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Plecarea secretarului
general al O.N. U., U Thant

Brigada de intervenție, condusă de Ioan Aldescu, este eviden
țiată în întrecerea socialistă. Și membrii acestei brigăzi au con
tribuit ca, de Ia începutul anului și pînă în prezent, colecti
vul secției Pîscov din cadrul schelei Moreni să realizeze e- 

conomii la prețul de cost în valoare de 333 000 lei.
Foto-: AGERPRES

3 500 tone fier vechi
In primele patru luni ale 

anului, din localitățile Văii 
Jiului au fost expediate mari
lor oțelării aproape 3 500 tone 
de fier vechi. Cele mai mari 
cantități de metal au fost co-

tectate de colectivele exploa
tărilor miniere Petrila, Lonea. 
Lupeni, precum și de colecti
vul Uzinei de reparat utilaj 
minier din Petroșeni.

Kt (Agerpres)
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Ziua independentei 
de stat a Romîniei

și a victoriei asupra 
fascismului german

Rezultatele primei etape 
a concursului organizat 
de „Scintela tineretului"

pentru corespondenții voluntari

PE

fruntea ei s-au situat comu
niștii, cînd crearea Partidului 
marxist-leninist al clasei mun
citoare a asigurat o conducere 
sigură și înțeleaptă maselor 
populare în lupta lor împotri
va aservirii economice și poli
tice a Romîniei față de puteri
le imperialiste și față de capi
talismul străin, apoi împotriva 
subjugării țării de către fas
cismul german și împotriva 
dictaturii militaro-fasciste.

în vara anului 1944, insurec
ția armată înfăptuită din ini
țiativa și sub conducerea Par
tidului Comunist Romîn, a pus 
bazele independenței reale și 
depline a patriei noastre și 
totodată a deschis larg căile 
schimbărilor și evenimentelor 
hotărîtoare care au dus în 
mai puțin de două decenii la 
transformarea Romîniei din- 
tr-o țară înapoiată într-o țară 
înaintată, în care poporul în
făptuiește cu succes desăvîr- 
șirea construcției socialismu
lui.

Insurecția armată a adus e- 
liberarea Romîniei înrobite de 
fascism. Poporul nostru s-a 
alăturat coaliției antihitleriste, 
iar armata romînă a participat 
activ la lupta împotriva Ger
maniei fasciste. Dînd jertfe 
grele pe cîmpul de luptă, osta
șii și ofițerii patrioți romîni au 
participat la bătăliile hotărî
toare date împotriva armatelor 
hitleriste din vara anului 1944 
și pînă la 9 mai 1945, cînd Ger
mania fascistă a fost silită „să 
capituleze necondiționat.

Armata romînă, luptînd în 
strînsă conlucrare cu armatele 
sovietice, a eliberat întreg te
ritoriul Romîniei și al Transil
vaniei de nord — cotropită de 
horthyști în urma 
de la Viena — și a 
la eliberarea de 
cist a Ungariei 
slovaciei.

Luptătorii de
simțit tot timpul sprijinul pu-

în lupta 
desăvîrși- 

construcției

vîntat 
pentru 
rea 
socialiste, poporul 
nostru aniversează 
astăzi două mari 
evenimente isto

rice : împlinirea a 86 ani de 
la proclamarea independenței 
de stat a Romîniei și 18 ani de 
la Ziua Victoriei asupra Ger
maniei fasciste. Poporul romîn 
sărbătorește aceste două date 
memorabile, cinstind glorioase
le tradiții patriotice, faptele de 
vitejie ale eroicilor săi fii în 
lupta pentru eliberarea națio
nală, pentru independența de
plină a patriei noastre.

Năzuința de veacuri a po
porului romîn pentru dobîndi- 
rea neatîrnării sale și pentru 
înlăturarea apăsătoarei domi
nații otomane s-a văzut împli
nită la 9 mai 1877, cînd a fost 
proclamată independența de 
stat a Romîniei. în această zi, 
M. Kogălniceanu, în calitatea 
sa de ministru de externe și 
de exponent al cercurilor poli
tice înaintate care cereau pro
clamarea neatîrnării, a decla
rat că legăturile dintre Romî- 
nia și Turcia erau rupte și că 
romînii constituiau deci o „na
țiune de sine stătătoare". Ca 
urmare, sub presiunea mase
lor populare strînse în jurul 
Adunării, aceasta a proclamat 
„ruperea legăturilor... cu 
Poarta și independența abso
lută a Romîniei". Acest act 
istoric a răspuns dorințelor 
celor mai fierbinți ale maselor 
populare, ale căror năzuințe 
spre independența națională 
se împleteau strîns cu acelea 
de a dobîndi pămînt, de a 
cîștiga drepturi și libertăți de
mocratice.

Alături de luptătorii din 
rîndurile popoarelor balcanice 
ridicate la luptă împotriva 
dominației otomane, luptînd 
cot la cot cu ostașii ruși, osta
șii romîni au consfințit prin 
grele jertfe pe cîmpul de luptă 
independența patriei. Faptele 
de eroism ale oștenilor romîni, 
curajul neînfricat al doroban
ților și roșiorilor romîni, spri
jinul patriotic pe care masele 
largi l-au dat oștenilor în a- 
cest război just, au dus la re
cunoașterea Romîniei inde
pendente. Luptele de la Plev- 
na, de la Rahova și Smîrdan 
au arătat Europei că statul in
dependent romîn era o reali
tate. Independența Romîniei a 
fost recunoscută în februarie 
1878 prin tratațul de la San 
Ștefano, iar apoi, din nou, în 
vara aceluiași a!n prin tratatul 
de la Berlin.

Dar poporul nostru nu s-a 
putut bucura pe deplin de in
dependența cucerită de el cu 
grele jertfe. Coaliția burghe
ziei și moșierimii și monarhia 
prusacă au aservit politicește 
Romînia marilor puteri impe
rialiste, iar pe tărîm economic 
ele au deschis porțile pentru 
acapararea bogățiilor țării de 
către capitaliștii străini. Timp 
de decenii poporul a luptat 
pentru deplina eliberare a pa
triei. Această luptă a căpătat 
un nou sens atunci cînd

'îi

Miercuri dimineața, a pără
sit Capitala secretarul general 
al O.N.U., U Thant, care a 
făcut o vizită oficială în țara 
noastră, la invitația guvernu
lui R. P. Romîne. Oaspetele a 
fost însoțit de secretarul său 
personal, Donald Thomas, și 
Ramses Nassif, atașat de pre
să.

Aeroportul Băneasa era pa
voazat cu drapele ale Orga
nizației Națiunilor Unite și 
R. P. Romîne.

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a fost condus la ple
care de Alexandru Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, și Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Dumitru Simulescu, ministrul 
transporturilor și telecomuni
cațiilor, Ștefan Bălan, minis
trul învățămîntului, Mihail 
Hașeganu, reprezentantul per
manent al R. P. Romîne la 
O.N.U., de membri ai conduce
rii Asociației pentru Națiunile 
Unite din R- P. Romînă și ai 
Comisiei naționale a R.. P. Ro
mîne pentru U.N.E.S.C.O., de 
conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
reprezentanți ai vieții științi
fice și culturale, ziariști ro- 
mîni și străini.

Au fost de față șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă.

Sute de bucureșteni au salu
tat călduros pe secretarul ge
neral al O.N.U.. care a răspuns 
cordial aclamațiilor.

U Thant, însoțit de Alexan
dru Bîrlădeanu și Corneliu 
Mănescu, au trecut în revistă 
garda de onoare aliniată pe 
aeroport. Apoi, U Thant și-a 
luat rămas bun de la șefii mi
siunilor diplomatice și de la 
persoanele oficiale aflate pe a- 
eroport.

A luat cuvîntul vicepreșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, Alexandru 
Bîrlădeanu :

„Luîndu-ne rămas bun, per- 
miteți-mi Excelență să exprim 
încă o dată deosebita satisfac
ție pe care ne-a prilejuit-o vi
zita dv. în Republica Populară 
Romînă.

Vizita în țara noastră, deși 
scurtă, v-a oferit prilejul să

Foto : AGERPRES

dictatului 
contribuit 
jugul fas- 
a Ceho-

TEMA
La plecare, pe aeroportul Bărteasa

„Din îndemnul
conștiinței socialiste• •

La 1 Mai s-a încheiat prima etapă a concursului orga
nizat de „Scînteia tineretului” pe tema : „DIN ÎNDEM
NUL CONȘTIINȚEI SOCIALISTE” la care a participat 
un mare număr de tineri din toate domeniile de activi
tate. In scrisorile trimise redacției cu mențiunea : „pentru 
concurs” au fost relatate fapte interesante din viața și 
munca tineretului nostru.

In curînd, va începe cea de-a doua etapă a 
concursului cu tema : „Din Îndemnul conștiinței 
socialiste".

Publicăm in pag. a lll-a lista ciștigătorilor 
primei etape a concursului

A

întreținerea 
culturilor

în raioanele de șes ale regiu
nii Ploiești, unde culturile de 
primăvară au răsărit și se dez
voltă viguros, se lucrează din 
plin la îngrijirea lor. Numai în 
cîteva zile, colectiviștii din ra
ioanele Mizil, Buzău și R. Să
rat au făcut întîia prașilă la 
sfecla de zahăr și floarea-soa
relui pe aproape jumătate din 
suprafața cultivată. Fruntași 
în această muncă sînt colecti
viștii din comunele Vîlcele, A- 
mara. Baba Ana, Ciorăști, 
Gherășeni.

★

Numeroase gospodării colec
tive din raioanele Criș și Sa- 
lonta, regiunea Crișana, prin
tre care cele din comunele 
Sîntana, Olari, Caporal Alexa, 
Comlăuș, Mădăraș și Batăr, 
care au terminat prașila I și 
a Il-a la sfecla de zahăr și 
floarea-soarelui au început 
prășitul porumbului.

(Agerpres)
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cunoașteți munca creatoare în
dreptată spre făurirea unei 
vieți din ce în ce mai îmbel
șugate și mai fericite, înaltele 
aspirații de progres și pace 
de care este animat poporul 
romîn.

Vă rugăm, Excelență, să 
duceți cu dv. expresia senti
mentelor de prietenie ale po
porului romîn, de deosebită 
stimă pentru misiunea de mare 
răspundere pe care o aveți ca 
secretar general al Organiza
ției Națiunilor Unite.

Vă dorim sănătate, fericire 
personală și noi succese în ac
tivitatea dv. pentru înfăptui
rea nobilelor țeluri ale Națiu
nilor Unite, pentru înțelegerea 
și colaborarea internațională.

Drum bun, la revedere, Ex
celență !”.

A răspuns secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant:

„In primul rină, domnule 
vicepreședinte, permiteți-mi să 
vă mulțumesc sincer pentru 
cuvintele dv. foarte frumoase 
in legătură cu persoana mea. 
Părăsesc chiar acum Bucureș- 
tiul cu amintiri minunate în 
legătură cu șederea mea atît 
de plăcută în această țară și, 
fără îndoială, că voi păstra a- 
ceste amintiri. Mă reîntorc la 
New York fiind perfect con
știent de faptul ca poporul ro
mîn este devotat cauzei păcii, 
că are încredere deplină în 
Națiunile Unite, în viitorul a- 
cestei organizații.

Pretutindeni, unde am mers 
în această țară frumoasă. am 
fost primit cu o căldură excep
țională. Vizita mea în România 
a fost atît de plăcută cit și u- 
tilă. Schimburile de vederi cu 
conducătorii Romîniei au fost 
instructive Și interesante. Plec

astăzi din București cu opti
mism în legătură cu viitorul 
Organizației Națiunilor Unite, 
pe care cu toții dorim să o 
transformăm intr-un instru
ment eficient pentru concilie
re internațională și o mare for
ță a păcii.

Atît timp cit voi îndeplini 
funcția de secretar general, al 
acestei organizații, permite- 
ți-mi să repet din nou că stră
dania mea permanentă va fi a- 
ceea de a încerca să îndepli
nesc prevederile Cartei și să 
folosesc toate resursele care 
îmi stau la dispoziție pentru a 
realiza înțelegere și conciliere 
internațională. Permiteți-mi să 
mă folosesc de acest prilej 
pentru a-mi exprima speranța 
că pacea este la orizont, iar la 
realizarea unei păci durabile 
guvernul și poporul romîn pot 
contribui într-un mod foarte 
important.

Doresc poporului romîn pace 
și succes

Un grup de pionieri au ofe
rit oaspetelui flori.

La ora 11,30, avionul romî- 
nesc, cu care călătorește U 
Thant, a decolat, îndreptîndu- 
se spre Belgrad.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ
Tovarășului ANTONIN NOVOTNY, 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului VILIAM SIROKY, 
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

Dragi tovarăși,

Tineri de la „Independența" din Sibiu participînd la o acțiune de muncă patriotică în parcul Dumbrava
Foto : O. PLECAN

CULTURI
e coastele din fața 
satului, acolo unde 

, nu pot intra trac- 
I toarele, vreo 50 de 
I colectiviști lucrau 
I de zor. Majorita
tea erau tineri. In

ginerul agronom I. Malihin se 
afla printre ei, îndrumîndu-i 
și sfătuindu-i cum să lucreze 
mai bine. Era a treia zi de 
cînd la brigada I a G.A.C. din 
comuna Ibănești se lucra cu 
spor la însămînțarea cu sapa 
prin porumb a celor 254 de 
hectare cu dovleci furajeri. 
Seara, însămînțarea culturilor 
intercalate s-a terminat. Tot 
în seara aceea, G.A.C. din bă
cani, Blăgești, Ciocani, Dodești, 
Iana au îndeplinit și ele pla
nul însămînțării culturilor in
tercalate, unele chiar depășin- 
du-l. Sînt exemple care arată 
că în multe G.A.C. din raionul 
Birlad s-a înțeles importanța 
culturilor intercalate, acestea 
constituind, o bogată re-

zervă de nutrețuri. In alte gos
podării colective însă, nu se a- 
cordă atenția cuvenită acestei 
acțiuni. La G.A.C. din comuna 
Gherghești. de exemplu, s-a 
petrecut anul trecut o si
tuație din care s-ar fi putut 
trage prețioase învățăminte. 
Din cauză că nu s-a acordat 
suficientă atenție nici culturi
lor intercalate si duble, nici în
treținerii pășunilor, gospodăria 
a fost nevoită să-și procure o 
însemnată cantitate de furaje 
de la gospodăriile colective ve
cine. Pentru acest an, colecti
viștii din Gherghești au prevă
zut să însămînțeze 855 de hec
tare cu dovleci și 300 de hecta
re cu fasole prin porumb. 
Toată lucrarea putea fi de 
acum terminată. Care sînt cau
zele întârzierii ? Am găsit pe 
cîmv semănători care nu lu
crau, așteptând ore întregi să 
li se aducă să- ^nța de fasole 
de la magazie De asemenea, 
in majoiitatea zilelor sînt K-

sub 
Și

pe front au

DAN BERINDEI 
cercetător științific principal 

la Institutul de Istorie al
Academiei R.P.Rj

(Continuare în pag. a IlI-a)

Gospodăria agricolă de stat 
Ciorogîrla, regiunea București, 
a plantat peste 700 de metri 
pătrați cu legume protejate cu 
material plastic. Curînd vor ti 
recoltate legume timpurii la un 

preț de cost scăzut.
Foto : AGERPRES

INTERCALATE
partizați să lucreze la cimp pu
țini colectiviști, deși în peri
oada aceasta nu sînt alte tre
buri care necesită mai multă 
urgență. Așa se face că pînă

în raionul

la 6 mai la Gherghești nu se 
însămânțase încă nimic din do- 
vlecii furajeri si foarte puțin 
din sămînta de fasole. Posibi
lități. după cum s-a văzut, sînt 
suficiente. Ceea ce se impune 
acum este o mai bună organi
zare a muncii, aprovizionarea 
ritmică a semănătorilor si mo-

se-

în-
cu

bilizarea tuturor forțelor la 
mânat.

