
UVOAIELE
îmi plac nespus șuvoaiele re

pezi de munte. Dar mai cu seamă 
admir măreția împreunării lor în 
matca rîului mare. Tumultul de 
ape adunat în aceeași albie, e de 
un farmec sublim. Aceasta e ima
ginea care îmi stăruie în minte 
de cînd am văzut cum țăranii 
muncitori din satele raionului 
Slobozia se uneau în mari familii 
socialiste. Din noianul de fapte în
mănuncheate în însemnările mele 
în zilele fierbinți de august, aștern 
aici cîteva.

i-a strîns deodată la piept și a 
cuvîntat emoționat :

— Măi ce bine semanați, ba- 
tă-vă norocul !

ctivistul raionului de par- 
' , Dan Popa 

sfatului 
Reviga, 

co-

Activistul raiom 
tid Slobozia,

președintele 
din comuna 

iată doi 
semănat sămîn-

Proletari din toate firile, uniți • vă!

Toată comuna Grivița îl cu
noaște pe tînărul scund, cu 
ochi mici și vii. De două 

săptămîni bate ulițele în tovărășia 
a două fete mărunțele : învăță
toarea Matilda Damian și Agript- 
na Nicula. Ion Gheorghe, șeful 
bibliotecii raionale Slobozia a 
cîștigat simpatia tuturor țăranilor 
din Grivița. Are el darul de a 
vorbi puțin, dar convingător. Ba 
sînt oameni care nu-l vor uita 
niciodată. De pildă, cei ai lui moș 
Chifrică de pe ulița mare. Tanța, 
fata lui Chifrică, e tare guralivă. 
Ion Gheorghe a întîlnit-o la arie- 
Vorbăreață, nevoie mare, Tanța a 
început să-l cam ia la vale :

— Lasă, puștiule, nu mă lămuri 
pe mine. Mai bine ajută-ne la 
treieriș.

— Gata.
Și Gheorghe a pus mîna pe 

furcă. O jumătate de zi a lucrat 
între femei. Naiba știe ce cuvinte 
a strecurat el că la prînz femeile 
l-au poftit la masă și i-au spus:

— Vino diseară pe la noi, să-l 
lămurești pe bătrîn.

Și s-a dus Gheorghe la alde Chi
frică multe seri la rînd. Și într-o 
zi Chifrică a venit la sfat. Și 
după el au venit o sumedenie de 
rude, apoi toți de pe ulița mare. 
Eram acolo la 15 august cînd ve
neau — ca șuvoaiele — oamenii 
la sfat. Printre aceștia erau cei 
peste 50 de țărani lămuriți de tî
nărul Ion Gheorghe. Trei întovă
rășiri s-au creat atunci, cu peste 
150 de familii și 500 hectare de 
pămînt. Chifrică a intrat în înto
vărășirea „Partizanii păcii". El a 
avut o dublă bucurie. Fiul lui cel 
mic s-a întors de la o școală din 
Călărași, tehnician agronom.

Pe fiul său și pe Ion Gheorghe

fi 
popular 
Dima Cosma - 
muniști care au 
ța tinereții în oameni. Cu aju
torul lor, în două săptămîni in 
colectivă și întovărășiri au intrat 
1.400 de familii, cu 1860 hectare. 
Ei au știut însă că altoiul con
științei se prinde cel mai bine de 
inimile tinere. Și din cei peste 
250 de utemiști și tineri din co
mună au făcut agitatori înflăcă
rați. Așa s-a făcut că într-o seară 
s-au pomenit harnicii gospodari ai 
comunei, Ivan Mandache, Constan
tin Cabel și Vasile Șerbu — toc
mai cînd se sfătuiau ce să facă — 
cu flăcăii și fetele lor, peste ei.
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Aceștia le-au dat binețe. Cei trei 
le-au răspuns în doi peri. Despre 
tot ce e posibil le-au vorbit tine
rii, numai despre întovărășire nu. 
Era o convenție dinainte stabilită. 
La o oră tîrzie însă, Vasile Șerbu 
n-a mai putut și a răbufnit :

— Dar mai duceți-vă la culcare, 
odată ! Avem și noi ceva secret 
de vorbit.

— Știm not „secretul" și nu 
plecăm — a zis fiul lui Manda
che.

— Știți pe dracu, spune-l dacă 
te fălești...

— In-to-vă-ră-și-rea. Am un 
scris frumos. Vă fac niște cereri...

Cei trei s-au uitat lung unul la 
altul. Cabel a oftat adine.

— Azi, fraților, nu te mai poți 
ascunde de copii.

— Sîntem niște înapoiați — a 
adăugat Șerbu, plecînd capul ru
șinat.

— Adu, nevastă ulcica ceia. 
Mai are o țîră de vin. Să fie cu 
noroc !

...Duminică dimineața, la sfa
tul popular, trei dintre cei mai

buni gospodari din Reviga alipeau 
noii întovărășiri create tot pă- 
mîntul lor — 28 hectare. Pînă 
seara, 161 de familii au urmat 
exemplul celor trei, aducînd în 
sectorul socialist 350 de hectare. 
O șuvoaie repezi de munte 1

Vă admir cînd vă adunați 
în matca aceluiași rîu. Dar 

mai presus de voi, mi-au plăcut 
valurile de oameni care, în prag 
de 23 August, se adunau în albia 
vieții fericite, țăranii de pe întin
sul raionului Slobozia care au a- 
dus sectorului socialist din patria 
noastră liberă, 83.650 de hectare 
de pămînt.

NICOLAE BARBU

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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O parte din întovărășiți! din comuna Grivița țin sfat: treburile noii familii In care au intrat, 
cer multă răspundere și chibzuință I
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In unitate stă forța 
tineretului

Pregătiri pentru însămînțările de toamnă
Au început pregătirile pentru 

însămîntările de toamnă. La sate 
se aleg acum cele mai potrivite 
terenuri pentru însămînțarea di
feritelor culturi de toamna, se 
fac arături, se aplică îngrășă
minte, se pregătesc mașinile și 
tractoarele și se asigură semin
țele necesare. In același timp se 
continuă pregătirile pentru recol
tarea și înmagazinarea recoltelor 
de toamnă. In toamna aceasta 
vor fi insămînțate peste 3.100.000 
ha. cu grîu și secară. Sînt con
diții ca lucrările să fie executate 
la un nivel agrotehnic superior. 
Se vor folosi cu 2500 mai multe

tractoare convenționale și cu 
1600 mai multe semănători decît 
în perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut. Suprafața arabilă a 
sectorului cooperatist a crescut 
cu circa 700.000 ha. fată de 
toamna anului 1956. Se vor folosi 
cu 2.500.000 tone mai multe în
grășăminte naturale și cu 40.000 
tone mai multe îngrășăminte chi
mice. Va fi extinsă aplicarea în
grășămintelor bacteriene la cul
turile de cereale. Fiecare regiune 
are asigurată cantitatea necesară 
de sămîntă de soi și mijloacele 
pentru condiționarea și tratarea 
ei. (Agerpres).

Sâ combatem desconsiderarea posturilor utemiste de control

Daca n-au fost Instruiți’
Pe tov. Ilie Serea 

secretarului comitetului U.T.M. de 
la Șantierul naval Galați, n-am
reușit să-1 văd decît după două
ore jumătate ! întîi a trimis vorbă 
că vine imediat. Am înțeles : trea
ba Ia vasul unde lucra nu putea fi 
lăsată așa ușor. Atunci sa-1 căutăm 
noi. Nu-1 mai găsim nicăieri. în- 
sfîrșit, într-un tîrziu a apărut. 
Timpul lui e foarte prețios, așa 
că „atacăm” imediat subiectul 
care ne interesează.

—“Posturi utemiste de control? 
Nu mai avem. Au existat cîndva 
prin luna mai. Dar numai vreo 
patru.

— Și acum ?
— Acum ne străduim să le re

organizăm. Am dat sarcini și am 
făcut instructaje pentru toate cele 
17 organizații de bază. Am aranjat 
ca tîmplăria să ne confecționeze 
gazetele de perete...

Din păcate, chiar așa zisa reor-
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locțiitor al

învățămîntul activului U. T. M.
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Au primit 
steagul de șantier 

fruntaș
CONSTANȚA,

construcție a fabricii de 
furie și superfosfați de 
dări sînt executate în 
de 75 la sută. Pentru 
obținute in trimestrul
cestui an constructorii au primit 
steagul de șantier fruntaș pe 
trustul 10 Construcții și diploma 
de șantier național al tineretului, 
evidențiat pe țară, acordată de 
C.C. al U.T.M.

Recent s-au terminat pregăti
rile pentru începerea montajului 
la o serie de obiective principale 
ale fabricii printre care: depozi
tul de pirită, subsecțiile de pră- 
jire și spălare, pavilionul central 
și centrala termică. In apropierea 
fabricii s-au construit șl dat în 
folosință 16 camere în noile 
blocuri și alte două locuințe cu 
cite 4 apartamente. (Agerpres)

S-au încheiat lucrările
Sîmbătă și duminică — ultimele 

două zile ale Seminarului Interna
țional Studențesc de la Sinaia — 
a continuat schimbul prietenesc de 
opinii. Tema seminarului, „Proble
me actuale ale colaborării interna
ționale studențești** — de o deose
bită importanță și actualitate — a 
stîrnit unanimul interes al pârtiei- 
panților, subliniat prin numărul 
mare de vorbitori și vivacitatea 
discuțiilor.

Majoritatea vorbitorilor au evi
dențiat necesitațea găsirii și dez
voltării formelor concrete ale co
laborării internaționale studențești. 
De asemenea, problema restabilirii

mondial. In cuvîntul său a recu
noscut — ca și alți vorbitori — 
existența unor obstacole în calea 
colaborării. Dar, a subliniat și po
sibilitatea întreprinderii unor ac
țiuni concrete îndreptate spre de
pășirea tuturor acestor obstacole. 
Vorbitorul și-a manifestat satisfac
ția pentru intervenția președintelui 
U.I.S., Jfiri Pelikan, care, prin con
ținutul ei, înseamnă un salutar pas 
făcut pe drumul colaborării 
și restabilirii unității studențești 
internaționale. Reprezentantul 
F.E.A.N.F.-ului, în continuare a 
subliniat că poziția U.LS.-ului ex
pusă de președintele Pelikan în-

un it ații în mișcarea studențească 
internațională, a făcut obiectul 
multor intervenții.

în discuțiile care s-au purtat 
sîmbătă, reprezentantul F.E.A N.F'.- 
ului (asociație care unește cîteva 
organizații studențești din Africa) 
a mulțumit călduros Uniunii Aso
ciațiilor Studenților din R.P R. 
pentru ideea organizării seminaru
lui de la Sinaia care prin schimbul 
prietenesc și neoficial de 
contribuie eficace l 
colaborării studențești pe plan

seamnă o mină prietenească în
tinsă C.O.S.E.C.-ului.

A. L. Brew ah, reprezentantul 
studenților din Africa Occidentală 
Franceză, a expus interesante opi
nii cu privire la colaborarea inter
națională. A arătat că după pasul 
făcut de U.I.S. este riadul 
C.O.S.E.C.-ului să renunțe la ati
tudinea scizionistă, sectaristă și, în 
primul rînd, la ideea nerealistă că 

’ ’» opinii C.I.S.—C.O.S.E.C. ar fi unica bază
la dezvoltarea pe care se poate face reunijicarea.

Unitatea, a precizat reprezentau-

tul Irakului, este scopul către care 
tindem. Iar scopul poate fi atins 
pe drumul pe care ne în
dreptăm spre el, colaborarea. Și, 
au arătat vorbitorii, există proble
me comune care se pot însuma în
tr-o platformă largă, comună, ac
ceptabilă pentru toate organiza
țiile studențești. Lupta pentru men
ținerea păcii, atitudinea de solida
ritate cu lupta anticolonialistă, 
dezvoltarea schimburilor studen
țești și democratizarea învățămîn- 
tului, se pot include într-o aseme
nea platformă.

In cadrul dezbaterilor s-a făcut 
vizibilă o sinceră simpatie pentru 
lupta eroică a studenților împotri
va colonialismului. Mulți vorbitori, 
reprezentanți ai diferitelor organi
zații studențești, și-au exprimat so
lidaritatea cu patrioții din Algeria, 
Cipru, Kenya, Irak.

Tisier, reprezentantul Uniunii 
studenților comuniști francezi a 
comunicat seminarului că organi
zația pe care o reprezintă iși aduce 
— și se va strădui și pe viitor să 
o facă — aportul la cauza colabo
rării internaționale. El a subliniat 
importanța schimburilor științifice 
studențești în ansamblul formelor 
de colaborare internațională. A ci
tat spre exemplificare, Seminarul 
Internațional de Chimie ținut în 
Franța și Seminarul de Agricultură 
din Tunisia.

Ședința din după amiaza zilei 
de duminică a fost consacrată dis- 
cutării comunicatului final al se
minarului. Comisia, însărcinată cu 
redactarea comunicatului, a pus în 
discuția participanților textul în
tocmit. Comunicatul arată că la in
vitația Uniunii Asociațiilor Studen
ților din R.P.R., studenți și con
ducători ai organizațiilor studențești 
din 40 de țări s-au reunit intre 
19—26 august la Sinaia într-un 
seminar pentru a dezbate proble
mele actuale ale colaborării inter
naționale. Se subliniază atmosfera 
prietenească, de respect și înțelegere 
mutuală în care a avut loc schim
bul liber, neoficial de opinii.

De asemenea, se evidențiază do
rința generală de colaborare și 
restabilire a unității în mișcarea 
studențească internațională.

Se arată că participanții au a- 
predat favorabil conferința afro- 
asiatică a studenților și congresul 
studenților Americii Latine, ca rea
lizări importante în domeniul co
laborării. S-au bucurat de aprecieri 
pozitive Seminariile de la Dubrov-

VALERIU LAZAROV

In numărul 2311 din 9 oc
tombrie iy56 ai ziarului nos
tru am publicat o discuție a- 
vută cu tov. Ioan Raczek, prim 
secretar al Comitetului regio
nal U.T.M.—Hunedoara des
pre măsurile luate pentru in- 
vățămîntul activiștilor ute
miști, despre condițiile ce le 
vor îi create în această direc
ție. In discuția purtată tov. 
Raczek a ținut să-mi vorbeas
că pe larg despre nevoia ce 
se impune cu deosebită strin
gență de a se da mai multă 
atenție studiului activiștilor.

In discuția avută atunci 
am accentuat însă asupra mă
surilor concrete, practice, pe 
care comitetul regional le 
luase sau intenționa să le ia 
în această privință. Toate a- 
firmațiiie tov. Raczek făcute 
în acest sens, ne-au părut 
foarte promițătoare ; intr-ade
văr măsurile preconizate — 
dacă ar fi fost și respectate — 
ar fi însemnat foarte mult 
pentru instruirea activiștilor.

Aceasta mi-a fost convinge
rea atunci. Iată însă că un an 
de învățămînt s-a încheiat de 
mult și un nou ari îi va urma 
curînd. Curiozitatea m-a făcut 
să revăd din nou textul dis
cuției avute cu tov. Raczek și 
să cercetez la fața locului 
cum au fost îndeplinite măsu
rile și angajamentele Comite
tului regional 
doara in privința 
activiștilor utemiști.

Și iată rezultatul 
cercetări. Pentru a fi 
cludent, „rezultatele** le 
pune față In față cu măsurile 
despre care pomenea tov. 
Raczek, în toamna anului tre
cut.

U.T.M. Hune-
studiului

acestor 
mai con

voi
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Tov. Raczek (9 octombrie 1956): 
„In acest an de învățămînt acti
viștii vor fi încadrați în învăță- 
mîntul de stat, în cercurile de 
economie politică de pe lingă ca
binetele de partid și în cercurile 
de studiere a istoriei P.C.U.S".

Iulie 1957. în ce privește înca
drarea activiștilor în învățămînt, 
capitolul e îndeplinit, aș putea 
spune, sută la sută. Și în raionul 
Hunedoara și în Orăștie, Hațeg 
iau Petroșani, aproape nu există 
Activist care să nu se fi încadrat 
in toamna trecută în una din for
mele de învățămînt enunțate mai

«us. Ion Popa, Gheorghe Ortafic, 
Alexandru Bogdan — activiști ai 
Comitetului orășenesc U.T.M. Hu- 
nedoara, sînt înscriși la școala se
rală de partid anul I ; majorita
tea instructorilor comitetului ra
ional Hunedoara sînt înscriși Ia 
cursurile fără frecvență. Același

Ancheta noastră 
asupra situației la în
vățătură a acfivlțtilor 
utemiști din regiunea 

Hunedoara

lucru se poate spune despre mulți 
activiști regionali sau raionali.

Așa dar, la prima vedere totul 
pare în perfectă ordine. Nici o 
contradicție. Se pune însă între
barea cum au învățat activiștii în 
aceste cursuri ?

Și fiindcă este vorba de două 
aspecte oarecum diferite (învăță
mînt politic și învățămînt de 
stat) să le luăm pe rînd și să 
vedem care e situația.

Tnvățămîntul politic este „in
dispensabil unui activist utemist” 
după cum bine a spus tov. Rac- 
zek.

In discuția avută cu tov. Rac- 
zek, el a subliniat în mod deose
bit necesitatea studierii probleme
lor economici politice de către ac
tiviști. Și, într-adevăr, la comite
tul regional a și fost înființat un 
cerc de economie politică în care 
au fost încadrați 12 tovarăși. Dar 
iată că sfîrșitul anului de învăță
mînt a găsit acest cerc doar cu 4 
lecții predate (cu toate că în lima 
iulie trebuia să fie terminat întreg 
programul de studiu). Și în plus, 
trebuie subliniat faptul că la a- 
ceste lecții, (patru, cîtc fuseseră 
predate) nu se ținuse nici un se
minar. Faptele sînt destul de eloc
vente ca să mai merite un comen
tariu suplimentar. în ceea ce îi pri
vește, tovarășii de la Comitetul 
orășenese U.T.M. Hunedoara mi-au 
declarat că la cursurile de partid

nu au decît o frecvență de maxi
mum... 25 la sută (?!)

