un loc 
important scriitorilor L. N. 
Tolstoi și A. P. Cehov, care 
au fost studiati de elevi, se a- 
daugă în programa examenu
lui de maturitate :

L. N. Tolstoi: Viața și acti
vitatea literară ; fragmentul 
„Războiul . partizanilor” din 
romanul „Război și pace”.

A. P, Cehov : viața și activi
tatea literară ; fragmentul din 
nuvela „Cameleonul“.

Nu se mai cere scriitorul 
M. I. Lermontov.

Candidați! de la școlile cu 
limbile de predare maghiară 
și germană vor fi examinați la 
limba rusă din aceeași materie 
ca și cei de la școlile cu limba 
de predare romînă, cu excep
ția textelor literare care nu au 
fost studiate în anii școlari 
1961—1962 și 1962—1963.

Pentru gramatica limbii ru
se rămîn valabile indicațiile 
date anul trecut atît pentru 
școlile cu limba de predare 
romînă, cît și pentru școlile cu 
limbile de predare maghiară 
și germană.

La limba latină, candidații 
vor pregăti materia indicată 
mai jos, cu schimbarea unor 
texte potrivit programei Și ma
nualelor în vigoare.

C. I. Caesar : De bello Gal- 
lico I, 31, 33; VI. 13. 15. 21, 22; 
.VII, I, 77, 89.

M. Tullius Cicero : In Ver- 
rem, 2, 3, 14; In Catillnam, I, 1, 
27 : Philippica XIV, 12.

T. Livius : Ab Urbe eondita,
11, 12, 23 ; IX, 5—6.

P. Ovidius Naso : Metamor
foze III, 371—402 ; Tristia I, 3, 
1—46, 79—86 ; III, 12; V, 10, 
19—41.

Titus Lucretius Carus : De 
rerum natura I, 17—27, 30—34, 
39—40; II, 75—79, 573—577 ;
III, 59—74.

Publius Vergilius Maro: 
GeorglCa II, 458—468, 532— 
542 ; Eneida I, 1—11 ; II, 1—
12, 40—49, 298—308 ; IV, 9— 
10, 15—23 ; XI, 108—119 ; XII, 
940—949.

Quintus Horatius Flaccus: 
Ars poetica 38—41, 60—62, 99— 
103, 309, 317—319, 408—411.

Publius Cornelius Tacitus : 
Annales, I, 5, 12, 15, 16, 31;
IV, 27 ; VI, 51.

La analiza gramaticală se va 
cere aplicarea cunoștințelor 
de morfologie \ și sintaxă stu
diate în clasele VIII—XI

La limba engleză rămîne 
valabilă materia prevăzută în 

programa examenului de ma
turitate din 1962, cu schimba
rea unor fragmente potrivit 
programei și manualelor șco
lare :

George Gordon Byron : în 
locul fragmentului din „Childe 
Harold’s Pilgrimage* se va 
cere fragmentul din „The Pri- 
soner of Chillon“.

P. B. Shelley : în locul frag
mentului din „Ode to thè West 
Wind" se Va cere fragmentul 
din „Song to the Men of En- 
gland“.

Charles Dickens : în locul 
fragmentului din „How David 
Cooperfield Runs Away” se 
va cere fragmentul din „Pick
wick Papers“.

G. B Shaw : în locul frag
mentului din „Widowers Hou- 
ses” se va cere fragmentul din 
„Major Barbara“.

Mark Twain : în locul frag
mentului din „An Encounter 
with an Interviewer’ se va 
cere fragmentul din „A. Con
necticut Yankee in King Ar- 
thur’s Court“.

La limba franceză candidații 
vor pregăti materia indicată 
mal jos, potrivit programei și 
manualului în vigoare.

Perioadele Importante și 
curentele literare: evul mediu, 
renașterea, clasicismul, ilumi
nismul, romantismul, realis
mul critic, literatura sec. XX 
(scurte prezentări).

François Rabelais: Comment 
Pantagruel persuada Panurge 
de prendre conseil d’un fou.

Pierre Corneille : Le Cid— 
Scène de la provocation en 
duel (acte II, scène 2).

Molière : L’Avare — Harpa
gon chasse la Flèche (acte I, 
scène 3),

La Fontaine : Les Animaux 
malades de la peste.

Voltaire : Zadig.
Denis Diderot : La Religieu

se (fragment).
Victor Hugo : Les Miséra

bles — Cosette côte a côte 
dans l’ombre avec l'inconnu.

Honoré de Balzac : Eugénie 
Grandet (fragment).

Stendhal : La vie de H. Bru- 
lard (fragment).

Emile Zola : Germinal (frag
ment). 2'.

Guy de Maupassant : Le Pé
re Milon.

Anatole France : Le Crime 
de Sylvestre Bonnard (frag
ment).

Romain Rolland : Jeàn-Cri- 
stophe.

Henri Barbusse: La Con
version de Ion Grecea.

Louis Aragon : Vers d’alma- 
nach.

La gramatică se va examina 
din morfologia șl sintaxa pre
văzute în programele claselor 
VIII—XI, pe bază de exerciții 
și traduceri ușoare din limba 
franceză în limba romînă și 
din limba romînă în limba 
franceză.

La limba germană, candida
ții vor pregăti materia indica
tă mai jos, care cuprinde ace
lași volum de cunoștințe ca și 
anul trecut, cu schimbările ce
rute de programa și manualele 
școlare în vigoare :

G. E. Lessing — Aus Les- 
sing’s Fabeln.

J. W. Goethe — Prometheus, 
Erlkönig, Faust (fragment).

Fr. Schiller — Kabale und 
Liebe, Wilhelm Teil (frag
ment).

H. Heine — Deutschland — 
Ein Wintermärchen, Die schle
sischen Weber.

L. Dornemann — Karl Marx 
und Heinrich Heine.

B. Brecht — Di« Gewehre 
der Frau Carrar.

J. R. Becher-Schön. Wird das
Sében, Schön Gesang vom
Lernen.

A. Seshers — Auf der
Flucht.

E. Strittmatter — Das Fest.
A. Margul Sperber — Unter- 

blicher August, Maigesang.
A. Breitenhoffer — das 

Feuer.
G. Titov — MenscH im 

Kosmos.
La gramatică se va examina 

din morfologia și sintaxa pre
văzute în programele claselor 
VIII-XI, pe bază de exerciții 
și traduceri ușoare din limba 
germană în limba romînă și 
din limba romînă în limba 
germană.

La toate limbile, atît la lu
crările scrise cît și la exame
nul oral, se poate folosi dicțio
narul.

Candidații de la școlile pe
dagogice vor fi examinați la 
limba și literatura romînă 
(limba maternă), istoria Romî
niei și noțiuni de marxism-le
ninism din materia prevăzută 
pentru examenul de maturita
te. La matematică, pedagogie 
generală, pedagogie preșcola
ră și metodici, candidații vor 
fi examinați din materia stu
diată în școala pedagogică.
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La startul întrecerilor
Spartachiadei de vară

la 15 aprilie s-a dat startul 
întrecerilor etapei pe asociație 
a Spartachiadei de vară a tine
retului. Largă competiție de 
masă, Sparlachiada oferă posi
bilitate tuturor tinerilor să par
ticipe la pasionante întreceri 
sportive.

în aceste zile, despre partici
parea tineretului la Spartachia- 
dă, ne scriu numeroși cores
pondenți voluntari, scrisorile 
lor fiind o oglindă a entuzias
mului și pasiunii cu care mii și 
mii de tineri din întreaga țară 
pășesc în activitatea sportivă. 
Să răsfoim împreună cîteva din 
aceste scrisori.

în comuna lonești, raionul 
Costești, comitetul comunal 
U.T.M. șj consiliul asociației 
sportive „Victoria“ au pregătit 
din timp terenurile necesare 
întrecerilor. Din coresponden
țele trimise de Alexandru Mo
inele și Constanfin Chirită a- 
flăm că aici cu cinci zile îna
intea deschiderii Spartachiadei, 
200 de tineri au lucrat la ame
najarea unui mic complex 
sportiv sătesc care cuprinde un 
teren de iotbal. unul de volei, 
piste pentru alergări, sectoare 
de sărituri și aruncări. La des
chidere au fost invitați sporti
vii din comunele Costești, Cor- 
nățel, Buzoiești, Suseni și Gli- 
ganu. S-au desfășurat întreceri 
de ciclism, volei, fotbal și atle
tism. Probele atletice s-au bu
curat de un deosebit succes, 
întrunind țin număr de 236 par- 
ticipanți, dintre care 106 și-au 
disputat întîietatea în proba de 
100 m plat. Sportivii asociației 
„Recolta' Corniței au oferit 
spectatorilor o frumoasă de
monstrație de gimnastică acro
batică. Din cei peste 500 parti
cipant! la diferite probe s-au 
remarcai Constantin Burcea 
(ciclism), Nicolae Pătrașcu (12” 
1/10 la 100 m plat), Florica 
Lupu, Elena Mircea, Aurel lo- 
nescu (atletism), Florea Predes- 
cu (gimnastică).

O altă corespondență sosită 
din Onești, de la tovarășul 
Gheorghe Grunzu, ne informea
ză că și în acest oraș concursu
rile Spartachiadei constituie o 
adevărată sărbătoare sportivă

a tineretului. La startul între
cerilor de iotbal. atletism, po
pice, volei și handbal sînt pre- 
zenfi sute de tineri.

Din scrisoarea coresponden
tului Iosif Serghei, aflăm că în 
raionul Tulcea organizarea 
Spartachiadel se bucură de o 
atenție deosebită. în întrecerile 
care au început la 15 aprilie 
vor fi antrenați peste 25.000 de 
tineri la 14 discipline sportive. 
Organizațiile U.T.M. șj asocia
țiile sportive s-au străduit să 
mobilizeze cît mai muia tineri 
Ia întreceri, propunîndu-si ca 
fiecare tînăr să participe la cel 
puțin o probă a Spartachiadei. 
In vederea bunei desfășurări a 
competiției, 70 de terenuri 
sportive vor fi amenajate.

în unele regiuni etapa I a 
Spartachiadei a căpătat un ca
racter sărbătoresc, întrecerile 
fiind dotate cu „Cupa 1 Mai'. 
Astfel, comitetul raional U.T.M. 
și consiliul raional U.C.F.S. 
Panciu au organizat — după 
cum ne comunică coresponden
tul voluntar Dumitru Teodo- 
rescu — întreceri de volei, po
pice, atletism și fotbal, Ia care 
au participat peste 800 de spor
tivi.

Un mare număr de partici- 
panți — aproape 5 000 — au 
cuprins întrecerile Spartachia
dei din orașul Alba Iulia (atle
tism, ciclism, fotbal, tir, gim
nastică și popice). Din rîndul 
participanților, în mod deose
bit s-au evidențiat sportivele 
Maria Pogam (cîștigătoare în 
probele de 500 m și săritura în 
înălțime), iar dintre băieți Mi- 
hai Popa (60 m și 600 m), Mir- 
cea Munteanu (înălțime) și Eu
gen Tudoran la ciclism. Cores
pondentul voluntar Petru Toma 
ne mai relatează că organizato
rii preconizează pentru viitor 
antrenarea tineretului și la alte 
discipline sportive: haltere și 
handbal.

Despre acțiuni asemănătoare 
ne scriu și corespondenții Gicu 
Nițulescu din comuna Țițeștl, 
Marian Radu din comuna Babe
le șl Nicolae Pîrvu, din comuna 
Sacul.

Duminică sportivă la clubul „Metalul

■■■
-w • Pe terenurile clu

bului Progresul din 
Capitală a luat sllrșit

100 de tinerj crosiști 
au luat startul în etapa 11- 
tradiționalei competiții re- 
elevilor din școlile proie- 
ale raionului 23 August

• Echipa maghiară 
de iotbal Vasas Gyori 
și-a continuat turneul 
In tara noastră juclnd 
duminică la Lupeni cu 
Minerul. Fotbaliștii rù
mini au terminat vic
torioși cu scorul da 
3—2 (3—1).

dintre echipele de ti
neret (jucători sub 23 
de ani) ale R. P. Ro- 
mine și Suediei. Tine
rii iotbaliști romîni au 
obținut victoria cu 
scorul de 2—1 (1—0)
la capătul unul meci 
care a plăcut specta
torilor.

• Cu prilejul unui 
concurs de atletism 
desfășurat pe stadionul . 
Tineretului, recordma. 
na mondială la săritu
ra în înălțime, lolanda 
Balaș, a obținut 1,80 
m. Rodica Voroneanu 
s-a clasat pe locul doi 
cu 1,63 m.

• Peste 20.000 de 
spectatori au urmărit 
duminică pe stadionul 
central al orașului 
Cluj, intllnirea inter
națională de Iotbal

duminică dimineața 
meciul de tenis dintre 
echipele R. P. Romine 
și Elveției ccmtînd 
pentru „Cupa Davis". 
In ultimele două sim- 
pluri, 1. Țiriac l-a în
vins cu 6—3; 6—4)
6—1; pe B. Schweitzer, 
iar Al. Bardan a ci ști- 
gat cu 6—2; 6—1. 6—2 
in fața lui P. Blondei.

Echipa romînă a ob
ținut victoria cu scorul 
final de 5—0, callil- 
clndu-se pentru turul 
următor în care va in- 
tilni la București echi
pa Africii de sud.

campionatul
Pe 
în- 
Di- 
cea

• în 
republican de box 
echipe Metalul a 
vins cu 20—19 pe 
namo Craiova. în 
de-a doua gală dispu- 
tată duminică în Capi
tală, Steaua a întrecut 
cu 25—14 pe Progresul 
Brăila.

:

S. UNGUREANTJ

alPîrcălab pasează lui Rakși, care înscrie spectaculos 
treilea gol in favoarea „olimpicilor". Scor final al meciului 
Selecționata olimpică a R.P.R—Universidad din Santiago de 

Chile : 6—2 (Î—I).
Foto: R. VASILE

:
i.

e spune că nu e- 
xistă pădure fără 
uscături. Zicala, 
în general valabi
lă, are o rezonan
ță dureroasă °" 
tunci cină se apli

că la oameni și, mai ales, 
la tineri. Copacul putrezit îl 
scoți din rădăcini și^în locul 
lui plantezi o mlădiță. Dar cu 
omul ce faci ?

Astfel de ginduri puseseră 
stăpînire pe strungarul Gh. 
Cuceanu. Ele nu apăruseră 
drept simple abstracțiuni, ci 
pe terenul unor fapte reale, 
palpabile.

— E incorigibil! Această a- 
preciere a maistrului Gh. La- 
che l-a lovit pe Cuceanu mai 
dureros dec.î.t. n nalmă, deși nu 
se referea la el personal. Ca
lificativul fusese dat tînăru- 
lui strungar Virgil. Maistrul 
avea destule temeiuri să 
condamne purtarea, atitudinea 
față de muncă (e un chiulan
giu „consacrat"), lipsa de ori
zont a tînărului. O bună parte 
dintre fapte îi erau cunoscute 
si lui Cuceanu. Virgil se ală
turase unui grup de tineri din 
afara uzinei, lipsiți de preocu
pări cît de cît serioase. îl in
cinta falsa strălucire a unora 
nesimțitori la ce-i în jurul lor 
și care trăiesc după principiul: 
„după mine, potopul“. Concre
tizarea, în cazul lui Virgil, a 
principiului inuman, dezgus
tător și laș era destul de a- 
larmantă pentru colectiv.

Sportivii clubului bucureștean, 
,,Melalur din raionul 23 August 
și-au disputat duminică Întîietatea 
în întreceri pasionante.

...Adesea spectatorii prezent! la 
Casa de cultură a tineretului au 
aplaudat evdlulia interesantă a an
samblului de gimnastică (format 
din copii, ai muncitorilor uzinelor 
din raion). „Secretul"... aplauzelor 
se află aici în orele de antrena
ment (fotografia de sus).

Aproape 
juniori 
nală a 
zervală 
siouale 
(fotografia din dreapta vă prezintă 
o imagine din cursa junioarelor).

Voleibaliștii asociației „Frigul" 
s-au... încălzit bine în compania 
formației „Academia Militară", 
lată o fază din acest meci disputat 
în cadrul campionatului orășenesc 
(fotografia din stînga).

Foto reporta) — V. RANGA

• Echipa de iotbal 
Știința Cluj și-a conti
nuat turneul în R. P. 
Ungară, jucînd la Do- 
rog cu echipa locală. 
Jocul s-a încheiat cu 

rezultat de egali- 
: 2—2 (1—1).

• Tlnlașul romin 
Gheorghe Enache a re
alizat luni pe poligonul 
Tunari, în cadrul com
petiției de tir „Cupa 
Steaua', o excepționa
lă performanță, totali- 
zlnd la proba de tale
re aruncate din șanț 
300 de puncte din 300 
posibile. Un astfel de 
rezultat nu a 
obținui pînă 
nici 
din

un alt 
lume.

mai fost 
acum de 

trăgător

Duminică seara la 
finala 

campionilor
Budapesta în 
„Cupei

europeni" la tenis de 
masă, «chip» maghiară 
Vasutepitok Budapesta 
a învins cu scorul de 
5—4 echipa C.S.M. 
Cluj.

Virgil rebuta in șir piesele, 
lipsea nemotivat de la lucru, 
se purta 
(inclusiv 
gar în 
participa

necuviincios cu toți 
cu tatăl său, strun- 
același sector), nu 

__în nici un fel la 
viața organizației U.T.M., după 
orele de muncă (puține după 
cum am văzut), se întîlnea cu 
„amicii” și pierdea timpul cu 
îndeletniciri reprobabile (pe
treceri, scandaluri la serile de 
dans, goana după „succese" 
sentimentale trecătoare ca o 
ploaie de vara).

— Toate relele s-au adunat 
în băiatul ăsta — completă ca
racterizarea, maistrul Ion Că- 
ruțașu.

îl știau pe Virgil toți mai
ștrii. Doar, printre sancțiunile 
disciplinare ce i s-au aplicat, 
a fost și mutarea dintr-un loc 
de muncă în altul.

— Așadar, e incorigibil ? — 
întrebă Gh. Cuceanu.

— Așa e. Am încercat cu el 
toate metodele. L-am luat și cu 
duhul blîndetii, l-am și criti
cat în ședințe, la nostul U.T.M. 
de control, la gazeta de pere
te... adăugă secretarul organi
zației U.T.M., Anton Mocanu. 
Si-a luat 
că se va 
ba. Uite, 
schimbul 
doarmă. După ce am stat 
vorbă cu ei, s-a angajat că 
lucra conștiincios. Știi ce a 
cut ieri noapte? și-a potrivit 1 
o' cheie pentru biroul maiștri- ’ 
lor, s-a încuiat acolo și a dor- < 
mit pînă dimineața... Nu ne î

multe angajamente 
îndrepta, dar degea- 

cînd lucrează
III, obișnuiește

în 
să 
de 
va 
fă-

mai rămîne decît să-l trimi
tem în fata consiliului de ju
decată. Să se hotărască acolo 
dacă mai merită sau nu să lu
creze in uzina noastră.

„Incorigibil” — cuvînt grav, 
plin de răspundere. Gh. Cu
ceanu, tînăr și el („înger n-am 
fost nici eu” — reflectă Cu
ceanu — „dar s-au găsit oa
meni care m-au readus pe li
nia de plutire...”) considera 
cuvîntul greu comestibil.

— Știți ce ? Să lăsăm deo
camdată consiliul de judecată. 
M-am consultat cu băieții din 
brigadă. 11 luăm la noi pe Vir
gil, poate izbutim să facem om 
adevărat din el...

★
Așa a început „operația Vir

gil”. Nu era. pur și sim
plu, o operație de laborator în 
care reacțiile aveau menirea 
să elimine substanțele nocive 
și să consolideze pe cele utile. 
Oricît de sugestive pot fi unele 
metafore, procesul educativ nu 
poate fi comparat nici cu re
țetele chimice și nici cu opera
ția de modelare a metalului. 
Gh. Cuceanu și alți membri ai 
brigăzii (Gh. Tucă, Ilie Nego- 
iescu), au înțeles acest adevăr. 
Dar cum să-l clintești pe Vir
gil de pe poziția lui ?

