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ISe apropie sfîrșitul anului 
școlar. Elevii Grupului școlar 
al Uzinei metalurgice din Si

naia se pregătesc intens pen
tru a obține rezultate cît mai 
bune la examene.

In legătură cu pregătirile 
care se fac, cu măsurile care 
au fost luate pentru încheierea 
cu succes a anului de învăță- 
mînt, ne-au vorbit tovarășii:

cuți: din cei 329 de elevi pe 
care-i pregătim, am avut, în 
primul trimestru, 77 de cori- 
jenți; în cel de-al doilea tri
mestru, numărul acestora s-a 
redus la jumătate și credem 
că la sfîrșitul anului situația 
va fi cu mult mai bună.

în general am constatat că 
cele mai slabe rezultate sînt la

I 
intin Voineag de la secția scu-j» 
August" din Capitală. Eviden- j | 
se remarcă si la cursurile se- 1 ”

< CALITATE. Acestui imperativ al producției îi răspunde prin ) 
(fapte și tînărul strungar Constantin Voineag de la secția seu-' 
t lerie generală a Uzinelor „23 Auyusi" din Cupitulă. Evlden-> 
! țiat în întrecerea socialistă, el se remarcă și la cursurile se- I 

rale, unde este elev în clasa a X-a. jg

ZAHARIA NAPRAUȘ — 
directorul școlii :

— Poate să pară curios, dar 
și conducerea școlii, și profe
sorii așteaptă cu aceeași emo- 

Iție sfîrșitul anului școlar. El 
constituie și pentru noi un fel 
de examen, întrucît în rezulta- 

| tele obținute de elevi este cu- 
| prinsă întreaga noastră acti- 
” vitate didactică. Aș începe 
Ispunînd că măsurile au fost 

luate înbă din prima zi de 
școală pentru ca elevii să-și 1 însușească cît mai bine mese
ria. S-au creat condiții optime 
de studiu, s-au organizat nu

li meroase interasistențe (mulți 
jl profesori sînt noi), s-a îmbu

nătățit calitatea lecțiilor, pro
fesorii și diriginții străduin- 
du-se să-și facă orele cît mai 
interesante, să dezvolte la e- 
levi dragostea pentru meseria 
aleasă. Procedîndu-se astfel 
și rezultatele la învățătură au 
fost mai bune decît în anii tre-

Lucrările de întreținere
a culturilor

La desfășurarea procesului de învățămînt din școlile pro
fesionale sînt cîteva etape deosebit de importante pentru 
pregătirea elevilor. In perioada actuală viitorii muncitori 
calificați din industrie se află în preajma examenelor de 
sfîrșit de an. Viitorii mecanizatori — din anii 2 și 3 — sînt 
acum în brigăzile de tractoare ale S.M.T. și G.A.S., unde fac 
practică de producție.

Pentru ca toți aceștia să îndeplinească cu succes impor
tantele sarcini ce Ie vor reveni în marile uzine și unități 
agricole socialiste, este necesar ca acum să se acorde o deo
sebită atenție pregătirii lor teoretice și practice, deprinderii 
lor cu complexele procese ale producției în care vor fi an
trenați în curînd.

Iată ce am constatat, în această privință, cu ocazia anche
tei și raidului pe care le-am organizat recent.

eXAMÊNHÉ!
Cea mai grea problemă au 
constituit-o elevii externi (ma
joritatea corijențiloi- sînt elevi 
externi). în multe vizite făcute 
de profesori, diriginți și mem
bri ai comitetului U.T.M. la 
elevii externi, s-a constatat că 
mulți dintre aceștia nu au con- 

sint
a-

diții bune de studiu, nu 
suficient supravegheați și

Ancheta noastră
elevii anului I, mai cu seamă 
la materiile de cultură teh
nică. în acest caz s-a stabilit 
să se dubleze numărul orelor 
de meditații, iar acestea să fie 
urmărite îndeaproape de pro
fesorii de serviciu și educatori. 
De asemenea, la propunerea 
tovarășilor ingineri Constan
tin Marina, Ilarie Giurgescu și 
Dragosin Fleșeriu — profesori, 
s-au majorat și orele de con
sultații mai ales la clasele cu 
rezultate mai slabe.

Noi socotim studiul indivi
dual elementul esențial în buna 
pregătire. Organizarea acestu
ia a ridicat în fața noastră 
două probleme foarte impor
tante : în ce condiții fac elevii 
acest studiu și cum îl fac ? 
Elevii interni au condiții bune, 
au săli de clasă, dormitoare.

s-aujutați de către părinți 
gazde. Conducerea școlii a ce
rut acestor elevi șă vină să 
învețe în școală. Am obținut 
astfel rezultate mai bune.

Au fost luate și alte mă
suri : unii profesori obișnuiesc 
să asculte mai des pe elevii cu 
o situație mai slabă, diriginții 
stau mai mult de vorbă cu a- 
ceștia, organizează ajutorarea . 
lor de către fruntași. Există 
deci toată grija pentru ca ele
vii să promoveze anul de în
vățămînt școlar cu rezultate 
mai bune.

ION GURGU — maistru :
E drept eă nu avem nici un 

elev corijent la practică, dar 
asta nu înseamnă că toți și-au 
însușit bine meseria. Unii, cum 

rectificatorii Gheorghe

în timpul optim !
că-n urma

zute în 
ine au 
crească
ruienile, iar la su
prafața pămîntului 
s-a format crustă, 

asigura
culturilor, 

raionul Reghin

ploilor 
ultima vre- 
început să 
rapid bu-

dezvoltarea 
colecli- 

sînt 
de 

cul-

CU ELEVII
MECANIZATORI
LA PRACTICĂ

I

Pentru a 
normală a 
viștii din 
preocupați, în aceste zile, 
lucrările de întreținere a 
turilor.

La gospodăria colectivă 
comuna Lueriu s-a terminat pra
șila întîi pe toate cele 140 de 
hectare cultivate cu sfeclă de 
zahăr și 25 de hectare cu floa
rea-soarelui. Acum, colectiviștii 
de aici au început răritul sfe
clei de zahăr. De această lu
crare depinzînd (după semănat) 
asigurarea densității optime de 
plante la hectar, membrii brigă
zilor de cîmp îi acordă toată a- 
tenția, folosind sape mai mici 
sau, unde este cazul, lucrînd 
manual.

Colectiviștii din Dedrad au 
prășit, în același timp, 157 de 
hectare cu sfeclă din cele 200 
ocupate cu această cultură, iar

cei din Gornești 150 de hecta
re. Rezultate bune s-au obținut 
și în G.A.C. din Voivodeni, 
Logig, Baluș, Petelea, Breaza 
etc., unde lucrările de întreți
nere sînt avansate. In toate a- 
ceste gospodării colective mun
ca este bine organizată. Colec
tiviștii, prezenți pe cîmp din 
primele ore ale dimineții, sînt 
antrenați într-o însuflețită în-

din

Raidul nostru

scurt
• G.A.C. din regiunea Dobro- 

gea au grăpat pînă vineri mai 
uiult de 150 000 ha cu porumb, 
reprezentând peste 90 la sută din 
suprafața semănată cu această 
cultură. Cu sprijinul mecanizato
rilor colectiviștii din raioanele 
Medgidia, Negru Vodă și din co
munele aparținînd orașului Con
stanța au terminat primii pe re
giune această lucrare. De cîteva 
zile a început prima prașila ia 
culturile de floarea-soarelui și 
sfeclă.

trecere pentru executarea lu
crării într-un timp cit mai scurt 
și pentru efectuarea ei la un 
nivel agrotehnic corespunză
tor. Alături de vîrstnici, în toa
te brigăzile de cîmp muncesc 
cu însuflețire numeroși tineri. 
Cunoscînd necesitatea partici
pării fiecărui tînăr colectivist 
la muncă, mai ales în sectoa
rele unde acum se hotărăște 
soarta producției, organizațiile 
de bază U.T.M. se îngrijesc zil
nic de mobilizarea tineretului la 
întreținerea culturilor, se preo
cupă de calitatea lucrărilor pe 
care le fac aceștia, solicitînd 
inginerilor și brigadierilor să 
organizeze 
ce, în mod

Buna organizare a muncii a 
făcut ca pînă la 3 mai, în ra
ionul Reghin să fie prășite pes
te 1 000 de hectare din cele 
2 570 cultivate cu sfeclă de za
hăr și să sporească viteza zil
nică la prașila florii-soarelui.

Totuși, în multe gospodării 
colective, aceste lucrări conti
nuă să rămînă în urmă. Ritmul 
de desfășurare a lor poate și 
trebuie să crească pentru ca la 
sfecla de zahăr și la floărea- 
soarelui prașila întîi să fie ter
minată în zilele următoare. Și 
aceasta, cu atît ma, mult cu cit, 
curînd, vor începe lucrările de 
întreținere a porumbului, care 
cuprinde mari supraiețe și care 
necesită un important volum de 
muncă. Pentru ca aportul tine
retului la efectuarea la timp a 
acestor lucrări să fie cit mai 
mare, este necesar ca acum a- 
tenția organizațiilor de bază 
U.T.M. din G.A.C. să fie îndrep
tată spre mobilizarea tuturor ti
nerilor Ia muncă în gospodăria 
colectivă, spre repartizarea lor 
în sectoarele care cer mai mul
tă operativitate, mai multă 
gență.

Nu de mult, o nouă promoție de 
aproape 100 de maiștri mineri si 
electromecanici de mină au absol
vit cursurile școlii de maiștri din 
cadrul grupului școlar Petroșeni. 
De la înființare, acest grup școlar 
a pregătit pentru industria noastră 
minieră 480 de maiștri și aproape

2 000 de muncitori calificați în. me
seriile de mecanici, electricieni, 
lăcătuși, strungari etc. care acum 
lucrează in .exploatările din Valea 
Jiului și în alte centre miniere 
din țară.

(Agerpres)

Economisesc materia primă
SUCEAVA (de la corespondentul nostru)
Colectivul Uzinelor textile „Moldova" din Botoșani, acordă o 

mare atenție îmbunătățirii calității produselor și pe această bază 
reducerii consumului specific de materie primă. în primele 
patru luni ale anului din economiile realizate la bumbacul puf 
se pot realiza în plus fire pentru 100 000 metri pătrați țesături.

Aclimatizarea în țara noastră
a unor arbori orientali

In urma studiilor în
treprinse în ultima 
vreme, s-a ajuns la 
aclimatizarea și culti
varea în țara noastră 
a unor arbori caracte
ristici climatului din 
Extremul Orient. Unul 
din aceștia este arbo
rele de plută, originar

din China și care de 
altfel există de trei 
decenii în Grădina Bo
tanică din București. 
Încercindu-I in pepi. 
nierele stațiunilor den- 
drologice din sudul 
țării, cercetătorii au 
obținut, după 7 ani de 
experiență, puieți re
zistent!, care au și în-

ceput a ii introduși în 
cultură în Cîmpia Du
nării, în regiunile Ba
nat și Dobrogea. Plan
tațiile romînești de ar
bore de plută vor da 
o producție suticientă 
asigurării consumului 
intern de plută.

(Agerpres)

ur-

Fîer vechia oțclarnlor

demonstrații practi- 
deosebit la rărit.

ȘT. NECANIȚKI 
corespondentul 

„Scìnteli tineretului’1 
pentru regiunea 

Mureș-Autonoma Maghiară

Aproximativ 2 100 de trac
toare se pot fabrica din fierul 
vechi colectat de la începutul 
anului și pînă acum de oame
nii muncii din orașele și satele 
regiunii Maramureș. Fruntași 
în această acțiune sînt munci
torii Uzinelor „Unio’’ din Satu

Mare, care au trimis furnale
lor Hunedoarei peste 1 300 
tone de metal.

în fiecare zi, din localitățile 
regiunii pornesc spre otelăriile 
patriei cîte 
vechi.

50-60 tone fier

(Agerpres)

convorbire cu Mi
hai Beniuc/ avînd 
ca obiect tinerețea 
și răspunderile ei, 
este, de fapt, o 
continuare a dialo
gului pe care poe- 
în permanență cu

I
I
I
I

Dogaru, Gheorghe Pleșa, 
Gheorghe Gheorghe, strungarii 
Gheorghe Nicolescu, sau Ion 
Jianu lucrează bine, alții sînt 
mai neîndemînatici. Iată dar o 
situație care ne cere să luăm 
în permanență măsurile cele 
mai eficace pentru ca fiecare 
elev să deprindă bine meseria. 

De-a lungul întregului an 
școlar maiștrii au urmărit a- 
lent felul cum se desfășoară 
practica. Au fost cazuri cind 
unii elevi au absentat de la 
practică. In consiliu pedagogic, 
în discuțiile cu părinții s-a 
analizat această situație și pu
tem spune că asemenea sur
prize avem din ce în ce mai 
puține.

Ce măsuri s-au luat pentru 
ca elevii să-și însușească bine 
meseria ? Este vorba în pri
mul rînd de faptul că au fost 
trecuți să lucreze la toate ma
șinile, în toate sectoarele. Asta 
le-a dat posibilitatea să cu
noască utilajul. în atelierul- 
școală au fost puse în funcți
une toate mașinile, la fiecare 
dintre ele fiind.repartizați cîte 
doi elevi, unul fruntaș și altul 
mediocru sau slab pregătit.

S-a observat că elevii care 
se pregătesc să devină recti
ficatori au obținut în decursul 
anului rezultate mai slabe. 
Ne-am gîndit .atunci să-i du
cem o perioadă la secția scu- 
lerie, (aici sînt mașini mo
derne), să executăm noi, maiș
trii, în fața elevilor, cîteva 
operații și apoi să-i punem și 
pe ei să lucreze sub îndruma
rea noastră. Așa am procedat 
și rezultatele obținute sînt mai 
bune.

Pentru acest trimestru au 
fost planificate lucrări mai 
complicate, asta și pentru că 
în curînd vor veni examenele 
și elevii trebuie să cunoască 
bine probleme de cote, tole
ranțe, reglaj etc. In. atenția 
noastră se află îndrumarea e- 
levilor în ce privește întocmi
rea procesului tehnologic. Aici 
există cele mai mari neajun
suri și pe această linie insistăm 
cel mai mult.

Am putea adăuga Ia aceste

n aceste zile, pe ogoare, alături de mecanizatori, parti
cipă activ la viața și activitatea brigăzilor de tractoare 
elevii școlilor profesionale de mecanici agricoli. Viitorii 
mecanizatori se află în practica de producție. Atît or
ganizațiile de partid din școli și din stațiunile de mașini 
și tractoare, cit și conducerile acestora, acordă o mare 
atenție desfășurării în cele mai bune condiții a acestei

importante etape din procesul de învățămînt.
Școală profesională de mecanici agricoli de pe lingă S.M.T. Brîn- 

ceni. raionul Alexandria, a repartizat în brigăzile stațiunii, un număr 
de 92 de elevi. Alții, care sînt din comunele din raza de activitate 
a S.M.T. Nanov, au fost repartizați în brigăzile de tractoare <le aici. 
Cu mult înaintea plecării acestora la locurile de practică, colectivul 
didactic al școlii, pe baza programei analitice și în urma consultării 
avute cu specialiștii din S.M.T., a întocmit un plan amănunțit pri
vind conținutul activității elevilor pe întreaga perioadă de practică 
și a luat măsurile corespunzătoare pentru înfăptuirea acestui plan. 
După absolvirea școlii, elevii vor lucra în brigăzile de tractoare ale 
S.M.T. De aici interesul pe care-1 manifestă conducerile stațiunilor 
pentru buna lor pregătire. în acest scop elevii au fost repartizați să 
lucreze pe lîngă tractoriștii cei mai buni din brigăzi, cu o bogată 
experiență de producție și cu o înaltă calificare profesională.
Elevul ia parte activă, alături de mecanizatorul principal, la pregă
tirea tractorului și la lucrările din cîmp. După primele două, trei 
zile de muncă, alături dc tractoristul principal, elevul a fost pus 
apoi să execute singur lucrări de arături, discuit, grăpat, cultivat. 
Unii din ei au cerut să lucreze chiar la însămînțatul porumbului, 
dînd același randament ca tractoriștii principali. în brigada de trac
toare nr. 5 --- ~ 1 ’
dariei din 
Geicu, Gh. 
toriști, au 
întinse.