în raionul Orăștie situația este 
aproximativ aceeași. La cer
cul de studierea Istoriei P.M.R., 
pînă în luna iulie — cînd învăță- 
mîntul politic trebuia închis — 
s-au predat 6 lecții. Dar cum s-au 
studiat ? S-au citit lecțiile din 
broșuri și din cînd în cînd cîte 
un articol din ziar. Atît. Este to
tuși mult prea simplu, mult prea 
superficial pentru un cerc politic 
frecventat de activiști utemiști. Vo
lumele cu documente stau în raftu
rile biblioteci și-i privesc parcă cu 
o îngăduință ironică. Și pentru că 
am pronunțat cuvîntul superficial, 
am să mai amintesc încă un sin
gur și mic exemplu care se referă 
la activiștii comitetului raional 
Ilia. In adunarea generală 
U.T.M. a activului s-a luat lăudabi
la hotărîre ca în fiecare joi, la ora 
17 toți tovarășii să fie prezenți la 
învățămîntul politic. Cînd s-a luat 
această hotărîre însă s-a omis un 
mic amănunt și anume, că nici un 
activist nu poate veni săptămînal 
de pe teren. Dar pe tovarășii din 
biroul Comitetului raional U.T.M. 
Ilia, nerespectarea celor stabilite 
nu i-a deranjat. „Esențialul” fuse
se doar îndeplinit: problema a 
fost „discutată”, hotărîrea a fost 
„luată”.

Și situații asemănătoare sînt a- 
froape în toate celelalte raioane, 

n toate raioanele constați superfi
cialitate, lipsa de grijă și de răs
pundere a activiștilor utemiști 
față de propria lor pregătire po- 
litico-idcologică.

Și acum cîteva cuvinte despre 
învățămîntul de stat. Spun, cîteva, 
pentru că pur și simplu nu ai ce 
spune mai mult.

Aufost într-adevăr tovarăși care 
s-au înscris la învățămîntul de 
stat. Pr’n*re aceștia sînt și tova
rășii Gheorghe Ordeanu —• secre
tar al comitetului regional cu pro-

P. ISPAS

ganizare se desfășoară mult prea 
încet și într-un fel care este de
parte de a corespunde scopului 
urmărit. S-a proiectat, de pildă, 
ca în întregul șantier să fie numai 
10 posturi utemiste de control, 
deși — cum am mai arătat — aci 
sînt 17 organizații de bază răspîn- 
dite în sectoarele și numeroasele 
ateliere ale șantierului. Pe de altă 
parte, neîndrumate suficient, or
ganizațiile de bază nu s-au orien
tat ca în colectivele posturilor ute
miste de control să fie cooptați 
tehnicieni cu calificare superioară, 
maiștri și controlori. Exemplul 
care l-a dat în acest sens secția 
sculărie — unde controlorul Du
mitru Zaharia și maistrul loan 
Gheorghiu au fost invitați să facă 
parte din 
nu a fost generalizat ca un fapt 
pozitiv.

In mod firesc se naște întreba
rea î ce s-a întîmplat cu posturile 
utemiste de control de la Șantie
rul naval Galați ? Dezorganizarea 
lor se datorește unor fapte bine 
determinate. în primul rînd, de la 
conferința U.T.M. a 
care s-a ținut 
aprilie, nu 
consfătuire 
rilor 
Serea 
că în 
cupat 
punzînd inițiativei tinerilor de la 
uzinele „Progresul”, aici s-au făcut 
economii echivalente cu valoarea 
a 5 șalupe K.D.-35 ; că tinerii 
și-au luat sarcina să strîngă două 
vagoane cu fier vechi ; că sînt o- 
cupați cu organizarea deschiderii 
anului de învățămînt politic și cu 
organizarea brigăzilor de produc
ție.
, — Și, nici n-am fost instruiți 
de către comitetul orășenesc pen
tru organizarea posturilor utemis
te de control — complectează tov. 
Dumitru Ene, responsabil cu pro
ducția și calificarea în comitetul 
U.T.M.

Noul nostru interlocutor, tova
rășul Dumitru Ene, este ți tehno
log la turnătorie. Nici cel puțin 
aci nu există un post utemist de 
control. El, care răspunde în comi
tet de această problemă, ne-a răs
puns cu aceeași seninătate.

— Dacă n-am fost instruiți !... 
în biroul său se află însă nefo

losite de peste două luni instruc-

colectivul postului —

șantierului, 
tocmai prin luna 

s-a mai ținut nici o 
cu responsabilii postu- 
control. Tov. Ilie 

gata să spună oricînd 
interval tinerii s-au o-

de
este 
acest 
cu alte probleme ; că răs-

țiuni ale comitetului orășenesc cu 
privire la această sarcină...

— Dar lipsuri nemotivate nu-s?
— Nu...
— Nici rebuturi ?
— Nici rebuturi — peste pro* 

centul admis.
în treacăt fie spus, numai la a* 

telierul de turnătorie sînt în 
cursul lunii iulie nu mai puțin de 
19 zile absențe nemotivate. Tine» 
rii Pavel Chiriac și Dumitru Gre- 
cu au lipsit și ei nemotivat de la 
lucru în cursul acestei luni. Pe de 
altă parte, în turnătorie este o 
neorînduială la înlăturarea căreia 
postul utemist de 
trebuit să-și aducă 
contribuție.

Ne-am luat rămas 
varășul Dumitru 1 
oarecum 
apasă și 
dicat de 
asfaltată 
în drum 
și la vitrina cu rebuturi, convinși 
că aceasta ne va confirma cele 
spuse de către responsabilul cu 
producția și calificarea din comi
tetul U.T.M. în rafturile vitrinei 
încăpătoare, însoțite de cartonașe 
cu inscripții explicative, se află 
destule rebuturi. Să nu credeți 
însă că ele sînt date de alte ate
liere. Marea lor majoritate sînt 
chiar ale turnătoriei ! Sub pro
centul admis de doi la sută rebu
turile nu s-au aflat decît în lunile 
mai și iunie. în toate celelalte 
luni însă, de la începutul anului 
și pînă în prezent, rebuturile au 
depășit cu mult procentul admis, 
ajungînd chiar pînă la 22,57 la 
sută.

Prin funcția lor, posturile ute
miste de control constituie una 
din formele controlului muncito
resc asupra producției. în acest 
sens ele trebuie să descopere lip» 
șurile ce se ivesc în procesul de 
producție și să întărească discipli
na tinerilor la locul de muncă. Așa 
cum am arătat, la Șantierul naval 
din Galați, în urma nepăsării ma
nifestate în această direcție de 
către comitetul U.T.M., posturile 
utemiste de control s-au autodizol
vat. Această situație nu mai poate 
dăinui. Ea trebuie să fie îndrep
tată pe făgașul cel bun în timpul 
cel mai scurt.

control ar fi 
o importantă

bun de la to- 
Ene, liniștiți 

că pe conștiința sa nu 
povara unui procent ri- 
rebuturi. Pe larga alee 
care străbate șantierul, 
spre poartă, ne-am oprit

MIRCEA SPIRIDON

Roadele

Mai mult de 100 
întreprinderi din Mi
nisterul 
Grele au 
Banca 
Populare 
nă la 
din 
rulment, 
de 
Aceasta a fost 
sihil datorită 
mai bune organizări a 
procesului de produc
ție care a avut ca re-

Industriei 
depus la 
Republicii 

Romîne pî- 
20 august, 

fondurile 
mai 

70.000.000

de 
mult 

lei. 
po- 

unei

mai bunei organizări 
a producției
zultat depășirea pla
nului și, mai 
realizarea de 
mii la prețul 
al produselor.

In această acțiune 
s-au evidențiat Com
binatul Metalurgic 
Reșița, care a depus 
de la începutul anu
lui și pînă în prezent 
6.150.000 lei. Combi
natul Siderurgic Hu
nedoara — 2.427.000 
lei, „Steagul Roșu"-O-

ales, 
econo- 

de cost

rașul Stalin 2.000.000 
lei, „Progresul"-Bră
ila, 1 .M.S.-Cîmpulung, 
„I. C. Frimu"-Sinaia, 
„Independența"- Sibiu 
și altele.

Ministerul Industriei 
Grele împreună cu 
Ministerul de Finan
țe vor premia colecti
vele din 64 întreprin
deri care au eliberat 
sume importante din 
fondurile de rulment.

(Agerpres)

1.500.000 metri pâtrațl de geamuri anual
ORAȘUL STALIN. în ziua de 25 august, la Mediaș a început 

să producă noua fabrică de geamuri. Ea are o capacitate anuală 
de producție de peste 1.500.000 metri pătrați geamuri.

In halele largi și luminoase ale noii fabrici sînt montate utilaje 
și instalații de înalta tehnicitate, realizate în întregime în țara 
noastră. In toate secțiile se vădește grija pentru protecția muncii.

ASPECTE DE LA MAREA SĂRBĂTOARE

In lafa tribunei Foto: D. F, DUMITRU

■47^5 g°sP°dă 
I f £■ agricole 
colective

în regiunea 
CRAIOVA

CRAIOVA. Duminică s-a inau- 
gurat în comuna Bugiulești, ra
ionul Oltețu, a 172-a gospodărie 
agricolă colectivă din regiunea 
Craiova cu 42 familii și 67 hec
tare de pămînt. Tot în aceeași 
zi în comuna Ciocadia, raionul 
Novaci, a luat ființă o coopera
tivă agricolă de producție (cu 
rentă). Ambele unități agricole 
socialist-cooperatiste au primit 
numele de „23 August”.

In cursul săptămînii trecute în 
regiunea Craiova au mai luat 
ființă 10 întovărășiri agricole.

(Agerpres)



Stabilirea comisiilor și a președinților pentru examenele de maturitate 50 de ani de la moartea

de la școlile de cultură generală din sesiunea septembrie 1957 p lui B. P. HAȘDEU
Regiunea Baia Mare

Școala medie nr. 1 Baia Mare (co; 
misia nr. 1 curs cu frecventă și fără 
frecventă. Dau examen și candidații 
de la școala medie nr. 1 Tg. Lăpuș) 
lector univ. Cecilia Anghel — Cluj ; 
Școala medie nr. 1 Satu Mare (comi
sia nr. 2 curs cu frecventă și fără 
frecvență) prof, univ Eugen Stoico- 
viei — Cluj; Școala medie nr 4 Satu 
Mare cu limba de predare maghiară 
(comisia nr. 3 curs cu frecvență și fără 
frecventă. Dau examen și elevii de ia 
școala medie nr 3 din Satu Marc, 
Școala medie nr. 2 din Cărei, Școala 
medie nr 2 Sighet, nr. 2 Baia Mare și 
secția maghiară din Vișeu) conf. univ 
Ferenc Nagy — Cluj; Școala medie 
nr. 2 Satu Mare (comisia nr. 4 curs 
cu frecventă și fără frecventă. Dau e 
xamen și elevii de la școala medie 
nr. 1 Cărei) conf univ Varvara Radu
— Cluj; Școala medie nr 1_ Sigheț 
(comisia nr. 5 curs cu frecventă și fără 
frecventă. Dau examen și elevii de la 
școala medie nr. 1 din Negrești) lec
tor univ. Aurel Opreanu — Cluj; 
Școala medie nr. 1 Vișeu (comisia nr.
6 curs cu frecventă și fără frecvență) 
lector univ. Violeta Zemler — Cluj.

Regiunea Bacău
Școala medie nr. 1 Bacău (comisia 

nr. 1 curs cu frecvență) conf. univ. 
Alexandru Obreja — Iași; Școala 
medie nr. 2 Bacău (comisia nr. ț curs 
cu frecvență și fără frecvență. Dau 
examen și candidații de la școala me
die Buhuși). conf. univ. Filimon Cîrdei
— Iași; Școala medie nr. 1 P. Neamț 
(comisia nr. 3 curs cu frecventă. Dau 
examen și candidații de la școala me
die Tg. Neamț) conf. univ. Elena Ca- 
listru — Iași; Școala medie nr. 2 
P. Neamț (comisia nr. 4 curs cu frec 
vență. Dau examen și candidații de la 
școala medie din Bicaz și Borca) conf. 
univ. Froim Marcus — Iași; Școala 
medie nr. 1 Roman (comisia nr. 5 
curs cu frecventă. Dau examen și can
didații de la școala medie nr. 2 Ro
man) conf. univ. Gheorghe Lupușor
— Iași; Școala medie Moinești (comi
sia nr. 6 curs cu frecvență. Dau exa
men și candidații de la școala medie 
Tg. Ocna) lector univ. Gheorghe 
Hasan — Iași ; Școala medie Adjud 
(comisia nr. 7 curs cu frecvență. Dau 
examen și candidați! de la școala me
die Pod. Turcului) lector univ. Elena 
Bogdan — Iași.

Regiunea București
Școala medie nr. 1 Călărași (comi

sia nr. 1 — curs cu frecvență și fără 
frecvență. Dau examen și candidații 
de la școala medie nr. 2 Călărași) — 
prof. univ. Damian Bogdan — Bucu
rești ; Școala medie nr. 1 Giurgiu (co
misia nr. 2 — curs cu frecvență și 
fără frecvență. Dau examen șl candi
dații de la școala medie nr. 2) — 
prof. univ. Florea Țuțugan — Bucu
rești ; Școala medie nr. 1 Tr. Măgu
rele (comisia nr. 3 — curs cu frec
vență și fără frecventă. Dau examen 
și candidații de la școala medie nr. 2 
Tr. Măgurele și școala medie Alexan
dria) — lector univ. Ion Chițimia — 
București: Școala medie Roșiori de 
Vede (comisia nr. 4 — curs cu frec
ventă și fără frecvență. Dau examen 
și candidații de la școala medie din 
Zimnicța) prof univ. Emil Vîrtosu — 
București; Școala medie Urziceni (co
misia nr. 5 — curs cu frecvență și 
fără frecvență. Dau examen și can- 
didații de la școala medie din Slo
bozia și Fierbinți) — conf. univ. 
Gheorghe Galbură — București; 
Școala medie Oltenița (comisia nr. 6
— curs cu frecventă și fără frecvență) 
conf. univ. Constanța Moruzzi — 
București.

Regiunea Cluj
Școala medie nr. 2 Cluj (comisia 

nr. 1 curs cu frecvență și fără frec
vență. Dau examen și candidații de 
a școala medie nr. 4,5, 6 și 10 din 
Cluj) lector univ. Teofil Hăgan — 
Cluj; Școala medie nr. 3 maghiară 
Cluj (comisia nr. 2 curs cu frecvență 
și fără frecvență. Dau examen și can- 
didații de la școala medie nr. 1 și
7 din Cluj și școala medie nr. 2 Aiud) 
prof. univ. Iosif Toth — Cluj; Școa
la medie nr. 8 Cluj (comisia nr. 3 
curs cu frecvență. Dau examen și 
candidații de la școala medie nr. 9 
Cluj) conf. univ. loan Ciobanu — 
Cluj; Școala medie nr. 1 Turda (co
misia nr. 4 curs cu frecvență și fără 
frecventă. Dau examen și candidații 
de la școala medie nr. 1 Aiud) prof 
univ. Oreste Marcu — Cluj; Școala 
rredie nr. 2 Turda (comisia nr. 5 curs 
cu frecvență și fără frecvență. Dau 
examen și candidații de la școala me
die Baia de Arieș) conf. univ. Teodor 
Onișor — Cluj; Școala medie Cim- 
pia Turzil (comisia nr. 6 curs cu frec
ventă și fără frecventă. Dau examen 
și candidații de la școala medie din 
Luduș și Ocna Mureșului) lector univ 
Andrei Roth — Cluj; Școala medie nr. 
1 Gherla (comisia nr. 7 curs cu frec
ventă și fără frecvență. Dau examen 
și candidații de la școala medie nr. 
2) lector univ. Oleg Aramă — Cluj : 
Școala medie nr. 1 Dej (comisia nr. 8 
cura cu frecventă și fără frecventa. 
Dau examen și candidații de la școa
la medie nr. 2 Dej și școala medie nr. 1 
Zalău) conf. univ. Eugen Ghișa — 
Cluj: Școala medie nr. 3 Dej cu 
limba de predare maghiară (comisia 
nr. 9 curs cu frecventă și fără frec
vență Dau examen și candidații șco
lii medii nr. 2 Zalău și secția maghia
ră de la școala medie Bistrița) prof, 
univ. Bela Cselenyi - Cluj; Școala 
medie nr. 1 Năsăud (comisia nr. 10 
curs cu frecvență și fără frecvență. 
Dau examen și candidații de la școala 
medie nr. 2 Năsăud și școala medie 
Bistrița) prof. univ. Aurel Ianu - 
București.

Regiunea Constanta
Școala medie nr. I Constanta (co

misia nr. 1 curs cu frecvență și fard 
frecvență) conf. univ Emanoil l.ueatu
— București : Școala medie nr 2 Con 
stanța (comisia nr 2 curs cu frec 
vență) conf univ Gheorghe Man 
nescu — București; Școala medie nr

I

i

Printrun ordin al ministrului Invățămîntului și Culturii s-au stabilit comisiile pen
tru examenul de maturitate de la școlile de cultură generală din sesiunea septembrie 
1957 precum și președinții acestor comisii. ■

Examenul de maturitate începe în toată {ara în ziua de 4 septembrie 1957, ora 
8 dimineața. Publicăm mai jos școlile unde vor funcționa comisiile și numele președinți
lor comisiilor. I

3 Constanța (comisia nr. 3 curs cu 
frecvență și seral) prof. univ. Maria 
Sîrbu — București. Școala medie Fe
tești Gara Fetești Depou 2 (comisia 
nr. 4 curs cu frecvență. Dau examen 
candidații de la școlile medii din Fe
tești, Medgidia și Cernavoda) prof, 
univ. Mihai Epuran — București; 
Școala medie Tulcea (comisia nr. 5 
curs cu frecvență Dau examen candi
dații de la școlile medii din Tulcea și 
Babadag) conf univ. Ion Bărbălat — 
București.