— în afară de dans și de 
„șmecherii”, te mai pricepi la 
ceva ? îl întrebă direct, tăios 
Cuceanu.

— Crezi că dansul e un 
fleac ? replică Virgil. Ia pri
vește aici. Și Virgil se „pro
duse” ca de obicei. Execută 
intr-un ritm îndrăcit „figuri"

Ei, 
cea

de așteptai din clipă în clipă 
să se rupă ceva în el. Chiar 
așa se întâmplă. O mișcare gre
șită îi produse intorsiune mus
culară. Virgil se strîmbă de 
durere.

— Vezi, încă odată, se veri
fică proverbul, unde nu-i cap, 
vai de picioare.

Virgil rămăsese locului, grav 
într-o atitudine neobișnuită 
pentru el, care lua totul în 
rîs.

— Zici că n-am cap ? 
bine. Dă-mi să strunjesc 
mai complicată piesă.

Șeful de brigadă fu de a~ 
cord. Dar, din nou, Virgil în
registra un eșec, 
unele cunoștințe, 
piesa.

Citeodată, două 
pot constitui o victorie. Se în- 
registră, așadar, prima victo
rie în procesul reeducării lui 
Virgil pentru că acesta, înce
tând să se mai grozăvească, 
trase o concluzie ;

— Bine, fie... m-ai convins 
să vin la cursurile de ridicare 
a calificării...

Te simți ispitit să reproduci 
cronologic astfel de scene. A- 
dunate la un loc, ele dau mă
sura exactă a eforturilor bri- ■ 
găzii de a reda societății un ■ 
om, de a demonstra prin a- ( 
ceasta că noțiunea de incori
gibil este falsă.

Membrii brigăzii nu l-au ' 
scăpat „din mîini" pe Virgil. 
Ei l-au ajutat să deosebească 
strălucirea iluzorie de cea au- ' 
tentică. Și au început cu ca- 1 
pitolul distracțiilor.

Lipsindu-i 
el rebută

înf ring eri

i— Sînt tînăr. vreau să mă 
distrez !

— Bine, hai să ne distrăm 
împreună. Pentru sîmbătă sea
ra am luat 
întîlnire”.

— E ceva 
o piesă cu 
duc...

După spectacol, Virgil 
zguduit. S-a recunoscut 
tr-unul din personaje ; cîteva 
replici au atins, cu precizie, 
coardele cele mai sensibile ale 
sufletului său.

— Aș mai vedea așa ceva !
Atunci, au stabilit un pro

gram pe care Virgil l-a numit 
„de distracție”, apoi — nu 
fără forță sugestivă —■ „de 
scoatere a gărgăunilor din 
cap”. Au fost împreună la 
multe spectacole de teatru, la 
filme, au făcut excursii la che
ile Dîmbovicioarei, pe Dunăre, 
pe Valea Prahovei... Virgil și-a 
dat seama că în compania ve
chilor „amici” a pierdut pur și 
simplu timpul. A ajuns chiar 
să fie animatorul unor acțiuni 
cultural-educative.

La o ședință a brigăzii, cînd, 
fără retorism, discutau unele 
probleme foarte concrete de 
producție, Virgil a cerut cu- 
vîntul. A început să vorbeas
că pe un ton oarecum aparte:

— Credeam că cel mai gro
zav lucru este să te deosebești 
de alții prin cîte o trăznaie. 
Acum vreau să fiu la fel cu 
ceilalți. Mă angajez să econo
misesc două cuțite pe lună.

— Dar ce spui tti n-are legă-

bilete la „Prima

vesel ? Dacă e tot 
„morală” nu mă

era 
în-

• Duminică s-a des
fășurat la Moscova 
tradiționalul cros in
ternațional pentru pre
miul ziarului „Pravda". 
Au luat parte atleți șl 
atlete din 8 țări. Pro
ba masculină, disputa
tă pe distanța de 8 000 
m, a fost cîștigată de 
:ampionul olimpic Piotr 
BolotnikoV (U.R.S.S.), 
cronometrat cu timpul 
de 23’14"4,'1O. Pe locul 
doi,, la 4 zecimi de se
cundă s-a clasat polo
nezul Zimny. Dintre 
concurenții romîni, 
primul a sosit C. Gre- 
cescu pe locul 20, cu 
timpul de 24'07”.

Crosul feminin a re
venit atletei sovietice 
Vera Muhanova, care 
a parcurs 2 000 m în 
6'22”6|/1O. Pe echipe, 
atit la masculin cît și 
la feminin, primele 
locurj au fost ocupate 
de reprezentativele 
U.R.S.S. Echipa mascu
lină a R. P. Romîne 
s-a clasat pe locul 5.

• Sîmbătă și dumi
nică concursul de pri
măvară de la Galați 
reunește pe cei mai 
buni atleți ai tării. 
Printre participanfi se 
numără recordmana 
mondiala lolanda Ba- 
laș. Ana Roth, Maria 
Dlaconescu, Alexandru 
Bizim, Cornel Porumb, 
C. Grecescu și alții.

(Agerpres)

>

:
tură cu ce discutăm aici — 
g observat Tucă. Cuceanu insă 
i-a făcut semn să tacă. Faptul 
că Virgil, din proprie inițiati
vă, și-a luat pentru prima oa
ră în viață un angajament, a- 
răta că el a fost serios clintit 
de pe vechea poziție.

Si Virgil, urmînd exemplul 
cotidian al tovarășilor săi, și-a 
revizuit, prin fapte, multe 
dintre ideile lui preconcepute, 
a renunțat la „originalitate" 
ca scop în sine. N-a mai lip- 
șit și întirziat, și-a văzut con
știincios de treabă, ba, a mai 
dat și economii de 800 lei. Nu-i 
mult, dar în cazul de față a 
contat, în primul rtnd, atitu
dinea, noua viziune a tînărului 
asupra muncii.

La gazeta de perete apăru 
un articol. Printre fruntașii în 
întrecere era citat și numele 
lui Virgil.

„Incorigibil’’ și „fruntaș" — 
două cuvinte. Intre ele se aș
terne nu o prăpastie, ci o pun
te pe care colectivul îi ajută 
să pășească pe cei care mai 
au abateri de la principiile 
modului de viață socialist. 
Pentru că, în fond, rezultatele 
în producție ale lui Virgil 
n-au apărut de la sine. Mun
citorii cu experiență (în frunte 
cu șeful de brigadă) l-au „dă
dăcit” pe Virgil, nu cu osten
tație, ci in 
cu căldura 
prietenii.

Si acesta __ _
unic la Uzina „semănătoarea".

mod tovărășesc, 
unei adevărate

nu este un caz

:

:

:

:
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T. BRATEȘ ?



Studenti
la

catedră

Convorbire despre 
practica padago- 
gică cu tov. Dumitru 
Gafijanu, rector al 
Institutului pedago
gic de 3 ani din lași

In vara aceasta, o parte dintre institutele pedagogice din 
țară, dau prima promoție de cadre didactice pentru școlile 
de 8 ani de pe întreg cuprinsul țării.

In temeinica pregătire a viitorilor profesori pentru înde
plinirea cu succes a importantelor sarcini ce le revin în 
școli si în viața culturală a localităților în care vor profesa
— un loc deosebit ocupă practica pedagogică. Această activi
tate se desfășoară în ultimele trei semestre din anii 11 și 
Ui de studii.

Pentru a afla amănunte în legătură cu nemeroasele as
pecte ale acestei frumoase si interesante activități desfășu
rate de viitorii profesori de la școlile de 8 ani, ne-am adresat 
tovarășului prof. Dumitru Gafițanu, rectorul Institutului pe
dagogic de 3 ani din Iași.

— In ce stadiu se află des
fășurarea practicii pedagogice?

— în conformtiate cu in
strucțiunile Ministerului învă- 
țămîntului — studenții de la 
institutele pedagogice partici
pă Ia practica pedagogică în 
anii II și III de studii. în pri
mul an practica are un oarac- 
ter demonstrativ, adică stu
denții asistă la lecții, își fac 
însemnări, completează pla
nuri de lecție și, în genere, se 
familiarizează cu diferitele as
pecte ale activității din școală.

In anul următor — adică în 
anul III de studii — cînd se 
organizează și practica peda
gogică, continuă, studenții țin 
un număr de lecții de probă, 
după care urmează una sau 
două lecții finale.

în momentul de față studen
ții din anul III țin ultimele 
lecții finale ; iar cei din anul 
II continuă practica demon
strativă după care, tot în acest 
an, vom programa și cîteva 
lecții de probă.

— Desigur că întreagă acea
stă activitate a dus la acumu
larea unei bogate experiențe. 
Care sînt principalele conclu
zii desprinse din desfășurarea 
de pînă acum a practicii pe
dagogice ?

— Vreau să subliniez, în 
primul rînd, interesul deosebit 
pe care studenții îl manifestă 
față de această activitate. Din 
dragoste, din adevărata lor 
pasiune pentru profesie, ei a- 
cordă o mare atenție atît asis- 
tențelor la ore, completării do
cumentelor respective (caietele 
de practică), cunoașterii tutu
ror activităților din școală, 
precum și desfășurării la un 
înalt nivel al lecțiilor de pro
bă și finale.

Pe linia întăririi răspunderii 
studenților față de învățătură, 
față de activitatea lor profe
sională s-a înregistrat și în 
desfășurarea practicii pedago
gice un real salt calitativ.

Studenții își fac însemnări 
substanțiale la lecțiile și acti
vitățile la care asistă. Ei își 
întocmesc din timp planurile 
de lecții pe care urmează să le 
țină și le prezintă în prealabil 
profesorilor de la școlile res
pective. In felul acesta se asi
gură un conținut corespunză
tor din punct de vedere știin
țific și metodic al lecțiilor ți
nute de studenții noștri.

în lecțiile de literatură stu
denții au grijă să dea explica
ții materialiste diferitelor fe
nomene, să stabilească legă
tura dintre evenimentele isto
rice și baza lor economică, 
dintre caracterele, moravurile, 
mentalitățile personajelor din 
diferite opere literare și epo
ca, clasa cărora acestea le a- 
parțin.

La lecțiile de matematică și 
gramatică, mai mult ca la alte 
specialități, studenții urmăresc 
formarea gîndirii logice a ele
vilor prin demonstrații, induc
ții și deducții riguroase.

Inițial, studenții aveau ten-

dința de a ține lecții prelegeri. 
In urma îndrumărilor date de 
către profesorii de la școlile 
în care se desfășoară practica, 
de către îndrumătorii de prac
tică din cadrul institutului 
nostru, studenții depun susți
nute eforturi pentru a ține lec
ții adecvate claselor V-VIII.

Ca urmare a muncii de în
drumare și control a acestei 
activități, cea mai mare parte 
a studenților a obținut la prac
tica pedagogică note de 8, 9 și 
10. Studenți și studente ca 
Scripcaru Maria, Loghin Ele
na (facultatea de filologie), 
Cazacu Corneliu, Jurbă Lidia 
(facultatea de fizică-chimie) și 
alții au terminat practica pe
dagogică cu nota 10. Ei au do
vedit o deosebită conștiinciozi
tate și un mare interes pentru 
practica pedagogică și sîntem 
convinși că vor deveni valo
roase cadre didactice.

Mai sînt încă studenți — 
puțini la număr — care au ți
nut lecții superficiale, dove
dind o slabă pregătire de spe
cialitate și pedagogică. Dintre 
aceștia amintesc de Dranga 
Tiberiu și Florișteanu Gheor
ghe de ' 
matică 
tin de 
logie.

— Ce măsuri credeți că ar 
mal trebui luate pentru desfă
șurarea practicii pedagogice la 
un nivel superior ?

— în primul rînd ar fi de 
dorit ca în toate localitățile 
în care funcționează institute 
pedagogice să se stabilească 
așa numite școli de bază, școli 
la care să funcționeze cadre 
didactice cu o înaltă pregătire 
șl o bogată experiență.

De asemenea, ar fi util ca 
practica pedagogică să se des
fășoare în chip omogen la toa
te facultățile și secțiile, în se
mestrele IV, V și VI.

De un prețios sprijin ar fi 
manualele de metodica predă
rii fiecărei discipline în parte, 
manuale a căror editare se tă
răgănează de prea mult timp.

la Facultatea de mate- 
și de Poiană Constan
ta Facultatea de filo

GRfȘA GHERGHEI

Construcție

feciori.

furnale
jghlaburi

Am despovărat p&mîntul, 
L-am făcut un singur trup 
Larg, imens precum e cerul 
Și bogat precum un stup.

Am înălțat arbori spre cer 
Deșpicind albastra zare : 
Rădăcinile-s in noi, 
Virfurile-ajung în soare.

Am legat zare de zare 
Și alt oer ne e câmpia. 
Inimile ni se-nalță 
Cum se-nalță clocîriia.

Ți-a știut hîrtîia-ntîi măsura 
Profilată-n muchii de echer 
Și-un creion ți-a proiectat făptura 
Dăltuită-n trepte mari, de cer.

Eu, solemn, în zarea ce se-ngustă, 
Dominînd peisajul citadin, 
Vreau la înălțimea ta robustă, 
Tinerețea eîntului să-mi țin !

De aceea cînd spun :
Oțelaril au inima generoasă ca soarele 
Trebuie să se-nțeleagă exact

Am sădit lan de luceferi 
Rupți din inimi și din soare 
Pe a cerului cîmpie 
Despletită de tractoare.

Că inima lor luminează și arde 
Dăruindu-se ca soarele.

sus pe schele, 
cărămidă,

ILEANA ROMAN 
Tr. Severin

Te primește zarea laolaltă 
Saltul ei albastru să-i măsori, 
Porți pe fruntea ta înaltă 
Zîmbete de fete și

Cînd izbucnind din 
oțelul clocotește pe 
Iți cad la picioare 
Ca niște tinichele sunînd 
Toate vorbele gwale.

M-am urcat adesea 
Potrivind în ziduri 
Șî mi-atn scris poemu-adînc Pe ele, 
Incrustat cu literă toridă.

Studenți din anul III intr-unui din laboratoarele Institutului de petrol, gaze și geologie 
din Capitală.

Mărturisire

GH. ISTRATE 
București

Cîntec în momentul șarjei

De aceea cînd spun :
Visele lor fertilizează ogoarele, 
Trebuie să se-nțeleagă exact 
Fiecare cuvînt
Cu sensul lui propriu 
Și cel mai adine.

IOAN N. CHIȚV 
lector universitar

Arta picturală a lui Grigo
rescu slujește totdeauna inten
ția de veridicitate, dorința de 
a-și sluji poporul cu penelul, 
de a spune adevărul despre el. 
Astfel pictura lui Nicolae Gri
gorescu se leagă de viitor și 
generațiile ce i-au urmat — 
Andreescu, iar după el Lu
chian, Pătrașcu, Tonitza și 
pînă în zilele noastre — vor 
moșteni de la el respectul vie
ții și dorința mereu vie spre 
o mare expresivitate picturală.

Excursia de astăzi, urmînd 
căile lui Grigorescu ne-a adus 
la Muzeul Zambaccian, o casă 
primitoare, care continuă în 
interioare răcoroase izbucni
rea primăvăratecă a după- 
amiezii de aprilie. într-un mu
zeu mic, unde gustul colecțio
narului a adunat cîte o pînză 
caracteristică pentru perioa
dele creației grigoresciene, re
lația aceasta dintre înaintașii 
și urmașii lui Grigorescu se ci
tește foarte bine. Grupați în 
jurul pînzelor expuse pe pe
rete tinerii urmăresc o evolu
ție în timp cunoscută către 
acea expresie proprie, care 
conturează această mare per
sonalitate.

O copie după Rembrandt îl 
arată pe tînărul Grigorescu 
elev. Ceace îl caracterizează 
este respectul și dragostea a- 
tentă pentru marii maeștrii ai 
trecutului. Tînărul pictor eva
dează din atmosfera ateliere
lor academiste, unde se lu
crează mereu aceleași studii 
antice, capete de expresie și 
torsuri, pentru a copia pînzele 
marilor pictori realiști. Și nici
odată nu rămîne la o reprodu
cere mecanică a modelului : 
copiile sale sînt mai degrabă 
interpretări, în care alături de 
respectul și dorința de a pă
trunde opera maestrului se ci
tește o scriitură originală ca și 
în acest „Portret de bărbat cu 
baston“. Desenul precis și to
nalitățile calde anunță portre
tistica sa de mai tîrziu.

Alături, un peisaj de la Bar
bizon și „Intrarea în pădurea 
de la Fontainbleau“ sînt pînze 
marcate încă de căutarea lim
bajului propriu. Dar apare aici 
interesul pentru aspectul co
tidian al vieții oamenilor satu
lui și dragostea îneîntată în 
fața naturii. „Intrarea în pă
durea de la Fontainbleau“ este 
grandioasă, cerul se contopește 
cu arborii, iar pasul personaje
lor este plin de emoție.

Intervenția prelungită a ghi
dului se întrerupe pentru cîte
va clipe. Porniți să reconsti
tuie căile grigoresciene prie
tenii picturii se apropie de ta
blourile de care s-a vorbit: in
teresul pentru detaliu comple
tează informația.

— Peisajele din Franța sînt 
frumoase, iar ceea ce am văzut 
aici completează impresia cu
leasă din pînzele de la Mu
zeul de artă. Totuși, abia în
tors în țară Grigorescu. ma
tur și stăpinind pensula, își va 
găsi tematica și eroii. E dea- 
juns să privești această lu
crare mică.

Adriana Georgescu s-a oprit 
în fața unei pînze. Atmosfera 
e gravă, o lumină, de interior 
conturează silueta unei mame 
care urmărește somnul copilu
lui culcat alături. O explicație 
este așteptată.

— Călătoriile lui Grigorescu 
prin re- 

Pînza a- 
rezultatul

prin țară îl poartă 
giunea Rucărului. 
ceasta pare să fie 
unei impresii culese în acel an 
1867. E o scenă de interior, în
tr-un decor sărac, adevărat, 
care mărturisește un senti
ment de reculegere în fața 
sentimentului matern, totul 
spus cu o deplină simplitate a 
mijloacelor picturale. Gama 
de culoare e reținută, ea tre- 
bue să transmită impresia de 
apăsătoare sărăcie. îngîndu- 
rarea tinerei mame este năs
cută de grija pentru viitorul 
copilului.

— Am găsit adesea la Gri
gorescu această preocupare 
pentru subiect ; pînzele sale se

personajului său. Iată acest 
autoportret, este o pînză mică, 
fața pictorului se desprinde 
dintr-un fond întunecat, lovi
tura de pensulă e nervoasă și 
încărcată cu pastă ; se simte 
frămîntarea creatorului, neîn
cetat frămîntat de dorința îm
plinirii, și sincer. Acesta a 
fost Grigorescu, un artist cin
stit și mindru „cum trebue să 
fie un adevărat artist“ (el în
suși spunea așa). înconjurat 
de nepăsarea publicului bur
ghez și snob, Grigorescu a re
fuzat să se supună tentației 
de a adapta o manieră dul
ceagă și idilizantă. Legat de 
poporul țării noastre, de na
tura patriei, constant animat 
de un patriotism autentic, el 
a redat în cele mai bune din
tre operele sale adevărul, mî- 
nuind paleta și pensula cu o 
măiestrie care îl așează prin
tre marii pictori realiști din a 
doua jumătate a veacului 
trecut.

„Itinerar plastic
prin muzeele Capitalei“

PE DRUMURILE LUI GRIGORESCU
pot povesti, vă amintiți de 
„Fata cu zestre“ ? intervine un 
alt tînăr. Aici tînăra fată (ti
nerii s-au oprit în fața unei 
țărănci în interior) lucrează, e 
așezată la războiul de țesut.

