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Pentru creșterea influentei

în rîndul studenților
organizațiilor U. T. M.

Proletari din toate țările

Joi 19 septembrie 1957

(De la trimisul nos- 
seara zilei de 18 sep-

Această veste — expresie a po
liticii victorioase a partidului nos- 
stru Ia sate — umple de mîndrie 
pe toți oamenii muncii.

Atenția este
încordată. Mi- 

șccTirițe 
numai ochi 
urechi. Nu 

să piardă 
un cuvînt din 

învățătoarei lor.
Fotoreporterul a 

nea alăturată din clasa I~a 
a Școlii medii nr. 3 Ploești.

$
explicațiile

luat imagi-

AL 7-lEA MIM COOPEimiZAT
IN REGIUNEA GALAȚI

De la început aș vrea să sub
liniez că, creșterea influenței po
litice a organizațiilor U.T.M. din 
institutele superioare de învăță
mînt depinde, în primul rînd, de 
felul în care organizațiile noastre 
U.T.M., cadrele U.T.M., toți ute- 
miștii cunosc și înțeleg în mod 
profund caracterul pe care îl are 
organizația din care fac parte, 
scopul și sarcinile sale, de măsura 
în care fiecare utemist este antre
nat la lupta pentru aplicarea în 
viață a acestor sarcini puse în fața 
organizației noastre de către par
tid.

în Hotărîrea Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R. cu privire la acti
vitatea U.T.M., hotărîre adoptată 
în anul 1954, se subliniază cîteva 
sarcini principale care au fost va
labile nu numai în acea perioadă 
dar sînt valabile și în perioada 
actuală și vor fi valabile încă o 
bună perioadă de timp în munca 
noastră. în acest document de 
partid se subliniază printre al
tele necesitatea ca organizațiile 
J.T.M. din institutele superioare 

<Ie învățămînt să dezvolte în rîn
dul studenților răspunderea față 
de învățătură.

Munca organizațiilor U.TJH. 
din institutele superioare de învă- 

| țămînt sc apreciază nu după nu
mărul ședințelor, adunărilor, con
ferințelor, ci după rezultatele pe 
care în mod concret le obțin stu
denții la învățătură, după felul 
în care ei reușesc să se pregătea
scă în mod temeinic pentru acti
vitatea lor practică viitoare în pro
cesul de producție în diferite sec
toare ale economiei noastre națio
nale.

Mijlocul principal prin care tre
buie să dezvolte dragostea și in
teresul studenților pentru învăță
tură — a arătat în continuare 
tov. Virgil Trofin — nu este 
aceea de a pune în discuția ute
miștilor notele primite de stu
denți, de a transforma adunările 
generale într-un bilanț statistic al 
rezultatelor bune sau mai puțin 
bune pe care le obțin la învăță-

*) Text prescurtat.

Expunerea tov. VIRGIL TRO
FIN, prim secretar al C.C. al 
U.T.M. Ia seminarul cadrelor 
U.T.M. din institutele de în
vățămînt superior și ale aso

ciațiilor studen|ilor*)

tură studenții, ci în primul rînd, 
munca politică concretă desfășu
rată cu fiecare utemist, cu toți ute- 
miștii la un loc. De altfel se știe 
că Ia un moment dat adunările 
generale și așa-zisa evidențiere și 
critica nominală legate de rezulta
tele la învățătură au început să 
plictisească în așa măsură pe stu- 
den ți, au început să fie atît de ne- 
-t'xctive și neinteresante îneît 
unii au început să nu mai vină 
la adunările U.T.M.

în același document, Biroul Po
litic al C.C. al P.M.R. a atras a- 
tenția organizației noastre asupra 
faptului că organizațiile U.T.M. 
trebuie să se ocupe de organizarea 
în rîndul utemiștilor a studiului 
marxism-leninismului.