Regiunea Craiova
Școala medie Corabia (comisia nr.

1 curs cu frecvență și iără frecvență) 
lector univ. Georgian Pamfil — Bucu
rești ; Școala medie nr. 1 Caracal 
(comisia nr. 2 curs cu frecvență ți 
fără frecvență. Dau examen și candi
dații de la școala medie Balș) conf. 
univ. Haralanrbie ionescu — Bucu
rești ; Școala medie nr. 2 Caracal 
(comisia nr. 3 curs cu frecvență) 
eoni. univ. Floricel Șerbănescu — 
București; Școala medie Calafat (co
misia nr. 4 curs cu frecvență și fără 
frecvență. Dau examen și candidații 
de la școala medie Plenița) prof, 
univ. Petre Spahu — București; 
Școala medie „T. Vladimirescu" Tg. 
Jiu (comisia nr. 5 curs cu frecvență) 
prof. univ. Alexandru Steopoe — 
București; Școala medie nr. 2 Tg. Jiu 
(comisia nr. 6 curs cu frecvență și 
fără frecvență) conf. univ. Nicolae 
Nicolescu — București; Școala medie 
nr. 2 Tr. Severin (comisia nr. 7 curs 
cu frecvență și fără frecvență) lector 
univ. Ignat Bociort — Timișoara ; 
Școala medie nr. 3 Tr. Severin (co
misia nr. 8 curs cu frecvență) conf. 
univ. Aurel Nanu — Timișoara; Școa
la medie „N. Bălcescu" Craiova (co
misia nr. 9 curs cu frecvență și fără 
frecvență) prof. univ. Gheorghe Ostro- 
govici — Timișoara; Școala medie 
„Fr. Buzești" Craiova (comisia — 
curs cu frecvență) prof. univ. 
Săvescu — Timișoara; Școala 
„Fr. Buzești" Craiova (comisia 
curs seral. Dau examen c 
din Craiova, Tg. Jiu, Tr. Severin și 
Caracal) lector univ. loan Popa — 
Timișoara; Școala medie ni. 3 Craio
va (comisia nr. 12 curs cu frecvență) 
prof. univ. Moise Cuciuc — Bucu
rești ; Școala medie nr. 4 Craiova (co
misia nr. 13 curs cu frecvență) conf. 
univ. Valeria Costîchel — București.

Regiunea Galați
Școala medie nr. I Galați (comisia 

nr. 1 curs cu frecvență și fără frec
vență. Dau examen și candidații de 
la școala medie Pechea și seral) conf. 
univ. Nicolae Hangea — București; 
Școala medie nr. 2 Galați (comisia nr. 
2 curs cu frecventă. Dau examen și 
Candidații școlii medii nr. 3 Galați) 
conf. univ. Victor Sticlea — lași; 
Școala medie nr. 1 Brăila (comisia 
nr.3 curs cu frecvență și fără frecven
ță. Dau examen și candidații școlii me
dii nr. 2 Brăila) prof. univ. Valeriu 
Vîntu — București: Școala medie nr. 
2 Brăila (comisia nr. 4 curs cu frec
vență. Dau examen candidații de la 
șeoala medie nr. 3 Brăila, școala me
die Ianca și școala medie Viziru) prof, 
univ. Mihai Zapan — București; 
Școala medie nr. 1 Focșani (comisia 
nr. 5 curs cu frecvență și fără frecven
ță. Dau examen și candidații de la 
școala medie Vidra) lector univ. Ște
fan Cuciureanu — Iași; Școala medie 
nr. 2 Focșani (comisia nr. 6 curs cu 
frecvență. Dau examen și candidații de 
la școala medie Odobeștl) prof. univ. 
Mendel Haimovicl — București; Școa
la medie nr. 1 Tecuci (comisia nr. 7 
curs cu frecvență și fără frecvență. 
Dau examen și candidații de la școlile 
medii Panciu și Mărășești) asist, univ. 
Mihal Avădanii — București.

Regiunea Hunedoara
Școala medie nr. 2 Deva (comisia 

nr. 1 — curs cu frecvență și fără frec
vență. Dau examen și candidații de la 
școala medie Brad) prof. univ. Eugen 
Pora—Cluj; Școala medie nr. 1 Alba 
Iulia (comisia nr. 2 — curs cu frec
vență și fără frecvență. Dau examen 
și candidații de la școala medie Teiuș) 
lector univ. Pompiliu Dumitrașcu — 
Cluj; Școala medie Orăștie (comisia 
nr. 3 — curs cu frecvență. Dau examen 
șl candidații de la școala medie din Se
beș) lector univ. Cornel Tarția —Cluj; 
Școala medie Simeria (comisia nr. 4— 
curs cu frecvență. Dau examen și can
didații de la școala medie Hunedoara 
oraș muncitoresc) conf. univ. Kurt 
Koredț — Cluj; Școala medie nr. 1 
Petroșani (comisia nr. 5 — curs cu 
frecvență. Dau examen și candidații 
de la școala medie din Lone» și Lu- 
peni) lector univ. Ion Sălăgeanu — 
Petroșani.

Regiunea lași
Școala medie nr. 1 Iași (comisia 

nr. 1 curs cu frecvență și fără frec
vență. Dau examen și candidații de 
la școala medie Hîrlău) conf. univ. 
Gheorghe Agavrilioaie — lași; Școala 
medie nr. 2 Iași (comisia nr. 2 curs 
cu frecvență și fără frecvență) conf, 
univ. Silvestru Găină—Iași; Școala me
die nr. 3 Iași (comisia nr. 3 curs cu 
frecvență și fără frecvență. Dau exa
men și candidații de la școala medie 
nr. 4 Iași) prof. univ. Simion Savencu— 
Iași; Școala medie nr. 5 Iași (comisia 
nr. 4 curs cu frecvență și fără frecven
tă) prof. univ. Nicolae Calinicenco — 
Iași; Școala medie nr. 6 Iași (comisia 
nr. 5 curs cu frecvență și fără frec
vență. Dau examen și candidații de la 
școala medie Pașcani) prof. univ. Dr. 
Emil l.uca — Iași; Școala medie nr. 1 
Birlad (comisia nr.6curs cu frecvență 
și fără frecvență) prof. univ. Ioan Zu- 
gri vescu—Ia și; Școala medie nr. 1 Huși

(comisia nr. 7 curs cu frecventă și fără 
frecvență) prof. univ. Dumitru Cărau- 
șu — Iași; Școala medie nr. 1 Vaslui 
(comisia nr. 8 curs cu frecvență și fără 
frecvență) lector univ. loan Grindei — 
Iași; Școala medie nr. 4 Iași (comisia 
nr. 9 curs seral și fără frecven(ă) 
prof. univ. dr. Gheorghe Vasiliu — 
Iași.

nr. 10
Vasile 
medie 
nr. 11 

candidații

Regiunea Oradea
Școala medie nr. 1 Beiuș (comisia 

nr. 1 curs cu frecventă și fără frec
vență. Dau examen și candidații de la 
școala medie nr. 2 Beiuș) lector univ. 
Dumitru Roșea—Cluj; Școala medie nr.
1 Oradea (comisia nr. 2 curs cu frec
vență) conf. univ. Victor Pop — Cluj; 
Școala medie nr. 2 Oradea (conrsia 
nr. 3 curs cu frecvență și fără frec
vență. Dau examen candidații de la 
învațămîntul fără» frecvență din regi
unea Oradea afară de Beiuș) lector 
univ. Oliviu Gherman— Cluj; Școala 
medie nr. 3 maghiară din Oradea (co
misia nr. 4 curs cu frecvență) conf. 
univ. Arpad Schwartz — Cluj; Școala 
medie nr. 4 maghiară Oradea (comi
sia nr. 5 curs cu frecvență) conf. 
univ. Istvan Csflros—Cluj; Școala me
die nr. 5 Oradea (comisia nr. 6 curs 
cu frecvență. Dau examen și candi
dații de la școala medie din tneu și 
Vadul Crișuiui) lector univ- Ileana 
Ganea — Cluj.

Regiunea Ploeștl
Școala medie nr. 1 Buzău (comisia 

nr. 1 curs cu frecvență) conf. univ. 
Constantin Bogoescu — București; 
Școala medie nr. 2 Buzău (comisia nr.
2 curs cu frecvență și fără frecvență) 
conf. univ. Gheorghe Vasiliu — Bucu
rești ; Școala medie nr. 3 Buzău (co
misia nr. 3 curs cu frecvență) conf. 
univ. Virgil Bogdănescu — București; 
Școala medie Pătîrlagele (comisia nr. 
4 curs cu frecvență și fără frecvență) 
prof. univ. Dumitru Tudor — Bucu
rești ; Școala medie nr. 1 Cîmpina 
(comisia nr. 5 curs cu frecvență și fără 
frecvență. Dau examen și candidații 
de la școala medie nr. 2 Cimplna) lec
tor univ. Terpsihora Scorpan — Bucu
rești ; Școala medie Breaza (comisia 
nr. 6 curs cu frecvență și fără frec
vență. Dau examen și candidații de la 
școala medie Sinaia) lector univ. Oha. 
nes Bidighfan — București; Școala 
medie nr. 1 Ploeștl (comisia nr. 7 curs 
cu frecvență și fără frecvență) conf. 
univ. Traian Lișcu—București, Școa
la medie nr. 3 PIoești (comisia nr. 8 
curs cu frecvență) conf. univ, Grigo- 
re Agopian — București; Școala me
die nr. 3 PIoești (comisia nr. 9 curs 
cu frecvență. Dau examen și candidații 
de la școlile medii din Cricov și Slă- 
nic) lector univ Gheorghe Maxim — 
Buciirești; Școala medie nr. 4 PIoești 
(comisia nr. 10 curs cu frecvență. Dau 
examen și candidații de la școala me
die nr. 2 PIoești) conf. univ. Marta 
Stan Suciu — București; Școala me
die nr. 1 R. Sărat (comisia nr. 11 curs 
cu frecvență și fără frecvență. Dau 
examen și candidații de la școala me
die nr. 2 R. Sărat) lector univ. Mihai 
Iacob — București; Școala medie 
nr. 1 Tirgoviște (comisia nr. 12 curs 
cu frecvență. Dau examen și candida
ții de Ia școala medie nr. 2 Tirgoviște) 
prof. univ. Ioan V. Nicolescu — Bucu
rești; Școala medie nr. 2 Tirgoviște (co
misia nr. 13 curs cu frecvență și fără 
frecvență. Dau examen și candidații 
de la școala medio nr. 3 Tirgoviște și 
școala medie Pucioasa) prof. univ. 
Gheorghe Anghel — București; Liceul 
militar „D. Cantemir” Breaza (comi
sia nr. 14. Dau examen șl candidații 
de la școala medie de marină din 
Galați) prof. univ. Constantin Herbst 
— București.

Regiunea Pitești
Școala medie nr. 1 Curte* de Argeș 

(comisia nr. 1 curs cu frecvență și 
fără frecvență) lector univ. Mircea Io
nescu — București; Școala medie 
Găeștf (comisia nr. 2 curs cu frecven
ță și fără frecvență) conf. univ. Iorgu 
Stoian — București; Școala medie 
nr. 1 Ctmpulung (comisia nr. 3 curs 
cu frecvență și fără frecvență) conf. 
univ. Eugen Stănescu — București; 
Școala medie nr. 1 Pitești (comisia nr. 
4 curs eu frecvență) conf. univ. Traian 
Ștefureac — București; Școala medie 
nr. 2 Pitești (comisia nr. 5 curs cu 
frecventă și fără frecvență) conf. univ. 
Mircea Herovanu — București; Școa
la medie nr. 3 Pitești (comisia nr. 6 
curs cu frecvență) conf. univ. Marga
reta Giurgea — București; Școala 
medie nr. 1 R. Vilcea (comisia nr. 7 
curs cu frecvență. Dau examen și can
didații de la școala medie Horezu) 
prof. univ. Marin Neagu — București; 
Școala medie nr. 2 R. Vilcea (comisia 
nr. 8 curs cu frecvență șl fără frec
vență) conf. univ. Vasila Nicolau — 
București; Școala medie nr. 1 Slatina 
(comisia nr. 9 curs cu frecvență și fără 
frecvență. Dau examen și candidații 
de la școala medie Drăgășani) prof, 
univ. Horia Slușanschi — București; 
Școala medie nr. 2 Slatina (comisia 
nr. 10 curs cu frecvență și seral Dau 
examen și candidații de la școala me
die Drăgăneștl-Olt) conf. univ. Ștefan 
Petre — București.

Regiunea Stalin
Școala medie nr. 2 Făgăraș 

misia nr 1 curs cu frecvență și
frecvență. Dau examen candidații de 
la școala medie nr, 1 și 2 Făgăraș și 
școala medie nr. 1 Agnita) conf univ.

Victoria Ionescu — București; Școala 
medie nr. 1 Sighișoara (comisia nr. 2 
curs cu frecvență și fără frecvență). 
Dau examen candidații de la școala 
medie nr. 1 și 2 Sighișoara, nr. 1 Me
diaș și școala medie din Rupea) prof, 
univ. Alexandru Nicolescu — Bucu
rești; Școala medie Blaj (comisia nr. 3 
curs cu frecvență și fără frecvență. 
Dau examen și candidații de la școala 
medie din Tîrnăveni) conf. univ. loan 
Berea — București, Școala medie nr. 
1 „Gh. Lazăr" Sibiu (comisia nr. 4 
curs cu frecvență și fără frecvență) 
lector univ. Ilie Hașeganu — Orașul 
Stalin; Școala medie nr. 3 Sibiu (co
misia nr 5 curs cu frecvență și fără 
frecvență. Dau examen și candidații 
de la școala medie din Săliște) lector 
univ. Ioan Elianu — București; Școala 
medie nr. 1 Orașul Stalin (comisia 
nr. 6 curs cu frecvență și fără frec
vență Orașul Stalin și Sibiu) prof, 
univ. Mihai Zapan—București; Școala 
medie nr. 5 Orașul Stalin (comisia 
nr. 7 curs cu frecvență. Dau examen 
candidații de la școala medie nr. 3 și 
5 din Orașul Stalin) conf. univ. Lucia 
Dobrescu Purice — București; Școala 
medie nr. 4 germană Sibiu (comisia 
nr. 8 curs cu frecvență. Dau examc-n 
candidații de la școala medie nr. 2 și
4 din Sibiu, nr. 2 Agnita, nr. 2 Me
diaș și Sebeș) lector univ. Emilia Sa
vin — București; Școala medie nr. 2 
germană Orașul Stalin (comisia nr. 9 
curs cu frecvență. Dau examen candi
dații de la școala medie nr. 2 Orașul 
Stalin, nr. 3 Sighișoara și secția ger
mană din Bistrița) lector univ. Nata
lia Nichifor — București; Școala me
die nr. 4 maghiară Orașul Stalin (co
misia nr. 10 curs cu frecventă. Dau 
examen candidații de la școala medie 
nr. 4 Orașul Stalin și nr. 3 secția ma
ghiară Orașul Stalin și școala medie 
maghiară București) conf. univ. Zol- 
tan Kovăcs-Cluj.

Regiunea Suceava
Școala medie nr. 1 Suceava (comisia 

nr. 1 curs cu frecvență. Dau examen 
și candidații de la școala medie nr. 2 
Suceava) conf. univ. Constantin Bra
niște—Iași; Școala medie nr. 1 Fălti
ceni (comisia nr. 2 curs cu frecvență și 
fără frecvență. Dau examen și candi
dații de la școala medie nr. 2 Fălti
ceni) prof. univ. Neculai Macarovici— 
Iași; Școala medie nr. 1 Rădăuți (co
misia nr. 3 curs cu frecvență și fără 
frecvență. Dau examen și candidații 
de la școala medie nr. 2 Rădăuți) lec
tor univ. Paul Borcea—Iași, Școala 
medie' nr. 1 Botoșani (comisia nr. 4 
curs cu frecvență și fără frecvență. 
Dau examen și candidații de la școala 
medie nr. 2 Botoșani și școala medie 
Trușești) lector univ. David Rimer — 
Iași; Școala medie nr. 1 Dorohoi (co
misia nr. 5 curs cu frecvență. Dau exa
men și candidații de la școala medie 
nr. 2 Dorohoi) lector univ. Emanoil 
Gaiu—Iași; Școala medie nr. 1 Cîmpu- 
lung (comisia nr. 6 curs cu frecvență 
și fără frecvență. Dau examen și can
didații de la școala medie din Vatra 
Dornei) lector univ. Olga Costinescu— 
Iași; Școala medie ucraineană Șiret 
(comisia nr. 7 curs cu frecvență. Dau 
examen și candidații de la școala me
die Suceava — secția ucraineană și 
școala medie ucraineană Sighet regi
unea Baia Mare) lector univ. Con
stantin Drapaca—București.