Nu îi vedem fața, doar că
mașa albă și basmaua-o pen- 
sulație energică de un roșu 
viu — o desprind din lumina 
difuză a camerei. Tinerii s-au 
strîns în fața acestei lucrări, 
într-adevăr, urmărind omul la 
muncă, Grigorescu a cîntat 
mereu chipul femeii simple, 
harnice și pline de optimism 
comunicativ, în ciuda greută
ților și a vieții de trudă.

— Este o preocupare care 
însuflețește chiar portretul. A- 
ceastă „Țărancă toreînd“ este 
propriu-zis un portret. In do
rința de a defini personajul 
său și prin hărnicie, Grigo
rescu o pictează la lucru, a- 
dică în ocupația ei obișnuită. 
Este o față plină de farmec, 
deși Grigorescu nu s-a oprit 
nicicînd la un pitoresc de su
prafață. Portretele sale sînt 
operă de aprofundare psiholo
gică și nimeni altul nu a știut 
să îmbine într-un chip și o 
atitudine demnitatea cu gin
gășia, hotărîrea și bunătatea. 
Și paleta sa e domoală, caldă, 
pensulația lină. Portretistica 
lui Grigorescu găsește tot
deauna în culoare corespon
dentul plastic al caracterizării

Strînși pînă acum într-o 
discuție comună, tinerii se ri
sipesc pentru cîteva clipe în 
sălile muzeului. O sonerie a- 
nunțase demult că timpul re
zervat vizitelor se încheiase. 
A rămas însă neauzită și co
laboratorii muzeului, binevoi
tori, nu au întrerupt meditația 
tăcută a tinerilor în fața pîn- 
zelor lui Andreescu și Luchian, 
expuse alături. După Aman 
prin Grigorescu apare în pic
tura romînească viâța oame
nilor din popor, dragostea pen- . 
tril peisajul patriei, și marea 
măiestrie. Ce vor aduce în arta 
plastică artiștii ce preiau o 
moștenire atît de mare ? Cum 
o vor duce oare mai departe?

M. CELAC

Carnet muzical
Literatura de inițiere

Universitatea
cultură muzicală a pus recent la 
dispoziția tinerilor din fabrici, șco
li, facultăți un interesant ciclu de 
lucrări de ini/iere muzicală cu aju
torul cărora aceștia vor putea do- 
bîndi o serie de elemente necesare 
formării sau completării culturii 
muzicale. Pintre lucrările apărute 
pînă în prezent semnalăm : „Sim
fonia — Nașterea și evoluția genu
lui" și „Despre arta muzicii și ele
mentele ei“ de A. Mendelshon, 
„Marile epoci ale muzicii" de G. 
Bălan. „Melodia, armonia, polifo
nia" de A. Stroe.și „Muzica cu 
program", „Muzica Corală de-a 
lungul veacurilor" de S. Georges
cu, Concerto grosso și Concertul 
instrumental de Radu Gheciu.

bucureșteană de

Vedere de pe șoseaua care 

străbate splendidul peisaj

al Văii Prahovei.

ÎNTRECEREA FRUNTAȘILOR
Timp de cîteva luni, 12 775 de 

elevi din 188 de școli tehnice agri
cole. horticole, veterinare și școli 
profesionale de mecanici agricoli 
au fost antrenați Intr-Un pasionant 
concurs organizat de Consiliul Su
perior al Agriculturii în colaborare 
cu Comitetul de radiodifuziune Și 
televiziune. Desfășurat pe 5 faze 
— clase, școli, regiuni, interregio
nal și finala pe fără — Ia con
cursul „Viitorii tehnicieni ai^agri- 
culturii socialiste" art participat 
toți elevii anilor trei ai școlilor 
amintite. Scopul lui : ridicarea pe 
o treaptă mai înaltă a pregătirii 
elevilor care în curine! vor pleca 
în practica de producție in marile 
unitati agricole socialiste.

Și iată-i acum pe cej 32 de vii
tori tehnicieni ai agriculturii socia
liste, cîștigători la faza interregio
nală a, concursului, întreeîndu-se 
pentru primul loc pe Iară. Sînt 
fruntași la învățătură, participant! 
activi la viata organizației U.T.M., 
prezenfi întotdeauna la acțiunile 
de folos obștesc. La Întrecerea fi, 
nală, organizată duminică într-unul 
din amfiteatrele Institutului agro
nomic „Nicotae Bălcescu" din Ca
pitală, au venit să-i asculte și să-i

concurent! sute deîncurajeze pe
elevi gi profesori din întreaga [ară. 

Începe concursul. Întrebările, le
gate direct de problemele cele mai 
actuale ale agriculturii, de practica 
unităților agricole socialiste frun
tașe, sînt ascultate cu atenție. 
După o scurtă consultare cu par-

Însemnări de la finala 
concursului „Viitorii 
tehnicieni ai agricultu

rii socialiste"

tenerul de echipă (sînt cite doi 
concurenfi de la fiecare școală) 
concurentul răspunde clar, prompt, 
fără ezitare. Este pus în situația 
In care el, ca tehnician, trebuie să 
se descurce singur. Operativ, fete
le și băieții care miine vor fi teh
nicieni agronomi, veterinari, horti
cultori sau cei care vor conduce 
modernele tractoare și mașini agri
cola găsesc soluțiile corespunză
toare pentru rezolvarea acestor si
tuata. 'Asistenta li răsplătește cu 
puternice aplauze. Locul întîi nu-1

ona tematică a re
portajelor tînăru
lui scriitor clujean 
este compusă, în 
volum din lumea 
muncitorilor con
structori ai șantie

relor, unele alături sau chiar 
în mijlocul orașelor altădată 
înscrise în „locurile unde nu 
se întîmplă nimic“, iar altele 
născînd „locurile fără trecut“. 
Interesul reporterului se în
dreaptă cu precădere spre va
lorificarea sensului contempo
ran al construcției omenești, 
indiferent că este vorba de 
cvartalul ridicat în vechiul 
Blaj, ori de monumentalul — 
prin dimensiuni și semnifica
ții — combinat forestier de pe 
Cîmpul Libertății. Mergînd pe 
urmele constructorilor care 
„au invadat“ calmul tocit al 
„istoricului" oraș, scriitorul 
descoperă clipa „întîiei rotiri 
de macara electrică din istoria 
orașului’’. Ocolind savoarea cu 
care un amator de senzațional 
pur ar înregistra actul ca ata
re. Rusan este preocupat în 
primul rînd să rotunjească va
loarea de simbol a acestuia, 
să-i dezvolte acea semnificație 
istorică pe care el o are de 
fapt. Macaraua pe care blăje- 
nii o vor fi privit cu o curio
zitate dublată de reticența tra
dițională, „sparge din timp în 
timp tăcerea orașului, ca un 
avertisment”, 
dimensiune

oraș încremenit în lîncedul 
circuit închis al fostei provin
cii. Cum arată oamenii care 
clădesc efectiv o nouă istorie 
a orașului (situația se repetă 
în alt reportaj, „Patru scri
sori“, despre Gherla), ce tră
sături morale îi unesc în a- 
ceastă neobosită operă profund 
umanistă ?

Acestor întrebări reporterul 
le răspunde conjugînd armo
nios darul de a răscoli psiho
logia omului, cu certe posibili
tăți de a reuni psihologii indU 
viduale în trăsături generale,

sul efortului uman, sensul o- 
perei constructive, duce la fi
xarea istoricitatii creației o- 
menești și la demonstrarea 
măreției care o însoțește, ca 
atitudine proprie epocii noa
stre. Sigur că atunci cînd scri- 
itoful suprasolicitează comen- 
tînd peste măsură lucruri ce 
par a nu fi tocmai complet 
știute de către el, intențiile nu 
se realizează („Patru scrisori“), 
dar este de invidiat adîncimea 
unor observații, sentimentul 
autenticului trezit de notații 
ingenios succedate. Reușite ori 
încă insuficient de pregnante, 
descrierile lui Rusan depășesc 
o manieră factice care încă 
mai viciază multe pagini re
portericești publicate în revi-

firea lor visătoare (potrivită'și 
cu un cbntâct permanent cu 
marile priveliști panoramice, 
cu caracter sublim), modestia 
cu care vorbesc despre ei în
șiși, despre eroismul lor, evi
dent pentru alții, dar pentru ei 
apărînd ca o atitudine' norma-, 
lă. In acest context, șanțul 
conductei devine simbol al 
„rîului ascuns“ în oamenii în
șiși, format din energia lor 
creatoare. Paralelismul simbo
lic nu este simplu artificiu re
portericesc, ci o amplă imagi
ne artistică, sintetică. Ajuns 
la capătul însemnărilor, re
porterul a descoperit suficien
te elemente esențiale pentru 
a caracteriza acest 
..candid si aspru

tip ziman : 
avîntat si

pe în creația tînărului scriitor, 
atestată de reportajele despre 
ceferiști. Tendința spre sinte
za psihologică, cu profunde 
rezonanțe filozofice, indicînd o 
afinitate subtilă cu viziunea 
bogziană, mai poate fi exem
plificată și prin alte bucăți din 
volum („Trenul de interven
ție“) dar valorile dobîndite aici 
și cultivate în ultima vreme 
în eseuri își vor găsi, fără în
doială. relieful proeminent în 
viitoarele lucrări ale scriito
rului.

Deocamdată, Rusan preferă 
distincțiile mai precise, mai 
vizibile, oferite de anume si
tuații mai puțin complicate, 
poate chiar mai puțin com
plexe. 11 îneîntă vizibil farme-

creează o nouă 
istorică acestui

Romulus Rusan:
comune unui mediu muncito
resc specific (în acest sens re
portajele despre ceferiști necu
prinse în volum aduc virtuți 
incipiente la nivelul unor 
reușite sinteze artistice). Toa
te investigațiile reporterului 
urmăresc îndeaproape reali
zarea unor portrete psiholo
gice, fiecare amănunt relevînd 
ori întărind calități dezvoltate 
la maximum de colectivul so
cialist. In spiritul acestei 
rațiuni generalizatoare, sinte
tice trebuie înțelese si detaliile 
tehnice utilizate cu destulă 
pondere. Strînsa determinare 
a descrierii de către tendința 
permanentă de a dezluși sen-

ste, vădesc un efort ce se cu
vine aplaudat de a valorifica 
social descrierea curentă, de a 
trece peste notația simplă, do
mestică, de dragul exactității, 
dar numai atît. Precizia deta
liului își află valorificarea ni
merită în ansamblul de valori 
etice descoperite de reporter. 
Operația dificilă a fixării con
ductei într-un șanț de 1,80 
metri X 1,00 metri, pe o lun
gime de 18 000 metri, între 
Izvor și Mare, descrisă cu ști
ința inginerului, deschide po
sibilitatea ca, prin acumulări 
de gesturi, fapte și eforturi, 
reporterul să dezvăluie curajul 
și îndrăzneala muncitorilor,

Rîul ascuns
flegmatic, boem dar, în același 
timp devotat muncii sale pînă 
la uitarea de sine, constructo
rul de conducte face parte din 
familia plină de farmec și ori
ginalitate a „călătorilor’, a 
oamenilor care-și petrec toate 
cele douăzeci și patru de ore 
ale zilei — și ca atare întrea
ga viață — împreună, sub ce
rul liber, uniți pînă la identi
ficare de perspectiva unui 
scop comun“. Cîteva caracte
rizări subtile, pregătite de 
substanța întregului reportaj, 
au compus „psihologia cate
goriei“, nu numai simplul ei 
portret generic. Aici este 
punctul de plecare al noii eta-

cui romantic al începutului 
muncii, pe șantier, atunci cînd 
o atitudine, eroică de exem
plu, se manifestă cu pregnan
ță și în gest. Lucrurile trebuie 
precizate. Există o atracție — 
justificată de întîmplări reale, 
profund semnificative, dar nu 
unicele — pentru eroicul spec
taculos^ cerut de anumite si
tuații. Nu în caracterul spec
taculos ori nespectaculos stă 
semnificația etică a faptelor 
ca atare. Dar atîta vreme cit 
scriitorul, reporterul de cele 
mai multe ori, alege din infi
nita varietate a faptelor pe 
cele care se pretează cel mai 
bine unei descrieri spectacu-

loase, lucrul pare a indica 
sfială în fața aspectelor mai 
complexe, ascunse în mișcări 
reținute, aparent banale. În
drăzneala nu stă în descrie
rea unor lucruri mai sesiza
bile — deși cu resorturi poa
te la fel de complexe — ci în 
abordarea matură a oricăror 
situații semnificative, din care 
fondul complex să fie ridicat 
la evidență. Rusan alege, nu
mai uneori, anume situații 
care oferă aproape de la sine 
sensurile etice, îneît comen
tarea lor prea insistentă (cu 
rare alunecări în „poetizare“) 
conține pericolul mărunțirii, al 
nuanțării excesive. Lăsînd 
mai mult loc sugestiei fapte
lor înseși, comentariul trebuie 
să distingă acele valori insesi
zabile la o cercetare grăbită, 
dar profund semnificative, de
finind trăsături morale înain
tate. Calitățile artistice 
dențiate de acest volum 
pregnanța asociației, cu ample 
rezonanțe în adîncimea lucru
rilor, fină disociere psihologi
că, lirismul sobru, antiretoric, 
cu care sînt exprimate avîn- 
tate sentimente •— ne dau con
vingerea că scriitorul, prefe
rind uneori în chip special si
tuațiile cu inedit pitoresc. își 
va păstra înclinația firească 
pentru cercetarea pasionată a 
vieții complexe pe care o cu
noaște un colectiv socialist în 
oricare dintre momentele evo
luției sale.

ușor de cucerit. La toate cele patru 
specialități, pe lingă Întrebările de 
bază, a iost nevoie să iie puse 
numeroase întrebări de baraj. $i 
au iost cazuri (ca la agricultură 
sau mecanizare, de exemplu), cînd 
cîștigătorii și-au depășit partenerii 
de concurs numai prin iaptul că 
au dai un răspuns mai plin, mai 
complet. Pentru concurenta de la 
agricultură se epuizaseră chiar și 
întrebările de baraj și nu se putea 
încă stabili clasificarea, dsttel Incit 
juriul a iost nevoit să întocmească 
un chestionar suplimentar. Fap
tul acesta a dovedit, firește, o 
bună pregătire profesională a con- 
curenților. Dacă, totuși, phfă la 
urmă locul I a fost cucerit de re
prezentanții Centrului școlar agri
col Dragomirești Vale — București 
(pentru horticultura), Centrului 
școlar agricol Tg. Mureș (pentru 
veterinară), Centrului școlar agri
col Tetuci (pentru agricultură) și 
Școlii profesionale de mecanici 
agricoli din Sibiu (pentru mecani
zare), aceasta se datorește în mod 
deosebit răspunsurilor frumoase, 
documentate, complete pe care 
le-au dat Constantin Păun, Marcela 
Căluf, Gheorghe Dincă și Viorel 
Doroștineanu.

'Acest concurs a prilejuit pentru 
viitorii tehnicieni ai agriculturii 
socialiste o profundă recapitulare 
a cunoștințelor profesionale înain
tea marelui examen al produc/iei.

Librete de operă
O interesantă inițiativă a Editurii 

Muzicale pentru educația muzicală 
a maselor largi de iubitori ai tea
trului de operă: apariția unei co
lecții în care vor fi publicate libre
tele operelor care se găsesc în re
pertoriul permanent al teatrelor 
noastre lirice,

Pînă în prezent au apărut „Car
men" de Bizet și „Bărbierul din 
Sevilla" de llossini.

„Electrecordul" 
pregătește...

în prezent pentru a pune la dis
poziție iubitorilor muzicii o serie 
de noi imprimări printre care re
marcăm un disc care va cuprinde 
Concertul pentru pian și Piesă de 
concert de Schumann în interpre
tarea lui Sviatoslav Richter, și în
registrarea integrală a operei „La 
serva padrona" de Pergolesi reali
zată de cîtiva muzicieni bucu- 
reșteni sub conducerea dirijorului 
Constantin Bugeanu.

Afișajele
De an! de zile, odată cu ridi

carea gardurilor ce înconjurau te
renurile pe care s-au ridicat noile 
construcții din centrul Capitalei, 
Unele din marile magistrale ale 
orașului au rămas fără afișaje, atît 
de necesare informării asupra des
fășurării vieții de concert, asupra 
manifestărilor artistice în general. 
De pildă, de-a lungul a cîtiva kilo
metri, pe una din căile principale 
ale orașului — Plaja Unirii, Bd. 
Bălcescu —• Bd. Ana Ipătescu, 
Piafa Victoriei, Piața Scînteii, 
aeroportul Băneasa — prin lipsa 
de grijă a „Pavoazării Capitalei" 
nu există nici un centru de afișaj,

I. S.N. SIMIONESCU

C. STÄNESCU

Alexandru Popescu, controlor de calitate la Uzinele de utilaj 
greu din Brăila este foarte exigent. Lucrările efectuate de 
tînărul strungar Alexandru Radu îi dau însă satisfacție. 

Despre el se pot spune numai cuvinte de laudă.



Normele de conviețuire socială au apărut o dată ou omul, 
ca o necesitate pentru a-și reglementa și a-și coordona com
portarea personală cu interesele celorlalți, cu interesele co
lectivului. Existente sub formă de moravuri și obiceiuri în 
comuna primitivă, eie se transformă în societatea împărțită 
în clase într-un sistem complex de principii, norme sau re
guli de comportare, care exprimă de-a lungul întregii istorii 
a omenirii, situația economică, socială si interesele unei anu
mite clase.

Odată cu apariția societății împărțite în clase antagoniste, 
individualismul și egoismul au devenit trăsături caracteris
tice ale minorității exploatatoare. „Interesele cele mai jos
nice. lăcomia ordinară, setea grosolană de plăceri, rapacita
tea murdară, jefuirea egoistă a averii comune — iată cum 
s-a inaugurat societatea nouă, civilizată, societatea împărțită 
în clase ; mijloacele cele mai mîrșave — furtul, silnicia, per
fidia, trădarea — subminează vechea societate gentilică fără 
clase ducînd-o la prăbușire” (F. Engels : „Originea familiei, 
a proprietății private și a statului”). Toate acestea au luat 
proporții de neînchipuit în societatea capitalistă. Goana ne
bună după îmbogățire generează patimile cele mai josnice 
și îi împinge pe capitaliști la cele mai grave crime împotriva 
omenirii. în Manifestul Partidului Comunist, Marx și Engels 
spun că burghezia „nu a lăsat altă legătură între om și om 
decît interesul gol, decît neîndurătoarea „plată în bani pe
șin”... Ea a făcut din demnitatea personală o valoare de 
schimb. Toate formele de activitate, ca și inteligența și sen
timentele oamenilor, onoarea și conștiința lor au devenit 
elemente negociabile Banii, lucrurile au dobândit în condi
țiile societății capitaliste, o putere cumplită asupra omului 
denaturînd toate relațiile omenești, denaturindu-1 pe om. 
Dezvoltarea personalității omului pe baza proprietății pri
vate înseamnă totodată dezvoltarea individualismului și ego
ismului extrem în comportări.

Caracterul specific al atitudinii burghezului față de inte
resele „publice” constă în faptul că el le apreciază prin pris
ma intereselor sale personale. în momentul în care anumite 
reguli de conviețuire socială, legiferate sau statornicite de

2

obicei, nu mai corespund intereselor sale individuale, egoiste, 
el renunță la acestea, le ignoră.

Răsturnînd burghezia de la putere, desființînd proprieta
tea privată, clasa muncitoare a pus bazele unor noi rapor
turi dintre individ și societate creînd pentru prima dată 
în istorie Statul oamenilor muncii. Statul nostru democrat- 
popular — stat unitar, suveran și independent, diicînd o po
litică consecventă de pace, de coexistență pașnică între state 
cu orînduiri sociale diferite, apără cuceririle revoluționare 
ale oamenilor muncii de la orașe și sate.

Luptînd pentru desăvîrșirea construcției socialiste, oame
nii muncii, tineretul patriei noastre, știu că tot ceea ce se 
construiește, tot ceea ce se realizează astăzi la noi este des
tinat omului muncii, binelui și fericirii sale. Interesele indi
viduale se identifică cu cele generale, ale întregii societăți. 
Și exprimarea cea mai grăitoare a acestui adevăr o găsim în 
activitatea creatoare de zi cu zi, a întregului popor, pentru 
a îndeplini cu succes toate sarcinile trasate de partid.