Pînă la aceeași dată nu 
sămîntaseră nici o palmă 
dovleci în cultură intercalată
gospodăriile colective din Rîn- 
zești (plan 455 ha), Pogonești 
(168 ha) si cu fasole G.A.C. Co- 
rodesti (plan 400 ha). Acea
stă situație a făcut ca pe între
gul raion la data amintită să 
se însămînțeze doar 13 625 de 
hectare cu fasole intercalată 
din 19 500 de hectare planifi
cate si 5 830 de hectare cu do
vleci intercalați din 13120 de 
hectare planificate. Colectiviș
tii din raion au prevăzut să 
obțină din culturi intercalate 
cantitatea de 27 000 tone de nu
trețuri. Acestea se vor adăuga 
celor 84 500 de tone prevăzute 
să se obțină din cultura dublă 
și peste 110 000 de tone din 
culturi pure. Obiectivele pro
puse se pot realiza în între
gime numai prin îndeplinirea 
la timp a planului de însămîn-

tare a culturilor intercalate. 
Timpul este destul de înaintat. 
Orice întârziere va influența 
negativ asupra recoltei. Există 
toate condițiile pentru ca se
mănatul culturilor intercalate 
să se termine în următoarele 
2—3 zile. O bună repartizare a 
acestora, aprovizionarea la 
timp a semănătorilor cu se
mințe va duce, fără îndoială, 
la urgentarea vitezei zilnice de 
lucru. Fiind vorba de o lu
crare care cere un mare vo
lum de muncă și multă ope
rativitate. este necesar ca or
ganizațiile de bază U.T-M. să-i 
mobilizeze acum la lucru 
ne toți tinerii colectiviști, să ss 
ocupe cu deosebită grijă de ca
litatea lucrărilor pe care le fac 
aceștia la însămînțarea cultu
rilor intercalate.

C. SLAVIC
corespondentul 

„Scinteli tineretului’’ 
pentru regiunea Iași

In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri, al poporului 
romîn și al nostru personal, vă transmitem dv. și prin dv. po
porului frate cehoslovac, salutul nostru tovărășesc și felicitări 
cordiale cu prilejul celei de-a 18-a aniversări a eliberării Ceho
slovaciei de către Armata Sovietică.

Poporul romîn se bucură din toată inima de realizările obți
nute de oamenii muncii din R. S. Cehoslovacă pe drumul socia
lismului și le urează succes deplin în realizarea sarcinilor im
portante trasate de cel de-al XII-lea Congres al Partidului Co
munist din Cehoslovacia.

Sîntem ferm convinși că prietenia trainică și colaborarea 
multilaterală statornicite între popoarele romîn și cehoslovac 
se vor dezvolta și adinei tot mai mult, spre binele țărilor noa
stre socialiste, al cauzei socialismului și a păcii în lumea în
treagă.

GHEORGHE
GHEORGHIU-DEJ,

Prim-secrctar 
al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc 
Romîn, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

Prin munca patriotică a tinerilor
Pe întinsele pășuni din mun

ții Dornei, ca Și pe cele din 
Lunca Moldovei și Șiretului, 
mii de tineri colectiviști lu
crează. în cadrul muncii patri
otice, la întreținerea islazuri
lor. Ei au curățat de mărăcini- 
șuri, au împrăștiat mușuroaie
le pe mai mult de 60 000 de ha.

Pentru ameliorarea pășunilor, 
în regiune se fac supraîn- 
sămînțări cu graminee și legu
minoase, se plantează pomi 
pentru stăvilirea eroziunii so
lului, lucrări care vor duce la 
sporirea cantității de masă ver
de.

(Agerpres).

Procedee moderne 
de armare 
în abataje

în exploatările carbonifere 
din întreaga țară se extinde 
procedeul de susținere a gale
riilor cu armături metalice și 
din prefabricate de beton. Lo
cul lemnului de mină e luat, 
pe scară tot mai largă, de pro- 
file și ancore metalice, stîlpi 
tubulari etc. — mijloc impor
tant de introducere a tehnicii 
moderne în industria minieră 
a cărbunelui. După acest pro
cedeu s-au armat, în acest an, 
galerii pe o lungime de 33 000 
metri, cu 11 000 mai mult de- 
cît era prevăzut în plan. Da
torită acestui fapt, consumul 
de lemn de mină a fost redus 
cu aproape 0,5 mc la mia de 
tone crăbune extras. Cu lem
nul economisit pe această ca
le se pot încărca 46 vagoane 
de cîte 20 tone fiecare.

Rezultate bune în acțiunea 
de susținere modernă a gale
riilor din mine au fost înre
gistrate de trusturile „Argeș”, 
„Ardealul’’ și „Banat”. Pentru 
anul în curs se prevede extin
derea procedeelor moderne de 
armare în abataje Și galerii pe 
o distanță de peste trei ori și 
jumătate mai mare decît cea 
realizată în anul 1961.

(Agerpres)
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QERBAN GRIGORESCU — 
clasa a Xl-a D [reală]

9 Școala medie „Nicolae 
Bălcescu". Indiscutabil, re

zultatele obținute la Învățătură 11 
situează printre elevii foarte buni. 
Din clasa întîi și pină in clasa a 
Xl-a, inclusiv, cu excepția celor 
două medii de nouă obținute in 
clasa a Vil-a, a avut numai media 
zece la toate materiile. Cu toate 
că este pasionat în egală măsură 
de literatură și de fizico-matema- 
tici, alegerea sa a fost făcută : se 
va număra printre candidații Fa
cultății de matematică și desigur 
— cum ne asigura el — și printre 
studenții fruntași ai acesteia.

Alegerea, în situația lui, ar fi 
pus oricui probleme serioase. Re
zultatele foarte bune obținute, 
locul întîi pe țară în anii 1961, 1962, 
si locul doi în 1963 la concursul 
de literatură rezervat elevilor, 

locul trei la finala pe țară a Olim
piadei de matematică, pune în 
dilemă pe oricine. El însă, dove
dind că-și cunoaște forțele și gin- 
dește matur, a ales. Studiul în 
continuare al matematicii nu îi va 
știrbi cu nimic insa pasiunea 
pentru literatură. Din clasicii lite
raturii noastre citește cu pasiune 
pe Eminescu și Sadoveanu, iar din 
cea universală pe Maxim Gorkj și 
pe R. Rolland. Din literatura con
temporană admirația sa se în
dreaptă spre Eugen Jebeleanu.

Datorită rezultatelor obținute la 
învățătură, spiritului său de cole
gialitate, sîrguinții, sincerității și 
modestiei, colegii i-au acordat în
credere alegîndu'l în comitetul 
U.T.M. pe școală unde se ocupă de 
problemele învățăturii. Curînd va 
absolvi. Se desparte cu greu de 
școala medie, unde a învățat un
sprezece ani, și școala îl regretă, 
dar va avea bucuria că nu-i va 
știrbi prestigiul acolo unde va 
merge — în facultate și apoi în 
producție.

PETRE ARABADJI

DAN DRĂGAN — clasa a 
VUI-a C Școala medie ,,Dr. 
Petru Groza". Cel mai tînăr 
dintre fruntașii panoului 

nostru are media zece la toate 
materiile. Și la examenul de
admitere în școala medie, din cei 
280 de candidați, a fost unicul 
admis cu media generala zece, 
își iubește mult clasa din care 
face parte. Și nu exagerăm cu 
nimic spunînd că dacă procentul 
de promovați a crescut de la 87 
Ia sulă, pe primul trimestru, la 
95 la sută pe cel de al doilea 
(fiind clasa cu cea mai bună si
tuație la învățătură din tot 
cursul mediu al școlii), aceasta se 
datorește și lui Dan Drăgan. Deși 
membru în comitetul U.T.M., el nu 
uită nici o clipă să se ocupe și 
de clasa lui.

Mai are o pasiune : șahul.

DANIELA TOADER
Timpul liber îl dedică acestuia, își 
desăvîrșește pregătirea în această 
direcție în cadrul clubului 
,,Știința" — București. In afară 
de aceasta, citește mult și este 
preocupat în mod deosebit de 
radiofonie și fizică nucleară. De 
fapt, ramura aceasta ar vrea s-o 
îmbrățișeze. in viitor, după absol
virea școlii. Pentru studenție se 
pregătește temeinic încă de pe 
acum.' O confirmă aceasta locul doi 
ocupa,t. în faza regională a Olim
piadei de fizică.

Daniela toader — clasa 
a X-a F (umanistică) Școa
la medie ,,lon Luca C'ara- 
giale". A fost și este o 

foarte bună elevă. Media generală 
zece în cursul elementar, mediile 
succesive 9,45 în clasa a VlII-a, 
9,60 în clasa IX-a și 9,87 pe pri
mele două trimestre ale anului în

DAN DRĂGAN
curs sînt edificatoare în acest 
sens. De fapt, anul acesta are nu
mai două medii de nouă, în rest 
numai zece. Învățătura ocupă prin
cipalul loc în viața ei. Cu toate 
acestea își împarte timpul în așa 
fel îricît face față cu cinste sarci
nilor de organizație — și nu se 
poaie spune c.ă acestea sînt puține: 
este secretara comitetului pe an, 
locțiitoarea secretarului comitetului 
U.T.M. pe școală și membră în Comi
tetul orășenesc București al U.T.M. 
Și în munca de organizație, cu și la 
învățătură, pune suflet, pasiune. A- 
cestei munci ea. îi dedică, aproa
pe zilnic două-trei ore. Colegele 
ei afirmă că este o adevărată plă
cere să participi la o adunare or
ganizată și condusă de Daniela, să 
o asculți luînd cuvîntul și să con- 
stați seriozitatea cu care dezbate 
problemele. De fapt, întreaga acti-

CAMELIA DIMITRIU
vitale este străbătută de o notă 
plină de seriozitate și conștiincio
zitate. Vrea să devină, medic., dar 
studiază, cu pasiune, de opt ani si 
pianul. Vom avea poale satisfacția 
să audiem concertele medicului 
Daniela Toader. Ce spui Daniela ? 
Așa va fi ?

CAMELIA DIMITRIU — cla. 
sa a Xl-a E (reală) Școala 
medie „Matei Basarab". A- 
re note bune și foarte bune. 

Este membră în Comitetul raional 
U.T.M. Tudor Vladimirescu și răs
punde din partea acestuia de școa
la în care învață. Pe această li
nie, munca ei a dat rezultate bune. 
Una din realizările ei : a reușit să 
ajute ca în clasa sa procentul de 
promovare să crească, de la 86,5

ȘERBAN GRIGORESCU
la sută, pe primul trimestru, la 
90,2 la sută pe cel de al doilea tri
mestru : din 41 de elevi cîți are 
clasa, 32 sînt buni ?i foarte buni, 
adică au note peste 8.

La învățătură, este foarte sîrgu- 
incioasă, citește foarte mult, mai 
ales lucrări în specialitățile mate
matică și fizică, întrucît mirajul e- 
lectronicii a avut efect și asupra 
ei. Printre lucrările studiate se nu
mără ,,Fizica generală" și „Com
plemente de matematică", iar „Ga
zeta matematică și fizică" este 
publicația pe care o citește cu re
gularitate. li place mult să zboa
re cu gîndul în viitor. Se vede 
studentă, absolventă, inginer și, în 
același, timp o harnică cercetătoa
re. Depinde numai de ea dacă vii
torul ei va fi așa cum șl-1 imagi

nează acum. Anii de școală îi dau 
o frumoasă carte de vizită pentru 
acest viitor.

FETRE ARABADJI — clasa a 
Xl-a (reală), Școala medie 
„Gheorghe Lazăr". Frunta’ 
șui școlii. Din clasa a Vlll-a 

pînă în prezent a fost șef de pro
moție și secretar al organizației 
U.T.M. pe clasă. In acest an, co
legii l-au ales secretar al organi
zației pe an. E o plăcere să stai 
de vorbă cu colegii și tovarășii 
profesori despre Petre. Cuvintele 
de laudă nu contenesc, și Petre nu 
se va îngîmfa, el nu renunță la 
frumoasa trăsătură de caracter — 
modestia.

Cu toate că învățătura și activi
tatea de organizație îi solicită mult 
timp, acest lucru nu îl împiedică 
sâ practice și cele două sporturi 
lavorite : tenisul de cîmp și fotba
lul. Datorită felului în care-și or
ganizează timpul liber reușește să 
meargă și la spectacole, să citeas
că, să facă fotografii (este un pa
sionat fotograf amator). ln ultimul 
timp, recapitularea materiei în ve
derea examenelor de maturitate și 
admitere la facultate îi ocună mare 
parte din timp. Dar îndeplinește a- 
ceaslă muncă cu plăcere, îl pasio
nează sâ revadă ce a învățat în 
anii de școală, să se autocontro- 
leze dacă a învățat temeinic. To
varășii profesori vor face această 
apreciere la examenul de maturita
te. Noi li dorim ca aprecierea să 
Se concretizeze în note de 10.