Regiunea Timișoara
Școala medie nr. 1 Arad (comisia 

nr. 1 curs cu frecvență și fără frec
vență. Dau examen și candidații de la 
școala medie nr. 5 Arad) prof. univ. Ion 
Curea — Timișoara; Școala medie nr. 
2 Arad (comisia nr. 2 curs cu frec
vență. Dau examen și candidații de la 
școala medie din Lipova) conf. univ. 
Gh. Oancea Ursu — Timișeara; Școala 
medie nr. 1 Caransebeș (comisia nr. 3 
curs cu frecvență și fără frecventă. 
Dau examen și candidații de la școala 
medie nr. 2 din Caransebeș, de la 
școala medie Orșova și Oțelul Roșu) 
conf. univ. Stănică Trăilescu — Timi
șoara; Școala medie nr. 1 Timișoara 
(comisia nr. 4 curs cu frecvență. Dau 
examen și candidații de la școala me
die nr. 3 Timișoara) conf. univ. Ni- 
colae Apostolescu — Timișoara; Școa
la medie nr. 5 Timișoara (comisia nr.
5 curs cu frecvență și fără frecvență. 
Dau examen și candidații de la școala 
medie nr. 7 Timișoara) prof. univ. E- 
manoll Arghiriade — Timișoara; Școa
la medie nr. 1 Lugoj (comisia nr. 6 
curs cu frecvență și fără frecvență. 
Dau examen și candidații de la școala 
medie nr. 2 din Lugoj și școala me
die Făget) prof. univ. loan Vlădea — 
Timișoara; Școala medie nr. 1 ©ravița 
comisia nr. 7 curs cu frecvență și fără 
frecvență. Dau examen și candidații

(comisia nr. 7

de la școala medie din Anina, Reșița 
și Bocșa Vasiovei) lector univ. Petru 
Stanciu — Timișoara; Școala medie 
nr. 2 germană Timișoara (comisia nr. 
8 curs cu frecvență și fără frecvență. 
Dau examen și candidații de la școala 
medie nr. 4 Lugoj, nr. 6 Arad și Li
pova, secția germană) prof. univ. Iosif 
Dick — Timișoara; Școala medie nr. 
3 maghiară Arad (comisia nr. 9 curs 
cu frecvență și fără frecvență. Dau 
examen și candidații de la școala me
die nr. 4 Arad, nr. 4 Timișoara și nr.
3 Lugoj) prof. univ. Elemer Jancsd — 
Cluj.

Regiunea Autonomă 
Maghiară

Școala medie nr. I Tg. Mureș (co
misia nr. 1 curs cu frecvență și fără 
frecvență. Dau examen și candidații 
de la școala medie nr. 3 din Tg. Mu
reș) conf univ. Răzvan Givulescu — 
Cluj; Școala medie nr. 2 „Bolyai Far- 
keș” Tg. Mureș — limba maghiară 
(comisia nr. 2 curs cu frecvență și 
fără frecvență. Dau examen și candi
dații de la școala medie nr. 4 din Tg. 
Mureș și școala medie nr. 2 din Re
ghin) conf. univ Săndor Debreczi — 
Cluj; Școala medie nr. 1 — limba 
maghiară Sf. Gheorghe (comisia nr. 3 
curs cu frecvență și fără frecvență Dau 
examen și candidați! de la școala me
die nr. 2 din Sf Gheorghe. școala me
die Tg. Secuiesc și Baraolt) conf. 
univ. Elisabeta Bledy — Cluj , Școala 
medie maghiară Miercurea Cine (co
misia nr. 4 curs cu frecvență și fără 
frecvență. Dau examen și candidații 
de la școala medie din Gheorghieni) 
prof, univ Ilona Soos — Cluj; Școa
la medie maghiară Odorhei (comisia 
nr. 5 curs cu frecvență și fără frec
vență. Dau examen și candidații de 
la școala medie din Cristurul Secu
iesc) conf. univ. Jano Molnăr — Cluj; 
Școala medie nr. 1 — secția romînă 
Sf. Gheorghe (comisia nr. 6 curs cu 
frecvență și fără frecvență. Dau exa
men și candidații școlii medii din 
Gheorghieni — secția romînă) conf. 
univ. Alexandru Duca — Cluj; Școala 
medie nr. 1 Reghin
curs cu frecvență și fără frecventă) 
prof. univ. Dumitru Ionescu — Cluj.

Orașul București
Școala medie nr. 7 „I. L. Caragiale" 

(comisia nr. 1 curs cu frecvență și fără 
frecvență) conf. univ. Boris Cazacu — 
București ; Școala medie nr. 10 „Z. Kos
modemianskaia (comisia nr 2 curs cu 
frecvență) prof. univ. Emil Condura- 
che — București; Școala medie nr. 11 
„D. Cantemir" (comisia nr. 3 curs 
cu frecvență și fără frecvență) conf. 
univ. Radu Stoichița — București; 
Școala medie nr. 12 (comisia nr. 4 
curs cu frecvență și fără frecvență) 
conf. univ. Victor Pîrîușanu — Bucu
rești ; Școala medie nr. 13 (comisia 
nr. 5 curs cu frecvență și iără frec
vență. Dau examen Și candidații de 
la școala medie greacă) conf. univ. 
Nistor Șanta — București; Școala 
medie nr. 15 (comisia nr. 6 curs cu 
frecvență) prof. univ. Aurel Potop
— București; Școala medie nr 17 
(comisia nr. 7 curs cu frecvență și 
fără frecvență. Dau examen și candi
dați! de la școala medie 16) conf. 
univ. Vlad Bănățeanu — București ; 
Școala medie nr. 26 (comisia nr. 8 
curs cu frecvență și fără frecvență) 
prof. univ. Iulius Voicu — Bucu
rești ; Școala medie nr. 19 (comisia 
nr. 9 curs cu frecvență și fără frecven
ță. Dau examen și candidații școlii 
medii 18) prof. univ. Anghel Manola- 
che — București; Școala medie nr. 
20 (comisia nr. 10 curs cu frecvență 
și fără frecvență) prof. univ. Dumitru 
Macrea — București; Școala medie 
nr. 22 (comisia nr. 11 curs ou frec
vență și fără frecvență) conf. univ. 
Nicolae Bodnariuc — București; 
Școala medie nr. 28 (comisia nr. 12 
curs cu frecvență și fără frecvență. 
Dau examen și candidații de la școa
la medie 27) prof. univ. Dumitru 
Isăcescu — București; Școala medie 
nr. 1 „N. Bălcescu" (comisia nr. 13 
curs cu frecvență și fără frecvență. 
Dau examen și candidații de la 
la medie nr. 24) eonf. univ.
Georgescu — București; Școala 
die nr. 2 (comisia nr. 14 curs cu
vență. Dau examen și candidații de 
la școala medie nr. 26 și candidații 
de la școala medie Bolintin regiunea 
București) conf. univ. Adriana Mur- 
goci — București; Școala medie nr.
4 (comisia nr. 15 curs cu frecvență și 
fără frecvență) conf. univ. Ana Kreind- 
ler — București; Școala medie nr. 8 
(comisia nr. 16 curs cu frecvență șl 
fără frecvență) lector univ. Sofia Flexi
— București; Școala elementară de 
7 ani nr. 16 (comisia nr. 17 dau exa
men candidații tuturor școlilor serala 
din Capitală) conf. univ. Dumitru 
Ștefănescu — București; Școala me
die nr. 12 (comisia nr. 18 dau examen 
eandidații de la tnvățămtntul seral) 
conf. univ. Ion Steopoe — București.
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împlinit 
din ziua

o jumătate de 
când, retras în

S-a 
veac —----- -----
singurătatea castelului său de la 
Cîmpina, a murit unul dintre cei 
mai străluciți reprezentanți ai li
terelor romînești : poetul, drama
turgul, filologul, filozoful și isto
ricul Bogdan Petriceicu Hașdeu.

Apărut întro epocă de adevă- 
___ „ix* într-un 

tînăra noastră 
_____ „-- ______ ,2 _ i repezi
ciune uimitoare limitele debutu
lui, afirma valori de talie univer
sală ca Eminescu, Creangă, Ca
ragiale, Hașdeu reprezintă una 
dintre cele mai interesante și atră
gătoare personalități literare ale 
noastre. Născut la 26 februarie 
1838 într-un sat din preajma Ho- 
tinului, fiu al lui Alexandru Hîj- 
dău, om învățat trecut prin trei 
universități (Harkov, Lwow și 
Munchen) Hașdeu urmează liceul 
la Chișinău și-apoi universitatea 
la Harkov. Intrat în armată, par
ticipă ca juncăr la campania din 
Crimeia. La vîrsta de 20 de ani, 
în 1858 îl întîlnim judecător la 
Cahul, iar doi ani mai tîrziu pro
fesor de istorie și statistică la 
Iași. Se stabilește în cele din ur
mă la București unde, în 1876 
este numit director al Arhivelor 
Statului. In 1877 la vîrsta de 39 
de ani, cu o reputație definitiv 
consacrată în ciuda tuturor rivali
tăților și geloziilor, este primit în 
Academia Romînă. Ultimii ani 
din viață și-i petrece la Cîmpina.

Această sumară schiță bio
grafică include într-nsa aproape 
jumătate de veac de activitate 
neobosită pusă în slujba culturii 
romînești. In acest răstimp Haș
deu scoate nenumărate reviste și 
publicații (amintim printre aces
tea : „Foaia de istorie romana
— 1859 „Foiția de istorie și lite- 
ratură“ — 1860 — ,»Din Moldo
va" — 1861 — ,,Aghiuță" — 
1863, „Satyrul" — 1866, „Traian"
— 1869 etc.) ține cursuri de ar
heologie figurată la școala de 
Belle-arte sau de filologie com
parată ario-europee la universi
tate, scoate „Arhiva istorică*1, se 
războiește cu reacționarii de la 
„Junimea** și mai ales cu Titu 
Maiorescu, pontif al cosmopolitis
mului și al purismului, căruia îi 
joacă tot soiul de feste nemiloase; 
atașat de ideile avansate ale epo
cii sale militează pentru unire și 
sprijină alegerea lui Cuza ca 
domnitor, ia poziția hotărîtă în 
favoarea emancipării țiganilor, 
una din problemele sociale care 
preocupă pe toți intelectualii vre
mii și scrie. Scrie mereu chel- 
tuindu-și neistovit geniul său po
livalent. Poet de factură roman
tică, intempestiv și 
cilează între tonul 
ronian și elanurile 
poeziei rusești, în 
și Lermontov. Nu

rată renaștere spirituală, 
moment în care 
cultură, depășindu-și cu

(co- 
fără

♦ Luni dimineață a părăsit capita
la tndreptîndu-se spre Helsinki, dele
gația romînă care va participa la cea 
de-a V-a Adunare Generală a Fede
rației Mondiale a Oamenilor de Știin
ță ce va avea loc între 29 august și 
2 septembrie a.c. Delegația este alcă
tuită din tovarășii acad. Ștefan Milcu, 
vicepreședinte ai Asociației Oameni
lor de Știință din R.P. Romînă, și ing. 
Oliviu Rusu, secretar general 
aociației.

* Expoziția „Arhitectura în 
Polonă 1945—1955“, organizată 
auspiciile Institutului 
relații culturale cu
sala Dalles din Capitală se bucură 
de mult succes. Cele aproape 450 de

al A-

R.P. 
sub 

romîn pentru 
străinătatea în

fotografii, schițe șl proiecte de cons
trucții au fost cercetate pînă la 25 
august de aproape 20.000 de persoane. 
Expoziția poate fi vizitată zilnic în
tre orele 19—21. Luni expoziția este 
închisă.

★ Zilele acestea au sosit în Capi
tală la invitația Institutului romîn 
pentru relații culturale cu străinătatea 
pictorul indian Kanwal Krishna și fol
cloristul canadian Michel Cartier.

★ Luni dimineața au plecat la Ber
lin într-o călătorie de studii și schimb 
de experiență, în cadrul planului de 
muncă pentru aplicarea convenției cul
turale dintre R.P. Romînă și R.D. 
Germană, arhitecții Radu Laurian și 
Aron Grunberg.

rebel el os- 
sumbru, by- 

generoase ale 
speță Pușkin 
rareori vom

găsi în lirica sa îndemnuri fățișe 
de revoltă generate de ura sa ne
împăcată împotriva nedreptății 
sociale („La luptă dar I La lup
tă !“ — cheamă el în a sa „Odă 
la oiocoi“ — ,,Să ne vedem 
d’aproape! Lăcustele-ngropate)”.

Dar adevărata sa realizare se 
înfăptuiește în dramaturgie, în
istorie și în filologie. In toate 
aceste domenii contribuțiile lui
Hașdeu constituie 
definite, de mare 
tistică și istorică.

Dintre piesele 
scris — drama „1 
dra", rămîne una 
mai valoroase creații ale drama
turgiei clasice romînești. Scrisă 
în momentul în care chestiunea 
eliberării țiganilor se mai agita 
pe plan teoretic, piesa combate 
ideia reacționară a inferiorității 
raselor. însuflețit de o ură în* 
dîrjită împotriva ciocoilor, Răz
van, un țigan slobozit, devine 
căpetenia unei temute cete de 
haiduci. Sub influența boieroai
cei Vidra care îl abate de la dru
mul său stimulîndu-i ambiția 
individuală, el ajunge chiar dom
nitor al țării. Cade însă în cele 
din urmă ca victimă a arivismu? 
lui său. Prin acest personaj deo
sebit de înzestrat în care desco
perim înrudiri cu eroii consaorați 
ai dramei romantice oa Ruy Bias, 
Hemani, Boris Godunov, demon
strația lui Hașdeu este dublă:

valoarea individului nu depinde 
de genealogia sa ilustră, iar reali
zarea deplină a marilor persona
lități nu este posibilă prin deta
șarea egoistă de interesele celor 
mulți. Din acest ultim punct de 
vedere, moartea lui Răzvan ca
pătă semnificația unui eloveent 
simbol. Atacurile vehemente cu 
care cei de la .Junimea" au în- 
timpinat această piesă sînt în mă
sură să ne dea o confirmare su
plimentară privind caracterul ei 
democratic și anticiocoiesc.

Monografia istorică „Ion Vodă 
cel cumplit" ilustrează o altă față 
a multiplei personalități a scrii
torului. Istoricul erudit este du
blat de un înfăcărait patriot și de 
un mare democrat. Preferința sa 
pentru tragica viață a domnito
rului moldovean, nădejdea asu 
priților și dușmanul boierilor, 
„singurul om din Europa carele 
ghici secretul democrației“ este 
dealtfel concludentă. In prefața 
primei ediții a acestei monografii 
Hașdeu nota: „Istoricul este un 
curier și artist tot-d’odată“ și 
această notație argumentată prin 
lectura întregei opere, ne aduce 
exprimarea sintetică a principiilor 
artei sale de istoric — artă care 
angajează în egală măsură pe cer
cetătorul atent și scrupulos al tu
turor documentelor existente și 
pe scriitorul care îmbină și tran
scrie într-o viziune artistică în
chegată cu „perspectivă" și „co
lorit".

Tot în cadrul operelor sale isto
rice trebuie să amintim și culege
rea de documente apărute sub tit
lul de „Cuvente den bătrâni".

Cu același impetuos entuziasm 
și cu aceeași prodigioasă risipă de 
erudiție, Hașdeu realizează ca 
filolog primele tomuri ale unui 
monumental dicționar al limbii 
romîne — Etymologicum Mag
num Romaniae, care constituie 
un moment de mare însemnătate 
pentru lingvistica rominească.

De buna seamă că privită mai 
amănunțit, atît viața cît și opera 
sa implica, ca la orice om, anu- 

anumite limite 
particularitățile 

ale omului și

momente bine 
importanță ar-

pe care le-a 
,Răzvan și Vi- 

dintre cele

mite scăderi și 
explicabile prin 
temperamentale __ _____
prin caracteristicile epocii. Astfel 
către sfîrșitul vieții, Hașdeu se 
depărtează de preocupările sale 
obișnuite izolîndu-se la Cîmpina 
într-un castel bizar construit în 
formă de cruce, un fel de fortă
reață de granit în care își petrece 
timpul făcînd spiritism și scriind 
cărți fanteziste consacrate aces
tei preocupări. Este epoca mistică 
a vieții sale și totodată sfîrșitul. 
E prea bătrîn de-acuma și prea 
zguduit de moartea prematură a 
ficei sale Iulia, pentru a se mai re
dresa. Ultimele zile de viață și le 
petrece cu iluzia utopică ridiculă 
dar sfîșietor de omenească a 
unei revederi postume cu copila 
sa. Din fortăreața bizară de gra
nit ou donjon central și terase 
îngrădite, moartea culege pe 
omul oare-și uluise contemporanii 
— un bătrîn îndurerat și fantasc 
ou fața uscată și barbă de pa
triarh. Era în 25 august 1907.

Astăzi la o jumătate de veac 
de la moartea sa, Bogdan Petri- 
oeicu Hașdeu ocupă 
cinste în Pantheonul 
noastre iar opera sa 
o valoare inestimabilă 1 
nlul culturii romînești.

MODEST MORARIU

un loc de 
literaturii 

reprezintă 
în patrimo-

S«au încheiat lucrările
Seminarului International Studențesc

(Urmare din pag, l-a)

nik și Sinaia, Festivalul de la Mos
cova, Jocurile Universitare și Fes
tivalul cultural de la Paris.

Participanții, se arată în comu
nicat, și-au exprimat speranța și 
dorința dezvoltării în viitor a unor 
asemenea acțiuni.

Discuțiile au arătat că, dincolo 
de diversitatea opiniilor, sînt pro
bleme fundamentale care pot an
trena la o activitate comună orga
nizațiile studențești din lumea în
treagă.

în comunicat se expune dorința 
participanților de a vedea restabi
lită cooperarea între U.I.S. și 
C.I.S.—C.O.S.E.C. în cadrul unor 
acțiuni reciproc acceptabile care 
să aducă o contribuție la cauza 
colaborării internaționale:

Comunicatul menționează că 
participanții au ascultat cu interes 
numeroase propuneri printre care 
ale Uniunii Generale a Studenților 
tunisieni, ale Uniunii Asociațiilor 
Studenților din Romînia și ale Fe
derației Japoneze a studenților in
dependenți.