Cunoașterea și respectarea legilor statului 
nostru, apărarea cuceririlor revoluționare 

ale poporului — îndatorire de cinste 
a fiecărui utemist, a fiecărui tînăr înaintat

Partidul Muncitoresc Romîn conduce întregul proces de 
transformări sociale care are loc în patria noastră pe dru
mul desăvârșirii construcției socialiste. în înfăptuirea acestei 
opere mărețe, așa cum s-a subliniat la cel de-al III-lea Con
gres al partidului — un rol primordial îi revine statului de
mocrat-popular. Baza puterii populare în Republica Popu
lară Romînă este alianța clasei muncitoare cu țărănimea 
muncitoare. în care rolul conducător aparține clasei mun
citoare.

Experiența partidului nostru a confirmat încă o dată că 
hegemonia proletariatului în frunte cu partidul său marxist- 
leninist, alianța clasei muncitoare cu masele largi ale țără-
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nimii, precum și cu alte pături ale celor ce muncesc, stator
nicirea într-o formă sau alta a dictaturii proletariatului, sînt 
condiții obligatorii pentru victoria revoluției socialiste.

Prin conținutul său de clasă, prin funcțiile sale îndreptate 
spre slujirea intereselor fundamentale ale poporului, ca și 
prin întreaga sa activitate, statul democrat popular întruchi
pează puterea politică a oamenilor muncii ; formele de or
ganizare a statului și metodele de exercitare a puterii asi
gură participarea activă, permanentă, nemijlocită, a celor 
mai largi mase la conducerea treburilor obștești. în aceasta 
constă izvorul forței de nebiruit a orînduirii noastre de stat.

Partidul nostru acordă o permanentă grijă statului demo
crat-popular, perfecționării continue a conținutului și forme
lor sale de activitate în așa fel încât el să se poată afirma 
mereu mai eficient în opera desăvârșirii construcției socia
liste.

în Republica Populară Romînă, unicul organ legislativ este 
Marea Adunare Națională — organ suprem al puterii de 
stat. Legile votate de Marea Adunare Națională reprezintă 
voința și interesele întregului popor muncitor și ele sînt 
obligatorii pe tot teritoriul patriei. De aceea respectarea lor 
cu strictețe este o îndatorire de onoare a fiecărui cetățean 
al Republicii Populare Romîne.

Legea fundamentală a Republicii Populare Romîne este 
Constituția. Consacrînd cuceririle revoluționare ale poporu
lui nostru, condus de partid, principalele rezultate obținute, 
Constituția stabilește drepturile și obligațiile fundamentale 
ale tuturor cetățenilor patriei noastre, definește funcțiile sta
tului, atribuțiile organelor puterii de stat.

Primul drept consfințit de Constituție tuturor cetățenilor 
R. P. Romîne este dreptul la muncă. Acesta este garantat și 
asigurat prin politica înțeleaptă a partidului nostru de in
dustrializare socialistă, de dezvoltare armonioasă a tuturor 
ramurilor economiei naționale.

îndeplinirea sarcinilor economice trasate de partid, a 
planurilor de producție constituie pentru toți oamenii mun
cii, pentru tineret, cea mai înaltă îndatorire patriotică. 
Succesele obținute pînă acum dovedesc cu prisosință acest
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lucru. In perioada 1960—1962, de pildă, producția globală in
dustrială a țării noastre a crescut cu 55 la sută, cu un ritm 
mediu anual de creștere de 15,8 la sută, față de circa 13 la 
sută prevăzut în Directivele Congresului al III-lea al parti
dului. Aceste realizări vin să confirme încă o dată, cu pu
terea faptelor, caracterul profund realist al planurilor elabo
rate de partidul nostru, planuri care mobilizează puternic 
energiile, capacitatea și avîntul creator al întregului nostru 
popor. Și în acest an, numeroase colective de întreprinderi și 
chiar sectoare industriale întregi, au intrat în cel de-al doilea 
trimestru cu multe zile înainte de sfîrșitul lunii martie. Co
lectivul marii oțelării electrice de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara a elaborat ultima șarjă da oțel în contul trime
strului trecut. încă de la data de 26 martie ; minerii din ca
drul Trustului minier „Muntenia” și-au îndeplinit planul cu 
7 zile mai devreme ; cu trei zile, petroliștii din cadrul sche
lelor de extracție Oltenia, și cu patru zile cei de la Trustul 
de foraj .și extracție Ploiești. Rezultate însemnate au fost 
obținute și de numeroase colective din industria ușoară. în 
toate aceste întreprinderi și ramuri industriale, tineretul, 
mobilizat de organizația U.T.M., sub conducerea organizații
lor de partid, și-a adus contribuția sa entuziastă, creatoare, 
în întreprinderile „Vulcan”, „Republica”, „Flacăra Roșie” 
din Capitală, exploatarea minieră din Baia Sprie, întreprin
derea forestieră din Tg. Neamț, „Oțelul Roșu” — Caran
sebeș, și în altele, toți tinerii muncitori au fost antrenați de 
organizația U.T.M. la întrecerea socialistă organizată de sin
dicate ; din rîndul lor s-a ridicat un număr mare de eviden- 
țiațî și fruntași în întrecere, numeroși inovatori și inventa
tori.

Planul de stat este lege, iar această lege, ca toate celelalte 
legi ale statului nostru, trebuie respectată necondiționat. 
Conștient de acest lucru, tineretului nostru nu îi este indi
ferent cum își îndeplinește obligațiile profesionale fiecare 
dintre membrii colectivului de muncă.

Tineretul patriei noastre, educat de partid, înțelege că res
pectarea disciplinei muncii înseamnă, în primul rind, a nu
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admite încălcarea normelor și regulilor de comportare în 
procesul muncii stabilit în întreprinderea sau instituția res
pectivă și ia o atitudine hotărîtă împotriva celor care le în
calcă. Legislația noastră socialistă, opinia publică, cer ca du
rata zilei de lucru stabilită prin lege să fie respectată în
tocmai, ca timpul să fie folosit pentru munca productivă, să 
nu existe întîrzieri, absențe nemotivate etc. Dar nu numai 
atît. Disciplina socialistă liber consimțită cere să fie urmate 
cele mai bune exemple în muncă, să fie sporită productivi
tatea muncii, îmbunătățită în permanență calitatea produ
selor.

încă o expresie a dragostei tineretului față de patria noas
tră, a conștiinței sale socialiste este și larga activitate de 
muncă Datriotică la care ia parte. Tineretul, mobilizat de 
organizațiile U.T.M., participă în masă la acțiunile de înfru
musețare a orașelor și satelor patriei noastre. întrecerea 
oare a luat naștere în acest scop între orașe, sate și comune, 
a avut un puternic ecou în rîndul tineretului. în orașul 
Brăila, de pildă, numai într-o singură zi, peste 10 000 de 
tineri din întreprinderi, școli și institute au participat la 
acțiunile de muncă patriotică.

In țara noastră nu mai există capitaliști și moșieri, a fost 
desființată chiaburimea satelor, iar odată cu acestea a fost 
desființată pentru totdeauna exploatarea omului de către 
om. Astăzi proprietatea socialistă (de stat sau coope- 
ratist-colectivistă) a cuprins întreaga economie națională. 
Socialismul a triumfat definitiv la orașe și sate. Odată ce 
baza de neclintit a orînduirii noastre este proprietatea ob
ștească, rezultă clar că o înaltă îndatorire a oricărui cetățean, 
a fiecărui tînăr, este să păzească proprietatea obștească ca 
lumina ochilor, să nu îngăduie nimănui să se atingă de ea 
— indiferent dacă este vorba de proprietate de stat sau de 
proprietate cooperatist-colectivistă. Grija pentru proprietatea 
socialistă este indisolubil legată de atitudinea socialistă față 
de muncă, de activitatea creatoare, mereu mai productivă, 
care să contribuie la dezvoltarea proprietății socialiste.

Dragostea față de muncă, de proprietatea obștească, înalta
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conștiință socialistă a tinerilor a dat naștere la adevărate 
acte de eroism. La bateriile de cocs ale Hunedoarei, din 
cauza unor împrejurări neprevăzute o locomotivă electrică 
era amenințată să fie complet distrusă de șuvoiul incan
descent a.1 cocsului. Luptînd cu flăcările, cu aburul fierbinte, 
tînărul Constantin Istrati, fără să se gîndească nici o clipă 
la el, a salvat locomotiva. A fost un act de curaj deter
minat de conștiința înaltă a omului pătruns de grija față de 
bunul poporului. Aceeași grijă față de proprietatea obștească, 
același simț al răspunderii pentru bunul obștesc i-a dat și 
lui Marin Cristea, tînăr colectivist în G.A.C. Gîrliciu-Hîrșova, 
tăria de a sta singur în baltă — patru zile și patru nopți, pen
tru a păzi și apăra cele 700 de oi încredințate lui de gospodă
ria colectivă. Tovarășii lui plecați după alimente nu au mai 
putut să se întoarcă din cauza viscolului, a stalurilor mari ce 
treceau pe Dunăre. Viscolul împingea turma mînînd-o ba spre 
mlaștină, ba spre apele Dunării. Și... oaia e oaie, sare una 
în baltă, sar toate după ea. Marin a început să dea ocol 
turmei căutînd oile în noapte cu palmele, sărind înaintea 
lor cu brațele deschise, împingîndu-le înapoi din spre partea 
unde le mînau vîntul și zăpada. Patru zile și patru nopți 
de luptă... A cincea zi, președintele G.A.C. și alți colectiviști 
l-au găsit pe tînăr ghemuit în mijlocul turmei. Bunul co
mun al întregii gospodării fusese păstrat intact, fără nici o 
pierdere.

Toate acestea și nenumărate alte exemple care se mai pot 
da, sînt o expresie a înaltei conștiințe socialiste a tineretului 
nostru, educat de partid în spiritul grijii pentru proprietatea 
socialistă.

Niciodată în trecut munca pașnică, creatoare a poporului 
romîn, integritatea teritoriului național și independența țării 
n-au fost atît de temeinic apărate ca azi. Forțele Armate ale 
R. P. Romîne, strîns unite, pe baza principiilor solidarității 
internaționaliste, cu armatele frățești ale celorlalte state 
participante la Tratatul de la Varșovia, reprezintă un scut 
de nădejde al securității lagărului socialist și al păcii.

Apărarea patriei este cea mai înaltă datorie a fiecărui 
tînăr, de aceea tînăra noastră generație consideră serviciul
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în rîndurile Forțelor Armate ale R.P.R. drept o îndatorire 
de cinste și onoare.

Armata R. P. Romîne este înconjurată cu dragoste de către 
întregul nostru popor. Pentru tineretul patriei noastre ziua 
încorporării în cadrul Forțelor Armate este o zi de sărbă
toare. Și aceasta pentru că armata constituie o adevărată 
școală de educare a tinerei generații. Timpul petrecut în rîn
durile Forțelor Armate dezvoltă la tineri dragostea față de 
patrie, devotamentul față de cauza partidului, curajul, disci
plina, vigilența. Din armată tinerii se întorc mai hotărîți 
să-și mărească eforturile, alătuiri de întregul nostru popor, 
in lupta pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de partiid.

Una din trăsăturile tînăruiui constructor al socialismului 
din patria noastră este respectarea organelor de stat, spriji
nirea activității acestora. Prin organele sale, statul nostru 
organizează și veghează la aplicarea întocmai a legilor. în 
această privință un rol deosebit îl au sfaturile populare — 
organe locale ale puterii de stat.

Expresie grăitoare a democratismului orînduirii noastre, 
în care puterea aparține celor ce muncesc, este faptul că 
deputății aleși, sînt — fără excepție — reprezentanții celor 
ce muncesc, aleși de ei din mijlocul lor — muncitori și co
lectiviști fruntași, intelectuali, femei, tineri, gospodari har
nici și pricepuți ai satelor și orașelor, activiști pe tărîm ob
ștesc. Prin alegerile de la 3 martie au fost investiți cu înalta 
încredere a alegătorilor peste 113 700 deputați în sfaturile 
populare comunale și 6 925 deputați în sfaturile populare ale 

■orașelor raionale.
Sfaturile populare îndrumă munca organelor administra

tive subordonate lor, conduc activitatea locală pe tărîm eco
nomic și cultural, asigură menținerea ordinei publice, res
pectarea legilor și ocrotirea drepturilor cetățenilor. Pe baza 
indicațiilor Congresului al III-lea al partidului s-au lărgit 
și mai mult atribuțiunile sfaturilor populare, a crescut în
semnătatea lor în activitatea economică și social-culturală. 
Tineretul nostru respectă și luptă pentru aplicarea în viață 
a hotărârilor și deciziilor comitetelor executive, ia parte ac
tivă la acțiunile întreprinse de acestea.
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în prevenirea și reprimarea oricăror încălcări ale norme
lor de conviețuire socialistă, ale legalității populare, un rol 
de seamă îl au organele de miliție, instanțele judecătorești și 
procuratura. Ele sînt chemate să apere regimul de demo
crație populară și cuceririle poporului muncitor ; asigură le
galitatea populară, proprietatea obștească și drepturile cetă
țenești. Caracteristic pentru tineretul nostru educat de 
partid, este respectarea acestor organe ale statului, spriji
nirea activității lor printr-o comportare civilizată, prin în
deplinirea conștiincioasă a tuturor îndatoririlor cetățenești.

Organizațiile U.T.M., împreună cu organele miliției, orga
nizează în mod festiv înmînarea buletinelor de identitate. 
Acest eveniment a fost transformat într-o adevărată sărbă
toare a celor de 14 ani. în numeroase adunări iau cuvîntul 
în fața tinerilor reprezentanți ai miliției noastre populare, 
ai procuraturii, ajutîndu-i pe tineri să cunoască mai bine le
gile statului, pentru a le putea respecta, pentru a putea ve
ghea ca nimeni să nu le încalce. In depistarea și prinderea 
celor care au încălcat legile statului — delapidatori, huli
gani, a celor ce au adus într-un fel sau altul vreun preju
diciu bunului obștesc, au încălcat grosolan normele de con
viețuire socialistă, organele de miliție, procuratură sau jude
cătorești, au avut în tineret întotdeauna un sprijin de 
nădejde.

în rîndul tineretului s-a dezvoltat un larg și puternic cu
rent de respectare conștientă a dispozițiilor legale care re
glementează relațiile sociale și stabilesc ordinea de drept, 
s-a născut și s-a dezvoiltat o opinie publică puternică, ostilă 
tuturor elementelor antisociale care nesocotesc sau încalcă 
aceste reguli.

Tineretul nostru, în covîrșitoarea sa majoritate, are în 
toate împrejurările vieții o comportare demnă, civilizată, 
plină de respect pentru generațiile vârstnice, o comportare 
modestă și cinstită. Și în această privință exemplele sînt 
nenumărate în fiecare colectiv de muncă sau învățătură, 
în fiecare oraș sau sat al patriei noastre.

Mai întîlnim totuși cazuri de nerespectare a regulilor de 
conviețuire socialistă și în rîndul unor tineri: lipsă de con-
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știinciozitate, necinste, atitudine înapoiată față de avutul 
obștesc, cazuri de huliganism etc. Asemenea manifestări sînt 
datorate rămășițelor vechilor mentalități și apucături din 
timpul orînduirii bazate pe exploatare.

Educația, convingerea sînt armele principale, calea cea 
mai justă pentru preîntâmpinarea oricăror încălcări ale 
regulilor de conviețuire socială. Ar fi însă ridicol să ne 
limităm la „convingere” ,cînd vedem un huligan maltra- 
tîndu-și victima, bătîndu-și joc de o femeie, provocînd o 
bătaie, deteriorînd sau jefuind bunul obștestc etc. împo
triva unor asemenea elemente, statul nostru democrait-popu- 
lar, prin organele sale (miliție, procuratură, instanțele jude
cătorești) ia măsuri corespunzătoare.

Normele morale fundamentale de conviejuire 
între oameni și însemnătatea lor în condițiile 

orînduirii noastre
în sensul larg al cuvântului, linia de comportare a unui 

tânăr cuprinde totalitatea cerințelor morale care au devenit 
pentru om o parte componentă a obiceiurilor și deprinderi
lor sale.

Tineretul nostru poartă un profund respect oamenilor 
muncii în vîrstă. El este conștient că zilele însorite pe care 
le trăiește astăzi se datoresc luptei eroicei noastre clase 
muncitoare care. în alianță cu țărănimea muncitoare, sub 
conducerea înțeleaptă a partidului, a răsturnat dominația 
claselor exploatatoare, a făurit puterea celor ce muncesc. 
Iată de ce tineretul manifestă un deosebit interes pentru 
cunoașterea trecutului de luptă al poporului, al partidului 
nostru. Chipurile eroilor comuniști și uteciști constituie pen
tru el pilde luminoase de patrioți înflăcărați, de slujitori 
devotați ai cauzei poporului muncitor.

De-a lungul întregii sale istorii, partidul nostru a avut de 
dus lupte deosebit de grele din care a ieșit mai puternic. 
Aceasta pentru că în fruntea acestor lupte au fost condu-
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cători marxiști-leniniști ieșiți din rîndurile clasei muncitoa
re, căliți în lupte grele, legați prin mii de fire de năzuințele 
oamenilor muncii de la orașe și sate, luptători revoluționari 
care și-au găsit cea mai bună întruchipare în conducătorii 
partidului nostru, in Comitetul său Central, în frunte eu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Imensa majoritate a tinerilor a început să cunoască viața 
abia în anii puterii populare, ea nu a cunoscut viața grea 
a oamenilor muncii din timpul regimului asupritor burghezo- 
mușieresc. Cunoscînd mai pe larg trecutul de luptă al po
porului nostru, lupta clasei muncitoare în frunte cu partidul 
comuniștilor împotriva exploatării și asupririi, pentru fău
rirea vieții noastre noi, cunoscînd mai bine realizările regi
mului democrat-popular, mărețele perspective deschise de 
partid poporului muncitor, tineretul prețuiește și mai mult 
cuceririle revoluționare ale oamenilor muncii, iubește cu și 
mai multă ardoare patria socialistă, dorește și mai mult să 
contribuie la înflorirea ei, fiind gata să o apere oricînd chiar 
ou prețul vieții.

Bogata experiență de viață, de muncă și luptă, a comu
niștilor, a oamenilor muncii mai în vîrstă, muncitori, țărani, 
intelectuali — constituie pentru tineretul nostru un nesecat 
izvor de învățăminte spre care se îndreaptă în permanență 
cu dragoste și respect.

în toate întreprinderile patriei noastre lucrează nenumă- 
rați muncitori mai în vîrstă, cu o înaltă calificare profesio
nală, cu o mare experiență. Lucrînd în producție alături de 
vîrstnici, în aceeași echipă sau brigadă, tinerii au posibili
tatea nu numai să-și însușească mai temeinic meseria, dar 
să-și și dezvolte trăsăturile proprii muncitorului înaintat, 
împletindu-se astfel experiența vîrstnicilor cu elanul tine
resc sînt îndeplinite și mai bine sarcinile trasate de partid.