COCA GEABĂU 
S. UNGUREANU

îndemn celor dintr-a Xl-a Elevii clasei a X-a umanistă, 
de la Școala medie nr. 4 din

Brăila, la ora de sport

acad. Nicolae Sâlăgeanu
Foto : S. VIOREL

ra în iulie 1962. La banchetul 
absolvenților Universității din 
București se toasta pentru vii
tor, pentru fericire. Peste cîte- 
va zile, trenurile aveau să-i 
poarte pe tinerii care spuneau 
„rămas bun“ studenției către

orașele și satele patriei noastre, la locurile 
lor de muncă, acolo unde visurile lor aveau 
aă se împlinească.

Toate acestea mi-au venit în minte zilele 
trecute, cînd mă gîndeam Ia voi, cei dintr-a 
Xl-a, care sînteți acum în pragul examenului 
de maturitate. Mulți dintre voi o să urmați 
o facultate, o să îndrăgiți profesiunea aleasă, 
iar într-o zi o să spuneți și voi rămas bun, 
studenției. Trenurile vă vor purta către 
toate colțurile patriei noastre, acolo unde va 
fi nevoie de priceperea și entuziasmul vos
tru... Pînă atunci însă, trebuie să vă gîndiți 
cu seriozitate, cu maturitate, la viitoarea 
voastră profesiune.

Firește, cei mai mulți ați hotărît deja ce 
profesie să îmbrățișați, ați făcut numeroase 
planuri de viitor. Și cîte visuri, idealuri și 
năzuinți nu s-au păscut din aceste pla
nuri. Sînt sigur că dacă aș striga în or
dine catalogul oricărei clase a Xl-a și l-aș 
întreba pe fiecare elev în parte ce profesiune 
și-a ales, aș primi răspunsuri clare, hotărîte; 
„eu vreau «ii devin inginer“... „eu profesor“..«., 
„eu mecanic“... Cu toții stați astăzi în fața 
porții deschise spre viitor, spre profesiune, 
în asemenea momente, cînd inimile voastre 
înflăcărate se entuziasmează în aceeași măsu
ră de o profesiune sau alta, trebuie să inter
vină educatorii, părinții, organizația U.T.M., 
pentpi a vă îndruma pașii spre profesiunea 

și meseria cea mai potrivită, ținînd seamă de 
capacitățile, aptitudinile și aspirațiile voas
tre, dar, mai ales, ținînd seama de necesita
tea socială. Numai în funcție de aceste cri
terii, respectîndu-le cu strictețe, veți putea

alege în mod fericit viitoarea voastră profe
siune, o veți îndrăgi.

Ca biolog doresc să adresez un îndemn, 
un sfat viitorilor mei colegi, celor care au 
îndrăgit științele naturii și s-au hotărît să 
îmbrățișeze profesiunea de biolog. în trecut, 
profesiunea aceasta nu prea „renta“. în țara 
noastră, deși pe atunci „eminamente agrico
lă* , biologul nu avea căutare. A te dedica 
atunci acestei profesiuni însemna să te an
gajezi într-o nesfîrșită luptă cu tot felul de 
greutăți, însemna să te pregătești pentru o 
serie întreagă de sacrificii. In primul rînd 
pe absolventul școlii medii societatea nu-1 
întreba ce vrea să se facă și nici nu-1 ajuta 
să-și îndeplinească visele. Așa că unii ajun
geau la facultate din întîmplare. alții, nu 
prea mulți la număr, conduși de pasiunea 
pentru frumusețea acestei profesii. Dar și 
unii, și alții, aveau de întîmpinat aceleași 
greutăți : lipsa manualelor, taxe enorme de 
laborator, taxe de examene. Problema cea 
mai gravă și cu perspective dezolante era 
însă, aceea a locului de muncă după absolvire, 
mai’ ales pentru învățămînt. Atunci nu era 
ca ^sțăzi, cînd ai locul asigurat după ce 
ți-ai luat diploma, ba ești chiar așteptat să 
termini facultatea spre a ți se încredința un 
Ioc’de muncă. Cînd îi întreb astăzi pe stu
denții mei ce i-a adus la facultate, în răs
punsurile lor descifrez dragostea pentru o 
specialitate care a căpătat o importanță deo
sebită în ansamblul economiei patriei. Biolo
gia este una din ramurile științelor naturii 
care s-a dezvoltat și continuă să se dezvolte 
într-un ritm fără precedent. Studenții mei 
știu că toate cunoștințele căpătate în facul

tate le vor fi deosebit de necesare, că patria 
are nevoie de ei.

Iar voi, dragi elevi dintr-a Xl-a, care ați 
îndrăgit această profesiune și vreți să vă 
dedicați ei, trebuie să știți că de la dorință 
și pînă la realizare este un pas mare, pe care 
va trebui să-l faceți printr-un susținut efort 
la învățătură. Biologia — știința vieții — 
descoperă posibilitățile de dirijare a fenome
nelor vieții plantelor și animalelor, stă la 
baza culturii plantelor și creșterii animalelor, 
la baza medicinii ; iar odată cu pătrunderea 
omului în spațiul cosmic, a pătruns în 
Cosmos — pe lîngă alte științe — și biolo
gia. Iată de ce viitorul biolog trebuie să-și 
însușească numeroase cunoștințe, să învețe 
și iar să învețe. El trebuie să cunoască fizică, 
chimic, să cunoască limbi străine — în spe
cial rusă, engleză — pentru a putea 
studia, cerceta. După absolvirea facultății, 
toate aceste cunoștințe vor găsi un cîmp larg 
de aplicare : în școli — la catedrele de 
științe naturale, — în laboratoare, în insti
tute de cercetări biologice și stațiuni expe
rimentale. Pretutindeni, pe întinsul patriei 
noastre, absolvenții Facultății de biologie 
sînt așteptați cu dragoste și încredere.

...Voi cei care vă aflați acum în pragul 
alegerii profesiunii, sînteți tineri. Și genera
ției voastre îi sînt caracteristice dragostea 
de muncă, frumusețea și bogăția spirituală, 
visele înalte. Visuri dintre cele mai înaripate 
vă puteți făuri. Să știți însă că drumul cel 
jnai bun în înfăptuirea acestor visuri este 
drumul muncii, al învățăturii. Aveți toate 
căile deschise spre zeci și zeci de profesiuni, 
toate la fel de frumoase. Gîndiți-vă bine 
însă spre care din ele vă îndreaptă pașii, a- 
legeți-o pe aceea pentru care simțiți că 
aveți aptitudini, că vă atrage mai mult, vă 
cheamă, în care socotiți că veți fi cel mai 
mult de folos patriei noastre dragi.

DRUMUL ÎN VIAȚĂ 
Al ELEVILOR 

NOȘTRI

Viitorii absolvenți ai Școlii 
medii nr. 1 „Alexandru Vla- 
buță" din orașul Rînmicu 

Sărat au primit cu un deosebit in
teres vestea că la adunarea gene
rală U.T.M. deschisă vor discuta 
despre alegerea profesiei.

Sandu Alexandru din clasa a 
Xl-a A reală, elev fruntaș la în
vățătură, arăta în adunare că do
rește să devină inginer în dome
niul electrotehnicii și de aceea s-a 
hotărît să meargă la institutul po
litehnic. Această hotărîre nu a 
luat-o în grabă, ci de mai mulți 
ani, iar pentru deplinul succes la 
examenul de admitere în institu
tul de învățămînt superior s-a pre
gătit cu multă seriozitate încă din 
clăti a VIIT*-a.

Au vorbit apoi mulți elevi. Ei 
arătau de ce vor să se facă ingi
neri constructori, medici, profesori, 
tehnicieni.

Am observat că această proble
mă a început să-i preocupe și pe 
aceia care de multe ori la între
barea pusă de noi „Cei vrei să 
devii în viață ?" răspundeau pasivi 
că nu s-au gîndit la viitoarea pro
fesiune.

VASILE N. UȚA 
profesor

In numele prieteniei

{ Viitori frezori — acum elevi 
\ la Grupul școlar profesional 
( „Steagul roșu", Brașov — Ia 
( practică ln uzină

Cursuri de pregătire 
pentru viitorii 

studenți
/n fiecare duminică dimineața, 

în sălile Institutului politeh
nic din București pot ii în- 

ttlniti aproape 1 100 de tineri. Sînt 
studenți, fac cursuri și duminica ? 
Stind de vorbă cu ei, ailăm că ti
tlul de student este cel către care 
aspira ; deocamdată mai poartă pe 
mină matricolele ce ne arată că 
acești tineri sint elevi din clasele 
a X-a și a Xl-a de la diferite școli 
medii din Capitală. Aici, la Insti
tutul politehnic, se pregătesc în 
vederea concursului de admitere 
ln facultăți.

Dar, ca și ei, în același timp, ln 
alte șase centre din București : la 
Universitatea „C. I. Parhon", Insti
tutul de construcții, Institutul de 
petrol, gaze și geologie. Institutul 
de medicină și farmacie, Institutul 
de științe economice și Facultatea 
de științe juridice, alți 3 000 de ti
neri sînt ocupați cu aceeași pre
gătire.

Cursurile acestea, care au În
ceput încă de la sfîrșitul lunii no
iembrie a anului trecut, sînt orga
nizate de Comitetul Executiv al 
Sfatului Popular al Capitalei — 
Secția de Învățămînt.

La aceste cursuri se prezintă 
circa 250 de elevi din clasele a 
X-a și peste 800 din clasele a Xl-a, 
dintre cei care vor candida 
pentru a urma diferite facultăți ale 
Institutului politehnic. Elevii sint 
Impărțiți pe grupe. Astfel există 6 
grupe de elevi din clasele a X-a 
și 14 din clasele a Xl-a. Pregătirea 
este făcută de cadre didactice ale 
institutului și de profesori din șco
lile medii, recomandați de Statul 
Popular al Capitalei.

Obiectele la care se face pregă
tirea sint : matematica și fizică. 
Pentru clasa a Xl-a cursurile vor 
continua pină la sfîrșitul lunii mai, 
iar pentru clasa a X-a pînă la sfîr
șitul lunii iunie.

GH. ȘOVU

■
 ercetînd caietele de 
schițe la obiectul

studiul mașinilor 
unelte, profesorul a 
fost în general 
mulțumit ; elevii 
clasei a IX-a C — 

Școala medie „Ștefan cel Mare" 
Suceava studiază cu interes a- 
cest obiect, frecventează cu re
gularitate orele de atelier. Avea 
o singură nedumerire : caietul 
elevei Natalia Chiriță era în
tocmit într-un stil care nu-i era 
caracteristic, parcă nici scrisul 
nu era al ei. Pentru a se edifica, 
a stat de vorbă cu eleva. Și a 
ieșit la iveală că Natalia Chi
riță, lipsind de la mai multe ore 
de atelier, și deci neavînd caie
tul la zi, a „împrumutat" caie
tul prietenei sale Elena Po- 
povici din clasa a IX-a B pre- 
zentîndu-1 drept al său. Cazul a 
fost adus la cunoștința colecti
vului de elevi. Și colectivul și-a 
spus părerea : „este un lucru 
necinstit de care se fac vino
vate ambele eleve". In aduna
rea generală U.T.M. cazul a fost 
discutat, cele două utemiste cri
ticate și-au luat angajamentul 
să nu se mai facă vinovate de 
asemenea abateri.

Pînă aici nimic de reproșat 
colectivului. Dar în cuvîntul 
luat la respectiva adunare, 
Elena Popovici a adus, pentru 
justificarea actului comis, a- 
ceastă explicație : „Sîntem pri
etene și avem o datorie de plă
tit, aveam obligația morală să 
ajut pe Natalia într-un moment 
greu..."

Cu alte cuvinte, în numele 
prieteniei îți poți permite orice. 
Acest sentiment curat și frumos 
poate servi ca paravan în spa
tele căruia poți comite și un 
act necinstit. Dar nimeni n-a 
reținut și n-a dat curs acestei 
explicații. Se poate presupune 
că Elena Popovici și prietena 
ei Natalia Chirită au înțeles că 
este necinstită încercarea de a

M
L clădire mare, așe- 
| zată pe bulevard, 
| la doi pași de cen

trul orașului. Aici 
I locuiește una din 

cele mai numeroa
se familii din Cluj. 

Are 462 de membri. E vorba de 
căminul Școlii profesionale de 

construcții.
Străbatem culoarele, deschi

dem ușile camerelor cu ci te 
șase paturi si cu difuzoare din 
care se revarsă muzica, mer
gem în sala cantinei... Peste 
tot ne întîmpină ordinea și cu
rățenia.

— In privința aceasta nici 
n-ar putea ti altiel — ne spune 
tovarășul pedagog Măgureanu 
Aurel. Ucenicii noștri sînt bă
ieți ordonați. Nici măcar excep
ții nu avem, deoarece atunci 
cînd s-a ivit, vreun caz, colec 
tivul, stația de radioamplificare 
gazeta de perete au intervenit 
la timp.

Formind o mare familie, uce
nicii din cămin, cum e și firesc, 
își petrec împreună tot timpul. 
Spunînd aceasta nu ne gîndim 
în primul rînd la faptul că lo 
cuiesc în același loc sau că 
merg împreună la cursuri, Ia 
meditații sau la pnet'ică, Ace

stea sînt de Ia sine înțelese. Ei 
își petrec împreună și timpul li
ber. Seara cînd se întorc la că
min, ascultă muzica (în special 
muzică populară, care se bucură 
aici de mare trecere), joacă șah, 
citesc părți, despre care își îm
părtășesc unii altora impresiile 
Adesea merg împreună la tea
tru sau la operă. In cămin exis
tă 350 de abonamente la teatru 
și 169 de abonamente la operă. 
„Lăsați-mă să cint", „Apus de

tru spectatori. Nimeni nu știe 
dinainte ce va cuprinde. Repe
tițiile se desfășoară la școală, 
după orele de curs. Intr-una 
din zilele în care am vizitat 
școala tocmai făceau repetiția 
ucenicii din clasa a 11-a G. Re
peta corul, Crăciunaș loan cînta 
din fluier, se mai pregăteau un 
monolog și cîteva recitări. Unele 
clase ca, de pildă, a 111-a B și a 
Il-a M, au chiar echipă de 
dansuri populare (costumele

tii merg de obicei la film. 
Școala închiriază din vreme în
treaga sală, alegîndu-și totoda
tă și filmul. Alteori, merg să 
viziteze, pe grupe, diverse 
locuri interesante din oraș. De 
pildă, au mers în Grădina bo
tanică, la Muzeul etnografic, la 
Expoziția industrială a regiunii 
Cluj etc. După-amiaza de du
minică e rezervată, de obicei, 
sportului. Se ascultă mai întîi 
meciul care se transmite la

In căminul ucenicilor
oare", „Unchiul Vania", „Ge- 
’.eralul și nebunul", „Stri
goii“, sint doar cîteva din spec
tacolele vizionate de ei în co
lectiv.