în partea finală a comunicatului 
se subliniază speranța participan
ților în eforturile tuturor organi
zațiilor studențești pentru promo
varea relațiilor amicale între stu 
denții lumii. Se speră, menționează 
comunicatul, că participanții la

de la Sinaia
conferința din Nigeria a CJS.— 
C.O.S.E.C. ca și viitorul congres al 
U.I.S., nu vor neglija nici un efort 
pentru a întări colaborarea și a fa
voriza reunirea mișcării internațio
nale studențești.

în încheierea comunicatului, se 
aduc sincere și recunoscătoare mul
țumiri pentru excelentele condiții 
oferite desfășurării seminarului.

După adoptarea în unanimitate a 
comunicatului final, tovarășul Ion 
Iliescu, președintele U.A.S.R., a 
rostit cuvîntul de închidere. El a 
subliniat deosebita utilitate a 
schimbului neoficial de păreri e- 
fectuat în cadrul seminarului, ac
tualitatea temei abordate cit și sa
tisfacția de a constata existența 
multor puncte de vedere comune 
in problemele colaborării interna
ționale.

Vorbitorul a evidențiat, ca pre
țioase, inițiativele dezvoltării con
tactelor bilaterale și ale colaborării 
regionale.

De asemenea, a arătat că pentru 
participarea la acțiuni comune este 
necesară respectarea unor principii 
fundamentale de colaborare: bună
voință și înțelegere reciprocă, nea
mestec în treburile interne ale or
ganizațiilor studențești naționale, 
respectul reciproc.



TELEGRAME 
primite cu prilejul zilei de 23 August
Președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale 

■ Republicii Populare Romine 
Tovarășul dr. PETRU GROZA

Președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romine 

Tovarășul CH1VU STOICA 
Primului Secretar al C.C. al P.M.R. 

Tovarășul GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Mult stimați tovarăși, permiteți-ne să vă felici
tăm cordial pe dv. și intregul popor romin cu 
ocazia celei de-a 13-a aniversări a zilei eliberării 
Romîniei de către glorioasa Armată Sovietică șl 
să vă transmitem cel mai sincer salut din partea 
Întregii clase muncitoare a Cehoslovaciei.

După eliberarea țării sale, poporul romin a fă
urit orinduirea democrat-populară și, sub condu
cerea partidului său marxist-leninist și a guver
nului său in cei 13 ani de viață liberă a dobindit 
mari succese in construirea socialismului, de care 
se bucură Împreună cu el și intregul popor ceho
slovac.

Prietenia profundă, colaborarea frățească dintre 
țările noastre strins unite in marea familie a ță
rilor socialiste se dezvoltă neîncetat in spiritul 
internaționalismului proletar.

Poporul cehoslovac e ferm convins că dezvol
tarea continuă a colaborării noastre va contribui 
și mal mult la Înfăptuirea năzuințelor popoarelor 
noastre de a făuri societatea socialistă, de a 
întări și mai departe unitatea întregului lagăr 
socialist in frunte cu Uniunea Sovietică și de a 
consolida pacea in întreaga lume.

In ziua celei de-a 13-a aniversări a eliberării 
Romîniei, în numele Întregii clase muncitoare a 
Cehoslovaciei, urăm Partidului Muncitoresc Ro- 
mtn, Guvernului și întregului popor romîn succe
se continui în construirea socialismului și in lup
ta pentru menținerea păcii generale.

Trăiască in veci prietenia de nezdruncinat a 
popoarelor noastre.

ANTONIN ZAPOTOCKY 
Președintele Republicii Cehoslovace 

VILYAM SIROKY 
Președintele Guvernului Republicii 

Cehoslovace
ANTONIN NOVOTNY 

Prim Secretar al Partidului Comunist 
al Cehoslovaciei

Tovarășului dr. PETRU GROZA 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

■ Republicii Populare Romtne

Cu ocazia sărbătorii naționale, adresez poporu
lui romin și dv. personal, in numele popoarelor 
din Iugoslavia și in numele meu personal, feli
citări călduroase șl cele mai bune urări pentru 
binele și prosperitatea poporului romin și pentru 
succese tot mai mari in construirea socialismului 
ta Republica Populară Romînă.

IOS1P BROZ TITO

Președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Rornine 
Tovarășul dr. PETRU GROZA 

Președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine 

Tovarășul CH1VU STOICA 
Primului secretar al C.C. al P.M.R. 
Tovarășul GH. GHEORGHIU-DEJ

Dragi tovarăși, in numele Prezidiului Adunării 
Populare a Republicii Populare Bulgaria, Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria și 
Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar 
vă trimitem un salut frățesc și cordial cu ocazia 
sărbătorii naționale a Republicii Populare Romlne 
— a 13-a aniversare a eliberării țării.

Oamenii muncii din țara noastră sint bucuroși că 
poporul romîn, sub conducerea Partidului Munci
toresc Romin și a guvernului său popular, a obți
nut mari succese în dezvoltarea economică și cul
turală a țării și înaintează curajos și neclintit pe 
drumul transformării socialiste a patriei sale.

Unitatea indestructibilă a poporului romin in Ju
rul guvernului său popular și Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, fidelitatea sa de ne
clintit față de cauza socialismului și a Internațio
nalismului proletar au un roi important în conso
lidarea continuă a prieteniei trainice și a unității 
țărilor lagărului socialist, în frunte cu Uniunea So
vietică, in consolidarea păcii in lumea întreagă.

Pe zi ce trece se întărește prietenia între popoa
rele noastre frățești, se întăresc continuu relațiile 
politice, economice și culturale între Republica 
Populară Bulgaria și Republica Populară Romină.

Ne folosim de această ocazie pentru a exprima 
încă o dată hotărîrea noastră de a munci din răs
puteri pentru consolidarea acestei prietenii frățești.

Primiți, dragi tovarăși, urările noastre cele mai 
fierbinți de noi și mari succese in construcția socia
listă a Romîniei frățești, in lupta pentru pace trai
nică intre popoare în lumea întreagă.

Trăiască Republica Populară Romînă I 
Trăiască prietenia intre poporul romin și bulgar I

Președintele Prezidiului Adunării 
Populare a Republicii Populare 

Bulgaria, 
GHEORGHI DAMIANOV

Președintele Consiliului de Miniștri 
11 Republicii Populare Bulgaria 

ANTON IUGOV
Prim secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar 
TODOR JIVKOV

27 de goluri în 6 meciuri
APRIG DISPUTATE
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8 O ’a consumat înca 0 etapfc din campionatul 
8 categoriei A ia fotbal. Ea s-a caracterizat 
| prin întreceri dîrze și unele rezultate sur- 
8 priză. Ca dramatism pe primul loc rămîne întîl- 
8nirea dintre formațiile Locomotiva Grivița Roșie 
|și Energia Orașul Stalin. La Arad echipa cain- 
8 pioană C.C.A. nu numai că nu a reușit să în- 
8 treacă formația locală Flamura Roșie dar a fost 
gla un pas de a părăsi terenul învinsă, rezultatul 
8 de egalitate (1—1) defavorizînd pe arădeni. Stu- 
8 denții timișoreni împreună cu dinamoviștil bucu- 
greșteni au oferit spectatorilor un joc dinamic 
8 plăcut și ca aspect și ca nivel tehnic, mareîndu-și

cite două goluri și mulțumind astfel ambele echi- | 
pe. Energia Ploești și Dinamo Cluj și-au întrecut 8 
eu suficientă ușurință adversarii, respectiv Ener- 8 
gia Tg. Mureș (5—1) și Progresul Oradea (3—0) | 
iar Progresul București a trecut greu peste echipa 8 
mult întinerită a minerilor din Petroșani.

în urma acestor rezultate, proaspăta promovată | 
în categoria A, Energia Orașul Stalin s-a insta- 8 
lat în fruntea clasamentului. Ea este urmată de 8 
C.C.A., Flamura Roșie Arad. In coadă se află g 
Energia Petroșani și Locomotiva București, care 8 
miercuri se vor întîlni la Petroșani în meciul 8 
restanță din prima etapă.

Simion Ismailciuc
și Dumitru Alexe, campioni 

europeni in proba de canoe dublu
Duminică au luat sfârșit în orașul belgian Gând campionatele eu

ropene Ia caiac-canoe la care au participat cei mai renumiți specia
liști ai acestui sport din numeroase țări. Reprezentanții R. P. Ro- 
mîne au avut o comportare remarcabilă, reușind să cucerească titlul 
de campioni ai Europei în proba de canoe dublu (10.000 m.) prin 
pescarii din Delta Dunării Simion Ismailciuc și Dumitru Alexe. Ace
iași canoiști au obținut medaliile de argint în proba de canoe dublu 
(1000 m.) în timp ce echipajul Lipalit-Calinov a primit medaliile de 
bronz pentru locul trei ocupat în finala probei de canoe dublu 

(10.000 m.). De asemenea Ia caiac dublu (500 m.). Mircea Anasta- 
sescu-Stavru Todorov s-au clasat pe locul trei cucerind medalii de 
bronz.

Proba de canoe simplu (1000 m.) a fost cîștigată de maghiarul No* 
vak urmat de Buharin (U.R.S.S.).

Excelenței Sale
Președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romlne

Cu ocazia fericită « sărbătorii dv. naționale, 
guvernul și poporul indian mi se alătură pentru 
a transmite Excelenței Voastre și prin dv. guver
nului și poporului romîn cordiale felicitări și cele 
mai bune urări pentru progresul și prosperitatea 
poporului dv.

RAJENDRA PRASAD 
Președintele Republicii India

Excelenței Sale
Dr. PETRU GROZA

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine

Cu ocazia sărbătorii naționale a Romîniei am 
plăcerea de a exprima In numele meu, precum și 
în numele guvernului și poporului egiptean, sin
cere și cordiale felicitări si de a ura excelenței 
voastre fericire continuă șl succes, iar poporului 
romin prieten, glorie și bucurie.

GAMAL ABDEL NASSER 
Președintele Republicii Egipt

Ministrului Afacerilor Externe al R. P. Romine 
Tovarășul ION GHEORGHE MAURER 

București

Cu prilejul Zilei eliberării Romîniei de sub Ju
gul fascist, a acestei sărbători remarcabile, vă fe
licit călduros stimate tovarășe ministru. Vă do
resc succese în activitatea dv. rodnică îndrep
tată spre întărirea prieteniei dintre Uniunea So
vietică și Republica Populară Romînă, spre dez
voltarea relațiilor prietenești cu toate țările și 
spre întărirea păcii în întreaga lume.

Ministrul Afacerilor Externe
al U.R.S.S.

A. GROMIKO
Moscova

Președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine 
Tovarășul Dr. PETRU GROZA 

Președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine 

Tovarășul CHIVU STOICA 
Primului secretar al C.C. al P.M.R. 

Tovarășul GH. GHEORGHIU-DEJ

Cu ocazia celei de-a 13-a aniversări a eliberării 
poporului romîn de sub jugul fascist, în numele 
Prezidiului Adunării Populare Supreme a Republi
cii Populare Democrate Coreene, Cabinetului de 
Miniștri al Republicii Populare Democrate Core
ene și al Partidului Muncii din Coreea vă trans
mitem dv. și prin persoana dv. întregului popor 
romin sincere și călduroase felicitări.

Poporul coreean urmărește cu atenție succesele 
strălucite pe care le-a obținut poporul frate romin 
în ultimii 13 ani sub conducerea Înțeleaptă a Parti
dului Muncitoresc Romin șl guvernului Republicii 
Populare Romine în consolidarea șl dezvoltarea 
orinduirli democrat-populare și în construirea so
cialismului in țara sa și se bucură de ele ca de 
succesele sale proprii.

Prietenia de nezdruncinat și relațiile de strlnsă 
colaborare intre popoarele țărilor noastre care 
s-au consolidat șl s-au intărit și mai mult prin vi
zitele reciproce ale conducătorilor ambelor țări, 
din anul trecut, contribuie la cauza consolidării 
unității șl coeziunii țărilor lagărului socialist și 
la apărarea păcii ta întreaga lume.

Cu prilejul sărbătorii dv. naționale, vă dorim dv. 
și poporului frate romin succese continui in mun
ca îndreptată spre construirea socialismului in 
țara dv., spre consolidarea prieteniei și colaboră
rii intre țările lagărului socialist șl apărarea pă
cii in lumea întreagă.

KIM DU BON 
Președintele Prezidiului Adunării

Populare Supreme a Republicii Popu
lare Democrate Coreene

KIM IR SEN 
Președintele Cabinetului de Miniștri 
al Republicii Populare Democrate 

Coreene, Președintele Partidului 
Muncii din Coreea

OO OO OO OO OO OO OO OO 00 OO OO OO OO

Energia Orașul Stalin atacă._

un final senzațional

învățăm întul activului U.T.M. 
în spatele formulei: „Nu e timp"

(Urmare din pag. l-a) 

blemele de propagandă, Constan
tin Dumitrescu, tot secretar al co
mitetului regional, Roman Oprean 
activist al comitetului regional și 
alții care s-au înscris cu mult op
timism, și-au plătit taxele de în
scriere, unii cumpărîndu-și chiar 
și cărți pe care cite odată le-au 
mai și cărat în servietă pe teren. 
Atît însă. Cărțile au rămas în ser
vietă, acasă prin vreun raft sau 
așezate cu grijă prin cine știe ce 
sertar, taxa plătită... și examenele 
nedate. De ce ? Pentru că, așa 
cum spune tov. Ordeanu care este 
în al doilea an de neprezentare 
la examene, le-a fost rușine să se 
prezinte nepregătiți. Sentimentul 
în sine, pare să fie o căință sin
ceră. E trist însă că și-au creat 
singuri toate condițiile să-1 aibă.

în raioane, situația este asemă
nătoare. Cu excepția cîtorva tova
răși, toți cei înscriși la învățămîn- 
tul de stat nu s-au prezentat la 
examene.

în mod logic se cere lămurită 
întrebarea ! de ce această situa
ție ? Cine — în afară de înșiși ac
tiviștii respectivi — răspunde pen
tru această situație deplorabilă a 
studiului activiștilor ?

La 9 octombrie 1956, tov. Rac
zek declara : Activiștii au lunar 
două zile destinate studiului. De 
asemenea zilele in care activiștii 
nu sînt plecați pe teren și se gă
sesc la sediu, sint destinate senii- 
nariilor, anumitor consultații la 
cabinetul de partid, iar pentru cei 
inscriși la învățământul de stat, 
lecțiilor și seminariilor cu profe
sori de specialitate".

Au fost respectate oare aceste 
măsuri ?

Așa după cum a recunoscut în
suși tov. Ordeanu, activiștii nu au 
avut nici măcar o singură zi des
tinată studiului. De asemenea, cu 
toate că au avut destule posibili
tăți să organizeze, așa după cum 
frumos a declarat tov. Raczek. 
consultații cu profesori de specia
litate și această măsură a fost 
lăsată baltă de către comitetul re
gional, cu toate că profesorii au 
insistat în nenumărate rînduri să 
se organizeze aceste consultații, 
să-i ajute pe tovarășii activiști, 
față de care, să fim drepți, nu 
aveau nici o obligație.

Dar și acum se poate pune în
trebarea, de ce nu au fost luate 
măsurile atît de bune și folositoa
re, despre care a vorbit tov. Rac
zek ?

Tov. Raczek, prim secretar al 
Comitetului regional U.T.M. Hu
nedoara ne declară acum convins» 
dezieîndu-se de angajamentele lua
te în toamnă: „Este aproape im
posibil ca un activist utemist să 
se poată ocupa cu seriozitate și 
de studiu și de muncă“. Iar tova
rășul Macovei Constantin, secretar 
al Comitetului orășenesc U.T.M. 
Hunedoara ne declară și el: „Acti
vistul care se ocupă de învăță
tură, nu se poate ocupa de mun
că. în această direcție lucrurile 
trebuie spuse clar : ori învăță
tură ori muncă“.

lată deci și cauza reală, care a 
determinat din partea multor acti
viști utemiști din regiunea Hune
doara atitudinea de complectă 
indiferență și delăsare față de pro
pria lor autoinstruire. Unde poate 
duce această „teorie" — „n-am 
timp să învăț !“ — decît la plafo
narea omului căruia i s-a încre

dințat nobila muncă de activist, 
decît la transformarea lui într-un 
practician mărunt, fără orizont în 
munca și activitatea sa ?!

Dacă ar medita puțin asupra 
neseriozității acestei „teorii" și to
varășul Raczek și ceilalți activiști 
care-i împărtășesc „punctul de ve
dere", și-ar da seama că lipsa de 
răspundere și perseverență pentru 
propria auto-instruire, este de fapt 
principala cauză a multor alte 
scăderi din activitatea lor de fie
care zi.

Tineretul așteaptă de la activiș
tii utemiști îndrumare, ajutor și 
mai ales exemplu, în ce privește 
instruirea, formarea sa. Cum poa
te un activist care, „n-are timp 
de învățătură", să îndrume, să 
călăuzească pașii miilor de tineri 
pe drumul anevoios, dar minunat 
al cuceririi tehnicii, științei, cul
turii înaintate ?

Exemplul a zeci și sute de ac
tiviști utemiști din alte regiuni 
ale țării care în aceleași condiții 
de muncă, ca și tovarășii de la 
Hunedoara au timp să învețe, 
luîndu-și cu succes examenele în 
învățămîntul de stat fără frecven
ță, e o dovadă în plus că argu
mentul „n-am timp să învăț" nu 
are ce căuta în concepția unui ac
tivist utemist.