Și elevii
Pielea, Brînceni, Poroschia, în această 
succes la lucrări importante pe mecanizatorii principali.

l'n accent deosebit s-a pus pe asistența tehnică, care trebuie acor
dată elevilor de către cadrele didactice ale școlii. Astfel, fiecare 
profesor răspunde de activitatea elevilor mecanizatori din cîte două 
sau trei brigăzi. Iancu Vîrban, inginer mecanic-șef și Alex. Bîrsan, 
inginer mecanic principal la S.M.T. și mai ales cei trei tineri instruc
tori cu practica, Nestor Eugen, Stroe Constantin și Blada Vasile îi 
ajuta pe elevi la însușirea cunoștințelor profesionale, organizînd cu ei 
demonstrații practice, precum și discuții asupra rezultatelor obținute.

Există însă o latură în activitatea elevilor practicanți, uu mai puțin 
importantă, care a fost în mare parte neglijată. Este vorba despre 
felul cum a fost organizată munca de educație a lor, activitatea lor 
în timpul liber. Adică antrenarea lor Ia viața de organizație, la viața 
cuitnral-educativă. Există, ce-i drept, în brigăzi o preocupare pentru 
ca elevii să ia parte Ia discuțiile utemiștilor privind : îndeplinirea 
sarcinilor de producție, calitatea lucrărilor, disciplina în muncă, în
grijirea mașinilor etc. Elevii citesc împreună cu mecanizatorii ziarele, 
cărțile din bibliotedfle volante. Dar ținînd seama de faptul că ei lu
crează numai șase ore pe zi, se impunea stabilirea unor măsuri pen
tru buna organizare a timpului liber pe care îl au. Singura măsura 
luată de comitetul organizației U.T.M. din școală, ca elevii să par
ticipe la acțiunile cultural-educative din cadrul căminelor culturale, 
e prea generală și inconsistentă. Și asia cu atît mai mult cu cît nici 
această activitate nu este îndrumată și dirijată. E drept că elevii — 
cei mai mulți — merg la căminul cultural, participă la activitățile 
din cadrul acestuia. Alții însă pierd timpul liber fără nici un folos. 
Și există țoale condițiile pentru organizarea multor activități cul
tural-educative la clubul S.M.T. sau la colțurile roșii ale G.A.C. Aici 
pot fi invitați tovarăși din conducerea gospodăriilor colective să le 
vorbească despre frumusețea meseriei de mecanizator, despre marile 
răspunderi ce le revin tractoriștilor, despre perspectivele satului co
lectivizat. Pe terenurile de sport se pot organiza întreceri la diferite 
discipline sportive. în sălile de lectură ale căminelor culturale se 
pot organiza prezentări de recenzii, seri de poezie etc. Gama posibi
lităților este foarte largă. Pentru deplina lor valorificare este bine 
ca, prCocupîndu-se mai mult de elevii mecanizatori aflați în practică 
la brigăzi, Comitelui raional U.T.M. Alexandria să îndrume și sa 
ajute cadrele didactice tinere, comitetele comunale U.T.M. să orga
nizeze diferite acțiuni cultural-educative la care, alături de ceilalți 
tractoriști, de tineri colectiviști, să fie antrenați toți elevii mecani
zatori aflați în practică.

5, condusă de Ion Sîrbu, care lucrează pe ogoarele gospo- 
Țigănești, elevi ca Nuță I. Virgil, Angliei Ologeanu, ?sie. 
Popescu și Matei Stelian, ajutați și supravegheați de trac- 
însămînțat cu porumb în actuala campanie suprafețe

care fac practică în brigăzile de tractoare <le la Măgura, 
în această campanie i-au înlocuit cu
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• Unitățile agricole socialiste 
din regiunea Ploiești au însămin- 
țat fasole în cultura intercalată 
printre porumb pe o suprafață 
reprezentând 97 la sută din plan, 
și dovleci pe mai mult de 28 000 
ha. în raioanele, Rîmnicu Sărat, 
Mizil, Cîmpina, Tîrgoviște, Cislău 
și Teleajen s-a terminat însămîn- 
țarea fasolei.

Mecanizatorii și colectiviștii 
lucrează în prezent cu toate for
țele la întreținerea culturilor 
prășitoare. IN urna i în cîteva zile 
ci au făcut prașila I la sfeclă 
de zahăr pe aproape 60 la 
din suprafața cultivată, iar 
floarea-soarelui și porumb 
mai mult de 6 500 ha.

8 LI tă 
la 

pe

• în regiunea Maramureș, lu
crările de îngrijire a culturilor 
se desfășoară din plin. Colecti
viștii din comuna Cărășeu au 
terminat prașila I-a la sfecla de 
zahăr, legume și cartofi timpurii. 
Pe mai mult de jumătate din su
prafețele ocupate de cartofi tim
purii a fost executată această Iu. 
crare și în raionul Cărei, unul 
din cele mai mari producătoare 
de cartofi din regiunea Mara
mureș.

(Agerpres)

tul îl duce 
viața, cu cimpul rominesg, cu 
țara.

Răsvrătit și revoltat altădată, 
versul lui Mihai Beniuc cîntă 
azi, cu nouă strălucire, uriașele 
cuceriri ale poporului, sub 
conducerea comuniștilor. Uni
versul socialist, fecund și rod
nic, ca o ploaie de lumină, are 
în Mihai Beniuc un slujitor cu 
credință.

Mihai Beniuc e cunoscut în 
multe părți ale lumii. La Mos
cova și la Buenos-Aires, la 
ma și la Praga, 
poartă mesajul de 
poporului nostru.
Rămas în amiaza

tînăr:
„La tîmple mi 

cărunt
Ca sarea 

scoasă, 
Dar tînăr 
Pe inima 
lasă”...,

Mihai Beniuc întîmpină prima 
noastră întrebare, bătăios, tine
rește.

— Am dori să ne împărtășiți 
gîndurile dumneavoastră des
pre condițiile materiale și spiri
tuale în care trăia vechea ge
nerație.

— In raport cu cea nouă, bă
nuiesc. De fapt, eu cred că nu 
e vorba de o generație veche

cărțile 
cultură

vieții,

s-a

din

Ro- 
lui 
al

tot

slrîns părul

adîncul ocnei

sînt, același încă sînt, 
mea bruma nu se

(Marile Răspunderi
K K& a . W

Și graiul adine al pădurii
Vestește furtuna cea mare"...)

și de una nouă. Doar nu-și aie- 
ge nimeni timpul în care se 
naște și nici condiția socială în 
care-și petrece faza de uceni
cie vrînd-nevrînd, a vieții sale. 
Eu găsesc ridicol să se bată 
cineva cu pumnii în piept că 
s-a născut și a viețuit în tim
puri mai grele și că tatăl său 
n-a fost nici episcop, nici conte, 
ci un biet cizmar. Căci un lucru 
e sigur și acesta interesează în 
primul rînd : măsura vieții tale 
o dau faptele. Totuși, învățăm 
de la o epocă la alta și unii de 
la alții, finind seama de expe
riența generațiilor trecute. Nu
mai animalele reiau experiența 
de la început — și încă 1 — 
fără să folosească ceea ce au 
dobîndit, într-o viață, înainta
șii. La oameni, ereditatea biolo
gică și învățătura strict indivi
duală este subordonată expe
rienței istorice a omenirii și 
realizărilor sociale, prin trudă 
și muncă a înaintașilor. A trăi 
în timpul tău și a nu avea re
trospectiva istorică a acelora 
cărora le urmezi, nici perpecti- 
vă viitorului, este egal cu a li 
infra-uman.

tInfi rd g finfirafii
Convorbire cu acad. Mihai Beniuc,

președintele Uniunii scriitorilor
(Poetul vorbește rar, alegînd 

cuvintele, subjugîndu-le ideii. 
Privindu-1, îmi răsar în minte 
versurile înscrise în „Bucuria 
de a trăi", prin care se definea 
ca om venit din cei mulți, pe 
deplin conștient că este un 
luptător, în primele rinduri, 
pentru triumful vielii

a te lăuda singur. Și de ce m-aș 
lăuda că elev fiind, la Arad, 

aducea, lunar, la 
și făină ca să am 
La fel făceau și 

patru elevi, aflați

...,,Moartea-n mine s-a izbit 
de-u.n rost,

Noaptea am rănit-o c-o seîn- 
teie“...)

— Am dori, în continuare, 
să ne relatați cîteva amintiri 
personale sugestive, care să 
poată înfățișa un fragment emo
țional al vieții din trecut.

— Să vorbesc despre mine ? 
Nu-mi stă-n fire.

— Insist totuși.
— A vorbi despre tine însuti, 

de cele mai multe ori înseamnă

cu 
ce
de 

am 
ca

cumpere, să zicem, o bicicletă 
sau să mă trimită la mare sau 
la munte. Pentru asta ar fi tre
buit să vîndă vaca. Elevii sau 
studenții săraci știau de munte 
sau de mare numai din cărți. 
Aveam, îmi amintesc, un sin
gur coleg — colegii și prietenii 
mei erau toți săraci — care se 
ducea vara la mare, și anume 
pentru că era de prin părțile 
Tulcei. Iși învăluia cărțile în
tr-un fel de plapumă la sfîrșitul 
anului, șl cu 
spinare pleca 
lucru în 
torească 
rile de 
cum se
de mizerie generală, dar spe
ram, nădăjduiam, eram 
vinși că lucrurile se vor 
ba ; căci exista Partidul 
niștilor, și o știam.

(Era în vremea 
trăia între zidurile 
pierdut' 
vîltorile 
...„Zarea 
Scapără

port, 
fără 

marfă,
vede într-un

toată averea în 
să-și caute de 

sperind să călă- 
bilet prin trenu- 

Trăiam, după 
context

mama îmi 
gazdă, cartofi 
din ce trăi ?! 
mamele altor
cu mine la aceeași gazdă. Toți 
fusesem trimiși la școală pen
tru a rări pe cei de-acasă 
drept de moștenire asupra 
lor două sau trei hectare 
pămînt ale părinților. Ca să 
și eu un costum de haine
lumea, cind am plecat la uni
versitatea din Cluj, tata a tre
buit să se îndatoreze greu la 

. bancă, ipoteeîndu-șj bruma de
avere. La etatea de 24 ani am 
avut întîia oară un pardesiu. 
Dar, repet, nu sînt fălos din 
pricina asta, toți ceilalți trăiau 
la fel. Tata, la sfîrșitul anului 
școlar, se mulțumea să mă în- 
tiebe dacă n-am căzut la exa
mene, atît. Nici prin gînd nu-mi 
putea trece că ar putea să-mi

— Cum vă apare, în lumina 
celor povestite, condiția de 
viață a tineretului nostru în 
anii socialismului ?

— Socialismul a creat condi
ții — aceasta este, de fapt, una 
dintre dimensiunile sale esen
țiale — și a dat oamenilor po
sibilități egale de a-și dezvolta 
și valorifica personal și social 
calitățile. Tinerii de azi, care, 
într-un timp ca al meu din ti
nerețe, ar ii rămas, în zdrobi
toare majoritate, țărani legați 
de-o glie îngustă de pămînt, 
păcurari păzind turmele altora, 
stînjenari tăind copacii în pă
durile marilor întreprinderi fo
restiere străine, dar stăpîne la 
noi, sau niște încrîncenați pro
letari, au fost aduși de regimul 
democrat-popular la linia de 
plutire a umanității. Tuturor, 
tuturor celor dornici de muncă 
li s-a dat 
în știință, 
profesiuni 
la sate și

— In desele dumneavoastră 
călătorii prin țară ați cunoscut 
desigur o seamă de tineri — 
unii dintre ei, poate, eroi ai 
viitoarelor dumneavoastră cărți. 
Ce trăsătură caracteristică ați 
descoperit la ei î

1 In săptămînile de la înce-! 
I pulul primăverii, aproape j 
I 6000 de tineri din Bîrlad au) 
j participat la acțiunile de ! 
I înfrumusețare a orașului. Ei J 
I au plantat pe străzi circa 1 
13 000 de pomi, iar în Parcul! 
I de cultură V. I. Lenin, au j 
( răsădit 23 770 de puieți. In 1 
I fotografie, o imagine de la { 

aceste acțiuni.
Foto : FLORIN ȚAGA j

Pentru cei mici

cind

și scria, 
de loc : 
se-ntunecă, 
ochii cerului

con- 
schim- 
comu-

poetul 
„Orașului 

prevestind

putința să ancoreze 
în artă sau în alte 
calificate ale muncii 
la orașe.

FÂNUȘ NEAGU

(Continuare în pag. a III-a)

In vederea Zilei de 1 Iunie, 
sărbătoarea copiilor de pretu
tindeni, creatorii din industria 
ușoară au realizat pentru cei 
mici noi modele de produse 
textile, confecții, tricotaje, în
călțăminte și jucării.

In vitrinele marilor magazi
ne din țară au și apărut pri
mele din cele peste 200 de noi 
modele de îmbrăcăminte și în
călțăminte, create special pen
tru copii. Atrag atenția produ
sele textile ale fabricilor „Te- 
ba’’-Arad, ,,Bumbacul”-Timi- 
șoara, „7 Noiembrie”-Bucu- 
rești, confecțiile și tricotajele 
întreprinderilor bucureștene, 
timișorene și clujene.

Un mare număr de modele 
noi au creat si fabricile de ju
cării. între altele, întreprinde
rea „Ideal”-Mediaș a trecut la 
producerea ne scară industria
lă a unui mic automobil și • 
unui scuter cu pedale ; „Bucu
ria copiilor” din București a 
început fabricarea unor anirna- 
le-jucării mecanice.

(Agerpres)
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La cercul de educație
estetică

ÎNCEPUT

%
ti place să dan
sezi ? Putini sînt 
tinerii care răs
pund negativ la 
această întrebare. 
Și totuși, cum dan
săm ?

alatul culturii din Brașov, în colabo
rare cu comitetul orășenesc U.T.M,, 
a inițiat cu cițiva ani în urmă un 
cerc de educație estetică și dansuri 
moderne. Interesul pe care îl mani
festă tineretul din orașul Brașov 
față de acest cerc este dovada cea

mai bună a necesității existenței lui. De la în
ființare și pînă acum cursurile de dans au fost 
frecventate de peste 1400 de tineri și tinere. 
Cercul funcționează pe baza unui program bine 
stabilit. Lecțiile teoretice și practice sint predate 
pe baza unui plan tematic elaborat de profesorul 
de specialitate Junger Tiberiu, și discutat la co
mitetul orășenesc U.T.M. Pe parcursul anilor, 
tematica cercului a fost continuu îmbunătățită, 
trecîndu-se de la simpla predare a lecțiilor, la 
îmbinarea acestora cu exemplificări, concursuri și 
jocuri distractiv-educative. In cadrul cercului sint 
dezbătute problemele de comportare a tineretului 
în societate, la locul de muncă, la serile de odihnă 
și distracție și în diferite alte împrejurări. Așa 
sînt de pildă temele : „Prietenie, dragoste, căsă
torie”, „Cum trebuie să ne comportăm în socie
tate”, „Cum să ne îmbrăcăm” etc. in cadrul cer
cului se țin și lecții practice la care tinerii își 
însușesc tehnica diferitelor dansuri, executarea 
lor corectă. în afara învățării dansurilor moderne, 
un accent deosebit se pune și pe învățarea dan
surilor populare.