Noua conștiință a celor ce muncesc, stăpânii și construc
torii noii societăți, se manifestă nu numai în muncă sau în
vățătură, ci și în toate împrejurările vieții — în societate, în 
familie, pe stradă, la distracție, în lăcașurile de cultură. Mo
rala comunistă cere oamenilor societății socialiste ca atît în 
viața personală cît și în cea obștească, socială, să respecte
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normele eticii noi, să lupte împotriva oricăror manifestări 
nedemne, care aduc prejudicii atît lor cît și celor din jurul 
lor, intereselor obștești. Tendința de a rupe viața personală 
de viața obștească constituie o rămășiță a mentalității bur
gheze. Tocmai de aceea organizației U.T.M. nu-i este indi
ferent felul cum își petrec tinerii noștri timpul liber, ce 
preocupări au, ce eroi de cărți le sînt prieteni apropiați și pe 
care ar dori să-i urmeze în viață, dacă muzica pe care o as
cultă le trezește sentimente omenești profunde și înălțătoare, 
sau se reduce doar la reacția spontană, de a lovi cu tocul 
pantofului dușumeaua, dacă ținuta lor îi definește ca pe 
niște oameni serioși sau nu. Bine, bine, să citim lucruri se
rioase, să ascultăm muzică serioasă, să ne îmbrăcăm serios, 
dar cu tinerețea cum rămîne ? — vor întreba unii. Greșesc 
profund cei ce-și închipuie pe tînărul zilelor noastre ca pe 
un ascet. El știe să-și trăiască tinerețea cu patos, cu dăruire, 
să muncească, să se cultive, să se distreze. Dar oare a te dis
tra în anii de tinerețe înseamnă să te dai în vînt după răc
netele unor așa-zise orchestre de jazz ? Sau un șir de acte 
acrobatice, de oirc, să însemne că... dansezi ? Twistul și alte 
asemenea „dansuri” nu face altceva decît să te irite, să 
încerce să te abrutizeze, să te golească de orice sentiment 
omenesc.

Adevărata tinerețe este frumoasă atunci cînd este trăită 
după normele moralei noastre, al cărei țel suprem este dez
voltarea^ omului, a personalității sale. In tot ceea ce face 
tînărul în timpul său liber, trebuie de aceea să urmărească 
dezvoltarea personalității sale, formarea gustului său, a unui 
orizont larg de cunoștințe.

A te comporta cuviincios, civilizat cu tovarășii din jur în
seamnă printre altele și a avea o comportare politicoasă. Și, 
ca toate celelalte cerințe ale comportării civilizate în socie
tatea noastră, politețea nu înseamnă un act formal, în spa
tele căruia se poate ascunde disprețul față de om, cum se în
tâmplă în societatea burgheză, ci exprimă respectul pentru 
demnitatea omului, atitudinea față de om ca față de un egal, 
ca față de un tovarăș în munca comună spre binele general, 
înțelegem de aici, că în condițiile acestea educarea tineretu
lui în spiritul cerințelor politeței contribuie Ia dezvoltarea
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respectului față de om. Vorbind despre politețe este cazul să 
amintim și unele lucruri mărunte. Să saluți tu primul un 
om mai în vîrstă : atunc' cînd stă de vorbă cu un bărbat 
sau o femeie mai în vîrstă, un tînăr, băiat sau fată, să nu 
șadă dacă interlocutorul său stă în picioare (el sau ea tre
buie să-i ofere locul) ; să nu stea într-o poziție neglijentă. Un 
tînăr politicos, băiat sau fată, cedează locul în tramvai sau 
autobuz unui om mai în vîrstă, îl lasă să treacă înainte, în 
caz de nevoie îl ajută să coboare. Și mai sînt zeci de alte 
cerințe care exprimă respectul față de cei vîrstnici, fața de 
oamenii din jur. Desigur, politețea nu se reduce numai la 
cele spuse pînă acum. De politețe este legată priceperea de 
a fi reținut și de a avea tact, adică de a ști să te stăpânești 
și de a ține seama de dorințele altor oameni. Este lipsă de 
tact atunci cînd cineva începe o discuție cu glas tare într-un 
loc unde oamenii nu vor să audă nici un fel de discuție (sală 
de lectură, spectacol etcj. sau cînd face zgomot în odaia sa 
fără să-i pese de vecini. în general, cînd, îngîmfat face ceea 
ce-i place fără să se gîndească că-i tulbură pe cei din jur 
etc. Și, în sfîrșit, vorbind despre legile de comportare civili
zată trebuie să menționăm cerința de a prețui timpul tău și 
al altora, cerința punctualității.

Organizației noastre revoluționare nu-i este indiferent mo
dul în care se comportă tînărul în societate, cum respectă 
acesta normele de conviețuire socialistă, legile statului nos
tru democrat-popular. Statutul Uniunii Tineretului Muncitor 
cere fiecărui utemist, fiecărui tînăr care aspiră spre această 
calitate „să fie cinstit, drept, modest și curajos, să-și însu
șească și să aplice în viață principiile moralei comuniste, să 
lupte împotriva beției, huliganismului și atitudinii netovără
șești față de femeie“. în acest spirit educă organizația noas
tră, condusă de partid, tînăra noastră generație,

Forja opiniei publice
Așa cum s-a apreciat la Congresul al III-lea al partidului, 

formarea conștiinței socialiste și lichidarea influenței și mo
ralei burgheze este o sarcină de lungă durată. ..Făurirea unei 
discipline noi In muncă — scria Lenin — făurirea unor for
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me noi de legături sociale între oameni, făurirea unor forme 
și metode noi de antrenare a oamenilor în muncă, aceasta 
este o muncă care necesită mulți ani și multe decenii“. 
Partidul nostru desfășoară o intensă activitate pentru dez
voltarea conștiinței socialiste și a noilor trăsături de compor
tare a oamenilor, pentru plămădirea omului nou, membru 
demn al societății socialiste. „Capătă o însemnătate tot mai 
mare judecata opiniei publice, a colectivității, formele ob
ștești de influențare a celor ce încalcă normele vieții sociale, 
de combatere a manifestărilor nesănătoase ale unor elemente 
înapoiate ale societății” — spunea tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la cel de-al III-lea Congres al partidului.

Pornind de la indicațiile Congresului partidului, Uniunea 
Tineretului Muncitor a dezvoltat în rîndul tineretului o mai 
largă opinie publică împotriva oricăror încălcări ale norme
lor de conviețuire socialistă. Dacă un tînăr muncitor sau co
lectivist, un elev sau student încalcă una din normele de 
conviețuire socialistă a societății noastre, evident prin fapta 
sa el s-a dovedit a fi purtătorul unor mentalități vechi, pri
zonierul unor stări de spirit burgheze, mic burgheze, una
nim condamnate și urîte de popor. Colectivitatea nu poate 
să rămînă indiferentă.

S-a încetățenit în activitatea colectivelor noastre dezbate
rea și luarea de poziție publică, fermă, împotriva oricăror 
abateri de la normele de conviețuire socialistă.

...La începutul unei asemenea dezbateri care a avut loc la 
Uzinele „Timpuri noi“ primul care a luat cuvîntul a fost 
maistrul Dumitru Zamfir. — Sînt strungar din 1927 — spunea 
el. îmi crește inima cind văd tinerii din întreprinderea 
noastră muncitori de nădejde, entuziaști. Dar Ia acești doi 
tineri din fața noastră privesc cu amărăciune. Nu știu să 
prețuiască mașinile moderne ce le-au fost date în primire, 
nu ascultă de sfatul colectivului, își încalcă îndatoririle. îmi 
aduc aminte că. în trecut, pentru o lipsă sau întârziere de la 
lucru te pomeneai concediat sau cu salariul ciuntit la ju
mătate. Amenzile curgeau... Nu numai tinerii, dar și mun-
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citorii vîrstnici, care erau de față, ascultau cu luare aminte 
cuvintele meșterului Zamfir. Mulți dintre ei revedeau atelie
rele mizere, mașinile vechi, oamenii trudind din greu, ore 
lungi, la ele. Totul era al patronului : atelierele și mașinile 
rudimentare, vilele luxoase din preajma uzinelor sau cele 
din străinătate, forța de muncă a oamenilor și banii, totul. 
— Astăzi, continuă meșterul Zamfir, trăim timpuri noi. Peste 
tot poporul e stăpîn. Iată de ce sîntem pătrunși de dragoste 
fierbinte pentru munca noastră dînd dovadă de disciplină 
socialistă liber consimțită. Și privirea lui căzu grea, mustră
toare pe chipurile celor doi tineri strungari: Mircea Țiplea 
și Emil Eretici. — Mă întreb — continuă meșterul — de la 
cine dintre noi ați învățat să lipsiți nemotivat de la lucru, să 
părăsiți neînvoiți locul de muncă, să întîrziați peste ora de 
începere a programului, să vă neglijați mașinile ?

Erau de față aproape 100 de oameni. Muncitori vîrstnici 
sau foști colegi de școală. Cu toții și-au propus să facă un 
lucru temeinic : să recîștige pentru colectiv doi oameni. Ală
turi de ei timp de cîteva ore au fost martori la discuții și 
părinții celor doi tineri, invitați la adunare. De atunci nu a 
trecut prea mult timp. Suficient însă pentru ca astăzi maiș
trii celor doi strungari să sublinieze succesul: „A fost greu, 
dar am cîștigat doi oameni. Sînt de nerecunoscut“.

Tot colectivul este cel ce l-a ajutat pe Ioan Stanoiev de la 
Uzinele mecanice din Timișoara, care absenta, lucra uneori 
de mântuială, să se numere astăzi printre cei evidențiați în 
întrecerea socialistă ; pe Petre Măcioșcă de la Uzinele „Vic
toria“ din Calan să stăpânească mai bine meseria pentru a 
realiza numai produse de calitate. Și în această privință se 
mai pot da multe exemple.

Probleme privind profilul moral politic al tînăruiui zilelor 
noastre, atitudinea sa față de muncă, în societate, disciplina 
în producție etc. — sînt deseori dezbătute în adunările ge
nerale U.T.M. cu o mare eficacitate educativă. O influență 
pozitivă în educarea tinerilor au avut-o și acele adunări or
ganizate la nivelul orașelor Iași, Onești, Tg. Mureș, Brăila, 
în orașele din regiunea Suceava ca și în numeroase alte 
orașe din țară. Faptul că de fiecare dată s-au dat exemple
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concrete a contribuit la creșterea combativității colectivului 
iar pe cei în cauză i-au ajutat să înțeleagă că au greșit. Zilele 
acestea au avut loc în școli adunări generale U.T.M. în care 
s-au dezbătut pe larg atitudinea elevilor față de învățătură, 
problema disciplinei școlare. în aceste adunări s-a luat po
ziție fermă împotriva celor ce încalcă normele școlare, ne
glijează principala lor îndatorire — învățătura, manifestînd 
astfel lipsa de respect și răspundere față de școală, de pro
fesori.

Crescuți de partid într-un climat de sănătate morală, de
prinși să-și consacre toate energiile poporului și patriei so
cialiste, tinerii, în uriașa lor majoritate, înțeleg să nu îngă
duie în preajma lor manifestările vechilor moravuri bur
gheze.

★
Sub conducerea partidului, prin întreaga sa activitate, 

Uniunea Tineretului Muncitor a dezvoltat și dezvoltă la tî
năra generație a patriei noastre asemenea trăsături politice- 
morale ca devotamentul nețărmurit pentru cauza Partidului 
Muncitoresc Romîn, pentru fericirea poporului nostru, dra
gostea fierbinte pentru patria socialistă, sentimentele nobile 
ale internaționalismului proletar, înalta responsabilitate față 
de proprietatea socialistă ; cinstea, sinceritatea, spiritul de 
ajutor tovărășesc, respectul față de familie ; combativitatea 
și intransigența necruțătoare față de orice influență și ma
nifestare a ideologiei burgheze, față de dușmanii socialismu
lui ; l-a educat în spiritul respectării normelor de conviețuire 
socialistă.

Partidul a dat generației noastre idealurile comunismului 
— societate în care generația tânără va avea fericirea să tră
iască. Partidul ne învață să muncim și să trăim demn, în 
chip socialist, să tindem mereu spre perfecționarea morală, 
să punem toată energia și capacitatea noastră în slujba cau
zei mărețe a socialismului și comunismului. A trăi și a munci 
ân numele acestor idealuri de viață, a lupta cu toată energia 
anilor tineri pentru împlinirea lor este o bucurie ce dă mâi
nilor și minților noastre puteri înzecite.
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La muzeul regional Oltenia din Craiova a fost deschisă 
de curînd o expoziție permanentă de științele naturii. Elevi 

din localitate vizitează noua expoziție.

Vizitele secretarului general al 0. y. U„ U Thant

Cu prilejul aniversării 
eliberării Cehoslovaciei

Cu prilejul celei de-a 18-a a- 
niversări a eliberării Cehoslo
vaciei de sub jugul fascist, pos
turile noastre de radio trans
mit, între 6 și 12 mai, o săptă- 
mînă a culturii cehoslovace.

Programele muzicale ale a- 
cestei săptămîni cuprind lu
crări de Smetana. Dvorak, 
Iosef Suk, Viteslav Novak, Jiri 
Pauer, Petr Eben, muzică din 
opere, muzică populară și de 
dans.

în cadrul emisiunilor litera
re vor fi difuzate fragmente 
din cartea „Reportai cu ștrean
gul de gît’’ de Iulius Fucik și 
din alte lucrări literare ceho
slovace, precum și „Peripețiile 
bravului soldat Svejk“, drama
tizare după Hasek.

★
Luni seara a avut loc la Ci-

Semnarea unei înțelegeri de colaborare

Luni la amiază a avut loc 
semnarea noilor înțelegeri de 
colaborare între Comitetul de 
radiodifuziune și televiziune 
din R.P. Romînă si Radiodifu
ziunea si Televiziunea ceho
slovacă.

Documentele au fost semnate 
din partea romînă de Ion Pas, 
președintele Comitetului de 
radiodifuziune si televiziune 
din R.P. Romînă. iar din par
tea cehoslovacă de Karel Hof- 
fmann,1 directorul general al 
Radiodifuziunii cehoslovace și

INFORMAȚII
La Invitația grupului E.N.I., 

(Societatea petroliferă italiană 
de stat) luni dimineața a ple
cat în italia Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, împreună 
cu Gogu Rădulescu, ministrul 
comerțului exterior, Mihail 
Florescu, ministrul industriei 
petrolului și chimiei, și Sergiu 
Bulgacoff, prim-vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Pla
nificării.

® Revenind în București, 
delegația Municipalității ora
șului Aarhus din Danemarca,

-------9-------

Vizita delegației 
compozitorilor sovietici
După cum s-a mai anunțat, o 

delegație a Uniunii Compozito
rilor din U.R.S.S., alcătuită din 
compozitorii Tihon Hrennikov, 
prim-secretar al Uniunii Compo
zitorilor din U.R.S.S., Dmitri Ka- 
balevski, Aram II aciaturian, Na- 
zib Jiganov, Eduard Mirzoian, 
yiktor Bieții, David Gherșfeld, 
Piotr Savințev și Elena Groșeva, 
redactoi-șef al revistei „Soviet- 
skaia Muzika” ne vizitează țara 
la invitația Uniunii Compozitori
lor din R. P. Romînă.

Luni dimineața, la sediul Uni
unii compozitorilor < 
Romînă, a început un schimb de 
păreri între compozitorii sovie
tici fi compozitori romîni, în 
probleme ale creației muzicale. 
Au luat parte compozitorii Ion 
Dumitrescu, prim-secretar al Uni
unii compozitorilor, Alfred Men- 
delsohn, secretar al uniunii, Mi
hail Jora, Ion Chirescu, Ludovic 
Feldman, Zeno Vancea, Gherase 
Dendrino, Gii, Dumitrescu, Matei 
Socor, Hilda Jerea, Tudor Cior- 
tea, Dumitru Bugliici, Diamandi 
Gheciu, Anatol Vieru, Tiberiu 
Olah, Sergiu Sarchizov, Laurențiu 
Profeta, Pascal Bentoiu, Teodor 
Bratu, Doru Popovici, Adrian 
Rațiu, Vasile Popovici (Iași), 
Eugen Cuteanu (Timișoara), Li- 
viu Comeș (Cluj), Zoltan Aladar 
(Tg. Mureș) și alții.

Conducerea Uniunii Compozi
torilor din R. P. Romînă a feli
citat cu acest prilej pe compozi
torii sovietici Tihon Hrennikov, 
și Dmitri, Kabalevski cu prilejul 
primirii recente a titlului de ar
tiști ai poporului din U.R.S.S.

De la sosirea lor în Romînia 
compozitorii sovietici au vizitat 
Capitala și au asistat la un con
cert al Filarmonicii de stat din 
Cluj prezentat în i 
R. P. Romîne și la 
al Teatrului de 
Compozitorilor 
nă a oferit un 
oaspeților.

I
I

editti Uni- B 
din R. P. I

I
I
I
I 
!
I
I
I
I

_ ...... I
sala Palatului a
i un spectacol 1 

operetă. Uniunea 
din R. P. Romi- I 
dejun în cinstea s

i( Agerpres)
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dinnematograful „Republica“ 
Capitală un spectacol de gală 
cu filmul artistic cehoslovac 
„Frații“, organizat cu prilejul 
celei de-a 18-a aniversări a e- 
liberării Cehoslovaciei de sub 
jugul fascist.

Regizorul Lucian Bratu de 
la Studioul cinematografic 
„București“ a prezentat publi
cului spectator delegația de 
cineaști cehoslovaci formată 
din dramaturgul dr. Jan Mi- 
nac, conducătorul delegației, 
Andrej Lettrich, regizorul fil
mului și artistă Eva Chalupova 
sosiți în țara noastră cu acest 
prilej.

A rulat apoi filmul artistic 
„Frații“ realizat după nuvela 
lui Petr Vilemnitcky, care s-a 
bucurat de succes.

(Agerpres)

Adolf Hradecky, directorul ge
neral al Televiziunii ceho
slovace.

Au fost de fată reprezentanți 
ai Radioteleviziunii romîne, 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe.

Au fost de asemenea pre- 
zenți Jaroslav Sykora, amba
sadorul R.S. Cehoslovace în 
R.P. Romînă și membri ai 
ambasadei, precum și membrii 
delegațiilor cehoslovace.

\ (Agerpres)

condusă de Robert Svane 
Hansen, a vizitat în cursul zi
lei de luni Muzeul satului, 
unități spitalicești și noi car
tiere de locuințe din Capitală.

• în sala Palatului R. P. 
Romîne a avut loc luni seara 
spectacolul „Indonezia, țara 
celor trei mii de insule, în cîn- 
tece și dansuri“, prezentat de 
un grup de artiști indonezieni 
care ne vizitează țara.

• La muzeul din Piatra 
Neamț s-a deschis o expoziție 
de grafică oare înfățișează epi
soade din lupta și realizările 
poporului nostru sub conduce
rea partidului.

• Colectivul Teatrului de o- 
peră din Cluj a prezentat luni 
seara un spectacol cu opera 
„Traviata", la care și-au dat 
concursul soprana Liliana 
Rossi-Pirino și tenorul Anto
nio Pirino din Italia.

(Agerpres)
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inviață a tineretului nostru 
anii socialismului ?

— Distanța în timp. între 
generația mea și a tinerilor 
care astăzi trec pragul matu
rității, este de vreo douăzeci 
și cinci de ani. în ceea ce pri
vește, însă, posibilitățile de 
dezvoltare pe care le-am avut 
noi și pe care le are generația 
tînără, distanța este de nemă
surat. E distanța de la nimic, 
la tot ce-ți dorești. Eliberați 
de urgia și de spaima zilei 
de mîine, tinerii patriei noa
stre își pot clădi, astăzi, viața 
așa cum merită s-o trăiești. 
Nu arunc la întîmplare cuvin
te mari, uriașele prefaceri re
voluționare petrecute la noi 
au creat tineretului podul de 
intrare într-o viață de muncă 
și creație, în civilizația socia
listă. Să exemplific. în Să- 
veni existau, pînă în anii re
gimului nostru, vreo zece cîr- 
ciumi și o singură școală. In- 
vățămîntul era obligatoriu 
prin lege, dar practic, era im
posibil de înfăptuit — în două 
săli de clasă, orice ai face, 
n-ai cum să înghesui peste 500 
de copii. Dreptul la învățătură 
impune și condiții de învăță
tură. Astăzi avem patru școli 
în care activează aproape trei
zeci de cadre didactice, iar la 
toamnă vom da în folosință și 
școala de 8 ani, cu opt săli de 
clasă, laborator, muzeu. Anual, 
jumătate din absolvenții cla
sei a șaptea pleacă mai de
parte la școli medii sau la 
școli profesionale. în trecut, 
subliniați această chestiune,

Luni după-amiază secretarul 
general al O.N.U. a făcut o vi
zită la Universitatea București. 
El a fost însoțit de Mircea Ma
lița, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, si Mihail Ha- 
șeganu, reprezentantul perma
nent al R.P. Romîne la O.N.U.