Iar dacă aceste argumente nu li 
se par convingătoare tovarășilor 
activiști utemiști din regiunea Hu
nedoara care „n-au timp să înve
țe", să se gîndească totuși că par
tidul nostru a crescut cadre valo
roase în anii grei ai ilegalității, 
cadre care n-au disprețuit învăță
tura nici în cele mai grele condiții 
și care au știut să transforme pînă 
și temnițele în adevărate univer
sități comuniste !

Toată lumea știe că un meci 
de fotbal durează 90 de mi
nute. Au fost echipe care au 

acordat mai puțină considerație 
celui de al nouăzecelea minut fapt 
care, sau le-a costat o întorsătură 
nefavorabilă a rezultatului, sau 
le-a procurat emoții neașteptate 
și cu atît mai puțin dorite. Ceia 
ce ne-a fost dat sa vedem însă du
minică la întîlnirea dintre echipele 
Locomotiva Grivița Roșie și Ener
gia Orașul Stalin, întrece cu mult

vadă că avantajul luat îi mulțu
mește. Metalurgiștii însă, care și 
pînă atunci au jucat cu ardoare, 
luptînd pentru fiecare minge și 
străduindu-se să ducă pînă la ca
păt fiecare fază de joc, n-au ținut 
seama însă de faptul că ceferiștii 
așteptau fluierul final al arbitru
lui.

Și ca urmare Fusulan după o 
scurtă cursă pe centru a expediat 
mingea în plasă reducînd handi
capul la 3—2, pentru ca peste un 
alt minut spre stupoarea suporte
rilor ceferiști Fusulan să aducă nes
perata egalare. Toate acestea însă 
au surprins se pare cel mai mult 
pe jucătorii feroviari, care n-au 
avut timp nici să „răsufle" cînd 
plasa a luat contact din nou cu 
mingea șutată pentru a treia oară 
în trei minute de Fusulan, creînd 
astfel o întorsătură a situației rar 
întîlnită pe terenul de fotbal.

Astfel fotbaliștii de la Steagul 
Roșu și-au ridicat numărul puncte
lor la 4 în cel de al doilea meci 
pe care-1 susțin în prima catego
rie a țării. Echipa antrenată de 
Ploeșteanu a debutat sub auspi
ciile cele mai fericite în categoria 
A, anunțîndu-se a fi un adversar 
periculos pentru orice echipă. Des
pre feroviari nu s-ar putea spune 
că au jucat sub nivelul obișnuit. 
Dimpotrivă, atîta timp cit nu s-au 
lăsat cuprinși de înfumurare ei au 
desfășurat un joc bine orientat, 
rapid, remareîndu-se prin viteză și 
agresivitate Ene și Copil. Automul- 
țumirea din ultimele minute, forma 
slabă a Iui Varzan precum și slă
birea totală a ritmului de joc i-a 
privat de o victorie care la un 
moment dat (pînă în ultimele cinci 
minute de joc) se întrezărea cu 
certitudine. Trebuie „remarcat" de 
asemenea jocul lui Macri la fel de 
violent și periculos ca întotdeauna 
urmărind mai mult picioarele ad-

Victorie în primul meci 
internațional de rugbi

FUSULAN, eroul meciului
văzut de NEAGU

proporțiile unei întorsături de si
tuație fotbalistică obișnuită, ur- 
mînd să rămînă înscrisă ca o per
formanță de gen în amintirile a- 
matorilor de fotbal și jucătorilor 
celor două echipe. Să egalezi în

A patra ediție a 
campionatelor internaționale 

de tir ale R.P.R.
Campionatele internaționale de 

tir ale R.P.R. se vor desfășura 
in acest an între 22 și 26 septem
brie pe poligonul Tunari. La cea 
de-a IV-a ediție a acestei Impor
tante competiții și-au confirmat 
participarea trăgători vestiți din 
Italia, Cehoslovacia, Polonia, Un
garia, Franța, R.P. Chineză, Ger. 
mania occidentală și Iugoslavia.

Concomitent cu aceste competi
ții pe poligonul Tunari se vor 
disputa și cîteva meciuri bilate
rale. Astfel, vor avea Ioc meciu
rile feminine R.P.R.—R.P. Chine
ză și R.P.R.—Iugoslavia, precum 
și întîlnirlle de juniori R.P.R.— 
Iugoslavia și R.P.R.— 
mană.

• Continuindu-șî turneul pe 
care-1 întreprinde in țara 
noastră echipa sovietică de 
fotbal Burevestnik Chișinău, a 
jucat duminică la Sft. Gheor- 
ghe în compania echipei locale 
Flamura Roșie. Fotbaliștii so
vietici au obținut victoria cu 
scorul de 3—1 (0—0).

Miercuri, echipa Burevestnik 
Chișinău va juca la Ploești cu 
formația locală Energia.

• în continuarea turneului 
pe care-l întreprinde în țara 
noastră echipa selecționată de 
baschet a Armatei Populare 
de Eliberare din R.P. Chineză 
a jucat duminică la Cluj cu 
selecționata orașului. Formația 
oaspete a repurtat victoria cu 
scorul de 95—61 (44—20).

două minute s-au văzut cazuri 
destul de numeroase, să învingi o 
echipă în ultimul minut, la fel, 
dar o întorsătură de maniera celei 
intîmplate duminică pe stadionul 
„23 August" sînt foarte puțini care 
s-ar putea lăuda că le-a fost dat 
să vadă. Ce s-a întîmplat de fapt? 
In cifre explicația e simplă : mi
nutul 85, 3—1 pentru Locomotiva 
București; minutul 88, 4—3 pentru 
Energia Steagul Roșu (?1). Dincolo 
de aceste cifre (peste măsură de 
surprinzătoare dealtfel), de-a drep
tul uluitoare a fost situația de pe 
teren privită cu mirare de cei pre- 
zenți in tribune. Căci fără îndo
ială judecind după felul în care 
s-a desfășurat meciul, nimeni nu se 
aștepta nici măcar la egalare din 
partea mctalurgiștilor. După mar
carea celui de al treilea gol de 
către feroviari soarta întîlnirii pă
rea pecetluită nu numai datorită 
rezultatului consemnat de tabela ----- K---------- —
de marcaj ci și prin jocul prestat de versorului decît mingea, precum și 
ceferiști. Siguri de situație ei și-au arbitrajul slab al timișoreanului 
permis luxul unor demonstrații Fr. Keppick. 
fotbalistice care lăsau să se între- E. PITULESCU

Cu sau fără Ozon
Am sosit cam devreme ț 

dionul „23 August". I 
era o oră și ceva pînă la 

începerea primului meci. La pe
luze și la tribuna a doua specta
torii. făceau plajă și, evident, dis
cutau (fără să consume semințe, 
ceea ce impresionează în chip plă
cut și dă o notă de emancipare), 
în apropierea unei tarabe cu suc 
și adăpostiți la umbra unui panou, 
vreo 10—15 spectatori își „cioc
neau" părerile și considerațiile 
despre fotbal, foarte interesante 
de ascultat.

— Crezi că C.C.A. n-o bate pe 
Real Madrid la noi acasă ?

— Nu știu.
— O bate precis.
— Progresul nu merge fără 

Ozon. E ca o familie fără tată — 
face cineva o comparație reușită. 
N-are nerv.

— tJite că la Orașul Stalin a 
avut chiar prea mulți nervi și-a 
mîncat bătaie.

— Totuși...
Intr-adevăr, meciul de duminică 

dintre Progresul București și Ener
gia Petroșani, interesa spectatorul 
și din acest punct de vedere. 
Poate un jucător — cu o persona
litate evidentă — să influențeze 
sensibil jocul întregii sale echipe ? 
Evident. Dacă nu tactic și tehnic 
în mare măsură, cel puțin morali
cește. O echipă trebuie să aibă 
măcar cîte o minte matură, lucidă 
și versată la înaintare și la apă
rare, care să dirijeze (de preferat 
fără să strige și să muștruluiască) 
cele două compartimente princi
pale. Ozon este necesar înaintării 
echipei noastre naționale — și 
formula cu Ene centru atacant și 
Ozon inter se dovedește eficace și 
inspirată. „Progresul" fără Ozon 
rămîne o echipă lipsită de perso
nalitate la înaintare. Dinulescu 
fflee multă treabă atunci cînd e 
„servit" de Ozon, pe care-l înțe
lege bine.

Totuși „Progresul" a cîștigat și 
fără Ozon. Dar asta n-are prea 
mare importanță din acest punct 
de vedere. Important mi se pare 
faptul că echipa poate închega și 
o altă formulă a înaintării, cu Ma
teianu centru înaintaș. Mateianu, 
un talent autentic, care a strălucit 
în toate turneele echipei noastre 
de juniori, pe care spaniolii entu
ziasmați îl comparau cu Di Stefa
no, poate ajunge în curînd un cen
tru înaintaș veritabil. Din păcate 
„Progresul" București care-l are 
pe Ozon senator de drept nu-l fo
losește decît foarte rar, atunci

■ ■ ■
devreme pe sta- dnd n-are încotro. In condițiile

Mai acestea dezvoltarea lui va fi ane- 
’* voioasă. Mateianu a făcut o gre

șeală că n-a mai stat încă un an 
de zile la Progresul C.P.C.S. unde 
era vioara întîia sau că nu s-a dus 
la Știința Cluj care avea nevoie 
de un centru înaintaș.

In meciul de ieri el s-a descur
cat mulțumitor, ținînd seama de 
faptul că P. Moldoveana s-a în
curcat tot timpul în minge, Dinu- 
lescu a fast leneș și dezinteresat, 
iar Smărăndescu aproape inexis
tent.

„Progresul" a cîștigat un meci 
care trebuia să fie egal. In prima 
repriză în deosebi, minerii le-au 
arătat clar că jocul simplu, dar 
iute și agresiv este cel mai eficace. 
Ei s-au apărat calmi și deciși, iar 
Crîsnic — un portar bun și con
stant, pe care selecționerii ar tre
bui să-l aibă în vedere pentru e- 
chipa națională secundă — a fost 
la înălțime. „Progresul" a marcat 
cel de al treilea gol din vina ar
bitrului Mataizer care n-a oprit 
jocul cînd un echipier al „Ener
giei" s-a accidentat. In timp ce 
Crîsnic îl ajuta să se ridice „Pro
gresul" a marcat un gol, lipsit de 
orice glorie,

„Energia Petroșani" se arată a fi 
o echipă bună (rezultat al unei 
serioase întineriri) și dacă ar avea 
mai multă rezistență, s-ar putea 
măsura fără emoții cu cele mai pu
ternice formații ale noastre.

In ceea ce privește „Progresul" 
București, antrenorii trebuie să se 
gîndească la faptul că oricum, cu 
sau fără Ozon, echipa suferă și e 
în... regres.

Simbătă după-amiază mulți 
iubitori ai sportului cu ba
lonul oval, au luat drumul 

stadionului „Energia Republica" 
pentru a asista la primul meci 
internațional de rugby al sezo
nului între Energia Republica și 
Star din Poznan (R. P. Polonă). 
Cu această ocazie sportivii Ener
giei Republica și-au inaugurat 
frumoasa lor bază sportivă, cu 
pistă olimpică. Echipa poloneză 
este o echipă tînără, dar Ia ac
tivul ei are cîteva meciuri inter
naționale, dintre care amintim 
cel de la Praga cu echipa Dina
mo. Scorul de 27-21 pentru pra- 
ghezi este foarte bun dacă ținem 
seama de prestigiul echipei Dina
mo Praga.

De la început metalurgiștii se 
instalează în partea de teren a 
oaspeților și chiar în primul mi
nut beneficiază de o lovitură de 
pedeapsă de la 25 metri iar peste 
cinci minute alta. După aceasta 
este rîndul polonezilor să atace; 
Rybachi interceptează o pasă 
dată greșit de Constantin și în 
toată viteza intră în... brațele 
fundașului romîn care-i tempe
rează „a'vîntul", printr-un placaj 
spectaculos. Lipsurile tehnice 
cei de la Star le suDlinesc prin
tr-o condiție fizică bună, astfel 
că reușesc să acopere tot terenul. 
Cei care deschid scorul sînt rug- 
biștii „Energiei" prin Iliescu, în 
minutul 11 dirttr-o încercare. Mi
nutul 20 aduce alte 5 puncte 
prin Crișan tot dintr-o încercare

și Dumitrescu dintr-o transfor
mare. In această parte a jocului 
polonezii ies de puține ori din 
jumătatea lor de teren și atunci 
numai cu ajutorul loviturilor în 
margine. Fiind mai înalți, polo
nezii cîștigă mai multe baloane, 
însă din cauză că le voleibalează, 
ele nu-și nimeresc ținta. Interca- 
lîndu-se în linia de trei sferturi, 
fundașul de la Energia creează 
în continuu o superioritate nume-, 
rică în acest compartiment. Re
zultatul, în minutul 28, Dumitres
cu culcă balonul în butul advers, 
iar cu un minut înainte de ter
minarea reprizei Boicenco urcă 
scorul la 14-0, printr-o încercare 
foarte muncită.

După pauză romînii încetinind 
alura, permit celor din Poznan 
să contraatace mult mai des. Se 
remarcă pe rînd Krol și Trytt și 
mai ales Bartkowiak care este 
pe tot terenul. în această parte 
jucătorii de la „Energia" dove
desc că mai sînt deficitari în pri
vința condiției fizice. Oaspeții au 
o mare ocazie în minutul 55 însă 
Trytt este împiedicat în ultima 
instanță să marcheze de funda
șul Dumitrescu. In minutul 72, 
după o grămadă deschisă, în a- 
propierea liniei poastre de țintă 
mingea ajunge la Mazur care 
printr-un plonjon spectaculos 
aduce punctele de onoare ale po
lonezilor. Scor final 14-3.

N. TOKACEK

Egalitate într-un joc în care 
textiliștii arădeni meritau

ARAD (de la corespondentul 
nostru).

Spectacolul fotbalistic de du
minică de pe stadionul «30 
Decembrie din Arad a sa

tisfăcut pe cei 20.000 de specta
tori. Flamura Roșie U.T.A. și 
C.C.A. — șl-au împărțit punctele 
în această dispută desfășurată la 
un nivel tehnic ridicat, contînd 
pentru etapa a Il-a a turului 
Compionatului național. Militarii 
au aruncat în luptă prima garni
tură în care doar Bone a fost în
locuit de Jenei iar textiliștii 
ceeași formație din meciul cu Di
namo București cu excepția in
troducerii lui Szucs.

In ciuda obișnuinței din ultima 
vreme arădenii au fost cei care 
au dat tonul. Fazelor rapide de 
joc cu deschideri lungi pe extre
mă, militarii răspund prompt. 
Atacurile Sporadice din prima re
priză ale militarilor la poarta lui 
Coman sînt forfecate de apăra
rea în diagonală a textiliștilor. 
Golurile au căzut surprinzător. 
In minutul 28 Petschowschi a- 
flat în posesia balonului pe linia 
de 16 m. trimite cu un șut sec 
printre trei apărători în colțul de 
jos al porții, șut la care Toma 
n-a mai putut interveni. In minu
tul 40, Zavoda II pleacă cu min
gea pe extremă și centrează pe 
linia porții iar Constantin înscrie 
cu capul, făcînd inutilă interven
ția lui Coman.

Deși pînă la consumarea celor 
90 de minute scorul rămîne 
neschimbat, meciul n-a fost lip
sit de emoții la ambele porți. 
Centrul atacant arădean Băcuț II 
a condus o linie de înaintare a- 
gresivă, în care au excelat el în 
primul rînd cu șuturi puternice, 
surprinzătoare de la distanță, 
Mercea în formă de zile

victoria

a-

Petschowschi și Szekely. Antre
norul Mladin a orientat just și 
apărarea în care Farmati, Dușan, 
Serfozo, Kapas au fost stîlpi de 
temut. De la militari mai bine a 
mers linia de atac și în special 
tripleta Constantin-Alexandrescu- 
Tătaru. Apărarea și în deosebi 
Apolzan a respins multe acțiuni 
periculoase ale textiliștilor. Mij
locașul Jenei a făcut o partidă 
bună în fața foștilor săi coechi- 
peri. Ceea ce n-a plăcut la mili
tari (ultimele 30 minute ale par
tidei) a fost jocul dur cu care 
vroiau să cucerească victoria. In
trările nereglementare ale lui O- 
nisie, Constantin, Zavoda II și 
Tătaru au fost dezaprobate de 
spectatori. N-au plăcut nici pro
testele repetate la deciziile arbi
trului ale lui Zavoda II și Onisie. 
Arbitrul Badea (Or. Stalin) nu a 
asigurat un arbitraj de calitate. 
Alura rapidă a jocului n-a putut 
fi urmărită de Badea, care s-a 
mișcat greu pe teren, dind uneori 
decizii eronate.

C. BUCUR

BA1ESU

Fază din meciul de fotbal Progresul București— 
Minerul Petroșani

• Cu prilejul campionate 
lor europene feroviare de na- 
tație de la Budapesta sportiva 
din R. P. Romină, Elisabeta 
Bratu a corectat recordul țării 
în cursa de 100 m. fluture se
nioare realizînd timpul de 
l’24”l/10.

• Echipele selecționate de 
handbal (juniori) ale R.P. Ro. 
mîne au repurtat duminică în 
orașul Ozimek două frumoase 
victorii internaționale în me
ciurile susținute în compania 
formațiilor R. P. Polone. La 
băieți echipa noastră a cîștigat 
cu scorul de 17—15 (9—9) iar 
la feminin handbalistele din 
R.P. Romînă au terminat în
vingătoare cu scorul de 10—3 
(5-3).