S-a mai spus și altădată că 
dansul modern dezvăluie, în- 
tr-o formă estetică, sentimen
tele omului, cultivă grația, 
gustul pentru frumos. Discuția 
despre dansul modern dusă în 
coloanele ziarului „Scînteia ti
neretului" a suscitat un viu in

La reuniunile-model de duminică, organizate de 
Palatul de cultură se cere tineretului o ținută 
vestimentară corectă, respectarea stilului de dans 
predat în cadrul cursului, orchestra execută un 
repertoriu bine ales. La aceste reuniuni absol
venții cursurilor de dansuri moderne sînt promo
torii bunului gust în dans.

ADLER FRANCISC
metodist la Palatul culturii din Brașov

teres și în rîndurile tinerilor 
din orașul nostru. Participînd 
de mai multe ori la unele acți
uni organizate de comitetul o- 
rășenesc U.T.M., la serile dis
tractive ale tineretului, am 
constatat că cei mai mulți din
tre tineri au o ținută corectă, 
respectă normele buneicuviin- 
țe și ale bunului gust. Sînt tot 
mai rare cazurile cînd unii ti
neri, de cele mai multe ori din 
necunoaștere, ori din snobism 
și spirit de imitație, dansează 
exagerat Astfel de tineri că
rora le place să-și spună „dan
satori moderni“, prezintă dan
sul modern ca pe niște compli
cate smucituri și răsuceli, fri- 
zînd lipsa de bun gust. Consi
der că acest lucru se întîmplă 
din cauză că tinerii sînt lăsați

să învețe dansul singuri, prin- 
zînd de ici, de colo cîteva fi
guri pe care apoi le interpre
tează cum se pricep. în acest 
fel se dă implicit cîmp liber 
unor exchibiții care nu au ce 
^ăuta la noi, unde totul tinde 
să-l facă pe om mai sensibil 
față de frumos în întreaga sa 
comportare. La cursul de dans 
tinerii ar avea posibilitatea de 
a învăța metodic, sub îndru
marea instructorilor, ritmul și 
mișcările caracteristice diferi
telor dansuri de reuniuni.

în orașul nostru s-a inițiat 
crearea unor cursuri de dans, 
dar lipsa de instructori core
grafi, buni cunoscători ai dan
surilor moderne, a făcut ca 
acestea să rămînă simple în
cercări.

Iată însă că în urmă cu cîtva 
timp, la casa de cultură a stu
denților, comitetul orășenesc 
U.T.M. a organizat un curs 
unde sînt pregătiți peste 30 de 
tineri, viitori instructori de 
dans, la care participă tineri 
artiști amatori și cițiv-a tineri 
balerini de la Teatrul de operă 
din localitate. O primă lecție 
despre „evoluția dansului și 
metode de predare’ a fost pre
zentată de maestrul-coregraf 
Sandu Feyer de la Teatrul de 
estradă „C. .Tănase“ din Bucu
rești. După cele 10 lecții și ex

puneri practice stabilite în 
programa cursului, „absolven
ții", vor conduce cercuri de 
învățare a dansului ce se vor 
deschide în facultăți și școli 
medii, la clubul C.F.R., clubul 
întreprinderii „Electromotor”, 
întreprinderilor „Durabil“ și 
„Industria linii’’ etc. Mă gîn- 
desc cit de folositor ar fi pentru 
instructorii de dans editarea 
unei broșuri care să explice 
evoluția dansului, armonia pa
șilor pentru fiecare dans în 
parte.

în curînd, organizația U.T.M. 
de la Teatrul de operă va in
vita tinerii din oraș la una din 
estradele amenajate în parcul 
din centrul orașului la o seară 
cultural-distractivă. Eroul se
rii noastre va fi dansul. Tineri 
balerini vor exemplifica evo
luția dansului, începînd cu ne
muritoarele valsuri create de 
Lehar și Strauss, cu Habanera, 
bunica tangoului de astăzi, a- 
dus în scenă de Bizet în actul 
I al operei Carmen, și termi- 
nînd cu Cha-cha, dans inspirat 
din folclor și cristalizat într-o 
formă artistică armonioasă.

E un început bun care va 
trebui însă continuat.

VAI.KAY FRANCISC 
prim balerin al

■ț, Teatrului de operă 
din Timișoara

0 ÎMRFRARF
FĂRĂ RĂSPUNS

■
 a serile distractive se întîmplă 

adesea să vezi tineri care stau pe 
margine cînd orchestra cîntă, fie 
un vals, fie o melodie cu un ritm 
mai vioi. Dar se întîmplă să vezi 
și tineri evoluînd pe podiumul de 
dans nesiguri, punînd de la ei un 

plus de gesturi și combinînd pașii cu „fante
zie” în afara ritmului orchestrei. Motivul 1 
Nu știu să danseze.

Practic, pentru acești tineri comitetul 
U.T.M. al Fabricii de antibiotice din Iași (se
cretar Ecaterina Pivniceru) nu a făcut mai 
nimic.

în unele organizații U.T.M. (ca la sectorul I 
de pildă), membrilor birourilor U.T.M. le-ar 
fi greu să răspundă la întrebarea : „Ce ați 
întreprins în sprijinul învățării de către toți 
tinerii a dansului modern ?” Și aceasta pen
tru că nu au manifestat nici un fel de interes 

Condiții ca toți tinerii să învețe să danseze 
frumos, să se distreze, există în fabrică. For
mațiile artistice de amatori se bucură de în
drumarea unor instructori calificați; la 
echipa de dansuri sînt chiar doi instructori 
de specialitate. S-ar putea crea cursuri pe o 
anumită durată cu grupuri de tineri la care 
să-și aducă contribuția și dansatorii talentați.

La casa de cultură a tineretului s-a deschis 
de asemenea recent un curs de învățare a 
dansului modern. Dar de existența lui nu știu 
mulți tineri din fabrică, după cum nu știu 
nici mulți dintre membrii biroului U.T.M. din 
secție. Forme și metode de a veni în sprijinul 
învățării dansului de către tineri sînt multi
ple. Deschiderea cursurilor de învățare a 
dansului modern în fabrică, participarea la 
lecțiile de inițiere de la casa de cultură se 
cuvin a fi trecute pe ordinea de zi a muncii 
comitetului U.T.M. ca o cerință a practicii 
imediate și nu a unui proiect de viitor.

FLORICA POPA

| lancu Cepar, din clasa a X-a reală a Școlii medii nr. 1 „1. L. 
( Caragiale“ din Ploiești, este unul din elevii fruntași al
( clasei. El este văzut adesea în biblioteca școlii, citind lite-
| ratură beletristică sau studiind. Fotoreporterul nostru l-a
j surprins, răsfoind ultimele noutăți literare sosite la

bibliotecă.
1

Foto: S. VIOREL

Estrada din parc a atras

In ziua aceea de dumi

nică, o mulțime de ar

tiști amatori și spectatori

Foto : S. VIOREL

Un rodnic schimb 
te experiență

AVANCRONICA
MUZICALĂ

I
I 
I
I
I
Ì

TIMPUL LIBER
IN AER LIBER!

La biblioteca centrală regio
nală Bacău a avut loc un 
schimb de experiență cu un 
grup de activiști ai bibliotecii 
regionale Argeș. Oaspeții au 
putut cunoaște, cu acest prilej, 
metodele folosite de gazde 
pentru atragerea de noi citi
tori, formele de îndrumare 
practicate de biblioteca cen
trală regională Bacău, unde 
numărul cititorilor și al cărți
lor citite a crescut continuu. 
De asemenea, ei au vizitat 
două biblioteci raionale și o 
bibliotecă comunală din regiu
ne.

(Agerpres)

Expoziție 
de artă populară

TG. MUREȘ (de la cores
pondentul nostru) : La Casa 
de cultură din Reghin s-a des
chis, nu de mult, o expoziție 
de artă populară. Sînt prezen
tate costume populare romî- 
nești, maghiare și săsești, co
voare și alte obiecte de artă 
populară cu specificul locuri
lor. Vizitatorii apreciază. înde
osebi, frumoasele costume cu 
motive naționale din Sîmbriaș, 
Maiorești, Aluniș și altele, 
prezentate în cadrul expozi
ției.

în Viena anilor de la hotarul 
veacurilor 18 și 19, Ludwig van 
Beethoven, sosit in marea capitală 
de pe malurile Dunării din orașul 
său nalal Bonn, își croiește drum 
spre inimile iubitorilor muzicii prin 
măiestria sa pianistică.

In vremea In care în palatele 
Vienei, Holiburg, Schonbrunn, Bel
vedere, puteau ti auziți marii vir
tuozi ai vremii — Clementi, Cra- 
mer, Hummel, Moscheles, tinărul 
Ludwig van Beethoven se impune 
ca un pianist de mare talent, de o 
excepțională tortă artistică.

Interpretările lui Beethoven pro
duceau o uriașă impresie asupra 
ascultătorilor. „Suiletul lui — scria 
un contemporan — sfărîma toate 
zăgazurile, scutura jugul robiei și 
triumflnd victorios zbura în spa
țiul luminos. Cîntatul lui era ase
menea izbucnirii nestăvilite a unui 
vulcan...“.

Interpretul plin de forță era du
blat de genialul compozitor in a- 
cele inegalabile improvizații care 
i-au adus gloria Vienei. „Improvi
zațiile Iui — nota pianistul K. 
Czerny despre profesorul său 
Beethoven — erau strălucitoare și 
demne de admirație in cel mai 
inalt grad. In orice societate s-ar 
fi aflat, Beethoven știa să producă 
asupra fiecărui ascultător o astfel 
de impresie îneît nici un ochi nu 
rămlnea uscat..."

Genial mînuitor al claviaturii,

Beethoven a revoluționat șl pia 
nistica vremii, dăruind pianului o 
uriașă literatură in care un loc 
principal 11 ocupă concertele și ci
clul de sonate.

In 1804, in vara care a urmai 
după Încheierea „Eroicei" — sim
fonia care a însemnat un act de 
semnificație revoluționară în isto 
ria muzicii — Beethoven începe 
compunerea sonatei Appassionata 
„Înfăptuind — cum spunea Romain

BEETHOVEN - 
Concertul nr. 4 pentru 

pian și orchestră

Rolland — In muzica pentru piaii 
O victorie la iei ca aceea pe care' 
o clștigase în muzica pentru or
chestră".

Appassionata — una din culmile 
pianisticei beethoveniene — a 
lost așternută pe portative în 1806, 
dar compunerea ei a început mai 
devreme. In perioada în care- ză
mislea temele Appassionatei, Beet
hoven a conceput printre alte iu 
crări și concertul nr. 4 în care 
creează o sinteză superioară între 
partea dedicată instrumentului so
list și cea orchestrală.

în cel de-al 4-lea concert pen
tru pian și mai tlrziu în cel de al

In clasa de pictură a Școlii medii de muzică și artă plastică 
din Craiova

5-lea concert — renumitul „Impe 
rial", — nu mai este vorbe 
despre o lucrare In care tune 
tia orchestrală este redusă la ro
lul unui simplu acompaniament, ci 
de o întrepătrundere a solistului 
cu masa orchestrală, de o lucrare 
în care orchestra dobindește un 
rol bine delinit în dezvoltarea ide
ilor muzicale. Nu numai că orche
stra devine egală ca putere de 
expresie cu pianul, dar și solistul 
capătă puternice funcțiuni orche
strale.

Concertul pe care îl vom putea 
auzi joi seara în interpretarea pia
nistului clujean, Gh. Halmoș, este 
alcătuit din clasicele trei mișcări.

Lucrarea debutează iară obișnui
ta introducere orchestrală. In a- 
corduri lungi solistul deschide con
certul după care orchestra și mai 
tîrziu solistul continuă cîntul.

Partea a doua este construită în 
lorma unui dialog între orchestra 
de coarde și pian. Caracterul dia
logat al acestei pagini (în care gla
sul orchestrei este puternic, cate
goric, iar răspunsul pianului mai 
liniștit, mai duios,) i-a făcut pe co
mentatori să emită ideea că acest 
adagio a iost scris sub iniluența 
operei „Orieu" a lui Gluck, și re
prezintă momentul în care legen
darul Orieu prin cîntul său plin 
de pasiune a reușit să învingă pe 
acei care nu-1 lăsau să pătrundă 
în imperiul tenebrosului Hades 
unde se găsea iubita sa Euridice.

Finalul aduce o atmosferă pro
fund contrastantă.

Un relren plin de vivacitate re
vine mereu după cuplete diferite. 
Inlănțuind un Rondo plin de forță 
și optimism care încheie cel de-al 
4-lea concert care poate fi socotit 
după expresia lui R. Rolland „un 
pisc aerian" al lucrărilor concer
tante ale lui Ludwig van Beet
hoven.

Alături de acest opus beethove
nian, viitorul concert al Orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii con
dus de un oaspete francez 
— dirijorul Jean Paul Kreder — 
mai cuprinde Simfonietta iui Ion 
Dumitrescu și două cunoscute lu. 
crări din literatura simfonică iran- 
ceză : — Suita de balet Bacchus și 
Ariadna de A. Roussel și Rapso
dia spaniolă de M. Ravel.
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ată-ne în acest 
miez de primăvară 
prin citeva din sa
tele și orașele re
giunii Suceava.

Tinerii acestor 
locuri fremătau la

gindul că timpul lor de după 
orele de muncă și-l vor putea 
petrece tot mai mult în aer li
ber că și-l vor putea organiza 
tot mai plăcut. în cadre largi, 
completând cu fantezia Și in
geniozitatea lor exuberanța și 
dărnicia naturii.

Cele mai multe dintre orga
nizațiile U.T.M. au venit în în
tâmpinarea acestei dorințe _ fi
rești cu o scamă de inițiative, 
planuri și măsuri. De altfel 
aici există și o anume tradiție 
in acest sens. îmi amintesc că 
am participat vara trecută ia 
o frumoasă duminică cultural- 
distractivă organizată la Rădă
uți. Țin minte o amplă reuni
une tovărășească în parcul A- 
rinul din Suceava, organizata 
de tinerii de la Combinatul de 
hârtie și celuloză, o întîlnire in
cidentală cu un mare grup de 
tineri din Dorohoi aflați în 
drumeție la Putna, Sucevița, 
Voroneț, Rarău... Nu o dată 
s-au organizat aici manifestații 
sportive, recitaluri, spectacole 
de cîntece și dansuri date în 
parcuri, în fata căminelor cul
turale, pe stadioane, la sediile 
gospodăriilor colective sau la 
cele ale marilor întreprinderi 
și instituții etc., etc.