Vinerea seara și-o petrec la 
clubul „Metalul". Ucenicii au 
o frumoasă tradiție : pentru 
seara de vineri, fiecare clasă, 
pe rînd, pregătește un program 
artistic pe care îl susține pe 
scena clubului. Programul con
stituie oarecum o surpriză pen-

sînt cumpărate de școală). E- 
chipele au în repertoriul lor 
atit jocuri de băieți, cit și dan
suri cu perechi. Cum e posibil? 
Ucenicii au găsi soluția. Le-au 
invitat să contribuie la pregăti
rea programului artistic pe ele
vele căministe de la „comer
cială". Seara de vineri, cu pro
gram artistic și dans, o petrec 
împreună, băieții de la „con
strucții" și fetele de Ia „comer
cială".

Duminica dimineața căminfș-

radio, după care echipa de vo
lei a căminului începe antrena
mentele jucînd amical cu echi
pa de băieți de la „comercială". 
In jurul terenului, pentru a-și 
încuraja echipa, se strîng toți 
căminiștii. Sport (în special vo
lei și fotbal) se practică și în 
celelalte zile, ca o recreere 
după meditații.

Serile au loc șl emisiunile 
stației de radioiicare. La stație

se transmit adesea și emisiuni 
locale, care sînt ascultate cu 
mult interes. Reținem din pro
gramul acestor emisiuni două 
conferințe ținute de tovarășul 
director adjunct Bîrsan Ion — 
una despre „Originea religiei’ 
și alta „Despre Cluj, istoric, 
împrejurimi", — un program de 
doine și alte cîntece populare 
prezentat de ucenici ca Bodi 
loan și Gavriș Ruvin (solo 
voce), Maier loan și Cenan A- 
vram (fluier) etc. Altădată 
s-a transmis Ia stație chiai 
programul brigăzii artistice de 
agitație înregistrat pe bandă 
de magnetofon.

Aceasta e viața de zi cu zi a 
marii familii a ucenicilor de la 
căminul Școlii profesionale de 
construcții din Cluj. La școală 
și pe șantier, ucenicii își însu
șesc temeinic meseriile de zi
dari, zugravi, mozaicari etc. pe 
care și le-au ales. Aici, la că
min, ocupindu-se de muzică, de 
sport, de literatură, de teatru și 
de operă, ei își lărgesc necon
tenit orizontul cultural.

AUREL GEORGESCU

Înșela buna credință a celor din 
jur. Șl mergînd mai departe se 
poate presupune că în viitor nu 
vor mai încerca să repete un a- 
semenea act. Oare acestea erau 
Insă singurele învățăminte care 
trebuiau desprinse pe marginea 
acestui caz ? Fără îndoială că 
nu. Pornind de la fapta celor 
două fete, adunarea trebuia să 
clarifice pentru ele, și pentru 
întregul colectiv, ce înseamnă 
adevărata prietenie, care sînt 
obligațiile cu adevărat morale 
ale unui prieten față de celă
lalt. Discuțiile, ridicate la acest 
nivel, ar fi țintit într-o concep
ție înapoiată și ar fi avut un 
mare rol educativ.

Utemiștii din clasele a IX-a a 
acestei școli sînt în general 
combativi, i-au poziție promptă 
fată de anumite manifestări ne
gative. Dar o fac într-un fel în
gust, aș spune lipsit de pers
pectivă, care-i împiedică să 
desprindă toate semnificațiile 
unei abateri sau alteia. Iată și 
un alt caz.

Elevul Victor Buzduga a 
trecut pînă acum în clasa a 
IX-a copiindu-și temele, lipsind 
de la ore, obtinînd numai medii 
la limită. In clasa a IX-a toate 
aceste apucături s-au agravat 
ajungînd pînă acolo îneît con
ducerea școlii a fost nevoită să 
adopte măsura extremă : exma
tricularea. Nu se poate reproșa 
colectivului pasivitatea față de 
atitudinea lui Buzduga ; fie
care abatere a fost la vremea sa 
discutată. Dar cum ? „Buzdu
ga iar a luat un 2" ; „Buzduga 
ai copiat la teza de la chimie”) 
„Buzduga ai lipsit de la ore", 
și așa mai departe. In ultima 
vreme, Buzduga își amenința 
colegii care îndrăzneau să-l cri
tice. De fapt ce n-a văzut co
lectivul în comportarea lui Buz
duga? El avea o anumită „con
cepție" despre muncă, despre 
obligațiile unui elev, despre fe
lul în care poate fi trecută 
școala medie. Simpla discutare 
a notelor, a lipsei de la ore sau 
a copiatului n-a fost de natură 
să-l ajute să devină un om 
muncitor, cu răspundere față de 
obligațiile sale.

Evident, în viața colectivului 
nu se întîmplă deseori aseme
nea abateri ieșite din comun. 
Totuși, sînt frecvente cazuri de 
delăsare la învățătură, sînt 
elevi care se complac cu re
zultatele slabe ori mediocre pe 
care le obțin. Cum se manifestă 
opinia colectivului față de lipsa

de pasiune a unor elevi pentru 
însușirea unor profunde cuno
ștințe ; pentru folosirea fiecă
rui an de școală în vederea do- 
bîndirii unui larg orizont științi
fic cultural?

In clasa a IX-a C există ur
mătoare situație : doar cîțiva 
elevi au note de la 8 în 
sus . O situație nesatisfăcă
toare. Aceste rezultate la 
învățătură au fost discutate 
de colectivul clasei în nenumă
rate rînduri. Și, totuși, situația 
n-a fost depășită. De ce? Pen
tru că colectivul a fărîmițat a- 
ceste discuții în jurul unei note 
proaste ori a unor rezultate mai 
slabe la o teză, a folosit ca 
unic mijloc de îndreptare grupa 
de întrajutorare, a apelat la to
varășii profesori pentru organi
zarea meditațiilor și a consulta
țiilor. Și aici a lipsit perspec
tiva. Grupa U.T.M. ar fi putut 
organiza o discuție, de pildă, în 
care să se răspundă la între
barea: avem dreptul să intrăm 
în viată cu cunoștințe notate în 
școală cu 4 sau 5 ? fau rezul
tatele mediocre pe care le obți
nem în școala medie ne vor fi 
suficiente pentru însușirea pro
fesiunii pe care o visăm ? Sau: 
munca noastră răspunde grijii 
partidului, a statului, a părinți
lor de a ni se crea cele mai 
bune condiții de învățătură ? 
Privită astfel, munca elevilor 
din clasă ar fi apărut în altă 
lumină, ar fi ieșit la iveală că 
elevii care se complac în me
diocritate sînt tocmai aceia ca
re-și cer și se mulțumesc cu pu
țin, că elevii care obțin rezul
tate slabe la învățătură își cru
ță puterile, sînt leneși, că am
bele categorii nu se gîndesc 
suficient la scopul pentru care 
învață, la răspunderile lor vi
itoare. In acest fel trebuia fo
losită opinia colectivului și fără 
îndoială că rezultatele ar fi 
fost cu totul altele.

Desigur s-ar mai putea da și 
alte exemple, dar nu aceasta 
este important. Important este 
ca forța pe care o reprezintă 
opinia colectivului să fie folo
sită mai eficace și în clasele 
amintite pentru combaterea 
unor concepții înapoiate, pentru 
formarea spiritului de răspun
dere al elevilor, pentru educa
rea lor comunistă.

MARIETA VIDRAȘCU

Tradiți e...
Pentru școala me

die din Anina, a 
devenit o tradiție 
ca absolvenții clasei 
a Xl-a să prezinte 
înainte de a pleca 
din școală un pro
gram artistic. Sub 
îndrumarea atentă 
a dirigintei Viorica 
Petric și a profe
soarei Ana Bîtea,

actuala clasă a Xl-a 
a dat 5 spectacole 
în fața minerilor de 
la Anina, Ciudano- 
vița, Steierdorf, co
lonia Brădleț. Elevii 
au inclus în progra
mul lor cîntece, 
dansuri și coruri 
din folclorul romîn 
și german. Ei au 
prezentat piesa „Po

vestea cu șorțurile 
schimbate“ de C. 
Bratu.

Viitorii absolven
ți, după examenul 
de maturitate, vor 
prezenta programui 
în cadrul școlii.

GH. I. CĂPITANU 
projesor



Rezultatele primei etape a concursului organizat 
de „Scînteia tineretului 

pentru corespondenții voluntari pe tema:
y/

„Din îndemnul
conștiinței socialiste

PREMIUL I

Postul de corespondenți vo
luntari ai „Scînteii tineretului" 
de la Uzinele Hidromecanica- 
Brașov (responsabil Dumitru 
Petre — tehnician)

a-
PREMIUL II

Veronel Porumboiu — teh
nician agronom, comuna 
tița — raionul Ploiești.

Băl-

PREMIUL III

Mic Gheorghe, inginer, Alba 
Julia.

Nicolae Pîrvu, funcționar, 
Caransebeș.

MENȚIUNI :

Ion Mărgescu, tehnician mi
ner, Cîmpulung Argeș.

Ion Protopopescu, activist 
cultural, comuna Bolintinu 
din Vale, raionul Titu.

Tache Vasilache, colectivist, 
comuna Cîndești, raionul Bu- 
huși.

Iordache Mihail, tehnician, 
Săvinești, Piatra Neamț.

Alexandru Ciobanu, lăcătuș, 
Baia Sprie — Maramureș.

Ion Coțoi, activist cultural, 
Chișinău-Criș — Crișana.

Aristică Brînzan, inginer, 
Cimpia Turzii — Cluj

Corneliu Rebegea, colecti
vist, comuna Corbasca, raionul 
Adjud.

Petre Mihai, montor, Uzine
le de mașini Electrice — Bucu
rești.

Ghinea Cotorobai, funcțio
nar, Hîrșova.

Adolf Ratz, șofer, Sighet — 
Maramureș.

Ion Gheorghe, tehnician, din 
postul de corespondenți volun
tari ai „Scînteii tineretului" de 
la Uzinele „Unio” Satu Mare.

Gheorghe Iosifoni, elev — 
Făget — Banat.

Păcală Dumitru, lăcătuș 
U.C.M. — Reșița.

Miron Țic, funcționar, 
muna Branișca-Boz, 
Ilia.

Florentin Popescu, 
Buzău.

Chipriotis Costin și Tatu 
Aurel din postul de corespon
denți ai „Scînteii tineretului” 
de la Uzinele „Rulmentul” 
Brașov.

Filip Stelian, strungar, C. S. 
Hunedoara.

Abel Daraban, tehnician
gronom, comuna Văleni, raio
nul Lăpuș.

Zamfir Podăriță, mecanic, 
C.I.L.-Tîrgu Jiu.

Ispășoiu Vasiie, colectivist, 
comuna Tutana, raionul Curtea 
de Argeș.

Gheorghe Ungureanu și Ion 
Ștefan, studenți, Institutul pe
dagogic de 3 ani — București.

Frîncu Constantin, colecti
vist, comuna Făcăeni, raionul 
Fetești.

Trifu Ionel, profesor, comu
na Smîrdioasa, raionul Zimni- 
cea.

Arhire Ion, electrician — 
Bacău.

Chiriac Mihai, strungar, Fa
brica de postav-Buhuși.

Stavăr Teodor, mecanic, Să- 
vinești-Piatra Neamț.

Călin Năstase, lăcătuș, C. M. 
Reșița.

Iana Mihai, tîmplar, Fabrica 
de mobilă Turnu Măgurele.

Teodora Cincă, elevă — Sla
tina — Argeș.

Următorilor participanți 
la concurs li s-a acordat 
cîte un abonament pe 6 
luni la ziarul „Scînteia 
tineretului” :

CO- 
raionul

elev

Primirea de către 
tovarășul Mihai Dalea 

a ambasadorului
R. D. Germane

Tovarășul Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului Superior 
al Agriculturii, a primit la 7 
mai, în audiență de prezen
tare, pe noul ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al 
R. D. Germane în R. P. Ro
mînă, Anton Ruh.

Petre Dănilă, electrician — 
Onești.

Ion Boștinaru, elev. Vedea
— Argeș.

Iancovici Marian, turnător
— U.C.M.-Reșița.

Mitică Jan Udrescu, func
ționar, R. Vîlcea — Argeș.

Ion Donică, Năvodări — Do
brogea.

Valeriu Corcău, constructor
— București.

Gheorghe Bercea, sticlar, 
Turda — Cluj.

Dumitru Laurențiu, Fetești
— București.

Ecaterina Anghelescu, acti
vistă culturală,
— Giurgiu.

Ion Fieraru,
— București.

Ion Sisilică, 
muna Frăsinet-Alexandria.

Alexandru Handrea, meca- 
nic-Brașov.

Cristoloveanu Florica, Valea 
Călugărească-Ploiești.

C. Georgescu, colectivist, co
muna Tîmboiești — R. Sărat.

Mirea Ion, tehnician — Plo
iești.

Petean Vasiie, acar, Gherla
— Cluj.

Ion V. Marin, tehnician — 
Brăila.

Smeu Ion, tehnician — Brăi
la.

Covrig Ștefan, profesor — 
Tîrnăveni.

Băduță Constantin, munci
tor preparator — Petrila.

comuna Videa

fierar betonist

colectivist, co-

Petru Abrudean, colectivist, 
comuna Răspig — Gurahonț.

Crișan Tudorel, colectivist, 
comuna Răpsig-Gurahonț.

Chiraș Ion, tipograf — Pe- 
troșeni.

Marinoiu Costea, student — 
Iași.

Victor Vasiliu, colectivist, 
comuna Deleni — Vaslui.