Nu putem spune că organizațiile 
U.T.M. din institutele superioare 
de învățămînt s-au ocupat și se 
ocupă în mod organizat de 
studierea marxism-leninismului, de 
propagarea lui în rîndul membri
lor organizației și al celorlalți stu- 
denți. A considera că este suficient 
ca marxîsm-leninismul să fie pre
dat la cursuri, să se țină seminarii, 
activitate care face parte din pro
cesul de învățămînt, înseamnă a 
gîndi într-un mod foarte îngust, 
greșit.

Tot în același document partidul 
a atras atenția organizației noastre 
asupra necesității de a organiza in
formarea permanentă a studenților, 
a masei de studenți asupra hotărîri- 
lor partidului, asupra evenimente
lor interne și internaționale, de a 
acorda o deosebită atenție comba
terii confuziilor ideologice care 
mai există printre studenți.

în continuare tov. V. Trofin s-a

Delegația guvernamentală siriană 
a părăsit

Miercuri dimineață a părăsit Ca. 
pitala îndreptîndu-se spre patrie, 
delegația guvernamentală siriană, 
în frunte cu dl. Hamed Khoja, 
ministrul Agriculturii, care ne-a 
vizitat tara.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost 
salutați de I. Cozma, ministrul 
Agriculturii și Silviculturii, Marcel 
Popescu, ministrul Comerțului, 
Marin Stancu și Bucur Șchiopu, 
adjunefi ai ministrului Agricul
turii Și Silviculturii, Gogu Radu
lescu, adjunct al ministrului Co
merțului, M. Ciobanu președin
tele Camerei de Comerț a R. P. 
Romîne, precum și de funcționari 
superiori din Ministerul Afaceri-

referit la felul cum au fost popu
larizate documentele importante 
ale partidului în rîndul studenților 
și cum trebuie făcut acest lucru 
în viitor.

Fără respectarea și îndeplinirea 
acestei sarcini de bază — a arătat 
tov. V. Trofin — nu se poate con
cepe existența unei organizații 
de bază U.T.M. Sarcina nu trebuie 
înțeleasă mecanic ; ca orice hota* 
rîre apărută să o prelucrăm în a- 
dunări generale, în ședințe. Tre
buie aici multă inițiativă din partea 
cadrelor U.T.M. ca să găsească for
me interesante, atractive de popu
larizare a documentelor de partid 
la nivelul grupelor, anilor, facul
tăților și institutelor.

în legătură cu fiecare hotărîre 
de partid — a continuat vorbi
torul — este 
cînd se trece la organizarea stu
dierii ei, la înarmarea utemiști
lor cu înțelegerea profundă a pro
blemelor pe care le ridică hotărî- 
rea să se discute care poate fi 
contribuția concretă a studenților 
la îndeplinirea hotărîrilor.

Una din formele importante de 
muncă folosite de organizațiile 
U.T.M. pentru înarmarea utemiș
tilor și a studenților cu cunoaște
rea politicii partidului nostru, a 
hotărîrilor sale, cu cunoașterea 
evenimentelor interne și interna
ționale o constituie informarea 
politică. In această privință există 
în ultimul timp o experiență po
zitivă pe care va trebui să o ge
neralizăm și să o folosim mai 
mult în activitatea noastră.

Informarea politică a studenților 
trebuie să se facă lunar și să fie or
ganizată de către organizațiile de 
bază U.T.M. pe ani de studii cu 
ajutorul organizației de partid, so- 
licitînd sprijinul direct al cadrelor 
didactice de la catedrele de științe 
sociale, al unor tovarăși din apara
tul de partid, U.T.M. și de stat.

Biroul C.C. al U.T.M. — a con
tinuat vorbitorul — analizînd fap
tul că învățămîntul politic U.T.M. 
în institutele superioare de învăță
mînt a fost desființat la un moment 
dat fără a fi înlocuit cu nimic, 
ceea ce a avut un rezultat 
gativ în 
hotărît <
an

necesar ca atunci

i rîndul utemiștilor 
ca, începînd 

universitar

Siriei într-o convorbire cu un re
dactor al Agenției .Agerpres" a 
împărtășit unele impresii din tim
pul vizitei delegației în țara noa
stră.