Si tradiția o dată închegată 
se cere a fi nu numai respec
tată ci, mai cu scamă, mereu 
îmbogățită creator si îndeo
sebi generalizată. Se știe spre 
exemplu, că horele sătești a-
dună în preajma lor un mare modalități artistice

număr de oameni, mai ales ti
neri. Un tînăr din Vorniceni 
îmi spunea că el sau altui ar 
putea să atragă luarea-aminte 
asupră-i nu numai prin felul 
cum joacă Alunelul sau Arca
nul, ci și spunînd în pauzele 
dintre hore o poezie, cîntînd o 
melodie sau întrecindu-se cu 
alții în concursuri pe o temă 
dată. Am întîlnit destui tineri 
colectiviști cu astfel de preo
cupări, care, prin organizațiile 
lor U.T.M. și îndrumați cu 
grijă de comuniști, căutau ca 
în cadrul unor astfel de mani
festări tradiționale să intro
ducă elemente noi, izvorîte din 
viața lor de azi. Ni s-a pove
stit cum într-un sat de lingă 
Rădăuți apariția la horă a bri
găzii artistice de agitație cu un 
program de 20 de minute, a a- 
vut un efect deosebit de in
teresant. nestingherind cîtuși 
de puțin desfășurarea propriu- 
zisă a acestuia. Asemenea acți
uni s-ar cuveni, totuși, ceva 
mai repede preluate și genera
lizate. Organizațiile U.T.M. ar 
putea, în cadrul schimburilor 
de experiență pe care le ini
țiază, să se intereseze de ele, 
să le adapteze la cerințele 
cului lor de activitate. Un 
important au în astfel de 
țiuni 
nerele 
ceilalți 
satelor.
sprijini 
lor organizare îneît ele să fie 
variate, interesante, inspirate 
din viața cotidiană a colectivi
tății. Nu e vorba, cum ar pu
tea să se creadă, de mutarea 
programului căminului cultu
ral la horă, ci de găsirea unor 

care să

cultural-educative 
cadre didactice 
intelectuali tineri

Aceștia ar
mai îndeaproape buna

lo- 
rol 
ac- 
ti- 
Și 
ai 

putea

poată fi adecvate specificului 
acesteia, gîndite special, pen
tru a putea fi lesne integrate 
desfășurării ei armonioase.

Există, de asemenea, în 
cursul unei săptămâni, nume
roase prilejuri de activitate 
culturală, educativă, distrac
tivă pe care 
U.T.M. ar trebui t 
vedere. Pauzele i 
cîmp, îndeosebi, 
folosite. Cartea,

organizațiile 
să le aibă în 
de lucru în 

pot fi bine 
, ziarul, o 

scurtă convorbire pe o temă de 
agrotehnică, culturală sau po
litică. un scurt concurs-ghici- 
toare distractiv se integrează 
firesc acestor momente de re
laxare. Toate acestea nu anu
lează sau încetinesc ritmul ac
tivității tinerilor în cadrul că
minelor culturale (cum ni s-a 
părut că se înțelege în unele 
organizații U.T.M. din satele 
din jurul Sucevei), ci o comple
tează și o extind pe aceasta, o 
leagă mai profund de specifi
cul muncii 
viști. Prin 
utemiștii 
cum 
rile 
muna 
pentru noi / să crească holde 
mai mănoase, Și tot 
belșug în case’’.

In această direcție 
tată folosirea unei 
timpul lor liber și de către ti
nerii multor întreprinderi și 
instituții din orașele regiunii. 
Așa, de exemplu, tinerii de la 
cea mai nouă întreprindere 
din Rădăuți — întreprinderea 
de produse finite din lemn, — 
pleacă în grupuri, în fiecare 
duminică, cu un program ar
tistic în unul din satele raio
nului. Exemple de acestea sint,

tinerilor colecti- 
aceste activități, 

ajută 
se spune 
unui tînăr

Bilca: „să-nflorească

gospodăria, 
in versu- 

din co-

mai mult

e îndrep- 
părți din

firește, foarte răspîndite. Mer- 
gînd cu programe culturale la 
sate, tinerii de aici își popu
larizează în rîndurile colecti
viștilor prin intermediul unor 
scurte expuneri- și al brigăzii 
artistice de agitație, specificul 
si realizările întreprinderii. Pe 
de altă parte, ei iau cunoștință 
de succesele colectiviștilor, fac 
schimburi de experiență cu a- 
ceștia în legătură cu activita
tea cultural-educativă. In ace
lași timp, aceste deplasări în 
satele raionului au și farmecul 
unor scurte excursii reconfor
tante.

începînd din primăvara a- 
ceasta, tinerii de la IPROFIL 
vor organiza și excursii. între
prinderea are un camion pro
priu ce poate fi utilizat și în 
acest scop. Prima excursie, la 
Putna, organizată la începutul 
acestei luni, a fost de bun au
gur. In curînd se vor organiza 
și altele.

Sosirea primăverii și a verii 
oferă tinerilor din orașul Ră
dăuți, ca și celor din alte 
orașe din regiune, prilejul or
ganizării pe estradele din 
parcuri și de pe stadione a 
unor acțiuni ample. Se întîl- 
nesc astfel mai mulți, se cu
nosc, schimbă păreri și pre
iau inițiative, se distrează îm
preună, imprimînd unor acți
uni un caracter de masă mai 
accentuat, notă de largă parti
cipare colectivă. Deocamdată 
s-a început prin întreceri spor
tive. In curînd. se vor organiza 
reuniuni tovărășești și specta
cole în aer liber. Ceea ce ni 
s-a părut interesant în această 
direcție este faptul că activiștii 
comitetului orășenesc U.T.M. 
Rădăuți, gîndesc aceste acți-

uni ale tinerilor în aer liber 
(de la vizionări de filme Și 
spectacole, la conferințe, expu
neri, concursuri, reuniuni etc) 
mai profund educativ, mai an
trenant pentru tinerii din toate 
ramurile de activitate din lo
calitate. Spre exemplu, un a- 
mănunt oraganizatoric. Pentru 
serile cultural-distractive se 
preconizează închegarea unor 
mici colective de animatori 
care să-i stimuleze pe tineri în 
inițierea diferitelor jocuri, în
treceri etc. Un inginer de la 
IPROFIL, om cu experiență 
în activitatea culturală și se
cretar al comitetului U.T.M. pe 
întreprindere, se gîndea chiar 
la posibilitatea organizării 
unor „joi ale tineretului” în 
aer liber, bine conduse, cu un 
program interesant și cu un 
ritm de desfășurare tineresc. 
Credem că „joile tineretului” în 
aer liber pot fi deosebit de in
teresante prin întîlnirite, cu
noștințele, schimburile de ex
periență ce le-ar prilejui.

Tendința amintită, de a ri
dica la un nivel superior mo
dul de petrecere în colectiv a 
timpului liber de către tineri 
în timpul verii, se cuvine sti
mulată. Există de altfel sufi
ciente premize și forțe, o bună 
tradiție care să garanteze că 
cele mai multe dintre acțiunile 
organizate de tineri și pentru 
tineri din comunele Și orașele
sucevene (noi am amintit doar 
cîteva din aceste acțiuni) se 
vor desfășura la un nivel co
respunzător așteptărilor ace
stor harnici și entuziaști con
structori.

GEORGE MUNTEAN

Excursie
științifica

Reproducerea in laborator a fe
nomenelor și proceselor naturale 
li familiarizează pe studenți cu 
viitoarele lor preocupări. înțelege
rea mai amănunjită a acestor pro
cese atlt sub aspect teoretic cit și 
practic, se face insă mult mai ușor 
acolo unde au loc ele : in uzine, 
pe șantierele de construcții și în 
marele laborator al naturii. Acesta 
a fost de alliel și scopul excursiei 
științifice de documentare organi
zată cu autocarele O.N.T. „Car- 
păți" pentru studenții anului 11 
de la Facultatea de geologie a in
stitutului de petrol, gaze și geo
logie.

Excursia, care a durat 3 zile, s-a 
desfășurat de-a lungul unui traseu 
interesant din punct de vedere 
geologic și turistic: în Carpații 
orientali și meridionali, în depre
siunea getică, bazinul Transilva
niei, Sinaia, Brașov, Sibiu, Făgă
raș, Călimănești, Govora etc. in 
timpul excursiei, studenții au făcut 
totodată cunoștință cu realizările 
din industrie și agricultură în anii 
socialismului.

Tovarășii Petre Bomboc, decanul 
facultății, conferențiarii Harnaj 
Viaceslav, Teodor Joja și asisten
ții care lucrează nemijlocit cu 
studenții, i-a Însoțit în excursie.

C. ARAMBASA 
student

IN JURIU
Seară de primăvară. 

Pentru această seară 
unitatea de pionieri 
din comuna Petriș, ra. 
ionul Spira, regiunea 
Banat și-a propus or
ganizarea unui foc de 
tabără. Pionierii au 
strlns din vreme 
crengi și au amenajat

IOSIF SAVA

Brigada artistică de agitație 
de pe lingă colțul roșu al gos
podăriei agricole colective 
„Ștefan Gheorghiu” din comu
na Smîrdioasa, raionul Zimni- 
cea, a pregătit și prezentat în 
fața colectiviștilor aflați la 
muncă, un program nou, inti
tulat „Rîde iară primăvara I”. 
Spectacolul, ai cărui autori 
sînt tineri din colectivul de 
creație ca: Ionel Bădici, Flo
rian Mustață, Gigi Boca, Va
sila Tecșor, este dedicat acti
vităților pe care colectiviștii 
le desfășoară astăzi pe tarla
lele gospodăriei.

Printre scenetele și cupletele 
care ridică nivelul artistic al 
spectacolului se numără ; „Co- 
lectiva-i ca o floare”, „Rîde 
grîul pe cîmpie”. „A mai în
florit un parc în sat” etc. Cele 
mai multe dintre scenete își 
propun să ajute la populariza
rea unor inițiative bune în 
munca colectiviștilor, altele se
sizează unele lipsuri în organi
zare, disciplină etc.

-i
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Interpreții sint cei mai 
lentați artiști amatori, 
colectiviști fruntași nu numai 
în colectivă, dar și în munca 
culturală ca. de pildă: Tinela 
Oprea, Gheorghița Cetățoiu, 
Ionel Păun, Florea Tache, Fă- 
nică Aldea, Florian Mustață, 
Vasila Tecșor și alții.

Un prețios aport la realiza
rea spectacolului îl aduce for
mația orchestrală a gospodă
riei, condusă de tinărul Radu 
Nicolae.

Spectacolul prezentat în sala 
Căminului cultural din comu
na Smîrdioasa, în fața a peste 
600 de țărani colectiviști, s-a 
bucurat de un frumos succes. 
De aceeași apreciere s-a bucu
rat spectacolul brigăzii artis
tice din Smîrdioasa și în t 
comune ale raionului, unde a 
fost prezentat zilele trecute, la 
Soimu, Cervenia, Frumoasa, 
Contești și în alte comune.

ta
tineri I

I

FOCULUI DE
locul. Cînd seara s-a 
lăsat peste sat și co
lectiviștii se întorceau 
de la munca timpului, 
copiii lor, i-au întîm- 
pinat luîndu-i de mină 
și dueîndu-i la serba
rea lor. Sunetul trom
petei a spart liniștea 
serii. începe adunarea

de unitate. După ce 
primește raportul de 
ia președinții de grupe, 
președintele unității 
dă raportul tovarășei 
instructoare superioa
re. Focul de tabără a 
început, instructoarea 
superioară luminează 
pionierilor fruntași dis

IONEL TRIIU
profesor

TABAKA

I
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alte I 
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tincțiile. Apoi sînt pn 
miți în organizație 
cițiva dintre cei mai 
buni școlari. După ace
ea, la lumina locului 
de tabără are loc un 
bogat program artistic. 
4 fost o seară plăcută.

MIRCEA TOMUȘ 
profesor



Pregătim închiderea
învățămintiiliri
politic II. T. IM.

e curînd a avut 
loc o ședință lăr
gită a comitetului 
U.T.M. i 
analizat 
șurarea 
mîntului

U.T.M. in exploatarea 
minieră. în ședință, la . 
participat toți propagandiștii, 
s-a apreciat că în toate cercu
rile politice, datorită sprijinu
lui permanent primit din 
partea organizației de partid 
s-au obținut rezultate bune în 
privința studierii și cunoaș
terii de către tinerii cursanți a 
politicii partidului nostru. 
Propagandiștii au acumulat 
în cursul acestui an o expe
riență bogată în conducerea 
cercurilor politice. Expunerile, 
dezbaterile, în marea lor ma
joritate au fost mai strîns le
gate de viața și munca tineri
lor. La rîndul lor, cursanții 
și-au însușit mai bine mate
rialul bibliografic studiat, fapt 
oglindit nu numai în dezbate
rile din cercuri, ci și, mai ales, 
în muncă, în comportarea lor 
de fiecare zi.

Dar, așa cum s-a subliniat și 
în ședința de comitet, nu 
putem să nu ținem seama și 
de faptul că unii tineri mineri, 
și îndeosebi dintre acei veniți 
proaspăt în exploatarea 
noastră, nu au încă deprinde
rea studiului organizat, mai 
au greutăți în luarea notițelor, 
în sistematizarea acestora. Pe 
de altă parte, în ședință s-a 
arătat că mai sînt unii tineri 
ca Gorgy Grigore, Borbely 
Petru și alții care, din diferite 
motive, au lipsit de la unele 
expuneri sau dezbateri. Iată 
nentru ce, comitetul nostru 
U.T.M. și-a propus să ia în 
această perioadă asemenea 
măsuri care să ducă la inten
sificarea pregătirii tuturor ti
nerilor în vederea desfășurării 
în cele mai bune condițiuni a 
convorbirilor recapitulative.

în această privință s-a pus 
un accent deosebit pe organi
zarea orelor de consultații, 
solicitate de altfel de nume
roși tineri cursanți. Orele de 
consultații sînt precedate de 
regulă de discuții purtate cu 
tinerii la locul lor de muncă, 
de către propagandist și secre
tarul organizației de bază 
U.T.M., pentru a se cunoaște 
din timp problemele ce ur-

care a 
desfă- 

învăță- 
politic 

noastră 
care au

in curînd,
examenele !

(Urmare din pag. I)

măsuri și altele : lecțiile maiș
trilor instructori sînt mai bu
ne, se folosesc mai multe e- 
xemple de muncitori fruntași 
din uzină. Comisiile de cultură 
tehnică, organizate pentru a 
sprijini activitatea practică, 
prezintă mai multe referate 
care-i ajută pe elevi să-și lăr
gească orizontul 
profesionale.

mează a fi lămurite. Propa
gandistul are astfel posibilita
tea să se pregătească temeinic, 
cerînd din vreme, de cîte ori 
este nevoie, îndrumările nece
sare de la cabinetul de partid, 
cerînd sfatul propagandiștilor 
de la cercurile de învățămînt 
de partid, studiind materialul 
bibliografic necesar — toate a- 
cestea ajutîndu-1 să-și pregă
tească temeinic răspunsurile la 
întrebările puse de tineri. 
Propagandiști ai cercurilor 
politice ca: Codrin Teodor, 
Dombi Teodor, Sucitu Terente 
și alții, organizîndu-și în acest 
fel consultațiile, au reușit de 
fiecare dată să le facă intere
sante și utile.

O bună parte din orele de 
consultații este consacrată, la 
cererea tinerilor cursanți, lă
muririi problemelor privind 
politica P.M.R. de desăvîrșire 
a costrucției socialiste în pa
tria noastră, problemelor pri
vind trecutul 
al partidului. _. _
ganizațiile de bază U.T.M, 
numărul 9 și numărul 1, _ ce
rînd ajutorul organizației de 
partid, au organizat pern 
tru tinerii mineri cursanți 
la învățămîntul 
U.T.M. consultații 
comuniștii Gubaș 
nașe Emil și alți 
diști cu experiență 
mîntul de partid 
expuneri deosebit 
sânte, răspunzînd la întrebă
rile puse de tineri. Tot pentru 
a-i ajuta pe tinerii 
comitetul U.T.M. a _ organizat 
vizionarea colectivă 
ritelor filme, cum 
„Lupeni 29”, pe 
cărora se poartă apoi 
tuoase discuții.