Mocanu Ion, recepționer, 
Vișeul de Sus — Maramureș.

Băghină Aristică, lăcătuș — 
Turnu Severin.

Lupu Gheorghe, funcționar, 
Țicleni — Oltenia.

Moldovan Ion, mecanic, 
Schela Gura Ocniței — Tîrgo- 
viște.

Adam Marian, colectivist, 
comuna Foeni — Timișoara.

Popescu Gheorghe, distila- 
tor, Rafinăria Brazi — Ploiești.

Ostafe Adriana, elevă, Gura 
Humorului — Suceava.

Ungureanu Teodor, învăță
tor, Dorohoi — Suceava.

Nițulescu Gicu, colectivist, 
comuna Titești — Pitești.

Popescu Viorel, asistent me
dical, Cîmpulung — Muscel.

Dăruță A. Petre, colectivist, 
comuna Năsturelu — Zimni- 
cea.

lordănescu Ion, comuna 
Gheorghe Lazăr, raionul Slo
bozia.

Tistuleasa Florea, tratamen- 
tist, C.I.L., Blaj.

Mihăilescu Grigore, tehni
cian, Mărculești — Slobozia.

Radu Marian, colectivist, co
muna Babele — Mizil.

Titi Godoci, colectivist, co
muna Buhoci — Bacău.

Smerea Constantin, lăcătuș
— Roman.

Stan Voinea, colectivist, co
muna Grivița, raionul Slobo
zia.

Bozu Gheorghe, impiegat — 
Reșița.

Dobrea Petru, muncitor te- 
xtilist — Arad.

Avram Gheorghe, colectivist, 
comuna Cireșu — Făurei.

Iulian Pinter, montator, de
poul C.F.R. Timișoara.

Barac Ion, colectivist, comu
na Independența — Galați.

Făniță Petre, lăcătuș, Uzi
nele Mecanice — Timișoara.

Man Zaharia, colectivist, co
muna Toaca — Reghin.

Felea Dumitru, student — 
Timișoara.

Constantin Dolniceanu, con
tabil, Babadag — Dobrogea.

Mihai Petre, colectivist, co
muna Sarchiojd — Teleajen.

Medoia Ion, student — Ti
mișoara.

Bișag Vasiie, colectivist, co
muna Mihăești-Sus, Drăgă- 
nești-Olt.

Lunceanu Paul, elev, Slatina
— Argeș.

Dobrescu Gheorghe, colecti
vist. comuna Popești-Palanga
— Costești.

Mușat Gheorghe, lăcătuș — 
Brăila.

Iatan Pavel, colectivist, co
muna Tomnatic, Sînnicolau 
Mare.

a R. S. Cehoslovace
Cu ocazia sărbătorii naționa

le a Republicii Socialiste Ce
hoslovace, miercuri la amiază, 
a avut loc o întîlnire la lo
cuința ambasadorului R. S. 
Cehoslovace în R. P. Romînă, 
Jaroslav Sykora.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru 
Drăghici, Ștefan Voitec, Ale
xandru Bîrlădeanu, Mihai Da
lea, Corneliu Mănescu, mini
strul afacerilor externe, mem
bri ai C.C. al P.M.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai instituțiilor cen
trale și organizațiilor obștești, 
academicieni și alți oameni de 
știință și cultură, ziariști ro- 
mîni și străini.

Au fost de fată șefi ai misi
unilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

întîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă 
nie.

de caldă priete-

★
Ștefan Voitec, 
Marii Adunări

Tovarășul 
președintele 
Naționale a Republicii Popu
lare Romîne a adresat tovară
șului Zdenek Fierlinger, pre
ședintele Adunării Naționale a 
Republicii Socialiste Ceho
slovace, o telegramă de feli
citări cu ocazia celei de-a 18-a 
aniversări a eliberării Ceho
slovaciei și urări de noi succe
se în activitatea consacrată 
construirii socialismului în Re
publica Socialistă Cehoslovacă, 
dezvoltării continue a relații
lor de prietenie și colaborare 
rodnică dintre țările noastre, 
cauzei socialismului și păcii 
în întreaga lume.

★
Cu prilejul celei de-a 18-a 

Zilei Eliberării 
de sub jugul

aniversări a 
Cehoslovaciei 
fascist, tovarășul Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Populare 
Romîne, a adresat o telegramă 
de felicitări tovarășului Vaclav 
David, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
Cehoslovace.

★
Miercuri dimineața, cu pri

lejul celei de-a 18-a aniversări

Pe Valea Prahovei, zăpezile s-au retras spre piscuri

Foto : AGERPRES

„Grivița 
numeroși 

ingineri 
după-a-

La clubul Uzinelor 
roșie” din Capitală, 
muncitori, tehnicieni și 
au participat miercuri 
miază la o conferință consacrată 
Zilei independenței de stat a 
Romîniei și a Zilei victoriei asu
pra Germaniei hitleriste. Au vor
bit despre importanța acestei 
sărbători col. Gheorghe Tăușanu 
și prof. univ. Gheorghe Ștefan, 
membru corespondent al Acade
miei R. P. Romîne. O conferință 
asemănătoare a fost expusă de 
către maior Aurel Andreiță la 
Casa de cultură raională 16 fe
bruarie.

Astfel de conferințe, la care au 
vorbit ofițeri ai armatei noastre, 
au avut loc și la clubul Uzinelor 
„Rulmentul”, Întreprinderea tex. 
tilă „Partizanul roșu”, diferite 
școli medii din Brașov, la Fabri
ca de celuloză și hîrtie Zărnești, 
casele de cultură din Predeal și 
Codlea, clubul „Constructorul” 
din Ploiești, întreprinderea „Teh- 
nolemn” din Timișoara, Șantie
rul naval maritim din Constanța, 
fabricile de antibiotice și „Texti. 
la roșie” din Iași, și în numeroa
se alte întreprinderi, 
școli, cămine culturale din dife
rite localități ale țării.

★
Comitetul de Stat pentru Cul

tură și Artă — Consiliul pentru 
răspîndirea cunoștințelor cultu- 
ral-științifice — organizează cu 
prilejul zilei de 9 Mai — ziua 
proclamării independenței de 
stat a Romîniei și ziua victoriei 
asupra Germaniei hitleriste, un , 
simpozion prezidat de acad. Du
mitru Dumitrescu, prim secretar 
al Academiei R. P. Romîne. Vor 
lua cuvîntul acad. Andrei Oțetea, 
directorul Institutului de istoric , 
al Academiei R.P. Romîne, și ge- i 
neral de armată Iacob Teclu, șe- i 
ful Academiei militare generale.

Urmează un program literar- 
muzical la care își vor da con
cursul actori din Capitală și or
chestra de muzică populară „Cio- 
cîrlia*.

Simpozionul are loc joi, 9 mai, 
la orele 18 în sala mică a Pala
tului R. P. Romîne.

(Agerpres)
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(Urmare din pag. I)

ternic al întregului popor. 
Chemarea partidului nostru 
„Totul pentru front, totul pen
tru victorie“ a avut u-n puter
nic răsunet în rîndurile 
ale maselor populare.

Prin lupta sa eroică, 
de jertfe, poporul romîn 
dobîndit deplina independență 
și suveranitate națională, s-a 
eliberat de lanțurile imperia
lismului și, sub conducerea în
țeleaptă a partidului, a pășit pe 
calea făuririi vieții noi, socia
liste.

Sărbătorind 86 ani de la pro
clamarea independenței de stat 
a Romîniei și 18 ani de la în- 
frîngerea Germaniei hitleriste, 
poporul romîn, strîns unit în 
jurul Partidului Muncitoresc

largi

plină 
și-a

Romîn — înțeleptul și încerca
tul său conducător — trăiește 
astăzi într-o Romînie pe de
plin liberă și independentă. 
Patria noastră înaintează cu 
succes pe calea desăvârșirii 
construcției socialismului. Sub 
îndrumarea partidului și a Co
mitetului său Central, 
muncitoare, țărănimea, 
lectualitatea, înfăptuiesc poli
tica partidului, care — izvorîtă 
din cunoașterea legilor obiec
tive ale dezvoltării sociale, din 
aplicarea creatoare a învăță
turii marxist-leniniste, din cu
noașterea posibilităților și ne
voilor țării — a dus la înflori
rea multilaterală a patriei 
noastre. Puternica dezvoltare 
a industriei — și în primul 
rînd a industriei constructoare 
de mașini — dezvoltarea inten
să a agriculturii, dezvoltarea 
proporțională a întregii eco-

clasa 
inte-

nomii socialiste în ansamblu, 
au transformat țara noastră 
într-o țară înaintată și înflori
toare.

Republica Populară Romînă 
are un rol activ pe plan inter
național. Alături de celelalte 
țări socialiste, țara noastră mi
litează cu fermitate pentru tri
umful principiilor coexistenței 
pașnice, pentru zădărnicirea 
planurilor agresive ale impe
rialismului, pentru dezarmarea 
generală și totală, pentru o 
pace trainică.

Mîndru de succesele sale, 
încrezător în viitor, poporul 
nostru, sub conducerea în
țeleaptă a Partidului Mun
citoresc Romîn, își consacră 
toate forțele sale creatoare 
luptei pentru înflorirea patriei 
socialiste, pentru triumful ca
uzei păcii șl prieteniei po
poarelor din lumea întreagă.

TELEGRAMA
Ministrului Apărării »1 U.R.S.S.

Tovarășului Mareșal al Uniunii Sovietice 
RODION IAKOVLEVICI MALINOVSKI

Moscova

Cu prilejul celei de-a 18-a a- 
niversări a măreței victorii re
purtată asupra Germaniei hi
tleriste. vă transmit dumnea
voastră și întregului efectiv al 
glorioasei armate sovietice 
cordiale felicitări din partea 
militarilor Forțelor Armate ale 
Republicii Populare Romîne și 
a mea personal.

Militarii armatei noastre

populare, educați în spiritij 
patriotismului și internaționa
lismului proletar, sînt hotărîți 
să întărească si să dezvolte 
continuu prietenia și frăția de 
arme romîno-sovietică, născută 
în lupta comună pentru zdro
birea fascismului german și 
bazată pe comunitatea mar- 
xist-leninistă de teluri care u- 
nește popoarele noastre.
Ministrul Forțelor Armate 

ale Republicii Populare Romîne 
General de armată

LEONTIN SĂLĂJAN

Primirea la Secretariatul Consiliului Central 
al Sindicatelor a delegațiilor sindicale 
de peste hotare, care au participat 

la sărbătorirea zilei de î Mai
! Orașul Bacău se înrrumuse- ) 
( țează pe zi ce trece. în foto- j 
( grafia noastră vă prezentăm j 
[■o vedere generală a Tea-) 
( trului de vară și a construc- ] 

fiilor din jurul său
a eliberării Cehoslovaciei de 
sub jugul fascist, ambasadorul 
R. S. Cehoslovace în R. P. Ro- 
mînă, Jaroslav Sykora, însoțit 
de membrii ambasadei, a de
pus o coroană de flori la Mo
numentul Eroilor Patriei.

în dimineața aceleiași zile, 
ambasadorul R. S. Cehoslova
ce a depus o coroană de flori 
la Monumentul Eroilor Sovie
tici din Piața Victoriei.

La solemnități au luat par
te reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe și ai 
Ministerului Forțelor Armate.

La Monumentul Eroilor So
vietici au fost de fată amba
sadorul Uniunii Sovietice în 
R. P. Romînă, I. K. Jegalin, și 
membri ai ambasadei.

★
In sala Teatrului de stat din 

Bacău a avut loc, miercuri 
după-amiază, o adunare a oa
menilor muncii din oraș, orga
nizată cu prilejul celei de-a 
18-a aniversări a eliberării Ce
hoslovaciei de sub jugul fas
cist. Despre realizările din țara 
vecină și prietenă a vorbit ar
hitectul Alexandru Ioțu.

De asemenea, a luat cuvîn- 
tul dr. Anton Kamenicki, prim- 
secretar al Ambasadei R. S. 
Cehoslovace în R. P. Romînă.

In încheierea adunării, a fost 
prezentat un film artistic ceho
slovac.

XVIII-a aniversări

de sub jugul fascist
Cu prilejul aniversării a 18 

ani de la eliberarea Germa
niei de sub jugul fascist, am
basadorul R. D- Germane în 
R. P. Romînă, Anton Ruh, în
soțit de membri ai ambasadei, 
a depus, miercuri, coroane de 
flori Ia Monumentul Eroilor 
Patriei și la Monumentul Ero
ilor Sovietici,

La solemnități au luat parte 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe si ai Minis
terului Forțelor Armate.

La Monumentul Eroilor So
vietici a fost de față ambasa
dorul Uniunii Sovietice în R.P- 
Romînă, I. K. Jegalin, și mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres) (Agerpres)

PE SCURT
• Sîmbătă și duminică, în orga

nizarea clubului sportiv Olimpia, 
se va desfășura o competiție de 
două etape rezervată alergătorilor 
bucureșteni. Startul in prima etapă, 
care se va disputa pe șos. Olteni
ței (100 km), se va da la ora 15,30. 
Duminică de la ora 8,30 va avea 
loc pe șos Giurgiului cea de a 
doua etapă, care va măsura, de 
asemenea, 100 km.

• Turneul internațional de scri
mă de la Leningrad a continuat cu 
desfășurarea probei de floretă (băr
bați) pe echipe. Pe locul intii s-a 
clasat selecționata R. P. Polone, 
urmată de U.R.S.S., R. P. Romînă, 
U.R.S.S. li și R. P. Ungară. Echipa 
R. P. Romîne, alcătuită din Mure- 
șan, Drîmbă, Szilahi, Poenaru și 
Hauckler, a Învins cu 9—4 echipa 
R. P. Ungare și cu 9—2 iormafia 
secundă a U.R.S.S.

• Finala „Cupei Davis" (zona 
asiatică) a fost clștigată de echipa 
Indiei care a Învins cu scorul de 
3—2 echipa Japoniei.

(Agerpres)

In cursul dimineții de miercuri, 
delegațiile sindicatelor din Alge
ria, Angola, R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, Chile, R. P. Chine
ză, Cuba, Franța, Ghana, R. D. 
Germană, Guineea, Italia, R.S.F. 
Iugoslavia, Mali, R. P. Polonă, 
Uganda, R. P. Ungară, U.R.S.S., 
au fost primite la Secretariatul 
Corisiliului Central al Sindicate, 
lor de tov. Martin Isac, pre
ședintele C.C.S., Vasiie Mușat, 
vicepreședinte al C.C.S., și Ludo
vic Cșupor, secretar al C.C.S.