— E prima mea vizită tn Ro- 
mtnia — a declarat dl. Hamed 
Khoja... Delegația noastră vine de 
la Moscova unde am fost invitați 
să vizităm Expoziția agricolă 
unională. Noi considerăm Romi- 
nia o prietenă bună, apropiată, a 
Siriei, iar prietenia dintre popoa
rele noastre, o prietenie durabilă.

Dl. Hamed Khoja a vorbit de 
asemenea despre posibilitățile e- 
xistente de lărgire conosiderabilă 
a schimbului de mărfuri dintre 

„r____ ............ ......... ........... Rominia și Siria. „Participarea
lor Externe, și Ministerul Comer- Romtniei la expoziția de la Da
tului. mase — a subliniat d-sa — va

înainte de plecare, dl. Hamed contribui la adîncirea legăturilor 
Khoja, ministrul Agriculturii al comerciale dintre țările noastre".
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De curînd a intrat în producție o linie tehnologică exterioară 
construită după tipul ceramiștilor bulgari. Noua linie tehnolo
gică a dus la creșterea capacității de producție a fabricii cu 
25 la sută și la reducerea prețului de cost. De asemenea se 
vor realiza economii de 1.300.000 lei.
In fotografie: Aspect de la linia tehnologică de fabricare 

a cărămizilor de la fabrica din Roman.

GALAȚI 
tru). — In 
tembrie s-a încheiat cooperativiza
rea complectă a raionului Berești, 
din regiunea Galați. Este al 7-lea 
raion din această regiune în care 
țăranii muncitori — cele 9691 de 
familii — au pășit pe calea bel
șugului. Ultimile familii de ță
rani muncitori din comunele Vă- 
denl, Cavadinești și Gănești care 
s-au convins de avantajele lu
crării în comun a pămîntului, au 
făcut cereri încadrîndu-se în cele 
22 de gospodării agricole colecti
ve cu o suprafață de 5914 ha. și 
in cele 84 întovărășiri agricole cu 
suprafața de 23.786 ha.

Numai în perioada de la 3—17 
septembrie a.c. în G.A.C. și înto
vărășiri au intrat peste 1100 fa
milii de țărani muncitori. Acest 
succes este urmarea firească a 
faptului că în comunele și satele 
acestui raion s-a desfășurat o 
vie muncă politică de masă la 
care au participat un mare număr 
de membri de partid, activiști din 
aparatul de stat, colectiviști, în
tovărășiți, tineri și femei.

Condiții tot mai bune 
pentru mineri

La carierele de zi de lignit de 
la Rovinari, vin să se angajeze 
noi muncitori. Numai anul acesta 
au venit în exploatare 400 de per
soane printre care se află și 25 
de absolvenți ai școlilor profesio
nale de ucenici. Alături de mun
citori cu experiență, care au lu
crat în diferite exploatări carbo
nifere cum sînt: Roman Popescu, 
Toma Drăgan, fon Ciocan și Du
mitru Pricolici, noii angajați lu
crează cu spor. In luna august la 
Rovinari s-a extras o cantitate de 
iignit de 10 ori mai mare decît 
în luna ianuarie 1957.

O dată cu producția de lignit 
au crescut și cîștigurile celor care 
lucrează la Rovinari. Numeroși 
mineri încasează în fiecare lună 
1.800—2.000 lei. Printre aceștia 
sînt escavatoriștii Aurel Ciobă
nel, Marin Danciu, maistrul Ro
mulus Goșa, minerii Ion Bărboi 
și Constantin Trufelea.

Se îmbunătățesc continuu și 
condițiile de viață ale minerilor. 
Numai în cursul acestui an s-au 
construit 14 apartamente, un că
min pentru 320 de persoane, un 
dispensar, iar peste cîteva zile se 
va termina construcția unui club 
și a unei băi.