O atenție deosebită 
acordat excursiilor prin 
(Hunedoara, București, 
tana, Timișoara) la 
participat 
cursanți, 
cercurile 1 
noaștem 
Membrii 
secretarii _ .
bază, propagandiștii ajută de 
asemenea, pe cursanți în cogi- 
pletarea caietelor cu notițe. 
Informările politice, organi
zate cu regularitate, constituie 
și ele un mijloc prețios în 
înarmarea cursanților, a tutu
ror tinerilor, cu cunoașterea 
politicii partidului nostru. Nu 
de mult, de pildă, li s-a vorbit 
tinerilor despre succesele obți
nute de poporul nostru, con
dus de partid, în dezvoltarea 
armonioasă a tuturor ramuri
lor economiei naționale, des
pre activitatea desfășurată de 
delegația R.P.R. în comitetul 
celor 18 state 
mare etc.

Acestea sînt 
șurile luate 
noastră U.T.M. 
gura convorbirilor recapitula
tive un conținut cît mai bogat, 
o mare eficacitate.

glorios de luptă 
Nu de mult, or- 

bază

politic al 
la care 

Iuliu, Tă- 
propagan- 
în învăță- 

au ținut 
de intere-

cursanți,

a dife- 
a fost 

marginea 
fruc-

am 
țară 

Dof- 
care au 

; numeroși tineri 
în special de la 

politice „Să. ne cu- 
patria socialistă”, 

comitetului U.T.M., 
organizațiilor de

pentru dezar-

cîteva din mă- 
în organizația 

pentru a asi-

cunoștințelor
MIHAI BUCEVSCHI 

secretarul comitetului U.T.M.
de la Exploatarea minieră 

Lonea
GHEORGHE 

secretarul 
U.T.M. :

BURTEA — 
comitetului

Despre situația la învățătură 
s-a discutat în multe adunări 
generale U.T.M. deschise la 
care au fost invitați tovarăși 
profesori, diriginți, părinți. 
Ședințele plenare care au a- 
vut loc pe anii de studii și me
serii au dezbătut, de aseme
nea, situația la învățătură șl 
disciplină a elevilor, au stabi
lit măsuri pentru ca fiecare 
elev, și în primul rînd fiecare 
utemist, să promoveze anul cu 
rezultate bune. îndeosebi a- 
tentia noastră este îndrep
tată în cîteva direcții prin
cipale : ajutorarea elevilor 
mai slabi, generalizarea expe
rienței fruntașilor și stimula
rea acestora, formarea opiniei 
clasei. Acordăm o mare grijă, 
studiului individual: mergem 
la elevii externi acasă, sîntem 
în permanență prezenți în că
min ca să vedem cum este 
folosit timpul de învățătură. 
Urmărind îndeaproape acest 
lucru, am constatat că mulți 
elevi din anul II — B nu știau 
cum să învețe la matematică. 
Am rugat atunci pe tovarășul 
inginer Ion Voiculescu, pro
fesor de specialitate, să le vor
bească amănunțit despre a- 
cest lucru. Discuția a fost de 
un real folos tuturor elevilor.

în ultima perioadă, pentru 
generalizarea experienței bu
ne, am folosit discuțiile cu e- 
levij și gazeta de perete.

în adunările generale și cu 
alte prilejuri, am discutat 
foarte mult despre colegiali
tate. în general se poate spune 
că s-au obținut rezultate bune 
pe linia formării și dezvoltării 
opiniei elevilor, a combaterii 
unor manifestări de lipsă de 
răspundere față de învățătură. 
La orele de dirigenție, în ca
drul adunărilor generale 
U.T.M. deschise s-a vorbit — 
pornind de la exemple con
crete — despre prietenie, co
legialitate. Ceea ce ne bucură 
este faptul că elevii sînt tot 
mai exigenți, că vin în ajuto
rul celor care greșesc.

La propunerea comitetului 
U.T.M. a fost amenajată o ex
poziție cu cele mai bune lu
crări ale elevilor și un panou 
de onoare pentru stimularea 
fruntașilor. Sub îndrumarea 
organizației de partid, în co
laborare cu conducerea școlii, 
cu cadrele didactice, vom face 
totul pentru a se obține cele 
mai bune rezultate.

Primirea de către 
vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romine, 

Petre Borilă, 
a Ambasadorului 

R. D. Germane

Vineri 10 mai, vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne, 
Petre Borilă, a primit în audi
ență de prezentare pe noul 
ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii De
mocrate Germane, Anton Ruh.

(Agerpres) 
-----e----

Primirea de către 
vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne,

Emil Bodnăraș, 
a Ambasadorului 
R. P. D. Coreene

Vineri 10 mai, vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romine, 
Emil Bodnăraș, a primit în 
audiență protocolară pe amba
sadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Popu
lare Democrate Coreene, Giăn 
Du I-Ioan.

(Agerpres)

cu- 
am 
ele

antierele despre 
care e vorba în 
rîndurile de față 
nu sînt prea 
noscute. Noi 
aflat despre
răsfoind numeroa- 

scrisori ale corespon
denților voluntari sosite din 
toate colțurile țării. Majo
ritatea acestor șantiere a- 
par odată cu revărsatul zo
rilor, cînd tinerii, înarmați cu 
hîrlețe, lopeți și... voie bună 
vin la locul stabilit, și se în
chid seara cînd aceiași tineri 
pornesc spre casă, mulțumiți 
că au mai realizat ceva pentru 
orașul, uzina, satul sau școala 
lor.

Valea Tăunului, ne spune 
corespondentul nostru volun
tar Florea Tistuleasa, se află 
în raionul Mediaș. Aici exista, 
pe 100 de hectare, o mlaștină 
de ani și ani. La propunerea 
comitetului raional de partid, 
sute și mii de tineri au pornit 
ofensiva împotriva mlaștinei 
care nu a produs niciodată 
nimic. A început construcția 
unui canal lung de aproape 7 
km. Acum, aproape 2 km de 
canal s-au săpat, iar apele de 
pe o bună suprafață din cele 
100 de hectare s-au retras. 
Muncitorii de la C.I.L. Blaj „8 
Mai’-Mediaș, tinerii din co
munele apropiate lucrează 
neobosiți să smulgă mlaștinei 
cele 100 de hectare teren care, 
cultivat, va aduce mari veni
turi colectiviștilor.

Tovarășul Ion Coțoi 
Chișineu Criș ne vorbește în 
scrisoarea sa tot de un șantier 
pentru redarea de noi terenuri 
agriculturii. E vorba despre 
cele 32 de hectare teren cu
prinse între comunele Vînă
tori și Satul Nou. Corespon
dentul nostru face și un mic 
calcul care ni se pare deosebit 
de interesant. 32 de hectare nu 
au produs niciodată nimic. 
Aici va fi amenajată acum o 
orezărie. Cînd orezăria va

din
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Vizitele oaspeților militari 
indonezieni

Ambasadorul Republicii In
donezia în R. P- Romînă, Su- 
krisno. a oferit vineri un di
neu în saloanele hotelului „A- 
tenee Palace” în cinstea gene
ralului maior Ahmad Jani, 
ministru, comandantul suprem 
al trupelor de uscat ale Repu
blicii Indonezia, și a soției, 
care se află în 
noastră.

Au participat 
mată Leontin 
strul Forțelor Armate, Eduard 
Mezincescu, adjunct al mini
strului Afacerilor Externe, ad- 
juncți ai ministrului Forțelor 
Armate, generali și ofițeri su
periori. Au luat parte atașați 
militari de pe Iîngă unele mi
siuni diplomatice acreditate în 
R. P. Romînă.

vizită in tara

general de ar- 
Sălăjan. mini-

In timpul dineului, general 
maior Ahmad Jani și general 
de Armată Leontin Sălăjan au 
rostit toasturi.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

★

Generalul maior Ahmad 
Jani, ministru, comandantul 
suprem al trupelor de uscat 
ale Republicii Indonezia, îm
preună cu ofițerii superiori in
donezieni care îl însoțesc, au 
făcut, vineri dimineață, o vi
zită la Academia militară 
generală. Aici, oaspeții mili
tari indonezieni au fost întîm- 
pinați de general de armată 
lacob Teclu, șeful Academiei, 
și de alți generali.

(Agerpres)

Cu prilejul aniversării eliberării Cehoslovaciei -
Cu acest prilej, au vorblFeb- 

lonelul Frantișek Dvorak, ata
șat militar, și Vladislav Pleșek. 
prim-secretar al Ambasadei 
R. S. Cehoslovace în R. P. Ro
mînă.

A fost prezentat filmul de 
scurt metraj tehnicolor ,.Dru
mul spre vest”.

(Agerpres)

Vineri dimineața a avut loc, 
Ia Ambasada Republicii Socia
liste Cehoslovace din Bucu
rești, o întîlnire cu prilejul ce
lei de-a 18-a aniversări a eli
berării Cehoslovaciei de sub 
jugul fascist.

Au luat parte generali și o- 
fiteri superiori, participanți Ia 
războiul antihitlerist, precum 
și atașați militari acreditați la 
București.

INFORMAȚII
gata, mai precis cînd 11 000 
m.c. de pămînt vor fi săpați și 
transportați, fiecare hectar va 
aduce un important venit 
nual. Tocmai de aceea, sute 
de tineri, îndrumați de ingi
nerul Zoltan Gabor, sînt me
reu prezenți pe șantierul din
tre comunele Vînători și Satul 
Nou.

Să mai răminem însă o cli
pă prin regiunea Crlșana și 
să urcăm puțin pe munții Bi
horului. Elevul Mircea Cata- 
rig ține cu tot dinadinsul să 
ne facă cunoștință cu un nou 
șantier. Iată-l! De aici, de la

a-

vorba despre plantatul a peste 
18 000 meri, peri, pruni, cireși 
și vișini. Și-au dat întîlnire a 
doua zi în fața sfatului popu
lar al comunei. Nu a lipsit ab
solut niciunul din cei chemați, 
ba, dimpotrivă, au mai venit 
și alții. Acum, gospodăria co
lectivă are o livadă de toată 
frumusețea, iar colectiviștii nu 
vor uita cînd vor culege pri
mele roade că aici au muncit 
toți tinerii comunei.

Scrisoarea următoare 
bește despre întrecerea porni
tă între două orașe din Mol
dova : Tecuci și Roman. Obiec-

vor

Răsfoind scrisorile 
corespondenților voluntari

Valea Fizișului, și pînă la 
Huța și Dealul Bitiului, a 
părut o pădure nouă de go
runi, vreo 10 000, plantați de 
tineri în această primăvară 
tîrzie. Mai jos, pădurea de 
salcîmi de Iîngă Finiș e plan
tată tot de către tineri. Vasile 
Pop, Florica Mureșan, Costin 
Crăciun, Felicia Joca, și mulți 
alți tineri vin adeseori aici și 
privesc cu satisfacție 
frunze ale copacilor 
de ei.

Și acum o scrisoare 
toșani. Expeditor: 
Cuciuc.
lează sugestiv; „Nici un ab
sent“. Despre ce e vorba, a- 
flăm în rîndurile ce urmează. 
Gospodăria colectivă din 
muna Poiana urma să 
ze cu pomi fructiferi 
hectare teren.

„Să ne asumăm noi 
plantării pomilor în 
— a propus *cineva la 
nare a utemiștilor. Pe loc s-a 
stabilit un plan de acțiune. Era

a-
rei

primele 
plantați

din Bo-
Mariana

Scrisoarea se intitu-

tivele: care oraș va fi 
mai frumos, care va avea stră
zile cele mai curate, cele mai 
frumoase parcuri, cele mai 
multe flori și spații verzi etc. 
Rîndurile lui Oprișan Teodor 
ne poartă prin orașul natal, 
Tecuci, pe șantierul curățeniei 
șl frumosului. Poposim în 
parcurile de curînd amenaja
te, admirăm florile multe din 
preajma noilor blocuri, ordinea 
și curățenia de pe străzi. Pre
tutindeni se vede mîna har
nică de gospodar. în anul tre
cut, întrecerea au Cîștigat-0 
tecucenii și, bineînțeles, ti
nerii nu vor să cedeze nici în 
acest an locul pe care îl dețin.

Tot mai multe sînt scrisorile 
de la sate în care corespon
denții noștri voluntari ne scriu 
despre participarea tinerilor la 
întreținerea pășunilor. Pe sute 
de hectare de pășune, ei 
au tăiat mărăcinii, au împrăș
tiat mușuroaiele de cîrtiță. 
„300 hectare pășune și finețe 
au curățat tinerii din comuna 
Fîntînele, raionul Fălticeni“ 
ne scrie Ion Mitocaru. „350 de 
hectare au curățat tinerii co
lectiviști din comuna Agighiol, 
regiunea Dobrogea" — scrie 
Enincă Maria.

Șantierul elevilor de la 
Școala tehnică horti-viticolă 
este chiar în curtea școlii. în 
parcul lor ai să întîlnești ar
bori ornamentali, panseluțe, 
narcise, lalele etc. „Sîntem 
doar specialiști în acest dome
niu” — încheie Ion Miron scri
soarea sa.

Mai sînt încă multe scrisori 
pe masă și în fiecare zi sosesc 
mereu altele, în care 
pondenții noștri 
printre oare și... Ion Năstase 
din Onești, Ion Arhire din 
Bacău. Nicolae Stila din Istria, 
Emil Trancă, Ciurea Emilian 
din Argeș, Vieru Mihai din 
Iași, Gligor Bocea din Brașov, 
ne informează despre munca 
entuziastă a brigadierilor mun
cii patriotice, ne prezintă a- 
ceastă mulțime de mici șantie
re care există în fieoaee^aș, 
in fiecare uzină, în fiecare saț.

Delegația Uniunii compozito
rilor din U.R.S.S., care se află 
în vizită în țara noastră, a 
participat vineri dimineața la 
o audiție de muzică ușoară ro- 
mînească, organizată de Uni
unea compozitorilor din R. P. 
Romînă în sala Teatrului sati
ric muzical „C. Tănase”.

*
în ziua de 10 mai a.c„ la 

Uzina mecanică fină din Bucu
rești a avut loc o adunare 
consacrată celei de-a 18-a ani
versări a eliberării Germaniei 
de sub iugul fascist.

Cu acest prilej, ambasadorul 
Republicii Democrate Germa
ne, Anton Ruh, a vorbit des
pre importanta zilei de 8 mai

în fata muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor din uzină. 
Au fost de față reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne.

Dirijorul francez Jean Paul 
Kreder, oaspete al țării noa
stre a condus concertul de vi
neri 
stat

seara al filarmonicii de 
„Moldova”. "tort

zilele de 9 și 10 mai-au 
loc în orașele Brăila și

In
avut ......._. .
Galați concerte ale orchestrei 
simfonice din Galați eu con
cursul violonistului Mănfred 
Scherzer din R. D. Germană.'