Un mare număr de studenți, 
membrii Consiliului științific 
al universității — academicieni, 
șefi de catedră, profesori uni
versitari — l-au salutat pe 
oaspete cu multă căldură. Ti
nere si tineri, în costume na
ționale, i-au oferit flori.

La apariția oaspetelui în 
aula universității, cei prezenți 
■— oameni de știință si cultură, 
studenti romîni si străini — 
i-au făcut o caldă manifestație 
de simpatie. In prezidiu au 
luat loc U Thant, Ilie Murgu- 
lescu. președintele Academiei 
R. P. Romîne. Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, Ștefan Bălan, ministrul 
învățămîntului. academicienii 
Athanase Joja, Boria Hulubei 
șt Andrei Oțetea, profesorii 
universitari Jean Livescu și 
Traian Ionașcu, Pe fundalul 
scenei era înscrisă. în limbile 
romînă și engleză, urarea : 
Trăiască pacea si prietenia în
tre popoare I”, încadrată de 
drapelele R. P. Romîne și 
O.N.U.

Luînd cuvîntul, prof. univ. 
Jean Livescu, adjunct al mi
nistrului învățămîntului, rec
torul Universității București, 
a urat bun sosit oaspetelui și 
a prezentat personalitatea se
cretarului general al O.N.U. 
Vizita în țara noastră a Exce
lenței sale U Thant — oferă 
Universității din București 
prilejul de a-și exprima înalta 
sa apreciere pentru un emi
nent om de cultură și militant 
politic al patriei sale, pentru 
un înalt reprezentant al 
O.N.U., organizație menită să 
contribuie la înfăptuirea idea
lurilor de pace și colaborare 

Cuvîntul președintelui 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne, 

Gheorghe Gheorghiu-Dej
(Urmare din pag. I)

un rol de

satisfacție 
am între- 
într-o se-

meiate pe principiile coexis
tenței pașnice, cooperării re
ciproc avantajoase și priete
niei între popoare. In acest 
sens, contactele personale și 
vizitele între conducătorii di
feritelor state joacă 
seamă.

îmi amintesc cu 
de vizita pe care 
prins-o anul trecut 
rie de state din Asia, printre 
care și în Birmania, patria 
oaspetelui nostru U Thant. Am 
avut prilejul de a cunoaște 
mai îndeaproape harnicul și 
talentatul popor birman. de 
care poporul romîn, în ciuda 
distanței geografice mari, este 
legat prin relații de sinceră 
prietenie și colaborare multi
laterală.

Excelență,
Organizația Națiunilor Unl- 

este chemată să aducă ote

Cuvîntul secretarului general 
al 0. N. U •I U Thant

(Urmare din pag. I)

o
u-

oamenilor. Nu poate exista 
pace durabilă atît timp cît 
nele popoare sînt sărace. Așa 
că una din principalele funcții 
ale O.N.U. este aceea de ridi
care a nivelului economic al 
popoarelor.

A treia funcție 
lor Unite 
popoarele din robia coloni
ală. Acesta a fost scopul in
stituirii Consiliului de tutelă, 
chiar în momentul elaborării 
Cartei O.N.U. Sarcina de a 
lichida colonialismul va con- 

a Naț,uni- 
este de a elibera

superi- 
erau

și la 
zoo-

doar trei inși din satul nostru 
au absolvit institute 
oare — și bineînțeles, 
toți băieți de bani gata.

Socialismul, impune ca 
sate, în agricultură, în 
tehnie, pomicultură etc. să lu
creze oameni înarmați cu cu
ceririle științei moderne de 
lucrare a pămîntului. Tinere
tul din agricultură — și mă 
voi referi din nou la gospodă
ria colectivă din Săveni — are 
asigurate toate condițiile pen
tru o calificare profesională de 
înaltă ținută : cursuri la care 
predau ingineri agronomi, bi
blioteci însumînd mii de vo
lume, școli speciale cu durată 
scurtă. Ciobaniț de la noi, și 
îngrijitorii de animale, știu să 
trateze vitele bolnave aproa
pe la fel de bine ca și tehni
cienii veterinari. Cartea a pă
truns pe polițele din toate ca
sele, săgeata antenei de radio 
face pereche cu a televizoru
lui pe multe acoperișuri, la 
căminul cultural, filmul se 
schimbă de trei ori pe săptă- 
mînă, iar pe perete, locul ca
lendarului de bîlci, spoit ca o 
brezorie, l-a luat un tablou 
care îhcîntă ochiul. Bună
starea a trezit în omul cîmpiei 
simțul frumosului, mai fiecare 
tînăr de la noi activează într-o 
formație artistică — revoluția 
i-a înlesnit înțelegerea artei 
— și din cînd în cînd se insta
lează comod pe bancheta 
mionului și, după două 
suri, coboară la intrarea 
teatru unde e primit cu 
goste și unde, cîteodată, 
treptele scenei ca să se produ
că el însuși în fața publicului. 
Vă spuneam la început că al-

ca- 
cea- 
unuî 
dra- 
8uîe

La Universitatea București
internațională. în continuare, 
vorbitorul a relevat bogata ac
tivitate pedagogică, publici
stică și politică a lui U Thant.

Subliniind că politica ex
ternă a țării noastre este o- 
rientată spre sprijinirea tutu
ror acțiunilor menite să con
solideze pacea și colaborarea 
internațională, Jean Livescu a 
arătat că ea este expresia 
năzuințelor întregului nostru 
popor care își consacră forțele 
construcției economice și cul
turale, și dorește să trăiască în 
pace și prietenie cu toate po
poarele lumii. Oamenii de ști
ință și cultură, întreaga inte
lectualitate, își fac o datorie 
de onoare înarmînd tineretul 
patriei noastre cu toate cuce
ririle științei și tehnicii, edu- 
cîndu-1 în spiritul unui 
profund atașament pentru 
cauza nobilă a ridicării nive
lului de viață material și spi
ritual al poporului, pentru 
cauza păcii și solidarității cu 
lupta pentru progres a uma
nității.

Întîmpinat cu puternice a- 
plauze, U Thant și-a început 
cuvîntul prin a arăta emoția 
pe care o resimte ca vechi pe
dagog în mijlocul studenților 
și profesorilor Universității 
din București. Referindu-se la 
marile probleme care con
fruntă astăzi omenirea, se
cretarul general al O.N.U. 
a arătat că efortul său 
permanent a fost acela de a 
realiza, prin intermediul Na
țiunilor Unite, o înțelegere 
mai bună între popoare, con
form obiectivului principal al 
Cartei — salvarea popoarelor 
și națiunilor lumii de calami
tățile războiului.

U Thant a arătat în conti
nuare că el este adeptul ideii 
că Organizația Națiunilor Uni
te trebuie să se transforme 
într-un instrument eficient de 
realizare a înțelegerii inferna

contribuție însemnată la rea
lizarea cerințelor vitale ale 
umanității, la folosirea resur
selor materiale ale planetei 
noastre și a energiei creatoare 
a omenirii, în scopul asigură
rii păcii, libertății și prospe
rității popoarelor.

Noi, în Romînia, urmărim 
cu interes eforturile îndrep
tate spre înțelegere și colabo
rare internațională, pe care 
dv. le depuneți în calitate de 
Secretar general al Organiza
ției Națiunilor Unite. Misiu
nea dv., importantă și de mare 
răspundere, se bucură de în
treaga noastră atenție.

Vă propun să ridicăm un 
toast în cinstea înaltului nos
tru oaspete, pentru sănătatea 
sa personală și a familiei sale, 
pentru succese în activitatea 
sa de mare răspundere pe care 
o desfășoară.

Pentru pace în întreaga 
lume 1 

tinua să rămînă una din func
țiile principale ale O.N.U.

Sînt fericit să constat că dele
gația romînă la O.N.U., guver
nul romîn, au ajutat foarte 
mult la atingerea acestui o- 
biectiv fundamental. De ase
menea, doresc să remarc aici 
cu mare satisfacție contribuția 
importantă a Romîniei la fon
dul de asistență tehnică. Anul 
acesta guvernul romîn a du
blat contribuția sa la acest 
fond în comparație cu anul 
trecut.

Permiteți-mi să propun un 
toast pentru sănătatea Exce
lenței voastre, pentru guver
nul și poporul romîn.

tădată, ca argat, mînam boii la 
roată pînă amețeam. Mergeam 
și lumea se rotea cu mine. Mă 
întrebam uneori dacă dincolo 
de cercul acela rotitor se mai 
află ceva ? Sau ce oameni sînt 
dincolo de zare ? Nu puteam, 
n-aveam cum să-mi închipui. 
De o perioadă lungă de ani, ti
nerii din gospodăria noastră 
fac excursii, în fiecare vară, 
cu camioanele prin regiunile 
cele mai pitorești ale patriei și 

(Marik răspunderi.
ak Ïinerti generații

prin marile centre ale indu
striei noastre socialiste. Lu
crurile acestea se înscriu și 
ele ca însemnate cîștiguri ala 
vieții noi.

— Cîteva gînduri despre ti
nerii pe care-i cunoașteți din 
muncă, din viață. Ați desprins, 
pe baza observațiilor persona
le, trăsături caracteristice co
mune tinerei generații ?

— Mi-e greu să mă opresc 
la unii anume. Sînt mulțî și 
mulți îmi sînt prieteni și lu
crează bine. Uitîndu-i pe unii, 
s-ar supăra.

— Tocmai pe aceștia vă rog 
să-i lăsați deoparte.

— Atunci, notați : Constan
tin I. Minea, Stoica Trestianu, 
Aurica Ungureanu, Ion M. R. 

ționale, să devină o forță ade
vărată a păcii.

Vorbitorul s-a referit mal 
departe la marile obiective ale 
O.N.U., pe care le-a definit ca 
fiind menținerea păcii, bună
starea economică a tuturor 
popoarelor, eliminarea colo
nialismului de pe fața pămîn
tului.

In legătură cu activitatea 
concretă a O.N.U. în aceste 
domenii, secretarul genera] a 
menționat o serie de acțiuni ale 
Națiunilor Unite pentru înlă
turarea unor focare de primej
dii în unele părți ale lumii, 
pentru dezvoltarea economică 
și socială a unor state mem
bre, ca și pentru grăbirea 
procesului de eliberare a po
poarelor dependente. Expri- 
mîndu-și bucuria în legătură 
cu dorința poporului romîn de 
a transforma întreaga zonă 
balcanică într-o zonă lipsită 
de arme nucleare, U Thant a 
subliniat importanța tendinței 
care se manifestă în diferite 
regiuni ale lumii pentru cre
area de zone denuclearizate.

Semnalînd faptul că în rela
țiile internaționale se mai ma
nifestă încă teamă și suspiciu
ne, U Thant s-a pronunțat în 
favoarea creării unei atmosfe
re de încredere. Ceea ce este 
necesar în această a doua ju
mătate a secolului XX este o 
înțelegere mai bună între sta
te, pe baza filozofiei coexisten
tei pașnice. Numai pe baza 
concepției coexistenței pașni
ce, a subliniat vorbitorul, o- 
menirea va putea astăzi conti
nua să înainteze spre reali
zarea păcii.

In continuarea expunerii 
sale, secretarul 
O.N.U. ă relevat 
realizării în zilele 
unei îmbinări strînse în pro
cesul de educație între dezvol
tarea intelectuală a tineretu
lui și cultivarea calităților 
morale și spirituale.

Mulțumind din nou pentru 
ospitalitatea ce îi este acorda
tă, U Thant i-a asigurat pe cei 
prezenți că eforturile lui per
manente vor fi și mai departe 
îndreptate spre întărirea înțe
legerii internaționale și a pă
cii, spre realizarea scopurilor 
și aspirațiilor Cartei O.N.U.

în încheierea vizitei a avut 
loc o discuție prietenească în
tre U Thant și membrii con
ducerii Ministerului învăță- 
mîntului și ai Consiliului știin
țific al universității. Secreta
rul general al O.N.U. a sem
nat în cartea de onoare a uni
versității.

general al 
importanta 
noastre a
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Vlad. Cel dintîi lucrează în 
brigada de cîmp, e sufletul 
brigăzii de agitație și fotbalist 
fără vocație din care cauză, în 
ultima vreme, a anunțat că 
trece la organizarea „gale
riei“. Ceea ce respect la el este 
puterea de muncă, interesul 
pentru treburile obștești ale 
comunei și setea lui de a cu
noaște. Tinerețea este epoca 
frămîntărilor, a căutărilor. Mi
nea, nu știu dacă e bine spus, 

muncind, face creație. îl pa
sionează toate lucrurile. El 
spune că tractorul, îngrășă- 
mintele, ploaia nu pot singure 
să asigure creșterea plantei, e 
nevoie de mintea și mîinile o- 
mului care s-o ajute, să-i în
lesnească împlinirea. Și echipa 
lui scoate totdeauna o recol
tă bună. Acum, cu toate că-i 
în brigada de cîmp, îl preocupă 
problema încrucișării plante
lor. A citit pe undeva o infor
mație că un inginer agronom 
a încrucișat roșia cu ardeiul 
gras și a obținut o roșie goa
lă pe dinăuntru, bună de um
plut — și vrea să încerce și eL 
La fel și Stoica Trestianu. 
Ceilalți tineri pe care i-am 
numit lucrează cu toții în sec-

lii regiunea Ploiești
în cea de-a doua zi a vizitei 

șale oficiale în țara noastră, 
U Thant, secretarul general al 
O.N.U., a făcut o călătorie în 
regiunea Ploiești. Oaspetele a 
fost însoțit de Mircea Malița, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, și de Mihail Hașe
ganu, reprezentantul perma
nent al R. P. Romîne la O.N.U.

Primul popas a fost făcut la 
Uzinele constructoare de uti
laj petrolier „1 Mai“. Pe fa
țada uzinelor era înscrisă în 
limbile romînă și engleză u- 
rarea „Bine ați venit !“. Oas
petele a fost întîmpinat de 
Constantin Tuzu, ministrul 
metalurgiei și construcțiilor 
de mașini, Gheorghe Stan, pre
ședintele sfatului popular re
gional, și Gheorghe Marusi, 
președintele sfatului popular 
orășenesc, de conducători ai 
uzinelor și de numeroși mun
citori.

în sala de oaspeți, secretarul 
general al O.N.U. a fost infor
mat pe larg de Nicolae Popa, 
directorul general al între
prinderii, asupra istoricului 
dezvoltării uzinelor și asupra 
actualei producții de utilaj pe
trolier. Cu prilejul convorbirii 
Care a avut loc aici, cît și în 
timpul vizitării unor secții ale 
uzinelor, oaspetele a manifes
tat un interes deosebit pentru 
procesul de producție, pentru 
condițiile de lucru și de viață 
ale muncitorilor ; el a pus nu
meroase întrebări referitoare 
la felul cum sînt rezolvate u- 
nele probleme tehnice, cum se 
asigură pregătirea cadrelor și 
creșterea calificării acestora, 
în continuare, oaspetelui i-au 
fost arătate spitalul, creșa și 
grădinița de copii, clubul, ci
nematograful și alte construcții 
social-culturale. Apoi, pe pla
toul general de montaj, spe
cialiștii uzinelor au făcut o de- 
mostrație de ridicare a insta
lației de foraj 4 Ld, operație 
care a fost urmărită cu vie a- 
tenție.

în cartea de onoare a uzi
nelor, U Thant a înscris cu
vinte de mulțumire pentru a- 
mabilitatea conducătorilor și 
muncitorilor uzinei care i-au 
arătat multe lucruri interesan
te și pline de învățăminte în 
legătură cu activitatea lor, u- 
rîndu-le totodată noi succese 
în muncă.

în amintirea acestei vizite, 
secretarului general al O.N.U. 
i-a fost oferită în dar macheta 
instalației de foraj 4 Ld.

Apoi, într-o mașină deschisă, 
oaspeții au trecut prin centrul 
orașului Ploiești, unde au 
schimbat saluturi prietenești 
cu sutele de ploieșteni care 
l-au întîmpinat cordial pe în
tregul parcurs. Aceeași primi
re plină de simpatie i-a fost 
făcută în satele prin care a 
trecut, în drum spre Valea Că
lugărească, numeroși locuitori 
ieșindu-i în întîmpinare cu 
flori.

La stațiunea experimentală
(Agerpres) de cercetări horti-vitlcole de
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torul zootehnic și au cel mal 
scăzut procent de mortalitate. 
Anul trecut, Vlad, care e mul
gător. a reușit, hrănind ani
malele la timp și conform în
drumărilor inginerului și 
brigadierului zootehnic, să ob
țină de la fiecare vacă dată în 
seama lui cîte două sute litri 
de lapte mai mult decît cei
lalți tovarăși din sector. Prin
cipala trăsătură caracteristică 
a generației tinere, găsesc că 

este atașamentul ei nețărmurit 
față de politica partidului no
stru. Tinerii din comuna noa
stră ne-au fost ajutoare de 
nădejde în perioada colectivi
zării ; umărul lor, răbdător la 
greu, l-am simțit în fiecare 
moment. Știți, desigur, că în 
urmă cu cîțiva ani, problema 
dezvoltării sectorului zooteh
nic era una dintre cele mai 
spinoase. Mai nimeni nu voia 
să se angajeze îngrijitor și 
mulgător. „Nu m-am înscris 
în gospodărie ca să mă atîrn 
de coada vacii“. Se considera 
— veche meteahnă țărănească 
dispărută astăzi cu totul — că 
a munci ca îngrijitor de vaci 
e o rușine. Am apelat la ti
neri și ei au înțeles că dezvol- 

la Valea Călugărească, oaspe
tele a fost salutat de Eugen 
Alexe, vicepreședinte al Con
siliului Superior al Agricultu
rii, președintele Comitetului 
național F.A.O. (organizație 
specializată a O.N.U.), și de 
Constantin Marin, președintele 
Consiliului agricol regional- 
Ploiești. Directorul stațiunii, 
Iuliu Laszlo, a dat ample ex
plicații asupra activității de 
cercetare și de producție a vi
nului, asupra soiurilor de stru
guri ce se cultivă la Valea Că
lugărească, după care 
vizitat combinatul de 
cație.

Coloana mașinilor 
s-a îndreptat apoi spre Buftea.

a fost 
vinifi-

oficiale

Dejun oferit 
de ministrul 

afacerilor externe
Duminică la amiază, minis

trul afacerilor externe al R.P. 
Romîne, Corneliu Mănescu, a 
oferit un dejun la Palatul de la 
Buftea în cinstea secretarului 
general al O.N.U., U Thant.

La dejun au luat parte Gogu 
Rădulescu, ministrul comerțu
lui exterior, Constantin Tuzu, 
ministrul metalurgiei și cons
trucțiilor de mașini, Ilie Mur- 
gulescu, președintele Acade
miei R.P. Romîne, Mircea Ma- 
lița, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Jean Lives- 
cu, adjunct al ministrului în- 
vățămîntului, Eugen Alexe, vi
cepreședinte al Consiliului Su
perior al Agriculturii, Traian 
Ionașcu, președintele Asocia
ției pentru națiunile unite din 
R.P. Romînă, precum și Mi
hail Hașeganu, reprezentantul 
permanent al R.P. Romîne la 
O.N.U. Au luat parte, de ase
menea, secretarul personal al 
lui U Thant, Donald Thomas, 
și atașatul său de presă, Ram- 
ses Nassif.

In timpul dejunului, Corne
liu Mănescu și U Thant au 
rostit toasturi.

Exprimîndu-și bucuria de 
a-1 avea ca oaspete pe secre
tarul general al O.N.U., mini
strul afacerilor externe al 
R.P. Romîne a subliniat înalta 
apreciere care se acordă misi
unii de mare răspundere a lui 
U Thant.