în timpul șederii în țara noa
stră oaspeții au participat la de. 
nșonsțrația de I Mai, au vizitat 
întreprinderi industriale, șantiere 
de construcții, G.A.S., instituții 
culturale, stațiuni balneo-climate- 
rice.

Oaspeții de peste hotare
mulțumit pentru posibilitatea ce 
li s-a oferit de a participa la 
demonstrația oamenilor muncii cu 
ocazia zilei de 1 Mai în Capitala 
Republicii Populare Romîne și 
de a cunoaște munca entuziastă

au

a poporului romîn, viața sa tot 
mai îmbelșugată. Ei au arătat că 
au fost profund impresionați de 
dragostea cu care oamenii muncii 
din țara noastră și-au exprimat 
cu prilejul demonstrației de 1 
Mai atașamentul lor față de 
Partidul Muncitoresc Romîn și 
guvern, față de cauza socialismu
lui și păcii și de marile realizări 
obținute de poporul nostru în 
dezvoltarea economici naționale 
și creșterea nivelului de trai al 
poporului.

Tov. Martin Isac a mulțumit 
delegațiilor sindicale de peste 
hotare că au răspuns invitației 
de a Bărbători împreună cu oa
menii muncii din țara noastră 
ziua de 1 Mai și pentru frumoa
sele lor aprecieri față de succese, 
le însemnate obținute de poporul 
nostru, în frunte cu clasa mun
citoare, sub conducerea Partidu
lui Muncitoresc Romîn, în opera 
de desăvîrșire a construcției so
cialiste.

Vizitele oaspeților militari 
indonezieni

Comandantul suprem al tru
pelor de uscat al Republicii 
Indonezia, general maior Ah- 
mad Jani, ministru, cu soția, 
împreună cu ofițeri superiori 
indonezieni, au făcut, miercuri, 
dimineața, o călătorie în regiu
nea Dobrogea.

împreună cu oaspeții au ple
cat și general colonel Ion Tu- 
toveanu. adjunct al ministru; 
lui forțelor armate, precum și 
Sukrisno, ambasadorul Repu
blicii Indonezia în R- P. Romî- 
nă.

La sosire, pe aeroportul din

începe „Cursa Păcii“■ s

Pe marele sta
dion „Strahov" 
din Praga va a- 
vea loc astăzi fe
stivitatea de des
chidere a tradițio
nalei competiții 
cicliste „Cursa 
Păcii" — Praga- 
Varșovia-Berlin.

La cea de-a 16.a 
ediție a „Cursei 
cicliști din : An.

(138 km contra-crono- 
echipe) I 12 mai : Bra-

Păcii“, participă
glia, Australia, Belgia, R. P. Bul
garia, Danemarca, Finlanda, Fran
ța, Italia, Iugoslavia, Liban, Maroc, 
Norvegia, Olanda, R. P. Romînă, 
Scoția, R. P. Ungară, U.R.S.S., R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană și 
R. P. Polonă.

Fiecare echipă este alcătuită din 
cîte 6 alergători. Din Liban parti
cipă, individual, ciclistul Abdul 
Zahal. în clasamentul pe echipe 
contează primii trej sosiți în fie
care etapă.

Prima etapă. înconjurul orașului 
Praga, se desfășoară astăzi pe dis
tanța de 117 km și va fi urmată de 
alte 14 etape care vor avea loc 
după cum urmează : 10 mai : Pra- 
ga-Brno (220 km) i 11 mai : Brno-

Bratislava 
metrului pe .
tislava-Banska Bistrica (209 km) s
13 mai: Zvolen-Kosice (221 km) ;
14 mai zi de odihnă i 15 mai: Pre- 
sov-Rzeszow (185 km) ț 16 mai : 
înconjurul Varșoviei (135 km) > 17 
mai.- Varșovia-Torun (220 km) i
18 mai: Torun-Poznan (144 kmj i
19 mai: Poznan-Zielona Gora (121 
km) î 20 mai, a doua zi de odihnă ; 
21 mai: Zielona Gora-Goerlitz 
(172 km) î 22 mai: Bautzen-Dresda 
(57 km contra-cronometrului indi
vidual) j 23 mai: Dresda-Erfurt 
(239 km) î 24 mai : Erfurt-Magde
burg (207 km) ; 25 mai: Magde
burg-Berlin (182 km).

Cicliștii vor fi transbordați de 
două ori, cu trenul de Ia Kosice 
la Presov și de la Rzeszow la Var
șovia.

(Agerprei)

orașul Constanța, oaspeții au 
fost întîmpinati de Vasiie Vîl- 
cu, membru al Consiliului de 
Stat al R.P.R., contraamiral 
Gheorghe Sandu, comandantul 
marinei militare Și Petre Ni- 
colae, președintele Sfatului 
popular al orașului Constanța, 
și alți reprezentanți ai organe
lor locale.

în regiunea Dobrogea, oas
peții indonezieni au vizitat sta
țiunile Mamaia. Eforie nord și 
Eforie sud Si Muzeul regional 
de arheologie, Monumentul ro
man cu mozaic și acvariul din 
orașul Constanța.

în cursul după-amiezii. oas
peții indonezieni s-au înapoiat 
în Capitală.

★
Miercuri seara ambasadorul 

Republicii Indonezia în R.P. Ro
mînă, 
seară 
lui R. 
teniei

Au
mată Leonlin Sălăjan, ministrul 
forțelor armate ale R. P. Ro
mîne, Edaard Mezincescu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații 
obștești, oameni de artă și cul
tură, un numeros public.

Au fost prezenți generalul 
maior Ahmad Jani, ministru, 
comandantul suprem al trupe
lor de uscat ale Republicii In
donezia, cu soția, împreună cu 
ofițeri superiori indonezieni 
care îl însoțesc. Au asistat șe
fii unor misiuni diplomatice a- 
creditați în R. P. Romînă și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Un grup de artiști indone
zieni, care ne vizitează țara, a 
prezentat un program artistic.

(Agerpres)

Sukrisno, a organizat o 
culturală în sala Palatu- 
P. Romîne, dedicată prie- 
romîno-indoneziene. 
participat general de ar-

III

I Certificatul de naștere
Reuniune internațională de box

• Astă-seară, de la ora 19, pe 
ringul montat în incinta stadionu. 
lui Dinamo din Capitală va avea 
loc prima reuniune internațională 
de box organizată cu prilejul ani
versării a 15 ani de la înființarea 
clubului sportiv Dinamo București.

în cadrul acestei reuniuni vor evo
lua unii dintre cei mai buni pugi- 
liști ai cluburilor Dozsa Budapesta, 
Gwardia Varșovia, Spartak Sofia, 
Dynamo Berlin și Dinamo Bucu
rești.

INFORMAȚII
Miercuri a plecat în R. P. 

Ungară, delegația Consiliului 
Central al Sindicatelor, con
dusă de tov. Grecu Alexandru, 
membru în Prezidiul C.C.S., 
pentru a participa la cel de-al 
XX-lea Congres al sindicatelor 
ungare.

★
Delegația Uniunii Compozi

torilor din U.R.S.S. și-a con
tinuat miercuri vizitele în Ca
pitală.

In cursul dimineții muzicie
nii sovietici au vizitat Muzeul 
„George Enescu“, Muzeul de 
Artă și sala Palatului R. P. 
Romîne, au fost oaspeții Edi
turii muzicale și revistei „Mu
zica“.

Seara, membrii delegației au 
asistat în sala Ateneului R. P. 
Romîne la concertul Orchestrei 
simfonice a Cinematografiei 
dirijată de Constantin Bugeanu, 
al cărui program a cuprins lu
crări de Eduard Mirzoian și 
Dumitru Capoianu.

★

Reprezentant! ai presei din Capi
tală s-au întilnit miercuri, la Athe- 
nee Palace, cu delegația de ci
neaști cehoslovaci care a partici
pat la spectacolul de gală cu filmul 
„Frații“ organizat cu prilejui țelei

(Agerpres)

de-a 18-a aniversări 
Cehoslovaciei de sub

Răspunzind la Întrebările 
știlor, dramaturgul dr. Jan Minac, 
conducătorul delegației, regizorul 
Andrej Lettrich și artista Eva Cha. 
lupova au vorbit despre munca de 
creație la filmul „Frații“, despre 
proiectele lor de viitor și au pre
zentat clteva aspecte din activita
tea studiourilor de filme 
slovace.

a eliberării 
jugul fascist, 

ziari-

ceha-

primul 
de an

din

★
Miercuri seara a avut loc 

spectacol dat la Timișoara 
samblul „Theatre de la Cité 
Villeurbanne (Franța), de sub con
ducerea lui Robert Gilbert și Roger 
Planchon.

Colectivul teatrului a prezentat 
piesa „George Dandin" de Mo
lière, în regia lui Roger Planchon.

In continuare, artiștii francezi 
vor mai da la Timișoara spectacole 
cu „Cei trei mușchetari", după Ale
xandre Dumas, în zilele de 9 și 10 
mai.

★
Zilele acestea, în holul clu

bului minerilor din Lupeni 
s-a deschis o expoziție de artă 
plastică a artiștilor amatori 
din localitate. Cele aproape 50 
de lucrări de pictură și grafi
că expuse, înfățișează aspecte 
din munca și viața minerilor 
din bazinul carbonifer al .Văii 
Jiului,

(Agerpro»)

Marele premiu „Leul de aur” la Festivalul internațional al 
filmelor pentru copii din Veneția, 1961. ■

O producție a studiourilor poloneze 
Scenariul: T. Rozewicz, S. Rozewicz 
Regia : S. Rozewicz

In rolurile principale : Wojciech Siemion, Henryk Hrynie- 
wicz, Jozef Nalberczak, Edward Mincer, Beata Barszewska

Fi

întreprinderea raională 
de industrie locală

eu sediul în Tîrgu Jiu, strada Mehedinți nr. 1, 

anunța

că are vacante următoarele posturi:
— un post șef serviciu producție
— 2 artificieri
— 2 conducători auto
— 1 conducător auto macaragiu

Doritorii se vor adresa la IJft.I.L.-Tg. Jiu str. Mehedinți nr. 1 
între orele 7—15.



Prezente rommești peste hotare
și Republica Dominicană

NEW YORK 8 (Agerpres). — 
După ce Departamentul de Stat 
al S.U.A. a anunțat că cetățenii 
americani vor părăsi Haiti și 
alte state declară că își vor e- 
vacua cetățenii din această țară. 
Agenția France Presse relatează 
că însărcinatul cu afaceri al 
Marii Britanii Ia Port-au-Prince 
dispune de puteri depline pentru 
a lua toate măsurile în legătură 
cu evacuarea cetățenilor britanici 
din Haiti. Ministrul afacerilor 
externe al Canadei a anunțat, de 
asemenea, la 7 mai, că cetățenii 
canadieni din Haiti vor fi eva
cuați începînd de la data de 8 
mai.

între timp, de Ia New York 
se anunță că Consiliul de Secu
ritate al O.N.U. se va întruni în

sesiune extraordinară la 8 mai 
pentru a lua în discuție plînge- 
rea guvernului haitian împotriva 
Republicii Dominicane. La New 
York a sosit ministrul afacerilor 
externe al Republicii Haiti, Rene 
Chalmers, însoțit de încă un 
membru al guvernului haitian. Ei 
urmează să prezinte Consiliului 
de Securitate al O.N.U. plângerea 
în legătură cu „agresiunea Repu. 
blicii Dominicane”.

în ceea ce privește sesiunea 
extraordinară a Consiliului de 
Securitate ce urmează să aibă loc, 
trebuie menționat că atît oficia
lități ale S.U.A. cit și oficialități 
din cadrul O.S.A. se declară îm
potriva discutării problemei în 
cadrul acestui organism. După 
cum menționează agenția Asso-

Dezbaterile din parlamentul grec
pe marginea moțiunii 

de neîncredere în guvern
ATENA 8 (corespondentul 

Agerpres transmite). — în 
Parlamentul grec continuă 
dezbaterile, începute Ia 6 mai, 
pe marginea moțiunii de neîn
credere în politica guvernului 
Karamanlis, prezentată 
partidele Uniunea 
și E.D.A.

Liderul Uniunii 
Papandreu, luind 
începutul dezbaterilor a criti
cat diferite aspecte ale po
liticii guvernului pe plan 
intern și extern cît și po
litica economică a acestuia. 
In încheiere, vorbitorul a ce
rut organizarea unor alegeri 
parlamentare libere.

în cuvîntul său, Iliu, liderul 
fracțiunii parlamentare a par
tidului Uniunea Democrată de 
stînga — E.D.A. — a citat o 
serie de elemente care dove
desc că politica pe care o duce 
guvernul grec este contrară 
intereselor poporului. El s-a 
referit la încadrarea țării în 
cursa înarmărilor nucleare 
prin participarea la forța nu
cleară multilaterală și trans
formarea țării într-o bază 
pentru rachete, desființarea 
libertăților democratice și in
tensificarea activității elemen
telor militariste și a organiza
țiilor paramilitare, 
avuției naționale 
străin și sărăcirea

de
de Centru

de Centru, 
cuvîntul la

Iliu a subliniat că „în loc de 
a participa la pregătirea răz
boiului, noi cerem reducerea 
uriașelor cheltuieli militare, 
renunțarea la stocarea armei 
nucleare în Grecia, crearea 
unei zone denuclearizate în 
Balcani”. Vorbitorul a sprijinit 
propunerea guvernului romîn 
cu privire la crearea unei zone 
denuclearizate în Balcani.

Moțiunea de 
fost sprijinită 
progresist. în 
toate partidele 
s-au pronunțat
Iitioii guvernului.

ciatcd Press, „Statele Unite au 
declarat marți că mai curînd tre
buie să se ocupe de criza haitia- 
no-dominicană O.S.A. decît Con
siliul de Securitate al O.N.U. 
Agenția menționează, de aseme
nea, că oficialități ale S.U.A. au 
declarat că Consiliul O.S.A. „are 
în mînă în mod eficient această 
problemă și cred că, în aceste 
circumstanțe, Organizația State, 
lor Americane trebuie să con
tinue discutarea ei”,

încă la 6 mai, președintele 
O.S.A., Gonzalo Facio, a adresat 
președintelui Consiliului de Secu
ritate o telegramă, care a coincis 
cu cererea haitiană adresată Con. 
siliului de Securitate și care face 
cunoscut în mod oficial președin
telui Consiliului de Securitate că 
O.S.A. „face eforturi pentru re
glementarea problemei”.