(Agerpres)

cofés- 
voluntari

GH. NEAGU

CARTAGINA ÎN FLĂCĂRI — 
film pentru ecran panoramic : 
Patria (9; H,30; 14; 16,30; 19; 
21,15). ROCCO ȘI FRAȚII SĂI 
— ambele serii : Republica (9,15; 
12,45; 16,30; 20,00), “
Progresul (ora 20,30), ---------
13 Septembrie (ora 20,15), 1 
Mai (9; 12,30;
Doja (9,15; 13; au,ouj,
Stadionul Giulești (ora 20,30), 
Ștefan cel Mare (10; 13,30; 17; 
20,3(1), Stadionul Dinamo (ora 
19,30), București (seria I — 
■8.30pc'19,15;,i.,12; 13,45; 15,30; 
17,30; 19,30; 21,15). SALUT 
VIAȚĂ ! — cinemascop : rulează 
la cinematografele Magheru (10;

20,00), Grădina 
, Grădina

16; 19,30), Gb. 
■; 16,45; 20,30).

co- 
plante- 
70 de

sarcina 
livadă“, 
o adu-

Deocamdată, stupilor gospodăriei colective din comuna SiîntuGheorghe, raionul Urziceni, ie- 
șifi de curînd din perioada de hibernare, li se face „toaleta" de primăvară. Peste puțin 

timp, cele 65 de familii de albine vor porni în... voiajul stupăritului pastoral.

Fotos AGERPRES

(Urmare din pag. I)

— Setea de Învățătură. Pe 
această linie, țin să vă spun că 
am cunoscut la Uzina de super- 
fosfafj de la Năvodari, lingă 
Constanta, tineri crescufi acolo 
de pe cînd uzina era șantier 
nafional, iar tinerii aceștia, 
simpli mînuitori de lopată, 
astăzi slnt muncitori calificafi, 
dar cum ? — specialiști in pro
bleme foarte complicate de 
chimie industrială. E drept, rea
lizarea ca oameni a tinerilor 
este o problemă de stat, pretu
tindeni există o grijă deosebită 
pentru creșterea lor, dar ceea 
ce m-a impresionat in mod 
deosebit la Năvodari e faptul 
că aproape tofi tinerii din uzi
nă erau pe punctul de a termi
na lnvătămîntul mediu, intr-o 
școală înființată local pentru ei 
și pentru toți copiii pescarilor 
și țăranilor din împrejurimi, ori 
erau foarte avansați in învătă-

WORT-WORT
jx-

12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), E- 
leua Pavel (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15), Ffacàta (16; 
18,15; 20,30), 23 August (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; — gră
dină 20,30). TOATĂ LUMEA E 
NEVINOVATĂ : rulează ta cine
matografele V. Alecsandri (15; 
17; 19; 21), I. C. Frimu (10; 12; 
14; 16,15; 18,30; 20,45), Grivița 
(10,30; 12,15; 16,15; 18,15;
20,15), Miorița (10; 12; 15; 17; 
19; 21), Floreasca (16; 18,15; 
20,30). PRIMĂVARĂ MUZICA. 
LĂ : rulează la cinematograful 
Tineretului (10.30; 12,30; 14,30; 
16.30; 18,30; 20,30).. TURNEUL 
VESELIEI : Victoria (10; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,45); Alex. Popov 
(rulează în continuare de la ora 
9 pînă la ora 21), Munca (16; 
18,15; 20,30), M. Eminescu (16; 
18,15; 20,30), 13 Septembrie

Echipele de fotbal 
ale R. P. Romîne 
fi R. D. Germane 

se 
pentru

întîlnesc 
a 6-a oară

t
Germane.
resul este . .
care au obținut 3 victorii față de 
două realizate de echipa noastră. 
Ultima întilnire dintre cele două 
echipe, disputată în toamna anu
lui trecut la Dresda, a revenit fot
baliștilor germani cu scorul de 
3—2. Meciul se anunță astfel ca o 
pasionantă revanșă, în care fără 
Îndoială jucătorii noștri vor depu
ne toate eforturile pentru a egala 
„scorul" și acest lucru este posibil. 
Echipa noastră a arătat în ultimul 
timp un potențial de joc ridicat, o 
mai bună omogenitate între com
partimente.

Meciul nu va fi însă deloc ușor. 
Reprezentativa R. D. Germana 

este evident un partener redutabil. 
Ea nu a pierdut nici o partidă de 
un an încoace, reușind să elimine 
din „Cupa Europei", selecționata 
R. S. Cehoslovace, vicecampioană 
mondială (2—1 la Berlin și 0—0 
la Praga). Anul trecut echipa R. D. 
Germane a învins cu 4—1 pe Da
nemarca și a făcut meci nul (2—2) 
cu Iugoslavia. Formația pe care au 
deplasat-o oaspeții la București 
este alcătuită din jucători cu o 
tehnică bună, robuști și rapizi.

Duminică pe 
stadionul „23 Au. 
gust" din Capi
tală sg dispută 
cel de-al 6-lea 
meci dintre re
prezentativele de 
fotbal ale R. P. 
Romîne și R. D. 

Pină acum palma- 
favorabil oaspeților,

Etapa a Il-a a „Cursei Păcii", 
una dintre cele mai grele din 
cele 15 ale competiției, s-a des
fășurat vineri între orașele 
Praga și Brno pe distanța de 
220 km. Traseul accidentat, cu 
multe urcușuri cît și lungimea 
etapei au pretins eforturi de
osebite concurenților. Alergă
torii romîni au făcut în general 
o cursă bună, doi dintre ei 
(Constantin Dumitrescu și Ion 
Stoica) sosind în același timp 
cu învingătorul etapei, Antonio 
Tagliani (Italia). Ritmul cursei 
a fost dinamic încă de la ple
care. După evadarea nereușită a 
cicliștilor belgieni din pluton se 
desprinde marocanul Farouki 
care ajunge detașat la Kolin (km 
50). Plutonul se regrupează. 
Sprintul cu premii de la Czasja- 
ve este cîștigat de Haseldonks 
urmat de Dumitrescu și Appler. 
După 20 de km se desprinde 
iugoslavul Valcic. Acesta 
sește primul

so- 
în localitatea Ha- 

vlecki Brod, 
(km 115) dar și 
el va fi ajuns 
de ceilalți con- 
curenți. în ul
tima parte a 
etapei își mai 
încearcă șansa 
cîțiva cicliști 
d i n echipele 

D. Germane, Olandei și R.P. 
Ungare însă fără succes. Un
R.

dilatile tàspundeti^ 
ale tinetei gene tații

mîntul superior, la cursuri fără 
frecvență, în majoritatea cazu
rilor pentru inginerie.

Desigur, acesta nu-i singurul 
mod al tinerilor de a-și realiza 
la noi, in epoca socialismului, 
personalitatea multilateral și cu 
un profil bine definit. Foarte 
mulțj au condifii și mai favo
rabile decît cei de la Năvodari, 
despre care v-am vorbit. Dar 
de ce n-am recunoaște-o 1 Mai 
sini și tineri care-și pierd 
timpul de pomană. Merită deo
sebită prețuire tinerii care, în 
loc să-și cheltuiască timpul și 
banii (ai lor, ai părinților, ai

statului) in petreceri inutile, 
învață și iar învață. Să fiu bine 
înțeles : tinerețea trebuie să se 
desfășoare bogat și vesel, tine
rețea înseamnă și dans, șl pe
trecere, și cîntec, și dragoste, 
tinerețea, însă, e totodată și 
vîrsta gravă a răspunderilor — 
de aci, repet, învățătura, mun
ca, pregătirea pentru viată să 
se afle tot timpul pe primul 
plan. Există această trăsătură 
la generațiile de astăzi mal 
mult ca în trecut, căci există 
condiții și posibilități ca nici
odată în trecut. Dar aceste con-

diții și posibilități trebuie folo
site la maximum.

— Ați atins cu aceasta esen
ța întrebării ultime pe care ne 
pregăteam să v-o punem. Ce 
însușiri credeți că trebuie să-și 
cultive, în chip stăruitor, tine
retul spre a deveni și mai folo
sitor patriei ?

— Dragostea pentru Învăță
tură și muncă. A învăța mun
cind și a munci învăfînd, sub- 
ordonîndu-te ideilor mari ale 
timpului tău și năzuințelor po
porului tău — cred că ceva mai 
presus de aceasta nu există în 
lume. Cunosc bine tinerii țării

noastre și știu că ei caută și se 
integrează măreției timpului 
nostru, științei care va domina 
lumea și comunismului. îndem
nul pe care li-1 fac e să învețe, 
să învețe necontenit, pentru 
bucuria lor și-a noastră... In a- 
cest chip se vor realiza ca oa
meni, își vor împlini personali
tatea sub semnul fertil al aces
tor ani de creație. Sentimentul 
împlinirii, îl regăsim transcris, 
cu supremă simplitate, de că
tre poet în slovele respirînd 
o bucurie statornică, pe care, 
mă simt dator să ie înșir la rîn- 
du-mi în încheierea acestei 
convorbiri :

...„Bucuria de-a trăi, ca rîul
Intre farmuri largi, pe șes, mi-e 

calmă
Cîntul, — boare ce adie griul, 
Dorul, — gîza ce o țin în 

palmă.
Iar deasupra, vultur în azur, 
Zboară-n rotogoale cugetarea, 
Trează cercetînd jur împrejur 
Și departe-n adîncime zarea...*

grup destul de numeros anga
jează sprintul final pe stadio
nul Spartak din Brno, unde 
Tagliani îl întrece cu o jumă
tate de roată pe belgianul Ha
seldonks. în același timp — 
5h 40’58” — au sosit Appler 
(R.D.G.), Kapitonov (U.R.S.S.), 
Schur (R.D.G.)... I. Stoica și C. 
Dumitrescu (R.P.R.). După 18” 
au trecut linia de sosire I. Cos- 
ma și W, Ziegler din echipa 
noastră.

în clasamentul general indi
vidual pe primul loc se află Ha
seldonks (Belgia) — 8h 45’51”, 
urmat de Cerepovici (U.R.S.S.) 
la 18”, Laczo (R.S. Cehoslovacă) 
și Gustav Schur (R.D.G.) la 30” 
(ambii au primit bonificație la 
cățărare). Stoica și Dumitrescu 
sînt la 1 minut de lider.

Pe echipe etapa a Il-a a fost 
cîștigată de reprezentativa R.D. 
Germane care conduce și în 
clasamentul general. Echipa 
R.P. Romîne ocupă locul 6 la 
18”. Astăzi se desfășoară etapa 
a III-a Brno-Bratislava (109 km) 
contra cronometrului pe echipe.

(Agerpres)

(14,30; 16,30; 18,30; 20,30). PRO
GRAM SPECIAL PENTRU CO
PII la ora 10 la cinematograful 
13 Septembrie. BUNICA SA- 
BELLA : Central (9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21). CUM- 
PĂRĂ-ȚI UN BALON — cine
mascop : Lumina (rulează în con-( 
tinuare de Ia ora 9,15 pînă la 
ora 13; după-amiază : 15; 17; 19; 
21). Grădina Elena Paveî (ora 
20), Giulești (10,15; 12,15; 14,15; 
16,15; 18,30; 20,30), Popular
(10.30; 15; 17; 19; 21). DIN AR. 
GENTINA ÎN MEXICO — ZGRI- 
BULICI : Timpuri Noi (rulează 
în continuare de la ora 10 pînă 
Ia ora 21). LACUL LEBEDE
LOR : rulează la cinematograful 
Maxim Gorki (15,45; 18; 20,15). 
OMUL MERGE DUPĂ SOARE: 
Cultural (15; 17; 19; 21). A 
FOST PRIETENUL MEU ,r ru
lează la cinematografele înfrăți
rea între popoare (15,30; -18;
20.30) , Alex. Sabia (10; l?jl5; 
16; 18,30; 20,45 — grădină 19,45), 
G. Coșbuc (9; 11,30; 14; 1630; 
19; 21,30). CARTOUCHE ci
nemascop : 8 Martie (1T; 16; 
18,15 — grădină 20,30).- -'PRIE
TENIE INTERZISĂ : rtUtât 1« 
cinematografele T. Vladimirescu 
(16; 18; 20), C. David (R5tJ9f15ț
20.30) .
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GENEVA: Lucrările Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare

GENEVA 10 (Agerpres). — 
La 10 mai a avut loc la Ge
neva cea de-a 130-a ședință a 
Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare. Ședința a fost 
consacrată continuării exami-

nării măsurilor care să contri
buie la slăbirea încordării 
internaționale și la crearea 
unor premize favorabile pen
tru rezolvarea problemei de
zarmării generale și totale.

Cuvîntul reprezentantului
R.P. Romîne, George Macovescu
Luînd cuvîntul, reprezentan

tul R. P. Romîne, George Ma
covescu. s-a referit la cuvîntă- 
rile rostite de reprezentanții 
Statelor Unite si Canadei în 
problemă* măsurilor colaterale 
dezarmării. în legătură cu a- 
ceasta, el a subliniat că con
ferința de la Geneva are drep
tul și obligația de a adopta 
măsuri colaterale dezarmării, 
care sînt de natură să reducă 
încordarea internațională și să 
sporească încrederea între sta
te. „Cînd vorbim de măsuri co
laterale, a spus vorbitorul, a- 
vem în vedere măsuri genera
toare de încredere, măsuri 
care să creeze condiții favora
bile realizării dezarmării ge
nerale și totale”.

După ce a subliniat că dele
gațiile puterilor occidentale în
cearcă prin toate mijloacele să 
tergiverseze lucrările conferin
ței și să avanseze o nouă con
cepție asupra măsurilor cola
terale, care nu este conformă 
hotărîrii din 23 martie 1962, a 
acestui Comitet, reprezentan
tul R. P. Romîne a spus : „Noi 
am ajuns la concluzia că se 
urmărește împiedicarea exami
nării în cadrul Comitetului 
nostru a propunerii Uniunii 
Sovietice de a se încheia un 
pact de neagresiune între țările

N. A.T.O. și statele participante 
la Tratatul de la Varșovia”. 
„Noi, a spus vorbitorul, vedem 
în pactul de neagresiune nu 
numai o simplă reafirmare a o- 
bligațiilor decurgînd din Carta
O. N.U., ci o concretizare a a- 
cestor obligații, o aplicare spe
cială a lor în ceea ce privește 
relațiile dintre statele N.A.T.O. 
șl statele participante la Tra
tatul de la Varșovia. Prin a_

ceasta, pactul de neagresiune 
ar reprezenta o dovadă con
cretă a hotărîrii statelor res
pective de a trăi în pace unul 
cu celălalt, o expresie a poli
ticii de coexistentă pașnică, un 
însemnat instrument juridic, 
politic și moral împotriva pla
nurilor de agresiune”.

Răspunzînd obiecțiilor re
prezentanților tarilor occiden
tale, care susțin că tratatul de 
neagresiune nu ar face decît 
să reafirme unele obligații din 
Carta O.N.U. și, chipurile, ar 
crea piedici în calea examină
rii problemei dezarmării, vor
bitorul a declarat că „exami
narea propunerii privind pac
tul de neagresiune nu este și 
nu poate fi de natură să îm
piedice eforturile noastre în 
direcția dezarmării, ci dimpo
trivă’’.