• Ciclistul dinamovist Ga
briel Moiceanu a cucerit du
minică pentru a treia oară 
tricoul de campion al țării în 
proba de fond. Desfășurată pe 
șoseaua Pitești de-a lungul a 
200 km. întrecerea s-a carac
terizat printr-o luptă dîrză în 
care învingătorul a fost cu
noscut la sprintul final, unde 
Moiceanu s-a impus cu sigu
ranță în fața coechipierului său 
N. Vasilescu, cronometrați în 
5hl3’50” (medie orară 38,235 
km.).
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In Ungaria
Mișcarea de protest împotriva raportului 

.Comitetului O.N.U. pentru Ungaria**

Sărbătorirea zilei de 23 August

Tineretul in lumea contemporană 
și sarcinile F.M.T.D.

Rezoluția celui de al IV-lea Congres al F.M.T.D.
KIEV 25 (Agerpres). — După 

cum s-a mai anunfat, in ședința 
plenară din seara zilei de 23 au- 
gnst Christian Echard (Franța) a 
dat citire rezoluției celui de al 
IV-lea Congtes al Federației Mon. 
diale a Tineretului Democrat, 
„TINERETUL IN LUMEA CON
TEMPORANA ȘI SARCINILE 
F.M.T.D.".

In rezoluție se arată că cel 
de-al IV-lea Congres a examinat 
și a aprobat in condițiile schim
bului liber de păreri activitatea 
F.M.T.D. după cel de al II 1-lea 
Congres ți a stabilit căile funda
mentale ale activității ei pe vii
tor.

In continuare In rezoluție se a- 
rată că recunoașterea dreptului 
la autodeterminare al tuturor po
poarelor, Încetarea experiențelor 
cu arma termonucleară, dezarma
rea, securitatea, colaborarea și 
coexistența tuturor statelor con
stituie factorii hotăritori pentru 
înlăturarea primejdiei de război 
și asigurarea posibilității dezvol
tării pașnice pentru popoare. Iar 
pentru tineret înfăptuirea năzuin
țelor lui spre o viață pașnică și 
un viitor fericit. Sarcina tineretu
lui ți a organizațiilor sale națio
nale este de a ajuta guvernele să 
găsească mijloace pașnice pentru 
rezolvarea problemelor litigioase 
în numele colaborării internațio
nale și al menținerii păcii.

Subliniind necesitatea organi
zării unor acțiuni hotărite in sco
pul lichidării dezbinării In mișca
rea internațională a tineretului, 
cel de-al IV-lea Congres însărci
nează Comitetul Executiv să con
tinue eforturile îndreptate spre

dezvoltarea. contactelor și colabo
rării cu alte organizații interna
ționale de tineret și mai ales cu 
Adunarea mondială a tineretului, 
Consiliul Jnternațional al tinere
tului sociajist, asociațiile tinerilor 
creștini și creștine, Adunarea in
ternaționali a tineretului musul
man și cu alte organizații inter
naționale de tineret.

Cel de-al IV-lea Congres, rea- 
firmindu-și sprijinul deplin față 
de principiite Cartei Organizației 
Națiunilor Unite. însărcinează Co
mitetul Executiv să continue efor
turile pentru sprijinirea măsurilor 
care interesează tineretul luate 

ude Consiliu! economic și social al 
G'.N.U. și de instituțiile Iul spe
cializate.

Cel de-al IV-lea Congres consi
deră că sarcini principale de vii
tor ale F.M.T.D. sint: lupta pen
tru menținerea păcii, împotriva 
primejdiei războiului atomic, pen
tru securitate, dezarmare și coe
xistență pașnică, lupta împotriva 
colonialismului și pentru indepen
dența națională a popoarelor, in 
apărarea drepturilor și pentru sa
tisfacerea intereselor tineretului, 
pentru înfăptuirea năzuințelor ti
neretului in domeniul culturii, 
sportului și odihnei.

In scopul intensificării luptei 
împotriva primejdiei atomice, 
pentru securitate, dezarmare și 
pace, cel de-al IV-lea Congres al 
F.M.T.D. a aprobat apelul către 
tineret și către organizațiile sale 
pentru încetarea imediată a ex
periențelor cu arma termonu
cleară.

Congresul se ptonunță pentru 
cunoașterea reciprocă și prlete-

nia intre tineri și organizațiile 
din țările cu orinduiri sociale și 
economice diferite și cu organi
zațiile din diferite părți ale lu
mii.

Cel de-al IV-lea Congres al 
F.M.T.D. a subliniat succesul 
celui de-al VI-!ea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților 
pentru Pace și Prietenie, care 
este rezultatul eforturilor comu
ne a peste 1.000 de organizații 
care, impreună cu F.M.T.D.. au 
participat la pregătirea Festiva
lului, ceea ce constituie o nouă 
contribuție la cauza colaborării 
internaționale și a păcii.

Cel de-al IV-lea Congres În
sărcinează Comitetul 
să Înceapă tratative cu toate or
ganizațiile naționale și interna
ționale pentru a ajunge la un a* 
cord in legătură cu denumirea, 
caracterul și locul organizării 
celui de-al Vll-lea Festival Mon
dial al Tineretului.

Ținind seama de 
petrecute în 
cel de-al
F.M.T.D. a 
al F.M.T.D.

Cel de-al
F.M.T.D. adresează tuturor orga
nizațiilor dț tineret apelul de a 
dezvolta colaborarea frățească. 
Prin eforturi comune, se spune 
In rezoluție, vor ti obținute noi 
succese pe calea satisfacerii In
tereselor tineretului In numele 
prieteniei și păcii In întreaga lu
me.

Executiv

schlmbărlle 
mișcarea tineretului, 
IV-lea 
aprobat

Congres al 
noul statut

IV-lea Congres al

[Wri fi
PEKIN 25 (Agerpres). — După 

cum transmite China Nouă, la 
Țindao a avut loc o conferință 
consacrată muncii în rîndul mino- 
rităților, la care au participat 105 
deputați al Adunării reprezentan
ților populari din întreaga Chină, 
reprezentind 29 de naționalități 
ale țării.

La conferință a luat cuvîntul 
Ciu En-lal, premierul Consiliului 
de stat al R. P. Chineze.

BUDAPESTA. După cum trans
mite TASS, a fost dat publicită
ții comunicatul cu privire la tra
tativele privind încheierea între 
Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste și Republica Populară 
Ungară a convenției pentru re
glementarea problemei cetățeniei 
persoanelor cu dublă cetățenie și 
a convenției consulare.

VARȘOVIA. In zilele de 22 și 
23 august la Varșovia au avut loc 
tratative între delegațiile Uniunii 
Sovietice și Republicii Populare 
Polone cu privire la schimbul de 
studenți, aspiranți și persoane 
trimise pentru specializare știin
țifică.

GENEVA. La Geneva au sosit

delegațjile franceză și egipteană 
care vor duce tratative în legă
tură cu o serie de probleme inte- 
resînd cele două țări. Agențiile 
de presă subliniază că acesta 
este primul contact oficial dintre 
cele două țări de la agresiunea 
împotriva Egiptului și că tratati-

vele au loc la propunerea guver
nului francez.

VIENTIANE. După o criză de 
guvern care a durat două luni ți 
jumătate, Adunarea Națională a 
Laosului a investit pe Suvana 
Fuma ca prim ministru al noului 
guvern laoțian.

t
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Ziarele americane 
au aritat că persoan» 
incompetente dar po
sesoare de aceri fa
buloase sint numite 
in postul de amba
sador al S.U.A.

„De ce vă faceți griji, dom
nule profesor, căci tot voi 
moșteni de la tatăl meu 
50.000 de dolari șl voi putea 
deveni ambasador al Statelor 
Unite 1"

(Din „Junge Welt“)
V

n
BUDAPESTA (Agerpres). - 

In Ungaria crește pe zi ce trece 
mișcarea de protest împotriva ra
portului „Comitetului O.N.U. pen
tru Ungaria*'. In rezoluțiile adop
tate. la mitinguri și adunări, pre
cum și în telegramele adresate 
diferitelor instituții de stat și ob 
ștești, oamenii muncii au respins 
în unanimitate denaturările cu
prinse în acest raport care conține 
calomnii murdare la adresa Re
publicii Populate Ungare, a gu
vernului ei legal și la adresa po
porului ungar și cer ca așa-zisa 
„problemă ungară** să fie scoasă 
de pe ordinea de zi a Adunării 
Generale a O.N.U.

Participanții la mitingul tine
retului de la uzinele de aluminiu 
din înota au declarat că cei care

U.T.C. din Ungaria numără 160 000 de tineri
BUDAPESTA 25 (Agerpres). — 

în cadrul conferinței de presă care 
a avut loc la 24 august, Comitelui 
pe întreaga Ungarie al Uniunii ti
neretului comunist a informat pe 
reprezentanții presei despre activi
tatea Uniunii și despre pregătirile 
pentru conferința pe întreaga Un
garie a Uniunii, care va avea loc 
între 25 și 27 octombrie.

vor să discute evenimentele din 
Ungaria trebuie să asculte în pri
mul rînd părerea muncitorilor și 
țăranilor unguri, iar nu pe cei care 
turbă de furie acum împotriva 
Republicii Populare Ungare pen
tru că nu au reușit să-și îndepli
nească planurile de reinstaura- 
rea vechii orînduiri.

Muncitorii de la uzinele de lo
comotive și vagoane din Gycr 
scriu intr-o telegramă că protes
tează cu hotărire împotriva ra
portului calomnios al-„Comitetu
lui O.N.U. pentru Ungaria". Mun
citorii fabricii noastre, se spune 
în telegramă, sporesc lună de 
lună producția, dovedesc că spri
jină cu hotărîre partidul și gu
vernul.

Richard Nagy, membru al Co
mitetului organizatoric, a anunțat 
că în prezent UNIUNEA TINERE- 
TULUI COMUNIST NUMĂRA 
PESTE 5.000 DE ORGANIZAȚII 
DE BAZA DIN CARE FAC PAR- 
TE APROAPE 160.000 DE TI
NERI ȘI TINERE.

S. U. A. continuă uneltirile 
în Orientul Apropiat

ISTAMBUL 26. (Agerpres).— 
La 25 august, înainte de a pleca 
din Istambul in Spania regele 
Hussein al Iordaniei l-a primit 
în hotelul „Hikton" pe Loy Hen
derson subsecretar de stat ad
junct al S.U.A.

Potrivit relatărilor presei în 
cursul acestei convorbiri, la care 
au participat Warren ambasado
rul S.U.A. in Turcia și ambasa
dorul Iordaniei in Turcia, a fost 
discutată „situația critică" din 
Orientul Mijlociu care „s-a ivit 
in legătură cu ultimele eveni
mente din Siria. A fost discu
tată de asemenea problema in-

trării Iordaniei In pactul de la 
Bagdad".

La 25 august Loy Henderson 
a fost primit de asemenea de 
președintele Turciei Bayar. Zia
rele anunță că în cursul convor
birii la care au asistat primul 
ministru al Turciei Menderes și 
Waren, ambasadorul S.U.A. în 
Turcia, Henderson a expus „noua 
politică" a S.U.A. în Orientul 
Mijlociu.

BEIRUT. — Ziarul „Aș-Șark“ 
din Liban anunță că sub presiu
nea S.U.A. Iordania a consim
țit să se alăture la pactul de la 
Bagdad.Mari demonstrații în Iordania

DAMASC 26 (Agerpres).— Zia- cu brutalitate demonstrațiile și au 
rele anunță că muncitorii și func- ___...ționarii de la instituțiile publice ares at C,'1V* '’«ducători sin- 
din Iordania au declarat grevă, dicali.
La Aman au loc mari demon
strații.

Demonstranții au cerut înlătu
rarea regimului terorist din țară 
și au salutat popoarele Egiptului 
și Siriei și politica de eliberare 
dusă de aceste țări.

Poliția și armata au împrăștiat

peste hotare
EMISIUNE SPECIALA LA UN 
POST DE RADIO ELVEȚIAN

BERNA. Cu prilejul zilei de 23 
August, postul de radio elvețian 
Monte-Centeri a transmis o emi
siune specială intitulată: „As
pecte din Republica Populară Ro- 
mînă care își sărbătorește aniver. 
sarea eliberării". In cadrul emi
siunii au fost citite date infăți- 
șind realizările obținute in ultimii 
ani pe calea imbunătățirii con
tinui a nivelului de trai ți cul
tural al oamenilor muncii din Ro- 
minia de la orașe și sate.

O parte însemnată a progra
mului a fost consacrată sublinierii 
bogăției și frumuseții folclorului 
romînesc.

In emisiunea postului de radio 
elvețian au fost de asemenea 
scoase in evidență succesele re
purtate de cinematografia romi- 
nească la Festivalele cinemato
grafice internaționale de la Edin
burg, Damasc, Cannes.

res un bogat stand cu cărți 
publicații romtnești în limba 
mină și In limbi străine.

ARTICOLE IN PRESA 
FINLANDEZĂ

și 
ro-

Posturile de radio finlandeze au 
transmis o prezentare ți conferința 
academicianului Zaharia Stancu 
intitulată „Țăranul romîn de-a 
lungul veacurilor".

★

ADUNARE FESTIVA LA 
STOCKHOLM

ce-STOCKHOLM. Cu prilejul 
lei de-a 13-a aniversări a Elibe
rării Rominiei, în seara de 22 
august a avut loc In sala „Med- 
borghauset" din Stockholm o a- 
dunare festivă organizată de A- 
sociația de prietenie „Suedia-Ro- 
minia". In cadrul adunării au 
luat cuvintul H. Matthis, pre
ședintele Asociației și dr. John 
Takman, consilier in Consiliul 
orașului Stockholm care au vor
bit despre însemnătatea zilei de 
23 august și au subliniat succe. 
sele importante obținute in toate 
domeniile in Rominia după Eli
berare. A urmat un program ar
tistic alcătuit din cintece romi- 
nești, prezentat de corul Uniunii 
Muncitorilor din Suedia. In în
cheiere a fost prezentat filmul ro- 
minesc „Afacerea Protar", care a 
fost primit cu multă simpatie 
public.

SPECTACOL CU FILME

BASEL. Cu prilejul zilei de

de

BASEL. Cu prilejul zilei de 23 
August, organizația „Kultur und 
Volk" a prezentat în sala „Vilk- 
shaus" din Basel un spectacol cu 
filmele romînești „Grigorescu" și 
„Ciocîrlia". Spectacolul s-a bucu
rat de un deosebit succes. Publi
cul a vizitat apoi cu un viu inte-

Cinstirea memoriei eroilor căzuți
în războiul din 1877-1878

SOFIA. Duminică 25 august, la 
trecătoarea Șipka, pe locurile bă
tăliilor istorice din timpul războ
iului din 1877—1878, unde volun
tarii bulgari și armatele ruse și 
romine au înscris una din pagi
nile cele mai eroice ale războiu
lui de eliberare, a avut loc o 
grandioasă adunare populară.

Peste 300.000 de omeni ai muncii 
din întreaga Bulgarie s-au adu
nat aici pe muntele Șipka ca să 
cinstească memoria eroilor ce 
s-au jertfit pentru a scutura jugul 
otoman care timp de 500 de ani 
a apăsat greu asupra popoarelor 
din Balcani.

SPIONI AMERICANI CONDAMNAȚI
PEKIN 25 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția China Nouă, 
Tribunalul popular din provincia 
Liaonin a pronunțat sentința In 
procesul celor patru agenți ame- 
ricano-ciankaișiști, care au fost 
trimiși în această provincie în

pe viată, 
în China 
al S.U.A. 
ca probe

In unitate
stă forța tineretului

Vineri seara, sala Congresu
lui era în sărbătoare. Delegații, 
observatorii, invitații, sutele 
de tineri și tinere din capitala
Ucrainei, cu brațele încărcate 
de flori și cadouri, trăiau 
bucuria evenimentului care 
luase sfirșit : încheierea lucră
rilor celui de-al LV-lea Congres 
al F.M.T.D.

Zeci de minute în șir tinere
țea lumii scăldată in florile 
Kievului, își manifesta nestăvi
lită dorința de pace, de progres, 
de unitate în realizarea nă
zuințelor sale.

M-am străduit atunci să-mi 
fac loc, să stau de vorbă cu 
diferiți delegați pentru a le 
răpi cîteva minute în scopuri 
profesionale. N-a fost chip. 
Rindurile erau prea compacte. 
Și apoi, cine ar fi îndrăznit 
să oprească explozia aceea de 
optimism, de încredere în 
triumful vieții, a unei vieți tot 
mai luminoase, mai fericite, 
ferită de orice amenințări, de 
orice distrugeri.

A doua zi însă, timpul scurt 
care mai rămăsese pînă la ple' 
carea participanților la (.on- 
greș spre țările lor, l-am folo
sit din plin.

Pentru a avea rezultate cit 
mai rodnice, mi-am propus să 
folosesc interviul. Tema inter
viurilor luate a fost aceea a 
colaborării internaționale 
temă care de altfel a stat și în 
centrul lucrărilor Congresului. 
Am avut cinci interlocutori de 
diverse orientări și din diferite 
regiuni ale lumii.

La întrebarea : Ce ne puteți 
spune despre importanța cola
borării internaționa’e in an
samblu și mai ales în ceea ce 
privește tineretul ? — Iată ce 
au răspuns:

EMO EGOLI — secretar 
general al Tineretului Socia
list Italian:

Nu există nici o Îndoială 
că astăzi popoarele tind spre 
cooperare. E adevărat că for
țele diversiunii și războiului 
sînt active, dar acțiunile lor 
pot fi lichidate prin voința 
mereu trează a bărbaților, fe
meilor și tinerilor din lume. 
Intr-un climat de pace, cola
borarea între state, guverne și 
popoare nu e numai un lucru 
posibil dar și obligatoriu.

Pentru tineret mai ales, în
tîlnirile și colaborarea sînt 
cerute de viață, de necesitățile 
interne de dezvoltare ale a- 
cestuia. Un popor sau un stat 
care fuge de colaborare și în
tîlniri nu-și va putea forma un 
tineret sănătos, dinamic 
creator.