între timp, situația din cele 
două țări aflate în conflict con
tinuă să rămînă cît se poate de 
încordată. Atît regimul haitian 
cît și cel dominican, la fel de 
odioase propriilor popoare, des
fășoară cea mai crîncenă teroare 
pe plan intern. Dacă despre si
tuația din Port-au-Prince agenția 
Associated Press scrie : „este un 
oraș al fricii”... „este frica de 
tortură, dc moarte, de invazie, 
trădare”, la Santo Domingo, 
trivit agenției United Press, 
avut loc la 7 mai ciocniri 
stradă între poliție și „suțe
tineri demonstranți care mărșă
luiau pe străzi în sprijinul grevei 
a aproximativ 20 000 de funcțio
nari de stat. Poliția a intervenit”. 
Agenția menționează că poliția 

lacrimogene 
pe demon- 

de persoane

VARȘOVIA 8 Coresponden
tul Agerpres transmite: La 
„Casa Cărții” din Cracovia, a 
avut loc într-un cadru festiv 
în ziua de 6 mai, deschiderea 
unei expoziții de cărți științi
fice publicate de Editura A- 
cademiei R. P. Romîne.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de J. Negrey, direc
torul editurii Academiei po
loneze de știință, filiala Craco
via. A luat, de asemenea, cu- 
vintul Dumitru Trifu, redac
torul șef al editurii Acade
miei R. P. Romîne.

Cele peste 200 de volume 
tipărite în condiții grafice ex
celente, cuprind lucrări știin
țifice din toate domeniile: 
matematică, fizică, științele 
naturii, medicină, biologie, 
științe agricole, istorie, filozo
fie, artă, estetică. în standuri 
se află ultimele numere ale 
celor 64 de periodice care a- 
par în editura Academiei R.P 
Romîne, dintre cane un număr 
de 14 publicații și reviste edi
tate în limbi străine.

O expoziție similară a 
ții științifice romînești se 
chide în orașul Wroclaw 
mal.

nostru de limba romî- 
va înceta. în numele 
studenților prezenți 

că vom continua stu-

è 
t »

vinderea 
capitalului 
poporului.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
Miercuri a continuat la Mos
cova procesul intentat agenți- 
lor serviciilor de spionai en
glez și american.

După cum relatează agenția 
TASS, acuzatul Wynne în de
pozițiile făcute a arătat că eț a 
avut convorbiri cu un ofițer al 
serviciului de siguranță en
glez, cu numele Hartley, care 
i-a dat misiunea de a aduna 
în cursul vizitei sale în U.R.S.S. 
numele inginerilor sovietici și 
denumirile diverselor între
prinderi unde aceștia lucrează. 
La afirmația Iui Wynne că el 
nu știa despre caracterul mate
rialelor pe care le transmitea, 
Penkovski a declarat în instan
ță următoarele ; „Nu încape 
nici o îndoială că Wynne știa 
că este vorba de date cu ca
racter de spionai și nu despre 
o informație oarecare'’.

In cursul interogatorului, a-

car
des • 
la 9

po- 
au 
de 
de

neîncredere a 
și de partidul 

felul acesta, 
de opoziție 

împotriva po-

a rectits Ia bombe 
pentru a împrăștia 
stranți și peste 50 
au foit arestate.

TOKIO 8 (Agerpres). — Re
cent, în sala „Tokyo Metropo
litan Festival Hall” a avut Ioc 
festivitatea de închidere a 
primului curs de limbă romî- 
nă. organizat de Asociația de 
prietenie japono-romînă din 
Tokio. în prezența membrilor 
asociației și a reprezentanților 
Legației R. P. Romîne Ia To
kio s-au înminat studenților 
certificat de absolvire.

Luind cuvîntul în limba ro
mână. studentul Terno Fiji a 
spus printre altele : ..Astăzi e 
o zi memorabilă in istoria re
lațiilor de prietenie dintre 
România și Japonia. Cursul 
nostru de limba romînă, în-

cheiat astăzi, este primul curs 
dc limba romînă din istoria 
Japoniei. Noi, studenții absol
venți, sîntem fericiți și mân
dri că am luat parte la un e- 
veniment atît de important. 
Cursul s-a încheiat astăzi, însă 
studiul 
nă nu 
tuturor 
promit
diile de limba romînă și sper 
că profesorii noștri nc vor a- 
juta și în viitor”.

Festivitatea s-a încheiat 
cu prezentarea filmului docu
mentar romînesc „Din Piatra 
Craiului, pînă în Făgăraș”.

Intr-un articol dedicat 
cursului de limba romînă, zia
rul japonez „Mainichi Daily 
News” relatează că două noi 
cursuri de limba romînă — 
unul pentru începători și altul 
pentru avansați, urmează să § 
se deschidă. Organizate de A- 
soeîația de prietenie japono- 
romînă, cursurile vor fi con
duse de Tatiana Nomura, lec
tor Ia catedra de limbi străi
ne de la Tokyo University, și 
de Haruini Tanaka, lector la 
Universitatea Rîkkyo.

I

e împlinesc 18 ani de la elibera
rea Cehoslovaciei de sub jugul 
fascist. Pe drumul deschis de isto
rica zi de 9 mai 1945, poporul ce
hoslovac, a pășit, sub conducerea 
partidului clasei muncitoare, la 
înfăptuirea unor profunde trans

formări social-politiee, la construirea socialis
mului.

Oamenii muncii, tineretul patriei noastre se 
bucură de realizările obținute de poporul 
cehoslovac în anii puterii populare în con
strucția socialistă, în dezvoltarea economiei și 
culturii.

Popoarele celor două țări ale noastre sînt! 
legate printr-o veche și trainică prietenie, j 
Această prietenie a fost pecetluită pe veci de ♦ 
jertfa comună de sînge a ostașilor romîni și | 
cehoslovaci în lupta dusă împreună cu Arma-1 
ta Sovietică pentru zdrobirea hoardelor hitle- j 
riște. J

De ziua marii sărbători naționale a R. S. j 
Cehoslovace poporul nostru, tânăra generație, * 
adresează un cald salut poporului, tineretului | 
cehoslovac, urându-le să obțină noi realizări | 
în construirea socialismului, în lupta pentru { 
victoria cauzei păcii.

Crește opoziția față de crearea așa-numftei
„Federații lărgite a Malayeziei“

KUALA LUMPUR 8 (Ager
pres). — Rezistența față de 
proiectul de inspirație britani
că al Malayei mari sau Fede
rației lărgite a Malayeziei (care 
ar urma să cuprindă în afară 
de Malaga, teritoriul Singa- 
pore, precum și protectoratele 
engleze din Kalimantanul de 
nord), la patru luni înainte de 
data cînd urmează să fie trans
pus în viață (31 august), cîști- 
gă tot mai mult în intensitate.

cuzatul Wynne a recunoscut, 
de fapt, că activitatea sa co
mercială camufla activitatea de 
spion de legătură, Wynne a re
cunoscut. de asemenea, că el 
transmitea materialul de spio
naj din partea lui Penkovski 
unor persoane care lucrau în 
cadul ambasadelor engleză și 
americană la Moscova.

De asemenea, acuzatul Wyn
ne a arătat că el a stabilit le
gătura între Penkovski și unele 
persoane despre care a aflat a- 
poi că sînt americani.

După relatarea mai multor 
fapte ale activității sale de 
spionaj. Wynne a fost întrebat 
de către procuror: „Acuzat 
Wynne, după toate acestea, ați 
înțeles că este vorba de activi
tatea de spionaj la care parti
cipați și dv ?” A urmat răs
punsul ; „Da, am înțeles și am 
mai spus acest lucru aci”.

Popoarele interesate, scrie 
Georges Andersen, comentato
rul ziarului „Combat”, conside
ră proiectul amintit ca o încer
care a puterilor coloniale de a 
opri merșul mișcării de elibe
rare.

Citind o serie de dovezi sim
ptomatice ale împotrivirii față 
de proiectul Federației Mala
yeziei mari. Andersen arată că 
în cele trei protectorate brita
nice din Kalimantanul de nord 
(Brunei, Sarawak și Borneo 
de nord) acționează tot mai pu
ternic grupe de partizani care 
dau lovituri serioase forțelor 
de represiuni ale colonialiști
lor.

Primul ministru al statului 
Singapore, Lee Kuan Yewson, 
sprijină proiectul, dar el nu a 
ținut seama de puternica opo
ziție existentă în acest terito
riu față de ideea federației. 
Astfel, partidul socialist Bari
san a declarat că Singapore 
trebuie să urmeze exemplul 
Cubei și să devină o „insulă « 
libertății” în Asia de sud-est. 
în ciuda arestării a zeci de 
membrii ai opoziției, în ciuda 
interzicerii a numeroase publi
cații progresiste, poziția parti
delor și organizațiilor din Sin
gapore care se împotrivesc pro
iectului cîștigă noi aderenți. 
Dat fiind că primul ministru al 
Malayei, Abdul Rahman, care 
ar urma să devină și prim-mi- 
nistru al federației lărgite, se 
bizuia foarte mult pe Singapo
re în vederea „planului de in
tegrare”. puternicul curent de 
opinie din acest teritoriu îm
potriva planului reprezintă o 
serioasă lovitură pentru el.

Obstacole în calea înfăptui
rii federației sînt ridicate Și 
din partea statelor învecinate. 
Filipinele, de pildă, sub im
pulsul S.U.A., au venit cu un 
plan propriu al unei federații 
în care să joace rolul princi
pal. Indonezia în componența 
căreia intră o mare parte din 
insula Kalimantan, este inte
resată ca în această insulă să 
dispară definitiv orînduirile co
lonialiste și, de aceea, susține 
ca în cele trei teritorii Brunei, 
Sarawak și Borneo de nord să 
se organizeze un plebiscit în 
care populația să se pronunțe 
dacă vrea să se alăture Mala
yei sau să aleagă calea inde
pendenței.

Împotrivirea Indoneziei, ara
tă Georges Andersen, a produs 
iritare în cercurile occidentale 
care încearcă pe calea presiu
nilor să determine această țară 
să-și schimbe poziția. Aceste 
presiuni au produs însă, scrie 
comentatorul ziarului „Com
bat”, „o impresie dintre cele 
mai penibile” asupra țărilor a- 
siatice. Consternarea acestor 
state este cu atît mai lesne de 
înțeles, cu cît subliniază An
dersen în continuare, presiuni
le actuale împotriva Indoneziei 
nu reprezintă un caz izolat. 
Sînt cunoscute, de pildă, repre
saliile îndreptate de S.U.A. îm
potriva Ceylonului în urma na
ționalizării rețelei de distribu
ire a produselor petroliere. O 
asemenea politică din partea 
țărilor occidentale, conchide 
ziaristul francez, nu poate să 
ducă decît la rezultate cu totul 
contrare celor scontate.

Africa și „binefăcătorii“ 
vest-germani

■ eniți cu întîrziere
la masa noii reîm
părțiri a lumii, co
lonialiștii germani 
și-au făcut apariția 

__  pe continentul a- 
frican, abia in anul 

1884, în urma celor portughezi, 
francezi, englezi și belgieni. A- 
ceasta întîrziere nu a împiedicat 
însă imperialismul prusac să 
ocupe intr-un timp scurt Togoul, 
Camerunul și o parte din Africa 
de sud-vest. Au mai fost cotropi
te apoi Tanganyka și Ruanda- 
Urundi. Metodele folosite de co
lonialiștii germani în cotropirea 
teritoriilor amintite au întrecut 
în cruzime procedeele tuturor 
predecesorilor lor.

Pierzînd primul război mon
dial precum și cel de al doilea, 
imperialismul german a pierdut 
odată cu aceasta și coloniile. în 
această situație monopoliștii ger
mani au recurs la cele mai per
fide stratageme pentru a-și rein- 
staura dominația în fostele lor 
colonii și îti alte țări recent eli
berate.

Revista engleză „WORLD 
NEWS” relata în 1954 o decla
rație a marelui financiar german 
Schacht. Acesta afirma că „impe
riul colonial german va trebui 
reconstituit într-o formă nouă”, 
precizînd că este vorba de o 
„expansiune economică comple
tată de pătrunderea culturală și 
politică în Africa”. Reprezentan
ți de seamă ai capitalului finan
ciar german — Abs, Flik, Wolff, 
Dinkelbach, Reusch și alții —■ 
s-au alăturat repede ideilor lui 
Schacht creînd un „fond spe
cial”, pentru noua ofensivă de 
acaparere a bogățiilor Africii.

Sprijinind aceste manevre ale 
monopolurilor vest-germane, can
celarul Adenauer a înființat un 
„minister al colaborării econo
mice”. Înființînd acest minister, 
neocolonialiștii vest-germani vor 
ca prin intermediul diferitelor 
„acorduri” să preia și să-și subor
doneze economia tinerelor state 
africane.

Desigur, cercurile monopoliste 
din R.F.G. nu se limitează însă 
numai la acapararea bogatelor 
rezerve de materii prime ale ță
rilor africane; ei țintesc în plus 
la posibilitatea creării pe acest 
continent a propriilor lor poli
goane militare. Tocmai către a- 
ceastă posibilitate s-a orientat de 
multă vreme criminalul de război 
Heusinger — astăzi unul din șefii 
militari ai pactului nord-atlantic 
— care a declarat că „occiden
tul adoptă o poziție mult prea 
defensivă în Africa și Asia” și a 
cerut ca N.A.T.O. să intervină 
mai hotărît împotriva popoare
lor care luptă pentru indepen
dență. Tot el a subliniat fără 
ocol că „ajutorul economic a- 
cordat de R.F.G. țărilor slab dez
voltate are o importanță strate
gică”.

Oprindu-ne la acest așa-zis a- 
jutor putem ușor constata că el 
este condiționat de investițiile 
cele mai avantajoase, aducătoare 
de mari profituri. Tocmai în 
sensul acesta viitorul succesor al 
lui Adenauer, Erhard, a propus 
mărirea investițiilor de capitaluri 
individuale în Africa subliniind 
că ele „aduc R. F. Germane mari 
avantaje economice și politice”.