„In numeroase ocazii — a 
spus în încheiere reprezentan
tul R. P. Romîne — țările so
cialiste au arătat că princi
piul coexistentei pașnice este 
pentru ele nu o simplă teorie, 
ci se transformă în fapte. O 
bună dovadă o constituie pro
iectul pactului de neagresiune 
între țările N.A.T.O. și țările 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, proiect care repre
zintă o clară întruchipare a 
principiului coexistentei paș
nice. Convinsă de acest ade
văr, delegația R. P- Romîne 
cere din nou ca lucrările aces
tui Comitet să fie imediat con
sacrate discutării, paragraf cu 
paragraf, a proiectului de tra
tat de neagresiune”. ,

In cursul 
luat cuvîntul 
Cehoslovaciei, 
gariei. Italiei, 
tice, S.U.A. și

NEW YORK 10 (Agerpres). — 
Joi seara Consiliul de Securitate 
al O.N.U. a reluat examinarea 
plîngerii haitiene împotriva Re
publicii Dominicane.

Cei doi reprezentanți ai părți
lor aflate în conflict au conti
nuat și de astă dată atacurile 
reciproce.

In rest, după cum menționează 
agenția France Presse, niciunul 
dintre delegații în Consiliu „nu 
au exprimat sprijin nici față de 
Haiti nici față de Republica Do
minicană în acest litigiu”.

In ce privește dezbaterea cu 
privire la cadrul în care trebuie 
reglementată problema, reprezen
tantul Venezuelei, Carlos Sasa 
Rodriguez, s-a pronunțat pentru 
soluționarea de către Organizația 
Statelor Americane (O.S.A.). Re
prezentantul Braziliei, Geraldo 
de Carvalho Silos, a declarat că 
este împotriva acestui punct de 
vedere și că Consiliul de Securi
tate are dreptul să examineze 
conflictul dintre Haiti și Repu
blica Dominicană, care amenință 
pacea din această zonă. Repre
zentantul Ghanei a propus Con
siliului de Securitate să ceară di
rect guvernelor Haiti și Repu
blicii Dominicane să soluționeze 
conflictul pe cale pașnică, iar 
problema să rămînă pe ordinea 
de zi a Consiliului.

Luînd cuvîntul, N. T. Fedoren
ko, reprezentantul Uniunii Sovie
tice, a subliniat că gravitatea si
tuației create constă nu în acu
zațiile reciproce pe care și le 
aduc cele două părți în conflict, 
ci în faptul că de ambele părți 
ale frontierei și în apropierea li
toralului insulei au loc acțiuni 
cu caracter militar care amenință

să se transforme intr-o ciocnire 
militară directă. Gradul încordă
rii existente în această regiune, 
caracterul evenimentelor fac ne
cesară discutarea problemei în 
Consiliul de Securitate. Repre
zentantul sovietic a arătat că 
pînă acum Statele Unite au acor
dat lui Duvalier ajutorul militar, 
iar acum și-a schimbat atitudinea 
față de el. Explicînd caracterul 
acestei schimbări de atitudini, 
Fedorenko a citat relatările 
ziarului american „Neu> York 
Times”, care scria între altele : 
„Cea mai profundă cauză a în
grijorării Statelor Unite, precum 
și a guvernului dominican, recent 
venit la putere, o constituia fap
tul că lupta dintre președintele 
Duvalier și adversarii săi din in
teriorul țării... ar putea duce la 
răsturnarea completă a regimu
lui și la o revoluție de stingă”.

Amestecîndu-se în situația în
cordată creată — a spus în con
tinuare Fedorenko — Statele 
Unite nu s-au călăuzit după in
teresele instaurării democrației 
în Haiti, ci au urmărit reprima
rea forțelor democratice din țară 
și apărarea capitalurilor mono
poliste. Delegatul sovietic a cali
ficat amestecul unităților mili
tare ale unor state în treburile 
interne ale altor țări și trimite
rea de flotă în apele teritoriale 
străine drept încălcare fățișă a 
Cartei O.N.U. Reprezentantul so
vietic a propus Consiliului de 
Securitate să ceară Statelor 
Unite, Republicii Dominicane și 
Haiti să se abțină de la orice fel

de acțiuni și declarații care ar 
putea încorda și mai mult situa
ția din această regiune.

Delegatul Franței, Seydoux, 
care a prezidat ședința, a făcut 
un bilanț al dezbaterilor din 
Consiliul de Securitate și apoi el 
a amintit că, potrivit obiceiului, 
întrucît nu a fost prezentată nici 
o rezoluție în această problemă, 
ea ramine pe ordinea de 
Consiliului de Securitate 
amînat sine-die dezbaterile 
pra plîngerii haitiene. Ședința a 
luat astfel sfîrșit.

In acest timp, mecanismul in- 
teramerican se pregătește, după 
cum se pare, „în vederea declan
șării unei acțiuni colective contra 
lui Duvalier", după cum mențio
nează agenția France Presse. 
„Potrivit propunerii costaricane, 
tratatul interamerican de asis
tență mutuală este în prezent în 
vigoare și comisia de anchetă a 
O.S.A. este investită cu puteri 
care depășesc mult simpla verifi
care a acuzațiilor dominicane”. 
Pe de altă parte, însă, potrivit 
aceleiași agenții, în cercurile in
teramericane „se pune întrebarea 
dacă aplicarea de sancțiuni colec
tive împotriva regimului haitian 
și izolarea 
va duce o 
va agrava 
decît să o

La 10 mai, comisia de anchetă 
urmează să se întrunească intr-o 
ședință secretă ale cărei concluzii 
vor fi ulterior dezbătute într-o 
ședință plenară, în cadrul Con
siliului O.S.A.

zi
fi
asu-

a
a

statului Haiti, la care 
asemenea măsură, nu 
situația mai curînd 

rezolve”.

BUDAPESTA 10 (Agerpres). 
— La 9 mai s-a deschis la Bu
dapesta Consfătuirea miniștri
lor telecomunicațiilor din ță
rile socialiste.

La lucrările Consfătuirii, 
care va dura pînă la 13 mai, 
participă 11 delegații. Delega
ția R- P. Romîne este condusă 
de Grigore Marin, adjunct al 
ministrului transporturilor și 
telecomunicațiilor, Participan- 
ții la Consfătuire vor discuta 
problemele dezvoltării de per
spectivă a mijloacelor de tele
comunicații și televiziune la 
mari distanțe, difuzării infor
mațiilor cu privire la zboru
rile cosmice, organizării siste
mului de schimb de programe 
de radio și televiziune, proble
mele mecanizării și automati
zării serviciilor poștale, ale 
colaborării tehnico-științifice și 
alte probleme privind dezvol
tarea mijloacelor de telecomu
nicații din țările socialiste.

BELGRAD — Secretarul 
general al O.N.U., U Thant, a 
părăsit la 10 mai orașul Bel
grad, după o vizită de două 
zile făcută în RS.F. Iugo
slavia.

După cum transmite agenția 
France Presse, în cursul esca
lei avionului la Roma, secre
tarul general al O.N.U. a de
clarat ziariștilor că vizita pe 
care a făcut-o în Romînia și 
Iugoslavia i-a permis să aibă 
cu conducătorii acestor țări 
„schimburi de vederi foarte

utile asupra unui număr din
tre cele mai importante pro
bleme internaționale”.

LONDRA. — Potrivit datelor 
publicate, după primele trei zile 
ale alegerilor pentru consiliile 
municipale și locale din Marea 
Britanie, partidul guvernamental 
conservator a înregistrat o în- 
frîngere serioasă, pierzînd pînă 
acum 508 mandate. Partidul la
burist, care este principalul be
neficiar din alegerile de pînă 
acum, și care a cîștigat 512 man
date noi, față de numărul deținut 
la alegerile precedente, a cîștigat 
controlul în consiliile municipale 
în mai multe centre industriale 
importante, ca Liverpool, Bristol, 
Sheffield, Southamptom și în su
burbii ale Londrei, ca Windsor și 
Beyley, unde pînă acum conser
vatorii deținuseră majoritatea.

• BRUXELLES. — La 10 mai 
s-a deschis la Bruxelles un co
locviu internațional cu privire Ia 
reglementarea problemei ger
mane pe calea tratativelor. La 
colocviu, iau parte 90 de perso
nalități din 15 țări membre atît 
ale N.A.T.O., cît și ale Tratatu
lui de la Varșovia. Din partea 
R.P. Romîne participă Octav Li- 
vezeanu, vicepreședinte al Insti
tutului Romîn pentru Relșțiile 

Străinătatea, și 
secretar al Comi- 
pentru apărarea

PE SCURT
cii Democrate Vietnam, Ho Și 
Min, la 10 mai a sosit la Ha
noi, intr-o vizită de prietenie, 
Liu Sao-ți, președintele R. P- 
Chineze, si persoanele care H 
însoțesc.

ședinței au mai 
reprezentanții 
Poloniei, Bul- 

Uniunii Sovie- 
Angliei.

Lucrările Adunării Mondiale a Sănătății
GENEVA. — La Geneva con

tinuă lucrările celei de-a 5-a șe
dințe plenare a Adunării Mon
diale a Sănătății. în cadrul discu
ției generale, la 9 mai a luat cu
vîntul șeful delegației R.P. Ro
mîne, dr. Sandu Ioan, adjunct al 
ministrului sănătății și prevede
rilor sociale. Vorbitorul s-a refe
rit la unele probleme ale organi
zării ocrotirii sănătății și activi
tății Organizației Mondiale a Să
nătății. El a subliniat importan
ța existenței și dezvoltării cores
punzătoare a structurii sanitare 
de bază și de specialitate pentru 
reușita oricărei acțiuni sanitare.

Reprezentantul R.P. Romîne a 
relevat realizările medicinii ro- 
rnînești în eradicarea paludis- 
mului și în lupta contra bolilor 
cronice degenerative, subliniind 
că acestea sînt o dovadă a efici
enței activității rețelei sanitare 
de bază și de specialitate din țara 
noastră. Vorbitorul a arătat că 
întreg teritoriul R.P. Romîne este 
acoperit cu unități și personal 
sanitar, acordîndu-se o mare a- 
tenție asistenței medicale la sate, 
unde activează 35 la sută din 
numărul total al medicilor.

tn continuare, dr. Sandu Ioan 
s-a oprit asupra importanței pe 
care o prezintă serviciile de pla
nificare sanitară pentru creșterea 
eficienței acțiunilor de ocrotire a 
sănătății. El a menționat că ex
periența țării noastre confirmă 
justețea includerii planului sa
nitar în planul general de dez
voltare economică și socială și a 
subliniat că reușita acțiunilor de 
îmbunătățire a stării sănătății 
populației depinde în primul rînd 
de creșterea continuă a nivelului 
de trai material și cultural al po
poarelor.

Moscova: Continuă procesul intentai agenților spionajului englez și american
MOSCOVA — De patru zile 

are loc la Moscova procesul 
intentat agenților spionajului 
englez si american — Penkov- 
ski și Wynne. Ședința de vi
neri — anunță TASS — a în
ceput cu depozițiile marto
rilor.

Apoi, în fața tribunalului 
și-au prezentat concluziile ex- 
perții.

In ședința de vineri după- 
amiază a avut loc rechizito
riul acuzatorului public. Acu
zatorul public a subliniat că 
faptele stabilite în cursul pro
cesului dovedesc participarea 
la activitatea de spionaj a unor 
diplomat! englezi și americani, 
acreditați la Moscova.

Acuzatorul public a cerut 
condamnarea la moarte a a- 
gentului serviciilor de spionaj 
englez șl american Penkovskl 
și condamnarea Iul .Wynne 
la zece ani închisoare.-

Următoarea ședință a pro
cesului are loc sîmbătă 11 mai.

Culturale cu 
Sanda Rangheț, 
tetului național 
păcii din R.P. Romînă.

• WASHINGTON, — Comisia 
pentru energia atomică a S.U.A. 
a anunțat la 9 mai că în Nevada 
vor fi efectuate în cursul acestei 
luni două experiențe atomice „de 
putere mică” —- Comisia a anun
țat, de asemenea, că va avea loc 
o explozie „chimică”.

Experiențele care vor avea loc 
tn Nevada fac parte din seria de 
experiențe începută cu mai mult 
timp în urmă. Agenția. France 
Presse precizează că de la înce
putul acestui an au avut loc cinci 
explozii nucleare. Două din ur
mătoarele trei experiențe anun
țate vor fi efectuate la suprafață, 
în timp ce cea de-a treia va fi 
efectuată în subteran.

NEW YORK. La 9 mai în 
fața clădirii secției din New 
York a comisiei pentru energia 
atomică a S.U.A. a avut loe o 
demonstrație în semn de protest 
împotriva noilor experiențe nu
cleare pregătite în S.U.A. Demon- 
atranții purtau pancarte cu lo. 
aincile : „Să se pună capăt cursei 
înarmărilor”, „Energia nucleară 
numai pentru scopuri pașnice”.

• HANOI. — Răspunzînd in
vitației președintelui Republi-

• ATENA. — Ambasadorul 
Republicii Populare Romîne la 
Atena, Mircea Bălănescu, a oferit 
uu cocteil Cu prilejul recentei 
constituiri a grupului parlamen
tar de prietenie greco-romîn.

La cocteil au luat parte preșe
dintele Grupului parlamentar de 
prietenie greco-romîn, Kostopu- 
los, precum și ceilalți membri ai 
grupului. Au participat, de ase
menea, deputății Sofocle Veni- 
zelos, Stefanopulos, Brilakis, Iliu, 
Kirkos ți alți deputați, funcțio
nari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe al Greciei și de 
la alte ministere, academicieni, 
oameni de artă și cultură, zia
riști.

Au fost prezenți membri ai 
corpului diplomatic.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă dc prietenie.

• KAMPALA. — Situația 
politică din Uganda s-a încor
dat. După cum relatează agen
ția U.P.I., „Uganda, la opt luni 
după proclamarea indepen
denței, are de făcut față unei 
dispute între cele două forțe 
politice principale — partidul 
Congresul popular, al cărui li
der este primul ministru Mil- 
ton Obote, și partenerul său 
din coaliție, Mișcarea Kabaka 
Yekka, alcătuită din reprezen
tanții triburilor“.

• PARIS. — La 9 mai au 
început în Adunarea Națională 
Franceză dezbaterile în legătură 
cu problemele economice și fi
nanciare actuale ale Franței. 
După cum se știe, potrivit consti
tuției, atribuțiile parlamentului 
au fost reslrînse, astfel că aceste 
dezbateri constituie doar, după 
cum subliniază și comentatorii 
de presă, „un barometru al opi
niei publice” și nu vor avea in
fluență practică asupra politicii 
guvernamentale, mai ales că nu 
vor fi urmate de vot.
• NEW YORK. — 'Agenția Uni- 

ted Press Internațional anunță că 
la 9 maț la Cap Canaveral a iosl 
lansată o rachetă balistică 
continentală americană 
„Titan“, cară a căzut In ' 
curînd după lansare.

Agenția France Presse 
nează că est» al șaselea eșec 
acestui tip de rachetă și că toate 
eșecurile se datoresc proastei func
ționări a celei de-a doua trepte a 
rachetei.

Prezențe romînești 
hotare

—
Ședință

a Comitetului 
Executiv 

al C.A.E.R.
VARSOVIA — După cum a- 

nunță agenția P.A.P., la 10 mai 
s-a deschis la Varșovia cea 
de-a șasea ședință a Comitetu
lui Executiv al Consiliului de 
ajutor Economic Reciproc.

La ședință participă repre
zentanți ai R. P- Bulgaria, R. S. 
Cehoslovace, R. D. Germane, 
R. P. Mongole. R. P. Polone, 
R. P. Romîne, R. P. Ungare și 
Uniunii Sovietice.

Ședința este prezidată de 
P. Jaroszewicz, reprezentantul 
Republicii Populare Polone.