MOHAMED KHATTAL 
Uniunea Tineretului din 
ban :

Se înțelege de la sine 
colaborarea internațională 
este una din pietrele unghiu
lare în lupta popoarelor pen
tru independență și pace îm
potriva imperialismului. Coo
perarea internațională a fost 
unul din principalii factori 
care au determinat eșecul im
perialiștilor în agresiunea săl
batică împotriva Egiptului. 
Tocmai forțele colaborării, li
bertății și păcii i-au obligat 
pe agresori să se retragă.

CHINTAMONI PANIGRA- 
HI — (Federația Democrată • 
a Tineretului Uriffa) membru 
al parlamentului indian:

Cooperarea care se dezvoltă 
între tinerii din țările 
asiatice este un factor 
tant care a apărut în 
ani. Această cooperare

și

Li-

că

afro- 
Impor- 
ultimii 
se in

tărește pe baza acțiunilor 
vînd drept țel ctștigarea ți 
pararea independenței nații 
nale: iar țările care au obți
nut independenta, pe baza îm
potrivirii față de grupările ți 
alianțele militare. Nu încape 
îndoială că, cele cinci mari 
principii privind coexistența 
pașnică pe baza ideilor stabi
lite la conferința de la Ban
dung — pancea sila — ajută 
la dezvoltarea solidarității ță
rilor afro-asiatice, chezășie a 
obținerii unor noi succese.

R. JAHE — observator din 
S.U.A.:

Consider că cooperarea ți 
activitatea reciprocă a organi
zațiilor va fi foarte eficientă 
în direcția rezolvării proble
melor ce stau în fața tineretu
lui.

VICTORIO MATORALES — 
Tineretul Comunist din Para
guay:

Considerăm că colaborarea 
internațională are o mare va
loare pentru ca tineretul orga
nizat în jurul unei Federații 
ca a noastră să poată să-și a- 
pere cu succes drepturile, pa
cea și prietenia între popoare.

Colaborarea ne va duce la 
o mai bună cunoaștere a cul
turii, experienței ți 
lor noastre.

★
A doua întrebare .

am pus-o interlocutorilor a 
fost : Acum, după încheierea 
Congresului nostru, ce ne pu
teți spune despre contribuția 
acestuia la întărirea cooperă
rii internaționale ?

La această întrebare unii 
dintre ei s-au referit și la ct- 
teva din acțiunile practice 
care s-ar putea lua în viitor

a-
;io-

realizări-

pe ''care

tn vederea unei rodnice cola
borări internaționale.

Iată răspunsurile lor :
EMO EGQLI
Simplul fapt că la cel de-al 

IV-lea Congres al F.M.T.D. 
s-au întîlnit tineri din diferite 
țări, de diferite rase și idei 
politico-religioase, constituie 
o mărturie că el a fost în mod 
neîndoielnic necesar. Aceasta 
însă nu e totul. Congresul a 
mai formulat în termeni noi 
problema colaborării între ti
neri. Atît raportul introductiv 
cît și intervențiile diferiților 
vorbitori au subliniat că 
F.M.T.D. își asumă o poziție 
mai dinamică și mai autono
mă în lume, ceea ce favorizea
ză cunoașterea și întîlnirile 
bilaterale că F.M.T.D. este 
gata să susțină și să particL 
pe la inițiativele altora fără 
temeri și rezerve. Congresul 
așa dar a ținut cont de schim
bările survenite în lume. Din 
acest motiv Congresul a dat 
de bună seamă, un serios im
puls dezvoltării colaborării 
internaționale.

Sînt de părere că pe viitor, 
pentru a obține o colaborare 
internațională fructuoasă, este 
necesar să se acorde o impor
tanță specială inițiativelor 
privind schimburile și cunoaș
terea reciprocă a tinerilor. 
Susțin mai ales necesitatea tu
rismului de masă, a schimbu
rilor de delegații reprezenta
tive, a organizării seminari- 
ilor pentru studierea diferite-■ 
lor probleme. Noi, tinerii so
cialiști italieni intenționăm să 
aducem o contribuție reală 
în această direcție.

MOHAMED KHATTAL
Fără îndoială, Congresul a 

jucat un rol foarte important 
în ceea ce privește colabora
rea internațională deoarece el 
a oferit participanților minu
nata ocazie de a se întîlni, de 
a se înțelege, de a schimba 
păreri necesare înțelegerii di
feritelor probleme. Inițiativele 
pe care și le propune Federa
ția noastră în vederea unei 
rodnice colaborări internațio
nale sînt foarte importante și

ajută mult la atingerea aces
tui țel. Vreau să subliniez însă 
că seminariile, întîlnirile și 
festivalurile pe scară regiona
lă vor servi in mare măsură 
scopului propus. Consider de 
aseipenea că vizitele periodice 
reciproce vor ajuta mult la 
cunoașterea adevărului lucru
rilor la fața locului.

CHINTAMONI PANIGRA- 
HI:

Cel de-al IV-lea Congres al 
F.M.T.D. s-a arătat conștient 
față de noile transformări 
survenite în lume. Programul 
adoptat de F.M.T.D. la cel 
de-al IV-lea Congres va avea 
rezultate deosebit de bune in 
satisfacerea aspirațiilor tine
retului din toate țările lumii. 
Noul statut al F.M.T.D. va 
ajuta la îndeplinirea sarcinii 
de a realiza cooperarea tine
retului pe scară națională și 
internațională. Nouă, tuturor, 
ne revine acum sarcina de 
cinste de a duce în toate ță
rile lumii mesajul celui de-al 
IV-lea Congres al F.M.T.D.

R. JAHE:
Schimbările petrecute tn 

statutul Federației oferă po
sibilitatea multor organizații 
să coopereze în mod fructuos 
cu F.M.T.D.

VICTORIO MATORALES:
Congresul constituie un e- 

veniment deosebit de impor
tant în viata tineretului. Con
gresul va contribui mult la 
cooperarea internațională, mai 
ales dacă se ține seama că 
la el au asistat reprezentanți 
ai Organizațiilor noi afiliate 
precum și mulți observatori. 
Credem că F.A1.T.D. trebuie 
să sprijine orice inițiativă de 
întîlnire a tinerilor pe profesii 
— artă, sport, studenți. Ea 
va trebui să promoveze de a- 
semenea întîlniri continentale 
în toți anii. Noi vom promova 
o largă cooperare cu țările 
Americii Latine. In ceea ce 
ne privește vom face totul 
pentru asigurarea succesului, 
pentru a contribui la întărirea 
colaborării internaționale a 
tineretului lumii'.

D. MIHAIL
Kiev, august 1957.

două grupuri în cursul anului 
1955.

Spionii au fost condamnați la 
pedepse variind între opt ani în
chisoare și închisoare 
Agenții au fost trimiși 
de serviciul de spionaj

In timpul procesului,
materiale au fost prezentate 
pistoale, arme albe, aparate de 
radio portative americane și alt 
echipament găsit asupra spionilor 
în momentul arestării lor.

Cele două grupuri de agenți au 
fost arestați de organele securită
ții publice cu ajutorul populației 
locale, după 48 de ore de la para- 
șutarea lor.

HELSINKI. Presa finlandeză a 
oglindit pe larg aniversarea elibe
rării Rominiei. Ziarul „Uusi Suo
mi" a publicat un articol privind 
dezvoltarea industriei petrolifere 
după cel de-al doilea război 
mondial.

Ziarul „Maakansa" a publicat 
cîteva articole despre dezvoltarea 
agriculturii în Rominia, iar ziarul 
„Suomen Sosialistdemocratti" a 
publicat articolul acad, romîn Pe- 
trovici despre origina limbii ro- 
mîne. Ziarul „Ny Tid" Intr-un ar
ticol intitulat „Dezvoltarea puter
nică a agriculturii în Rominia" 
prezintă aspecte din realizările 
agriculturii romîne. Ziarul „Kansan 
Uutiset" a publicat printre altele 
un articol intitulat „Romînia rea
lizează un grandios plan de elec
trificare". Articole despre Romînia 
au mai apărut și în alte ziare din 
capitală și provincie.

— Cu prilejul zilei 
ziarele „Borba“ și 
publicat articole

BELGRAD, 
de 23 August 
„Politika" au . 
redacționale consacrate celei de a 
13-a aniversări a eliberării Ro
miniei de sub Jugul fascist.

*
PARIS. - Cu 

nirii a 13 ani de 
Rominiei de sub 
ziarele franceze au 
cole și informații 
cestui eveniment, 
formation" înserează un articol 
consacrat dezvoltării industriei 
chimice romîne. Publicația „Etu
des Economiques" publică un 
studiu asupra anumitor aspecte 
ale corelației 
productivității 
lariilor.

R e c e p ț I
LA WASHINGTON. — In 

seara zilei de 23 august, ministrul
R. P.R. în S.U.A., Silviu Brucan, 
a oferit o recepție cu prilejul 
celei de-a 13-a aniversări a eli
berării Rominiei. La recepție au 
participat numeroase oficialități 
americane printre care Fred Jan- 
drey, secretar de stat adjunct, 
generalii Robert Show și John 
Davis din Ministerul Apărării al
S. U.A., precum și colonelul Hol-

★
LA BUENOS AIRES

La 23 august, la legația R.P.R. 
din capitala Argentinei a avut lac 
o recepție cu prilejul zilei națio
nale a Rominiei. Au asistat Alfonsi 
La/țererre, ministrul Afacerilor 
Externe al Argentinei, dr. Alberto 
Merrier, ministrul Agriculturii, 
Espinosa, subsecretarul de stat la 
Ministerul Educației și Justiției, 
Ricardo Baldrich, directorul de
partamentului pentru relații ex
terne din Ministerul Afacerilor Ex
terne, și alte oficialități argenti- 
niene A u asistat de asemenea 
șefii a numeroase misiuni diplo-

prilejul împli- 
ia eliberarea 

scist 
arti-

consacrate a- 
Ziarul „L’ln-

dintre creșterea 
muncii și a sa-

I
directorul secție!man Hover, _______ __

pentru legături externe din Mi
nisterul Apărării al S.U.A. Au 
mai fost de față reprezentanți 
ai corpului diplomatic, oameni 
de afaceri, intelectuali și ziariști.

Ziarele „Evening Star** și 
„Washington Post** au publicat 
ample relatări asupra recepției. 
Ziarele relevă faptul că recepția 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
deosebit de cordială.

★
matice acreditați la Buenos Aires, 
reprezentanți ai vieții culturale, 
deputați, oameni de afaceri, re
prezentanți ai artei, ziariști. Re
cepția care a fost televizată s-a 
desfășurat într-o atmosferă deosebit 
de cordiala, tn aceeași seară postul 
de radio și postul de televiziune 
din Buenos Aires au transmis dis
cursul ministrului R.P.R., tov. Du- 
mitriu. tn cadrul emisiunii spe
ciale închinată aniversării Romi
niei, postul de radio din Buenos 
Aires a transmis o jumătate de 
oră de muzică romînească.

La 23 August 1957, a încetat 
din viață generalul-maior Zănes
cu V. Ioan, comandant de divi
zie.

Generalul-maior Zănescu V. 
loan a fost printre primii ofițeri 
care s-au înrolat în rindurile di
viziei de voluntari „Tudor Vladi- 
mirescu-Debrețin**. In calitate de 
comandant de unitate în aceas
tă divizie, el a luat parte la ac
țiunile de luptă împotriva cotro
pitorilor hltleriștit dînd dovadă 
de curaj, vitejie și devotament 
față de patrie.

După dobîndirea victoriei a- 
supra hitleriștilor, general-maior 
Zănescu V. loan și-a continuat 
activitatea in cadrul armatei, a- 
ducînd un aport prețios în or
ganizarea și instruirea trupelor 
blindate de tancuri și mecanizate 
ale Armatei noastre Populare.

General-maior Zănescu V. loan 
a muncit cu dragoste și sîrguin- 
ță in diferite funcții pe care le-a 
îndeplinit. In anul 1945 a intrat 
in rindurile P.C.R. El s-a remar-

DIN PARTEA MINISTERULUI FORȚELOR ARMATE ALE R.P.R.
Ministerul Forțelor Armate ale generalul-maior Zănescu V. Ioan 

R.P.R. anunță cu durere că la și exprimă condoleanțe familiei 
23 August a.c. a încetat din viață acestuia.

FUNERALIILE GENERALULUI-MAIOR ZĂNESCU V. IOAN

Luni au avut loc funeraliile netele marșului funebru, a avut 
generalului-maior Zănescu V. loc ceremonia înhumării. S-au dat 
*oan’ apoi ultimele onoruri militare ge-

După mitingul de doliu, în su. neralului-maior Zănescu V. loan.

■ ■■ ■ i ■

cat ca un bun comandant, un 
talentat organizator, perseverent 
in muncă, un tovarăș apropiat 
de oameni, modest, bucurindu-se 
de stima și dragostea subordo
naților.

Ca o înaltă prețuire a merite
lor sale dobindite pe frontul an
tihitlerist și a rezultatelor rodni
ce obținute in instruirea șl edu
carea subordonaților, generaluiui- 
maior Zănescu V. loan i s-au a- 
cordat ordine și medalii romi- 
nești, sovietice și cehoslovace.

in persoana generalului-maior 
Zănescu V. loan, Forțele Armate 
ale R.P.R. au pierdut un bun co
mandant și șef, a cărui amintire 
va rămine neștearsă In conștiința 
acelora care l-au cunoscut șl a- 
preciat.

E. Bodnăraș, L. Sălăjan. 
D. Coliu. I. Teclu. I. Tu- 
toveanu, I. Gheorghe. M. 
Haupt. A. Floca, Al. Vasi- 
liu, N. Muică. St. Marcu, 
N. Cambrea, C. Sirbu, M. 
Ștefănescu, H. Șerbănes- 
cu. S. Florescu.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Comunicatul agenției TASS
MOSCOVA 26 (Agerpres). — 

In conformitate cu planul lucrări
lor de cercetări științifice, 
Uniunea Sovietică 
tuate cu succes 
rachetei balistice intercontinenta
le precum și explozii cu 
nucleară și termonucleară.

.in 
au fost efec- 

experimentările

arma

I
Zilele acestea a fost efectuată 

rachete balistice 
! cu mai multe 

mare rază de

lansarea unei r 
intercontinentale 
trepte cu foarte 
acțiune.

Experimentarea _____ _ _
efectuat cu succes, ea a confir
mat întru-totul justețea calcule
lor și a construcției. Zborul ra
chetei s-a efectuat la o înălțime 
foarte mare, neatinsă pină in 
prezent. Parcurgind intr-un timp 
scurt o distanța uriașă, racheta 
a căzut in regiunea fixată.

Rezultatele obținute arată că 
există posibilitatea lansării 
rachete in oricare parte a lumii. 
Rezolvarea problemei creării de 
rachete balistice intercontinenta
le va permite atingerea unor 
giuni îndepărtate fără să se 
curgă la aviația strategică 
care mijloacele moderne ale 
părării antiaeriene o fac astăzi 
vulnerabilă.

Ținind seama de uriașa contri
buție la dezvoltarea științei și 
de marea Însemnătate a acestei

rachetei s-a

de

re- 
re- 
P' 
a-
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realizări tehnico-științifice pentru 
întărirea capacității de apărare 
a statului sovietic, guvernul so
vietic a exprimat recunoștință nu
merosului colectiv de lucrători 
care au luat parte la proiectarea 
și construirea rachetelor balistice 
intercontinentale și a complexu
lui de instalații care asigură 
lansarea lor.

II
In ultimele zile în Uniunea 

Sovietică au fost efectuate o se
rie de explozii cu arma nucleară 
și termonucleară (cu hidrogen). 
In scopul asigurării securității 
populației, exploziile au fost e- 
fecluate la o mare înălțime. Ex
periențele s-au desfășurat cu suc
ces.

In legătură cu experiențele 
sus-menționate, agenția TASS 
este împuternicită să declare:

Timp de mulți ani. in Organi
zația Națiunilor Unite se dezbate 
fără nici un rezultat problema 
dezarmării, inclusiv problema in
terzicerii armei atomice și cu 
hidrogen și problema încetării 
experimentării ei.

Guvernul sovietic, aplicînd con
secvent politica păcii, a făcut 
nu o dată propuneri concrete cu 
privire la o reducere substanțială 
a forțelor armate și a armamen
telor statelor, cu privire la inter
zicerea armei atomice și cu hi
drogen, cu privire la încetarea

experimentării acestor tipuri de 
arme și cu privire la alte masuri 
legate de problema dezarmării. 
Dar din partea puterilor occiden
tale nu au fost intreprinse pină 
in prezent nici un fel de acțiuni 
concrete in domeniul dezarmării. 
Dimpotrivă, din partea lor se 
pun tot felul de piedici pe calea 
spre realizarea unor acorduri 
asupra acestei foarte importante 
probleme a zilelor noastre.

După cum se știe. Statele U- 
nite și partenerii lor nu numai 
că refuză interzicerea armei ato
mice și cu hidrogen, ci de fapt 
nici nu doresc să cadă de acord 
asupra interzicerii necondițio
nate și neintirzlate a experiențe
lor cu arma nucleară, efectuind 
In același timp cicluri de expe
riențe cu această armă.

Intimpinind o atitudine atit de 
vădit negativă din partea puteri
lor occidentale și în primul rind 
a S.U.A. față de o rezolvare po
zitivă a problemei dezarmării, gu
vernul sovietic este nevoit să ia 
toate măsurile necesare in scopul 
asigurării securității statului so
vietic.

Totodată, guvernul sovietic va 
continua să insiste pentru reali
zarea unul acord cu privire la 
încetarea experiențelor și interzi
cerea armei atomice, cu privire 

an- 
po- 
po-

ia problema dezarmării in 
samblu, in a cărei rezolvare 
zitivă sint interesate toate 
poarele lumii.
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