Declarînd că este convins 
vizita secretarului general 
O.N.U. în R.P. Romînă 
oferi acestuia prilejul de 
noaște mai îndeaproape 
zările poporului romîn, 
rațiile sale de pace, 
Mănescu a toastat în sănătatea 
lui U Thant.

Răspunzînd, secretarul ge
neral al O.N.U. a mulțumit cu 
căldură pentru primirea ospi
talieră ce i-a fost făcută, ară- 
tînd că a așteptat cu mult in
teres vizita în Romînia.

El a urat poporului romîn 
un viitor fericit și succese în 
eforturile sale pentru reali
zarea înțelegerii internaționa
le, pentru cauza păcii.

Dejunul s-a desfășurat 
tr-o atmosferă cordială.

îi

că 
al 
va 

a cu-
reali- 
aspi- 

Corneliu

în-

tarea ramurilor anexe e în fo
losul gospodăriei și al satului, 
începutul ei I-au făcut, și 1-âu 
făcut bine. Exemplele se pot 
înmulți. Ele dovedesc că tînă- 
ra generație are sădit adînc în 
ea sentimentul responsabilită
ții în muncă. Mă bucură, de 
asemenea, să văd că în rîndu- 
rile ei prinde teren tot mai 
trainic spiritul de colectivita
te. Trăsăturile acestea formea
ză profilul moral al omului 
nou — bunuri ale multor ti
neri din gospodăria noastră, 
oameni de care mă simt legat 
cu toată puterea ființei mele, 
prieteni la bucurii și de două 
ori prieteni la muncă.

— O ultimă întrebare. Ce 
însușiri credeți că trebuie să-și 
cultive, în mod deosebit, tînă- 
rul zilelor noastre, cum tre
buie să trăiască și să muncea
scă spre a deveni cît mai fo
lositor patriei noastre ?

— Așteptați un răspuns car* 
să semene cu un soi de 
dreptar ?

— Răspunsul pe care-l 
tept l-ați mai dat, cred, 
puțin de patru ori celor patru 
fii ai dumneavoastră.

— Și o voi face și de data 
aceasta, cu credința că tinerii 
noștri — care vor apuca, fără 
îndoială, să intre pe poarta de 
vis a omenirii, comunismul — 
au datoria să se formeze ca 
oameni întregi și adevărați. Ei 
aparțin viitorului și totodată 
sînt martori de zi cu zi ai cu
ceririlor revoluționare ale po
porului. îndemnul să le fie, 
totdeauna, cei aflați în fruntea 
bătăliilor noastre, comuniștii. 
Vorbesc ca om care trăiește la 
cîmpie, prin urmare mă adre-

în-

aț- 
cel

Spectacol de gală
Duminică seara, la Teatrul 

de Operă și Balet al R.P. Ro
mîne a avut loc un spectacol 
de gală organizat de Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă 
în cinstea secretarului gene
ral al O.N.U., U Thant.

La spectacol au participat 
miniștri, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații 
Obștești, oameni de cultură și 
artă, ziariști romîni și străini, 
un numeros public.

Au fost -prezenți șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
în R.P. Romînă și membri ai 
corpului diplomatic.

La sosirea la Teatrul de 
Operă și Balet, U Thant a fost 
întîmpinat de Corneliu Mănes
cu, ministrul afacerilor exter
ne, și Constanța Crăciun, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă.

Apariția în sala de specta
col a secretarului general al 
Organizației Națiunilor Unite 
a fost salutată cu căldură.

Spectacolul a cuprins muzică 
simfonică de compozitori ro
mîni, arii din opere, fragmen
te de balet, muzică și dansuri 
populare romînești în inter
pretarea unor soliști de frunte 
și mari ansambluri din Capi
tală.

După spectacol, care s-a bu
curat de un frumos succes, ar
tiștilor le-au fost oferite flori 
din partea secretarului general 
al O.N.U., U Thant.

La Expoziția 
filatelică-O.N.U. 

fi Muzeul de Artă 
al R. P. Romîne

in cadrul 
cartea de 
general a 
reprezintă

Secretarul general al O.N.U. 
U Thant, însoțit de Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, ți de Mihail Hașega
nu, reprezentantul permanent 
al R. P. Romîne la O.N.U., a 
vizitat luni la amiază Expozi
ția filatelică-O.N.U. și Muzeul 
de Artă al R. P. Romîne.

La sosire oaspetele a fost în
tîmpinat de Dumitru Simules- 
cu, ministrul transporturilor 
și telecomunicațiilor, Dumitru 
Popescu, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, de reprezentanți 
ai Asociației pentru Națiunile 
Unite, Comisiei Naționale a 
R.P. Romîne pentru VNESCO 
și ai Ligii romîne de prietenie 
cu popoarele din Asia și Afri
ca, ai Consiliului Artelor Plas
tice și Uniunii Artiștilor Plas
tici, academicieni și alți oa
meni de cultură și artă.

La Expoziția filatelică-O.N.U., 
U Thant s-a oprit în fața pa
nourilor cu mărci poștale emi
se de O.N.U. înfățișînd aspecte 
din activitatea acestei organi
zații și a instituțiilor sale spe
cializate, precum și mărci poș
tale romînești ilustrînd iniția
tivele R.P. Romîne 
O.N.U. Serhnînd in 
impresii secretarul 
relevat'! „Expoziția 
un simbol al cooperării dintre 
Romînia și O.N.U. și sînt în
credințat că această cooperare 
se va întări în anii viitori". 
Oaspetele a oferit expoziției al
bume cu timbre O.N.U. fi a 
primit în dar un album cu 
timbre emise în R P. Romînă, 
printre care unele consacrate 
activității O.N.U.

împreună cu întreaga asis
tență U Thant a vizitat apoi 
galeriile națională ți univer
sală ale Muzeului de Artă al 
R.P. Romîne. El a fost condus 
prin sălile muzeului de direc
torul acestuia, pictorul M. H. 
Maxy. Exprimînd în cartea de 
aur mulțumirile sale pentru 
prilejul de a vizita muzeul, se
cretarul general al O.N.U. a 
remarcat „Acest muzeu este 
o mărturie a marii bogății cul
turale a Romîniei“.

La ieșirea din muzeu oaspe
tele a fost salutat cu aplauze 
de numeroși bucureșteni.

(Agerpres)

gez, în primul rînd, tineretului 
de la sate. Ceea ce trebuie să-l 
preocupe, continuu, pe fiecare 
tînăr țăran muncitor, este în
sușirea temeinică a științei 
moderne de lucrare a pămîn
tului. învățătura, deprinsă cu 
rost și organizat, ajută să um
plem cu vîrf hambarele. Ci- 
ne-ar fi crezut, odinioară, 
cînd zgîriam cu plugul pe mo
șia boierească, oropsiți și iz
biți de toate silniciile, că vom 
reuși să smulgem țărînii peste 
cinci mii de kilograme porumb 
la hectar ? Nimeni. Comuniștii 
l-au învățat pe țăran să cuteze 
și să îndrăznească. Dar izbîn- 
zile înfloresc numai acolo unde 
se muncește cu dragoste, cu 
entuziasm, cu știință. Cel mai 
de seamă îndemn pe care-1 fac 
tinerilor este acela : să învețe, 
să învețe necontenit.

Am convingerea că, peste 
ani, cînd noi, cei din genera
ția Veche, vom fi bătrîni, ti
nerii aceștia, entuziaști și har
nici, vor face ca în lunile co
pleșite de soare ale verii, cîm- 
pia să se aștearnă mereu în
greuiată de roade.

★

Noapte. Străbătînd în goa
nă ulițele satului, mașina noa
stră iese în cîmpie. Ne întîl- 
nim cu vîntul. Coboară din 
înălțimi și izbindu-se de gea
murile mașinii, se duce, cîn- 
tînd, spre satul în care lumi
nile ard ca o izbucnire florală 
a nopții. Undeva, spre fundul 
ulițelor, un om sculat în zori, 
pleacă, acum, cel din urmă, să 
se culce. Zorii, însă. îl vor, 
găsi din nou în cîmpie.



a obținut o prezență 
în coloanele presei

fâtuația explozivă

din Haiti

Vizita
I lui Fidel Castro 

în U.R.S.S.

Itimatumuri, ame
nințări, dueluri ra
diofonice, operajii 
polițienești... Tele
gramele din Port 
au Prince se învăl
mășesc. Minuscu-

Iul Haiti 
cotidiană 
mondiale. Drept motiv este in
vocat, bineînțeles, conflictul cu 
Republica Dominicană.

Ultimele telegrame vorbesc 
chiar despre o eventuală inva
zie dominicană în Haiti.

Ceea ce atrage atenția în pri
mul rînd este totuși situația ex
plozivă din Haiti. Regimul lui 
Duvalier se află instalat pe un 
vulcan a cărui erupție poate 
deveni inevitabilă oricind. 
Dictatorul din 
Port au Prince 
nu se încurcă în 
jocul de-a „de
mocrația". Con
stituție, legi, u- 
manitate — sînt 
noțiuni ce nu-1 

impresionează 
pe Duvalier. El 
a ridicat sama
volnicia la ran
gul de lege, iar 
din asasinat a 
făcut principala 
metodă de gu
vernare, 
dominația 
Haiti a devenit 
cel mai sărac 
dintre statele 
sărace ale Ame- 
riciî Latine, 
cum îl denu
mește „STUTT- 
GARTER ZEI- 
TUNG". Econo
mia se află în- 
tr-o înapoiere 
îngrozitoare. A- 
cum 175 de ani 
exportul de za
hăr și cafea din 
Haiti reprezen
ta 42 de mili
oane de dolari 
anual. In 1963, întregul export 
al acestei țări este mai redus 
cu 2 milioane declt cel din... 
1788.

Despre Duvalier, agenția ame
ricană „ASSOCIATED PRESS 
scria că „stă pe un butoi de 
pulbere“. Faptul că dictatorul 
și-a prelungit în mod fraudulos 
împuternicirile de președinte pe 
un termen de încă șase ani a 
fost picătura care a făcut să se 
reverse cupa răbdării. („Isto
ria Americii Latine .cunoaște 
multe alegeri frauduloase, dar 
n-a văzut încă niciodată ase
menea mașinații revoltătoare 
ca cele care au avut loc 5- 
Haiti“ —mărturisea
YORK TIMES“).

Acțiunile antiguvernamentale 
au căpătat o amploare ce nu a 
putut fi diminuată prin arestă
rile în masă efectuate în întrea
ga țară. S-a ajuns la situația 
în care, în ultimele zece zile, 
o treime din numărul ofițerilor 
haitieni să fie îndepărtați din 
armată, mulți din ei fiind a- 
restați și asasinați. Schimburile 
de focuri de armă au devenit 
frecvente nu numai în provin
cie, ci și în capitală. In fai
moasa închisoare „Fort Diman- 
che" execuțiile sînt o opera
țiune zilnică. Agenția „France 
Presse“ relatează că „țara este 
cuprinsă de un val de teroare“. 
Caiegoric, pentru poporul hai
tian nu înseamnă nimic nou. 
Chiar agenția pariziană afir
mă: „Aceasta nu reprezintă un 
element nou, întrucît libertățile 
civile au încetat de mult timp 
să mai existe în Haiti“.

Un element nou în situația 
din Haiti îl constituie atitudi
nea S.U.A. Duvalier este o cre
ație a Departamentului de Stat. 
Fără sprijinul nord-american, 
didciorul din Port au Prince

ar ii iost de multă vreme alun
gat. La Washington apucătu
rile lui erau socotite drept o 
bună carte de vizită. Dar, iată 
dintr-odată presă americană a 
început să „descopere“ că Du
valier este un tiran, că po
porul său trăiește într-o cruntă 
mizerie și alte lucruri pe care 
numai cu puțină vreme înainte 
le nega cu înverșunare. Mai 
mult chiar: ziarele de peste o- 
cean anunță încordarea relații
lor între S.U.A. și Haiti. E lim
pede : diplomația a făcut cons
tatarea că complicitatea la meri 
tinerea lui Duvalier este com
promițătoare. Ziarul „NEW 
YORK TIMES" scria: „Persona
lități de frunte din S.U.A. ar sa
luta răsturnarea președintelui 
Duvalier...". Numai că prefera
tul de ieri al S.U.A. nu pare dis
pus să renunțe de bunăvoie la 
scaunul prezidențial. Și de aci... 
„încordarea“. Cit privește di
plomația americană, aceasta do

Sub 
lui,

rește să instaleze un alt Duva- 
lier la fel de sîngeros dar mai 
puțin compromis în ochii opi
niei publice.

Stirile sosite în ultimele 24 
de ore evocă cu persistentă 
posibilitatea invadării Republi
cii Haiti de către trupele domi
nicane. în cursul zilei de dumi
nică aceste trupe au ocupat po
ziții de luptă în apropierea 
frontierei cu Haiti.

Agenția Associated Press a- 
nunță că la 6 mai guvernul hai- 
tian a cerut Consiliului de 
Securitate al O.N.U. să se în
trunească pentru a discuta pro
blema amenințării unei ciocniri 
între forțele militare ale sta
tului Haiti și Republicii Domini
cane.

Evenimentele sînt în rapidă 
desfășurare. In evoluția lor nu 
trebuie omis un factor esențial : 
poporul haitian. Locuitorii în
cercați ai acestei țări a mizeri
ei nu mai doresc nici un fel de 
alt Duvalier, ci rîvnesc Ia liber
tate, la o viată demnă.

ritoriului indonezian. Prima zi 
a lui mai a marcat evenimentul 
remarcabil al preluării de către 
Indonezia a administrării Iria
nului de vest. Faptul are o a- 
dîncă semnificație. Președintele 
Sukarno sublinia că astfel 
„lupta pentru eliberarea și uni
ficarea patriei, începută de noi 
în august 1945, a luat sfîrșit". 
Infringerea colonialismului în 
irianul de vest reflectă un pro
ces istoric a cărui impetuoasă 
desfășurare nu poate fi zădărni
cită prin nici un fel de mane
vre. Diriguitorii olandezi au în
cercat să-și păstreze pozițiile 
din. Irianul de vest. In 1951, 
după ce Olanda a recunoscut 
suveranitatea Indoneziei, guver
nul olandez a promis că după 
un an de zile va retroceda și 
Irianul de vest. Au trecut anii 
(mulți la număr) și domnii co
lonialiști nu se grăbeau să-și 
iacă bagajele. Ba, la un moment 
dat, au inclus acest teritoriu 
în... regatul Olandei. Doi factori 
determinau interesul colonialiș
tilor pentru acest străvechi pă- 
mînt indonezian. Intîi era vorba 
de poziția strategică a insulei. 
In planurile celor ce visau să su
grume mișcarea de eliberare na
țională din Asia de sud-est, Iri
anul de vest era inclus drept o 
importantă bază de atac. Toto
dată, insula trebuia să fie fo
losită ca o permanentă amenin
țare la adresa Indoneziei inde
pendente. Firește planurile a- 
cestea nu aparțineau doar O- 
landei, ci mai ales partenerilor 
ei din N.A.T.O. și, în primul 
rînd, celor americani. Dealtfel, 
cu sprijinul acestora Olanda a 
încercat să împiedice elibera
rea Irianului de vest.

Colonialiștii aveau însă și in
terese care depășeau sfera stra
tegică. Este vorba de fabuloa
sele bogății ale insulei care au 
atras monopoluri din principa
lele țări ale lumii capitaliste. 
Zăcămintele de petrol au iost 
acaparate de capitalul olandez 
și american încă din anii ’30. 
Resursele de cupru, minereuri 
de fier, nichel, crom, platină,ura
niu, cobalt, aur și argint au de
venit obiectul jafului monopo
list (pînă și „NEW YORK TI
MES'' scria despre colonialiștii 
olandezi că „au cîștigat repu
tația de administratori nemiloși 
și hrăpăreți"). Chiar și „piața 
comună” și-a amintit de exi
stența acestui teritoriu trimițînd 
o comisie pentru... studiu.

Moștenirea lăsată de colonia
lism în Irianul de vest este di
ficilă. Stăpînii de ieri ai insulei 
afirmau cu ipocrizie că băștina
șii, chipurile, n-ar fi copți pen
tru civilizație. Jalnică justifi
care pentru barbaria „civiliza
torilor” colonialiști! Insula se 
află într-o groaznică stare de 
înapoiere. Imaginați-vă : 97 la 
sută din populație este analfa
betă 1 Școli nu au fost con
struite. In schimb, insula nu 
duce lipsă de închisori și ca
zărmi. Acesta-1 trecutul!

Acum Irianul de vest pășește 
pe un drum nou. Guvernul in
donezian a elaborat un plan 
pentru dezvoltarea acestui teri
toriu. înlăturarea consecințelor 
dominației colonialiste solicită 
un uriaș efort, pe care poporul 
indonezian își afirmă hotărîrea 
de a-1 realiza cu aceeași abne
gație cu care a luptat pentru 
eliberarea Irianului de vest.

E. O

MOSCOVA 6 (Agerpres) 
TASS transmite : Fidel Castro, 
prim-secretar al Conducerii 
naționale a Partidului Unit al 

i Socialiste, prim
ai Republicii Cuba, 

și N. S. Hrușciov, prim-secre
tar al Comitetului Central al 
P.C.U.S, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
s-au odihnit timp de trei zile 
în regiunea Moscovei.

în seara zilei de 5 mai, Fi
del Castro și N. S. Hrușciov 
s-au înapoiat la Moscova.

Idei sănătoase 
în rîndurile 

tinerilor 
vest-berlinezi

I Revoluției 
ministru _
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MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
La 6 mai, Fidel Castro a făcut 
o vizită președintelui Partidu
lui Comunist din Spania, Do
lores Kbărruri.

In aceeași zi, Fidel Castro a 
sosit la Volgograd.

Tratativele pentru dezarmare
de ia Geneva

Tinerii din S.U.A. iau parte activă la acțiunile în sprijinul 
păcii și dezarmării. Iată, în fotografia pe care o reproducem 
astăzi, un aspect de la o demonstrație pentru dezarmare a 

tinerilor din Minneapolis.

GENEVA. — La 6 mai, la 
Geneva a avut loc o nouă șe
dință a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare, care 
s-a desfășurat sub președinția 
delegatului Mexicului, Padilla 
Nervo. Josue de Castro, con
ducătorul delegației Braziliei, 
a prezentat 
dezarmării 
cinci puteri 
— Brazilia, 
cuador și Bolivia 
se renunță la armele atomice.

Delegații Etiopiei, Indiei și 
Birmaniei au sprijinit fără re
zerve Declarația celor cinci.

Șeful delegației R. P. Romî
ne, George Macovescu, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, a spus între altele :

„După cum se știe, guvernul 
Republicii Populare Romîne, 
pronunțîndu-se pentru lichi
darea pericolului nuclear în 
lumea întreagă, militează pen
tru crearea de zone denuclea
rizate în toate regiunile lumii.

Din acest motiv, salutăm

★
LONDRA. Partizanii păcii 

din Anglia au organizat la 5 
mai o demonstrație în orașul 
Dover (în sud-estul Angliei). 
Participanții la demonstrație 
au încercat să pătrundă în 
castelul de la Dover, care, 
după cum au aflat partizanii 
păcii, este una din „reședin
țele regionale ale guvernului”, 
pregătite pentru caz de război 
atomic. Polițiștii nu au permis 
demonstranților să pătrundă 
în castel. Intre polițiști și de
monstranți s-a produs o cioc
nire. Partizanii păcii au orga
nizat în semn de protest o de
monstrație de masă.

ROMA. — Cercetătorii dto- 
miști italieni nu vor lucra 
niciodată pentru război, au 
declarat participanții la Con
gresul național de la Roma al 
noului sindicat al salariaților 
centrelor științifice, unde se 
desfășoară cercetări nucleare.