! inter- 
de tip 
Atlantic

mențio-
al

La Port au Prince, Capitala 
Republicii Haiti, unde, Ja 1 
mai 1963, patrulele președih- 
telui-dictator Duvalier caută 
bombe pînă și în cutiile de 
săpun ale vînzătorilor am

bulanți

Evenimentele din Laos
Proiectul sovietic de mesaj al copreședinților conferinței de la Geneva 

pentru reglementarea problemei laoțiene
în treburile interne ale Laosu
lui“.

La 9 mai partea engleză a 
declarat că nu consideră posi
bil să accepte proiectul sovie
tic de mesaj.

*
VIENTIANE 10 (Agerpres). 

— După cum se relatează, 
prințul Suganuvong, președin- 
tele partidului Neo Lao Hak- 
sat și vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Laosului. 
a adresat recent un mesaj ce
lor doi copreședinți ai confe
rinței de la Geneva pentru 
Laos. In mesajul său, Sufanu- 
vong acuză Statele Unite și 
forțele proamericane din Laos 
de crearea încordării în Laos 
și de încălcarea gravă a acor
dului de la Geneva.

Prințul Sufanuvong cere să 
fie luate măsurile necesare 
pentru a-i determina pe impe
rialiștii americani să respecte 
acordurile de la Geneva.

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
La 6 mai, Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. a înmînat 
lui Trevelyan, ambasadorul 
Angliei în U.R.S.S., un proiect 
sovietic de mesaj al celor doi 
copreședinți ai Conferinței in
ternaționale pentru reglemen
tarea problemei laoțiene, căj- 
tre prințul Suvanna Fumma, 
primul ministru al guvernului 
de coaliție al Laosului.

în proiectul de mesaj sovie
tic se subliniază că „Comisia 
internațională trebuie să-și 
desfășoare activitatea pentru 
supraveghere și control în 
strictă conformitate cu prin
cipiile protocolului Declarației 
cu privire la neutralitatea 
Laosului, și anume cu consim- 
țămîntul guvernului de coali
ție care reprezintă cele trei 
forțe politice ale țării.

Feng Fonksavan, ministrul 
afacerilor interne al Laosului 
— se spune în continuare în 
mesaj — i-a informat pe co
președinți că dispune de date 
care dovedesc că forțele ostile 
pregătesc noi acțiuni teroriste 
împotriva unor membri ai gu
vernului de coaliție. Provoacă 
o îngrijorare serioasă știrea că 
poliția din Vientiane, aflată

în subordonarea generalului 
Nosavan, percheziționează a- 
numite ministere, instaurîn- 
du-și de fapt controlul asupra 
instituțiilor guvernamentale.

în proiectul de mesaj se a- 
rată că „adoptarea de către 
guvernul de coaliție a unor 
măsuri urgente în vederea asi
gurării securității în Vientia
ne ar constitui un pas impor
tant pe calea spre reluarea 
activității normale a guvernu
lui de coaliție și spre întărirea 
încrederii reciproce între cele 
trei forțe politice ale țării. în 
această ordine de idei ar avea 
o mare însemnătate crearea 
unei poliții mixte, pe baza a- 
cordului la care s-a ajuns deja 
între cele trei forțe politice, și 
neutralizarea capitalei“.

„Copreședinții sînt îngrijo
rați, de asemenea, de știrea că 
ignorînd acordurile de la 
Geneva, reprezentanții Indiei 
și Canadei au plecat în Valea 
Ulcioarelor. „Această acțiune, 
se subliniază în proiect, este 
în contradicție cu principiile 
care stau la baza activității 
Comisiei internaționale pen
tru supraveghere și control și 
nu poate fi apreciată decît ca 
o încercare de amestec străin

J Documentar

Cu prilejul celei de-a 11-a aniversări a tratatului de pace de la San Francisco, în Japonia au 
avut loc numeroase mitinguri la care s-a cerut ca insula Okinawa aliată azi în stăpînirea 
S.U.A. să fie redată Japoniei. In fotograiie : Demonstrația din fata ambasadei S.U.A. de la 

Tokio.

aosul sărbătorește 
astăzi Ziua constitu
ției — sărbătoare 
națională.

Pe teritoriul Lao
sului de azi, la în
ceputul secolului al

XIV-lea, prințul Fa Ngum a în
temeiat un stat unit și indepen
dent. El și-a botezat regatul 
„Țara celor 1 000 000 de ele
fanți”. Prințul a exagerat pro
babil, pentru că în țara lui nu 
existau chiar un milion de ele
fanți. Dar această denumire s-a 
păstrat vreme îndelungată pînă 
ce a fost înlocuită cu cea de 
acum.

Laosul se învecinează la răsărit 
cu Vietnamul de nord și de sud ; 
la miază-noapte cu China popu
lară ; la apus cu Birmania și 
Tailanda, iar la sud cu Cambod- 
gia. Regatul Laosului ocupă un 
teritoriu de circa 90 000 mile pă
trate, de două ori mai mare decît 
teritoriul Belgiei, Olandei și El
veției laolaltă. Cit privește popu
lația, nimeni nu-i cunoaște pre
cis numărul. Oficial, se conside
ră că Laosul are aproximativ 
2 500 000 locuitori. După datele 
neoficiale, populația țării e mult 
mai mare. Aprecierile oficiale se 
întemeiază pe vechile liste de 
contribuabili, întocmite pe vre-

Situația din Siria 
se menține

DAMASC 10 (Agerpres). — A- 
gențiile occidentale de presă re
latează că în urma incidentelor 
din ultimele zile, situația din Si
ria continuă să fie încordată. Au 
loe arestări și au fost instituite 
restricții severe de circulație în 
principalele orașe siriene.

După cum s-a mai anunțat, si
tuația politică din Siria s-a în
cordat în urma unor serioase di
vergențe între partizanii unității 
îu cadrul Republicii Arabe Unite 
și adepții partidului naționalist 
Baas, care deși s-au declarat în 
favoarea statului federal arab, 
au pus însă o serie de condiții 
pentru realizarea acestuia.

Agenția M.E.N. a anunțat joi 
seara că alți doi miniștri sirieni 
independenți și-au prezentat de
misia. Agenția precizează că ei 
au demisionat în semn de protest 
față de represiunile la care sînt 
supuși unioniștii. în felul acesta, 
numărul miniștrilor care au de
misionat din guvernul sirian se 
ridică la opt. Dată fiind situa
ția creată, la 9 mai a fost con
vocată o ședință comună a guver. 
nului sirian și a „Consiliului na
țional al comandamentului revo
luției”.

Joi, la Damasc, Alep și Homs

incordata
au avut loc noi demonstrații și 
ciocniri între manifestanți și po
liție. împotriva demonstranților, 
transmite agenția Lnited. Press 
Internațional, au fost trimise 
unități militare, care blindate și 
forțe polițienești. Ziarele din 
Beirut afirmă că în cursul inci
dentelor din 9 mai de la Alep au 
fost ucise mai multe persoane.

Agenția Reuter relatează că în 
urma acestor demonstrații peste 
300 de persoane au fost arestate 
la Damasc și Alep. Ministrul de 
interne sirian a făcut cunoscut 
că în curînd în cadrul unor tri
bunale speciale vor începe pro
cesele intentate organizatorilor 
demonstrațiilor din ultimele zile 
din principalele orașe siriene.

După cum transmite din Beirut 
agenția France Presse, „ziua de 
vineri a fost calmă în întreaga 
Sirie’\ Aceeași agenție informea
ză că „armata continuă să păzea, 
«că cu blindate și patrule de in
fanterie principalele intersecții 
din Damasc. Accesul pe străzile 
care duc spre stația de radiodi
fuziune, cartierul general al for
țelor armate și clădirile guver
namentale este blocat prin bara
je de care blindate. Patrule de 
soldați circulă pe străzi.

peste
• BRUXELLES. — La cea de-a 

36-a ediție a tîrgului internațio
nal de la Bruxelles, în cadrul tir- 
gului a fost organizată o zi « Re
publicii Populare Romîne. Cu a- 
cest prilej ministrul R.P. Ro
mîne la Bruxelles, Pavel Babuci, 
însoțit de directorul pavilionului 
și membri ai Legației și ai agen
ției economice a R.P. Romîne la 
Bruxelles, a făcut o vizită ofici
ală la pavilioanele și standurile 
diferitelor țări și firme partici
pante fiind conduși de domnii 
Duwael și Evers din Consiliul de 
administrație al tîrgiilui și Chan- 
tren, directorul tîrgului. După 
încheierea vizitei, Coremans, pri
marul orașului Bruxelles și pre
ședintele Consiliului de adminis
trație al tîrgului internațional, a 
oferit un cocteil la care au par
ticipat Pavel Babuci, ministrul 
R.P. Romîne la Bruxelles, mem
bri ai legației și ai agenției eco
nomice romîne la Bruxelles, pre
cum și delegația romînă la tîrg.

Presa belgiană a continuat să 
comenteze participarea Romîniei 
la acest tîrg. „Le Sonneur“, or
gan oficial al direcției tîrgului 
referindu-se la cele 32 țări par
ticipante la actuala ediție, scrie: 
„Intre acești participanți unii se 
remarcă printr-o prezentare de
osebită : este în special cazul Ro
mîniei. Varietatea produselor ro- 
mînești prezentate este de-a drep
tul impresionantă“. Intr-un alt 
număr al acestui ziar se remarcă

importanța turistica a țarii noas
tre.

• BUENOS AIRES. — Ziare 
argentinene din 9 mai relatea
ză despre lucrările celei de-a 
10-a conferințe a Comisiei e- 
conomice O.N.U. pentru Ame
rica Latină, care are loc la 
Buenos Aires, reproducînd pa
saje din cuvîntările rostite 
de delegații participanți.

Ziarul „La Nacion” publică 
extrase din cuvîntarea obser
vatorului romîn, Pamfil Ruică, 
prezent Ia conferință, în care 
el a arătat că „Romînia consi
deră că deosebirile social-eco- 
nomice nu trebuie să constituie 
piedici în calea dezvoltării re
lațiilor dintre state”. în conti
nuare, ziarul se referă la suc
cesele înregistrate de planurile 
economice ale țării noastre, 
scoțînd în evidență că schimbu
rile economice ale Romîniei cu 
străinătatea cresc în mod per
manent, „în prezent, Romînia 
avînd relații economice cu 80 
de state”.

• ROMA. — Recent au apărut 
în editura „Avânți“ din Milano, 
în limba italiană, romanele „Bal
tagul” ți „Hanul Ancuței" de 
Mihail Sadoveanu. S-a anunțat, 
de asemenea, apariția în viitorul 
apropiat a romanelor „Venea o 
moară pe Șiret“ de M. Sadoveanu 
(în editura „Paolini Garesi” din 
Roma) ți „Europolis” de Jean 
Bart (în editura „Carncci" din 
Roma).

L A
muri de 
franceze, 
localnicii 
nu fi înscriși în aceste liste și, 
în orice caz, pentru a ascunde 
numărul membrilor de familie. 
Impozitul plătit pe cap de locui
tor — de la noii născuți pînă la 
moșnegi — constituia una din 
formele jafului colonial. Cînd în 
regiunile de munte se afla că 
vine perceptorul francez, țăranii 
se ascundeau în junglă, 
gravide nu se duceau în 
nici la pagode pentru ca 
torul să nu vadă că sînt 
să aducă pe lume un nou contri
buabil.

Îndeletnicirile principale ale 
locuitorilor Laosului sînt culti
varea orezului, pescuitul și vînă- 
toarea.

Crunt apăsat de jugul colonial, 
poporul laoțian a dus o luptă 
grea pentru înlăturarea lanțuri
lor robiei coloniale.

Laoțienii au început să lupte 
pentru independență încă în 1893 
cînd colonialiștii francezi au in
vadat pentru prima oară țara. Pe 
atunci nu era vorba decît de 
răscoale izolate ale diferitelor 
triburi, Apoi, răscoalele au cres
cut în amploare cuprinzînd 
populațiile din mai toate regiu-

autoritățile coloniale 
Să nu uitam însă că 
făceau totul pentru a

nile țării. Victoria a devenit însă 
posibilă atunci cînd — în noile 
condiții internaționale caracteri
zate prin schimbarea raportului 
de forțe pe arena mondială în 
favoarea forțelor socialismului și 
păcii — laoțienii s-au unit cu 
popoarele . din Cambodgia și

Femeile 
piață și 
percep- 
pe cale

tregii Indochine pentru elibe
rare națională.

Independența Laosului a fost 
recunoscută pe plan internațio
nal în acordurile privind resta
bilirea păcii în Indochina, sem
nate la Geneva în iulie 1954. In 
aceste acorduri se prevede ca

SH.IM* a OBB MMI Ml

Laosul să nu participe la blocuri 
militare și să nu admită crearea 
de baze militare străine pe teri
toriul său. Declarînd că își înte
meiază politica externă pe neu
tralitate, Haosul și-a întărit inde. 
pendența națională.

Sprijinite de cercurile reacțio
nare din Occident, cercurile reac
ționare din Laos au încercat să 
submineze independența și neu
tralitatea țării. Forțele patriotice 
laoțiene au luptat cu perseve
rență pentru zădărnicirea acestor 
uneltiri, pentru respectarea drep
tului poporului laoțian de a trăi 
in condițiile păcii, neutralității, 
independenței naționale.

Declarația cu privire la neutra
litatea Laosului, semnată în iulie 
1962 la Conferința pentru rezol
varea crizei laoțiene, precum și 
formarea guvernului provizoriu 
de coaliție al Laosului, au creat 
condiții favorabile pentru co
laborarea tuturor forțelor care se 
pronunță pentru construirea unui 
Laos pașnic, independent și neu
tru, pentru ca poporul laoțian să 
se poată ocupa în pace și secu
ritate de organizarea și dezvol
tarea economiei și culturii.

Guvernul provizoriu de coali
ție a adoptat în septembrie 1962 
planul de dezvoltare economico- 
socială a Laosului pe perioada 
pînă la sfîrșitul lui 1963. Planul 
prevede dezvoltarea multilaterală 
a agriculturii, industriei și atelie
relor meșteșugărești, construirea 
de noi linii de transport, dezvol-

tarea învățămîntului și ocrotirii 
sănătății.

Din mica și frămîntata țară din 
peninsula indochineză au parve
nit și parvin însă din nou în 
ultima vreme știri care arată că 
cercurile reacționare laoțiene și 
protectorii lor imperialiști nu în
cetează uneltirile nefaste. Oa
menii iubitori de pace de pre
tutindeni urmăresc cu îngrijorare 
actuala evoluție a evenimentelor 
din Laos, încordarea creată în a- 
ceastă țară de manevrele reac- 
țiunii laoțiene și imixtiunea 
S.U.A. în treburile interne ale 
Laosului.

Intr-adevăr, este timpul ca po
porul laoțian să fie lăsat să-și 
clădească o țară independentă, 
pașnică și prosperă — așa cum a 
arătat că dorește.

Tineretul și poporul romîn au 
urmărit și urmăresc cu simpatie 
eforturile eroice ale poporului 
laoțian pentru înfăptuirea aspi
rațiilor sale legitime. In scopul 
dezvoltării relațiilor de prietenie 
și colaborare între cele două 
țări, guvernul romîn și guvernul 
regal al Laosului au hotărît să 
stabilească relații diplomatice la 
rang de ambasadă.

Poporul, tineretul nostru, spri. 
jiuă din toată inima lupta po
porului laoțian pentru, făurire» 
unui Laos pașnic, neutru, inde
pendent și prosper, factor de în
tărire a păcii în Asia de sud-cdl 
și în lume.
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