Cunoscînd cum stau lucrurile 
este explicabil de ce popoarele 
africane își manifestă tot mai

ATENA (Corespondentul A- 
gerpres transmite): In orașul 
Patras a fost constituită o Ligă 
de prietenie greco-romînă al 
cărui scop este strîngerea re
lațiilor culturale dintre Grecia 
și Romînia. Din Consiliul de 
conducere al ligii fac parte : 
Takis Lemis-industriaș, pre
ședinte, K. Makrik.ostas-indu- 
striaș și P. Hronopulos-scriitor 
— vicepreședinți, p. Marikanis- 
avocat, secretar general.

Printre membrii Consiliului 
mai fac parte N. Kalapodis, 
președintele Uniunii coopera
tivelor agricole din Patras, H. 
Papatanasiu-comerciant, I. Mi- 
krutziku-artist, și alte notabi
lități din oraș.

TOKIO 8 (Agerpres). — în 
sala Tenmanya din orașul Oka- 
yama (Japonia), s-a deschis o 
expozifie de fotografii romî
nești, trimisă de Institutul Ro
mîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea. Expoziția, organi
zată sub auspiciile Asociației 
„Prietenii Europei de răsărit”, 
cuprinde fotografii despre rea
lizările economice și social-cul
turale din R. P. Romînă.

Expoziția se bucură de suc
ces.

Aceeași asociație a organizat, fl 
zilele acestea, o audiție de mu- | 
zică romînească pe discuri. 
Programul a cuprins romanțe, ■ 
cîntece populare, muzică sim- g 
fonică și un recital de liduri ro
mînești.
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O mare importanță pentru 
dezvoltarea economiei na
ționale cehoslovace o va 

avea uzina „Kaucuk“ din Kralup. 
Uzina din Kralup va produce 

cauciuc din 
etilbenzen. 
primă va fi 
natul de la 
crează cărbunele brun extras in 
bazinul Cehiei de nord. Combi
natul obține alcool sintetic prin 
prelucrarea combustibilului de 
calitate inferioară.

Uzina „Kaucuk“ va fi pusă in 
funcțiune in vara acestui an. 
Aproape toate obiectivele teh
nologice sînt instalate sub cerul 
liber.

Pe șantierul de construcție 
lucrează numeroși tineri. Mulți

dintre ei au hotărît să rămână 
în uzină și după terminarea lu
crărilor de construcție. în acest 
scop ei își însușesc noi specia
lități.

—

alcool sintetic și din 
Această materie 

livrată de Combi-, 
Zăluzi, care prelu-

Construcții in orașele 
cehoslovace

cuințe orașe ceho
slovace, Bratislava, Brno, Ostrava, 
Plzen, Ceske Budejovice, Hradec 
Kralove și altele.

Se renovează clădiri vechi, 
apar cartiere noi.

Intre anii 1946—1962, fondul 
de locuințe din Cehoslovacia a 
crescut cu 800 000 apartamente.

ce-

PE SCURT ^^3
GENEVA. — în ședința din 7 

mai a celei de-a 16-a Adunări mon
diale a sănătății au avut loc alege
rile președintelui, a trei locțiitori 
și a membrilor Prezidiului.

Președinte al adunării a fost a- 
Ies pentru prima dată în activita
tea adunării un reprezentant al 
continentului african, ministrul să
nătății din Nigeria, dr. M. A. Mad. 
jekodunmi.

Lucrările Adunării mondiale a 
sănătății continuă.

LEN1NGRAD. — Un grup de 
studenți leningrădeni au realizat 
prototipul unui automobil fără roți, 
care este propulsat cu ajutorul 
pernei de aer. Toate cele opt aju
taje prin care aerul este refulat 
sub mașină sînt reglabile. Mașina 
nu are elice propulsivă. Aerul care 
generează perna de aer este expul
zat sub formă de jet puternic îna
poi printr-un ejector special,, cre
înd o tracțiune reactivă. In mo-

Un aspect al „binefacerilor" monopolurilor străine în Africa : copii congolezi schilodiți de 
foame și mizerie

mult neîncrederea față de ase
menea „ajutor”. în legătură cu 
această problemă, ziarul vest- 
german „GENERAL ANZEIGER” 
arăta recent că neîncrederea pro
vine din faptul că „africanii au 
sesizat în „ajutorul vest-german” 
o nouă politică de subjugare co
lonială sub noi aspecte și cu noi 
mijloace”.

Vorbind despre intențiile pe 
care monopolurile vest-germane 
le au în legătură cu „Piața co
mună” și Africa directorul gene
ral al A.E.G., dr. Hans Boden, a 
declarat următoarele: „Dispu
nem acum de o organizație care 
se potrivește foarte bine pentru 
Africa și anume Piața comună.

Din această organizație fac deja 
parte țările membre ale comuni
tății franceze — care au fost mai 
mult sau puțin cuprinse în „Pia
ța comună”. Și, mai departe, dr. 
Boden spune foarte pe șleau : 
„în orice caz țările africane tre
buie mai întîi să livreze materii 
prime Europei occidentale, adică 
înainte de a-și îndestula proprii
le lor nevoi și în același timp 
înainte de a le oferi în alte 
părți”, lată, deci, limpede și sin
tetic exprimat programul mono
polurilor vest-germane operînd 
sub firma „Pieței comune” în 
Africa : jefuirea nerușinată a 
bogățiilor țărilor africane, men
ținerea lor în înapoiere, ca fur

nizori de materii prime la pre
țuri de nimic.

în scopul atragerii țărilor afri
cane în mrejele acordurilor cu 
R.F.G. s-a organizat la Bonn așa 
zisa „săptămână a Africii”. Cu 
acest prilej președintele Bunde- 
stagului, Gerstenmaier, a căutat 
să explice oaspeților africani că 
„V est-germanii sînt atrași de 
continentul african numai dato
rită vechii dragoste pentru Afri
ca”. Dacă este vorba de vreo 
„dragoste” apoi, aceasta, desigur, 
nu poate fi alta decît dragostea 
pentru resursele țărilor africane 
și nicidecum pentru popoarele a- 
cestor țări.

G. GACIU

mentul de față automobilul se află 
în curs de încercare la banc.

BELGRAD. — Răspunzînd invi
tației guvernului R.S.F. Iugoslavia, 
la 8 mai a sosit la Belgrad, U 
Thant, secretarul general al O.N.U. 
Pe aeroportul din Belgrad, oaspe
tele a fost întîmpinat de E. Kar- 
delj, vicepreședinte al Vecei Exe
cutive Federative, K. Popovici, se
cretar de Stat pentru afacerile ex
terne și de alte persoane oficiale.

BELGRAD. — La invitația pre
ședintelui losip Broz Tito, în Iugo
slavia s-a aflat într-o vizită ofi
cială președintele Finlandei, Urho 
Kekkonen. După cum se subliniază 
în comunicatul difuzat la 8 mai, cei 
doi președinți „au reafirmat atașa
mentul profund al țărilor lor față 
de cauza păcii și colaborării con- 
structive între popoare, bazată pe 
respectarea principiilor indepen
denței, egalității în drepturi, auto
determinării și neamestecului în 
treburile interne ale altor țări". 
„Șefii celor două state, se spune în 
comunicat, consideră că actuala si
tuație impune tuturor popoarelor 
lumii eforturi energice pentru în
tărirea păcii și soluționarea pro
blemelor internaționale pe calea 
tratativelor". Ei au subliniat nece
sitatea de a se depune eforturi și 
mai mari în scopul realizării unui 
acord cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală treptată, al înche
ierii neîntîrziate a unui acord cu 
privire la interzicerea experiențelor 
nucleare.

ALGER. — Președintele Repu
blicii Arabe Unite, Gamal Abdel 
Nasser, a părăsit la 8 mai capi
tala Algeriei. înaintea plecării, 
agenția M.E.N. a transmis textul 
comunicatului comun cu privire

eisajul bătrîuei capitale 
hoslovace se schimbă. în 
trei ani, Praga s-a îmbogă- 
17 500 apartamente. Peste 
ani, în partea de nord a

Al 4-lea cuptor electric
țit, cu 
cîțiva 
orașului va apare un cartier nou 
în care vor locui 137 000 cetă
țeni.

Același ritm caracterizează si 
șantierele de construcții de lo-

la uzina Unicova

I
IŒil

la tratativele purtate cu primul 
ministru al Republicii Algeria, 
Ben Bella. în comunicat se arată 
că cei <loi oameni de stat „au cx. 
primat hotărîrea de a lupta îm
potriva imperialismului și a con
spirațiilor acestuia” și afirmă 
hotărîrea popoarelor lor de a 
lupta pentru eliberarea lumii a- 
rabe de obstacolele ce stau în 
calea dezvoltării forțelor națio
nalismului arab. „Comunicatul 
afirmă, de asemenea, hotărîrea 
„de a sprijini lupta popoarelor 
africane pentru libertate și con
damnă atitudinea țărilor impe
rialiste care se opun dreptului 
popoarelor la independență”. Co. 
municatul subliniază că premie
rul Ben Bella va pleca la 18 mai 
la Cairo, iar președintele Nasser 
va face o nouă vizită în Algeria 
în cursul lunii august.

HANOI. La Hanoi și-a în
cheiat lucrările sesiunea Adu
nării Naționale a Republicii 
Democrate Vietnam. La ședin
ța de încheiere, deputății au 
adoptat în unanimitate o re
zoluție în care aprobă întru- 
totul activitatea și politica 
guvernului. Adunarea Națio
nală a aprobat planul cinci
nal (1961—1965) de dezvoltare 
a economiei naționale, pre
zentat de guvern și planul de 
stat pe anul 1963. Adunarea 
Națională a aprobat de ase
menea bugetul țării pe anul 
1963 în sumă de 1 779 288 000 
dongi. în cadrul aceleiași șe
dințe a luat cuvîntul Ho Și 
Min, președintele R. D. Viet
nam.

È

I
I

/n oțelăria reconstruită dc 
la întreprinderea con
structoare de mașini din 

Unicova a intrat în funcțiune 
cel de-al patrulea cuptor elec
tric. Primele șarje de fontă au și 
fost elaborate.

A nul acesta volumul con- 
li strucțiilor capitale în do

meniul transportului fe- 
comparație 

anii trecuți. Din cele 1800 
: obiective importante, aflate 

construcție, 1 300 vor fi date 
exploatare chiar în acest an. 

în luna mai se va 
electrificarea liniei 
Ostrava — Boliumiin ■ 
vice.

în Cierna — nad — Tisou, va 
fi terminată o rampă de trans
bordare a minereului și un tunel 
de decongelare a minereului.

roviar a crescut în 
cu 
de 
în 
în

încheia 
ferate. 
Petro-

Vizita 
lui Fidel Castro 

în U.R.S.S.
TAȘKENT 8 (Agerpres). — 

TASS transmite : Mii de locui
tori ai Tașkentului, studenți 
cubani care învață în Uzbe
kistan au întîmpinat la 8 mai 
pe primul ministru al Cubei, 
Fidel Castro, și persoanele 
care îl însoțesc.

Pe aeroportul din Tașkent 
înaltul oaspete a fost întîmpi
nat de Vladimir Lomonosov, 
președintele Biroului C.C. al 
P.C.U.S. pentru Asia centrală, 
Sarif Rașidov, membru suple
ant al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. 
al P. C. din Uzbekistan, și alți 
conducători ai republicii.

Pe aeroport Fidel 
Sarif Rașidov au 
vin țări.

Situația din Siria
CAIRO 8 (Agerpres). — A- 

genția M.E.N. relatează că la 
8 mai a sosit la Cairo o dele
gație siriană condusă de ge
neralul Attasi, președintele 
„Consiliului național al co
mandamentului revoluției” 
din Siria. Agenția relevă că 
vizita acestei delegații la 
Cairo „Este strîns legată de 
criza care s-a ivit în Siria ca 
urmare a demisiei unor mi
niștri unioniști”. Se știe că 
între partidul naționalist 
Baas și celelalte grupări care 
au participat la ' ovitura de 
stat din 8 martie au apărut 
serioase disensiuni care au 
evoluat într-o criză de gu
vern. Un număr de miniștri 
aparținînd unor grupări unio
niste au demisionat din gu
vern, iar peste 100 de ofițeri 
ai armatei siriene au fost des- 
tituiți.

în ultimele zile, potrivit re
latărilor agențiilor de presă, 
la Damasc au avut loc între
vederi menite să pună capăt

crizei. Nu au existat însă știri 
care să indice realizarea vre
unui progres în acest sens. 
Dimpotrivă, potrivit presei e- 
giptene, grupările potrivnice 
partidului Baas refuză orice 
compromis ceea ce îngreu
nează formarea unui nou gu
vern de coaliție. Potrivit pre
sei din Cairo, aceste diver
gențe pun în primejdie con
stituirea Uniunii Federale 
proiectate între Egipt, Siria și 
Irak.

Delegația siriană urmează 
să discute cu membri ai gu
vernului egiptean problemele 
legate de criza din Siria și 
efectele sale asupra proiecta
tului stat federal.

Agenția Associated Press 
transmite că la cîteva ore după 
plecarea de la Cairo a dele
gației siriene condusă de ge
neralul Attasi, la Damasc și în 
orașul Alep au avut loc de
monstrații în favoarea uniunii. 
Potrivit agenției, la Damasc 
demonstranții au ridicat bari

Castro și 
rostit cu-

cade și au aruncat cu pietre 
în militari. în orașul Alep ar
mata a deschis focul împotri
va demonstranților înregistrîn- 
du-se victime. Știri primite 
prin telefon, relevă agenția, 
menționează că în cursul după- 
amiezii au continuat să se 
audă focuri de armă sporadice 
în cartierul Kallassah din A- 
lep. Autoritățile au instituit 
restricții de circulație în ora
șul Alep iar la Damasc mai 
multe școli au fost închise și 
sînt păzite de armată.

în legătură cu ceea ce agen
ția Associated Press mențio
nează a fi „o agravare a crizei 
din ultimele șase zile prin 
care trece Siria“ agențiile oc
cidentale de presă, citind po
stul de radio Damasc, anunță 
că o delegație reprezentând 
Consiliul național al revoluției 
din Siria va pleca în seara de 
8 mai spre Bagdad pentru a 
purta tratative cu conducătorii 
irakieni. Radio Damasc nu a 
făcut alte precizări în legătură 
cu aceste convorbiri.
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