Acest angajament solemn de 
a-și consacra eforturile exclu
siv folosirii energiei atomice 
în scopuri pașnice este înscris 
în rezoluția adoptată la con
gres cu o mare majoritate de 
voturi. Angajamentul este, de 
asemenea, înscris în statutul 
noului sindicat. Membrii sin
dicatului, se spune în textul 
statutului adoptat la congres,

în fața conferinței 
Declarația celor 
latino-americane 
Mexic, Chile, E- 

prin care

orice inițiativă menită să ducă 
la crearea de zone denucleari- 
zate de natură să promoveze 
cauza dezarmării generale și 
totale“.

în încheiere, reprezentantul 
R. P. Romîne a declarat că 
delegația romînă va studia cu 
grijă și va discuta în fond, la 
timpul potrivit, declarația co
mună a celor cinci președinți 
latino-americani.
Reprezentantul U.R.S.S., S. K. 

Țarapkin, a declarat că dele
gația sovietică a urmărit cu 
deosebit interes cuvîntările 
reprezentanților Braziliei și 
Mexicului. Uniunea Sovietică, 
a subliniat S. K. Țarapkin, a 
sprijinit totdeauna crearea 
unor zone denuclearizate în 
diferite regiuni ale lumii. Ea 
sprijină, de asemenea, și cre
area unei zone denuclearizate 
în Africa și Europa Centrală. 
Declarația tarilor latino-ameri
cane a fost sprijinită de aseme
nea. de delegații Poloniei, 
Cehoslovaciei și Bulgariei.

★
refuză să desfășoare orice ex
periențe sau cercetări în 
scopuri militare.

Congresul a adoptat o rezo
luție specială în care se cere 
insistent ca în instituțiile șco
lare din Italia să se introducă 
o materie specială despre in
fluența nocivă a radiațiilor a- 
tomice asupra organismului o- 
menesc, explicîndu-se pers
pectivele marelui progres ști
ințific, tehnic și economic pe 
care îl oferă omenirii supu
nerea atomului și folosirea e- 
nergiei lui în scopuri pașnice.

Prezente romînești
peste

BUENOS AIRES. — La Mar 
del Plata, Argentina, se desfă
șoară lucrările celei de-a X-a 
sesiuni a Comisiei Economice 
O.N.U. pentru America Latină, 
în cadrul cărora se vor dezba
te probleme legate de situația 
actuală a economiei statelor 
latino-americane.

La lucrările sesiunii partici
pă o delegație de observatori 
din Republica Populară Romî
nă, condusă de Radu Ion, 
prim-secretar al Legației R. P. 
Romîne de la Buenos Aires.

FRUNZE. — în sălile Casei ar
tiștilor plastici din orașul Frunze

hotare
(R.S.S. Kirghiză) s-a deschis o ex
poziție de lucrări de grafică ale ar
tistului romîn Jules Perahim care 
au fost dăruite de acesta pictoriței 
Lidia Ilina. Lucrările din seriile 
„Proverbe romînești", „Zece zile, 
care au zguduit lumea" și „Octom. 
brie” se bucură de un deosebit in
teres din partea vizitatorilor.

Subliniind înalta măiestrie a lui 
Jules Perahim, cunoscutul pictor 
sovietic Gapar Aitiev a declarat că 
„grafica acestuia te cucerește prin 
laconismul de o mare expresivitate 
al desenului, autorul știind să re
dea din cîteva trăsături ideea prin
cipală a operei. Ilustrațiile la „Pro
verbele romînești" sînt strălucit 
executate",

BERLINUL OCCIDENTAL 
— In Berlinul occidental s-a 
încheiat conferința organizației 
vest-berlineze a tineretului so
cial-democrat „Șoimii”.

Conferința care a avut loc a 
demonstrat că marea majori
tate a tineretului vest-berlinez 
se gîndește tot mai mult la ne
cesitatea rezolvării problemelor 
de importantă vitală pentru 
poporul german si încearcă să 
găsească o ieșire din impasul 
politicii interne si externe în 
care se află Germania occiden
tală din cauza cercurilor gu
vernante de la Bonn, sprijinite 
de conducerea de dreapta a, 
P.S.D.G.

In unele probleme organiza
ția „Șoimii” prezintă propu
neri de sine stătătoare, care 
ilustrează tendința spre o abor
dare mai realistă a problemei 
viitorului Germaniei. Această 
organizație a cerut, printre al
tele, ca fracțiunea P.S.D.G. din 
Bundestagul vest-german să se 
pronunțe pentru stabilirea de 
relații diplomatice cu Polonia. 
Ea respinge „înzestrarea direc
tă sau indirectă a trupelor 
vest-germane cu arma ato
mică”. Ea se pronunță, de ase
menea, împotriva introducerii 
legislației excepționale în Ger
mania occidentală.

Declarația comună 
chino-cambodgianâ

Situația din Laos
Propunerile partidului Neo Lao Haksat

XIENG KHUANG 6 (Ager
pres).— La 6 mai. postul de 
radio „Vocea Laosului’’ a 
transmis planul partidului Neo 
Lao Haksat în care sînt expuse 
propunerile acestui partid pen
tru rezolvarea situației confuze 
care s-a creat în ultima vreme 
în provincia Xieng Khuang și 
a problemei laoțiene în ge
neral.

Situația încordată care s-a 
creat în Valea Ulcioarelor si pe 
întregul teritoriu laoțian, sub
liniază postul de radio „Vocea 
Laosului”, se datorește acțiuni-

deasupra Irianului

de vest

m
„NEW

Drapelul indonezian

industriei

comer- a -

regiune, generalul

lor agresive întreprinse de gru
parea lui Nosavan, elementelor 
reacționare din gruparea neu- 
tralistă, precum și imixtiunii 
americane în treburile interne 
ale Laosului. Partidul Neo 
Lao Haksat. a adăugat postul 
de radio amintit, așa cum a do
vedit si la întîlnirea din Valea 
Ulcioarelor cu prințul Suvanna 
Fumma, se situează ferm pe 
pozițiile apărării guvernului 
de coaliție națională, ale apără
rii păcii și continuei colaborări 
cu gruparea neutralistă. Avînd 
in vedere această poziție, parti
dul Neo Lao Haksat propun?: 
încetarea asasinatelor în rîn- 
dul personalităților politice, a- 
restarea si pedepsirea ucigași
lor lui Quinim Folsena, crearea 
unor forte polițienești mixte la 
Vientiane si instituirea unei 
administrații tripartite, adop
tarea unor măsuri pentru ga
rantarea securității miniștrilor, 
încetarea represiunilor împo
triva populației

Partidul Neo Lao Haksat 
propune, de asemenea, adopta
rea unor măsuri pentru rezol
varea situației confuze din re
giunea Xieng-Kuang; trupele 
lui Fumi Nosavan si ale aliați- 
lor săi să fie retrase urgent din 
această
Kong Le și sprijinitorii săi să 
înceteze atacurile împotriva 
trupelor neutralisțe și Neo Lao 
Haksat,

PNOM PENII. — La Pnom 
Penh a fost dată publicității 
declarația comună chino-cam- 
bodgiană în legătură cu vizita 
pe oare a făcut-o în această 
țară Liu Șao-ți, președintele 
R. P. Chineze. După cum a- 
nunță agenția China Nouă în 
declarația semnată de Liu 
Șao-ți, și de prințul Norodom 
Sianuk, șeful statului cambod
gian se subliniază importanța 
colaborării strînse între cele 
două țări în domeniile politic, 
economic, tehnic și cultural.

Cele două părți și-,a.u expri
mat îngrijorarea în legătură 
cu agravarea în ultimul timp 
a situației din Laos și au de
clarat că independența, pacea 
și neutralitatea Laosului pot 
fi menținute numai pe calea 
respectării riguroase a preve
derilor acordurilor de la Ge
neva pentru Laos din 1962 de 
către toate țările semnatare.

R. P. Chineză și Cambodgia 
își reafirmă hotărîrea de a 
depune eforturi în vederea 
slăbirii încordării internațio
nale, pentru întărirea solida
rității dintre țările Africii și 
Asiei și apărarea păcii in în
treaga lume

,---- •-----

Cuvîntarea 
președintelui Sukarno

DJAKARTA. După vizita de două 
zile în Irianul de Vest, președin
tele Republicii Indonezia, Sukarno, 
s-a întors la 6 mai la Djakarta. In 
drum, el s-a oprit la Makassar, lo
calitate situată în insula Sulawesi, 
unde a participat la un mare mi
ting. In cuvîntul rostit în iala 
celor 100 000 de cetățeni care au 
luat parte la miting, președintele 
Sukarno s-a reierit la planul de 
constituire a Federației Malayeze 
pe care l-a calificat drept o „cre
atură neocolonialistă".

Referindu-se la eliberarea Irianu
lui de Vest, președintele Sukarno 
a arătat că această victorie a iost 
repurtată în urma acțiunilor hotă
rî te ale poporului indonezian.

GREVA METALURGILOR VEST-GERMANI
I rapelul indonezian 

flutură deasupra 1- 
rianului de vest. 
Strategii colonia
liști se legănaseră 
în iluzia că vor îm
piedica momentul

acesta. Iluziile lor s-au spulbe
rat. Istoria nu a putut fi oprită 
în loc nici în Irianul de vest. 

Pămîntul acesta de o frumu
șele și o bogăție uluitoare a re
devenit o parte integrantă a te-

BONN. — După cum s-a 
; în urma lockout- 

declarat de întreprinde
rile din landul Baden-Wurt- 

j, ca măsură de repre- 
împotriva metalurgiștilor 

greviști, circa 400 000 munci
tori din industria metalului 
din acest land au rămas fără 
lucru.

Societatea „Auto-Union” din 
Ingolstadt, una din cele cinci

Imai anunțat 
ului declara

Itemberg. 
salii îmi

I
!

mari fabrici de automobile din 
Germania occidentală, a anun
țat că nu va mai putea con
tinua producția din cauza în
cetării livrărilor de piese de 
la întreprinderile implicate în 
litigiu. De asemenea, între
prinderile „Ford”, „Opel” și 
„Volkswagen” au anunțat că 
vor trebui să întrerupă pro
ducția.

Aspect de la demonstrația metalurgist Hor 
Mannheim (R.F.G.).

formații 
Orche- 

Festival

LONDRA. — In seara 
de 5 mai în fața unui public 
de peste 3 000 persoane, Ye- 
hudi Menuhin a dirijat un 
concert al cunoscutei 
„London Symphony 
strat în sala Royal 
Ilall din Londra.

In program a fost prezenta
tă și simfonia I-a de George 
Enescu.

în presa din 6 mai, criticii 
muzicali londonezi au subli
niat căldura și fidelitatea cu 
care Menuhin a pus în va
loare creația maestrului său 
Enescu, lucrare rar auzită de 
iubitorii de muzică din Anglia.

BERLIN. în sala cinemato
grafului „Cosmos” din Berlin 
a. avut loc la 5 mai adunarea 
festivă consacrată celei de-a 
145-a aniversări a nașterii lui 
Karl Marx. Adunarea a fost 
organizată de către Comitetul 
Central al P.S.U.G., Consiliul 
de Miniștri al R.D. Germane și 
Consiliul național al Frontului 
Național al Germaniei demo
crate. Despre viața și activi
tatea lui Karl Marx a vorbit 
R. Baucr, directorul Institutu
lui de marxism-leninism de pe 
lingă C.C. al P.S.U.G.

RIO DE JANEIRO. Agnția 
Prensa Latina transmite ă în

urma unei discuții furtunoase 
cu ambasadorul Statelor Unite 
în Brazilia, Lincoln Gordon, 
guvernatorul statului Pernam- 
buco. Miguel Arrais, a decla
rat nule toate acordurile în
cheiate între acest stat și re
prezentanții planului nord-a- 
merican „Alianța pentru pro
gres”.

BELGRAD. După cum anun
ță agenția Taniug, la 4 mai 
președintele Tito a primit pe 
Dean Rusk secretar de stat al 
S.U.A., aflat într-o vizită ofi
cială în Iugoslavia. Rusk a in- 
mînat președintelui Tito un 
mesaj din partea președintelui 
S.U.A., J. Kennedy.

în comunicatul cu privire la 
vizita lui D. Rusk în Iugosla
via, dat publicității la Belgrad, 
se spune că tratativele oficiale 
duse la secretariatul de stat 
pentru afacerile externe „au 
dat ambelor părți posibilitatea 
de a-și expune părerile în pro
blemele mondiale curente, pre
cum și în problemele relațiilor 
iugoslavo-americane. Ambele 
părți au fost de acord cu ne
cesitatea întăririi relațiilor 
dintre R.S.F.I. și Statele Unite 
și a dezvoltării pe viitor a 
unei baze, trainice pentru con
tacte și schimburi de orice fel,

Les Echos“ despre situația
franceze

in special in domeniul 
țului.

BUENOS AIRES. — în 
in Argentina se numără 
de șomeri, ceea ce constituie 17 la 
sută din efectivul total al forței de 
muncă din țară,

prezent,
1 400 000

PARIS. — Duminică seara, 
la Paris și-,a încheiat lucrările 
conferința specială a repre
zentanților opiniei publice din 
țările Europei occidentale, 
pentru amnistierea deținuților 
politici și a emigranților poli
tici spanioli. Participanta la 
conferință au adoptat patru 
rezoluții. în rezoluții delegații 
protestează împotriva ajutoru
lui economic, militar și finan
ciar acordat Spaniei franchiste 
de către alte țări, iau atitu
dine împotriva planurilor de 
înglobare a Spaniei în diferite 
grupări din Europa occidenta
lă de felul Pieței comune, cer 
includerea pe ordinea de zi a 
Adunării Generale ordinare a 
O.N.U. a problemei situației 
din Spania.

Rezoluțiiile cheamă, de ase
menea, pe toți oamenii de 
bunăcredință la acțiuni comu
ne hotărîte pentru curmarea 
represiunilor, pentru triumful 
democrației și drepturilor o- 
mului în Spania. Conferința a

hotant sa dea publicității o 
„Carte Albă” cu privire la re
presiunile politice din Spania 
franchistă și cu privire la 
executarea eroului comunist 
Julian Grimau. La ședința de 
închidere a conferinței a par
ticipat Angela Grimau, vădu
va gloriosului patriot spaniol.

ALGER. — 'Agenția France 
Presse transmite că la 5 mai 
a încetat din viață Mohammed 
Khemisti, ministrul afacerilor 
externe al Algeriei. El a fost 
victima unui atentat comis a- 
supra sa la 11 aprilie a.c., în 
momentul cînd părăsea clădi
rea Adunării Naționale Alge
riene.

BELGRAD. La 5 mai, răspunzînd 
invitației președintelui Iugoslaviei, 
I. B. Tito, a sosit la Belgrad, în. 
tr-o vizită oficială de 7 zile preșe
dintele Finlandei, Urho Kekko
nen.

LOME. Agenția Associated 
Press anunță că alegerile pre
zidențiale și parlamentare care 
au avut loc la 5 mai în Re
publica Togo, au luat sfîrșit 
cu. victoria candidaților de pe 
lista unică prezentată de cele 
patru partide politice : Uniu
nea democrată a populațiilor 
din Togo, Mișcarea populară

din Togo, Partidul Juvento și 
un grup de membri ai Parti
dului unității togoleze. Candi- 
dații la postul de președinte și 
cel de vicepreședinte al Repu
blicii, victorioși în alegeri, 
sînt Nicolas Grunitzky și An- 
toine Meatchi.

LONDRA. — In Scoția • (impui 
esle neobișnuit de rece pentru luna 
mai. Din cauza zăpezilor abunden
te care au căzut două zile la rînd, 
pe unele șosele circulația a iost 
întreruptă.

NEW YORK. Nave, militare 
mericane continuă căutarea epa
vei submarinului nuclear „Thres
her”, care s-a scufundat la 10 
aprilie in Oceanul Atlantic, a- 
vind 129 de persoane, la bord. 
Cercetările nu au dus însă piuă 
in prezent la nici un rezultat.

5ub titlul „Pesimism printre 
șefii întreprinderilor", coti
dianul parizian „LES E- 

CHOS" publică rezullalele unei 
anchete întreprinse de un institut 
de statistică din Franța (l.N.S.E.E.) 
in principalele întreprinderi indu
striale în legătură cu evoluția vii
toare a afacerilor. Potrivit ziarului, 
„șefii întreprinderilor, interogați 
de către l.N.S.E.E. în legătură, cu 
problema comenzilor și a-evoluției 
prețurilor, sînt pesimiști".

Ancheta a dezvăluit că anul tre
cut 39 din 100 de întreprinderi in
dustriale chestionate au confirmat 
o expansiune a comenzilor, iar 21 
de întreprinderi o scădere a ace. 
stora. Anul, acesta plutonul opti
miștilor a scăzut la 29 de între
prinderi din cele 100 chestionate.

In ce privește întreprinderile 
beneficiare ale contractelor cu

străinătatea, numărul „optimiști
lor" a scăzut de la 36 la 21.

„Ținînd cont de aceste elemente, 
scrie „Leș Echos", l.N.S.E.E. apre
ciază că producția industrială nu 
se va putea accelera. In lunile 
apropiate ritmul progresului va fi 
apropiat de cel înregistrat la în
ceputul anului 1963" fcinu, ața 
după cum se știe, acest ritm înre
gistrase cele mai joase cifre).

Ceea ce constituie un fapt agra
vant în această chestiune, constată 
ziarul, este că dificultățile sînt în
registrate in sectoare ,de baza ale 
industriei" ■

In aceste condiții, l.N.S.E.E. 
apreciază că „investițiile industria
le în Franța vor înregistra o scă
dere de la 5 pinii la 7 la suta, fi
nind cont de declarațiile foarte 
rezervate ale șefilor întreprinde
rilor".

CARACAS. Cu prilejul ani
versării unui an de la răscoa
la marinarilor de la baza na
vală de la Carupano împotri
va guvernului Betancourt, în 
diferite puncte ale capitalei 
Venezuelei, Caracas, au fost 
arborate drapele ale Frontului 
de eliberare națională. Un de
pozit militar de muniții a fost 
atacat și incendiat. Poliția a 
recurs la represiuni arestînd 
peste o sută de persoane.

BRISBANE. — Agenția Reuter 
anunță că la Cooktown, provincia 
australiană Queensland, o iată de 
15 ani a ucis cu un topor un șarpe 
pythbn lung de peste trei metri și 
l-a tăiat în bucăți pentru a salva 
pe pisicuța ei înghițită de python. 
Pisicuța a scăpat cu viață nesufe
rind declt cîteva zgîrieturi.

Alabama: continua manifestațiile
antirasiste ale negrilor

NEW YORK. — In orașul 
Birmingham (statul Alabama) 
continuă demonstrațiile popu
lației de culoare pentru acor
darea de drepturi și . abolirea 
legilor cu caracter, rasial.

Duminică aproximativ 2 000 
de negri au organizat o im
presionantă manifestație în 
fața închisorii din Birmingham 
unde, potrivit agenției U.P.I., 
se află întemnițați 1 400 de 
negri. Demonstranții, suprave- 
gheați îndeaproape de poliția 
rasiștilor, au scandat „Nu ne

reven-este, teamă”, „Alabama 
dică libertatea“.

După cum transmite agenția 
Associated Press, în rîndurile 
celor închiși se află sute de 
copii între 7 și 14 ani. Refe- 
rindu-se la starea de spirit a 
populației de culoare din Bir
mingham, aceeași agenție re
levă că „familiile negrilor sînt 
hotărîte să lase mai curînd ca 
copii lor să fie întemnițați de- 
cît să abandoneze lupta pen
tru drepturi egale cu ale al
bilor”. Agenția U.P.I. trans
mite la rîndul ei că toți tinerii

aflați în închisoarea din Bir
mingham și-au exprimat hotă
rîrea să participe din nou la 
demonstrații dacă vor fi puși 
în libertate.

în legătură cu incidentele 
rasiale din Birmingham agen
țiile de presă relatează că mi
nistrul justiției al S.U.A., Ro- 
bert Kennedy, a trimis la Bir
mingham pe unul din adjuncții 
lui, Burice Marshall, șeful sec
ției drepturilor civile din Mi
nisterul de Justiție pentru a 
purta tratative cu autoritățile 
orașului și cu liderii negrilor.
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