GREIERELE și FURNICA
IN PRAGUL IERNII
A venit toamna. In aceste zile se 

văd pretutindeni pregătiri în vede
rea întîmpinăril fără emoții a in
temperiilor viitorului sezon. Se 
vede pe fața gospodarului care-și 
orinduiește cu grijă lemnele in 
pivniță, se citește in gesturile cu 
care gospodinele Își aleg la piață 
legume și zarzavaturi pentru iarnă, 
se simte in ochii prichindelului 
care pășește cu tatăl de mină pra
gul librăriilor pentru a-și alege 
cel mai frumos ghiozdan.

Cum se fac simțite primele 
semne ale toamnei față de tinerii 
muncitori care locuiesc în cămine?

Am vizitat de curînd cîteva în
treprinderi din Capitală pentru a 
răspunde la aceste întrebări.

Cu acest prilej am constatat că 
în multe întreprinderi, conducerile 
administrative și comitetele U.T.M. 
au luat măsuri, pe baza unor pla
nuri concrete de aprovizionare, de 
reparații, de revizuire a instalații
lor, a acoperișurilor, de înlocuire a 
geamurilor sparte etc. Altele — 
au de luat exemplu.

Vara-sanie...
Ți-e mai mare dragul să intri tn 

pavilionul în care locuiesc tinerii 
de la uzinele „Republica" din Ca
pitală: De cum te apropii de el 
îți dai seama că aci ai de a face 
cu buni gospodari, cu oameni 
care știu să-și organizeze și pro
ducția și viața. Curățenia și ordi
nea domnesc pre
tutindeni. Organi
zația U.T.M. s-a o- 
cupat aici de con
stituirea unui corni, 
tet de cămin care 
a început în cola
borare cu admini
strația căminului, 
reparațiile necesare. 
Astfel pregătirile 
de toamnă au în
ceput aici cu mult 
înainte, 
timpul 
reparat acoperișul 
și s-au revizuit in
stalațiile. La spă
lător au fost con
fecționate grătare, 
iar masa din bucă
tărie a fost îmbră-

Cum se ocupă unele 
orițanizatiii ale U.T.M. 

de pregătirea pentru 
iarnă a căminelor tinerilpr 

muncitori
cu tablă. Deoarece nu per- 
deocamdată amenajarea unui

club, camerele au fost dotate cu 
cite o masă de șah. In perspectivă 
se află și amenajarea unei biblio
teci. Pînă în luna noiembrie vor 
fi revizuite și reparate ușile 
ferestrele, zugrăvită bucătăria 
spălătorul. Așa, da I

Afară frumos — 
înăuntru găunos

Călătorind cu tramvaiul pe bu
levardul Muncii, îți rămîne înti
părită pe retină 
blocuri de un alb imaculat. Aici 
locuiesc, pe Ungă muncitorii fa
miliști, șl tineri de la uzinele „23 
August".

înfățișarea exterioară a blocu
lui în care locuiesc tinerii contras
tează, din păcate, cu interiorul. 
Și asta nu pentru că în interior 
nu s-ar fi dat de către construc
tori atenția cuvenită amenajării. 
Nu. Aici se pare însă că azi dis
ciplina nu-i la ea acasă. Camerele 
sînt prost întreținute. Curățenia 
lasă mult de dorit.

Și
Șl

silueta unor

încă din 
verii s-a

revizuit in-

Zilele minunate

ale Festivalului
Ziarul nostru a scris despre a- 

ceasta mai de mult, dar nu s-a 
luat nici o măsură. Pregătirile de 
iarnă merg anevoios. Obloanele 
la multe ferestre lipsesc cu desă
vârșire, iar mare parte din cele 
existente s-au defectat din lipsa 
de cîrlige. Instalațiile sanitare 
sînt și ele defecte.

Comitetul U.T.M. de la uzinele 
„23 August" ar trebui să se preo
cupe într-o măsură mai mare de 
organizarea vieții în cămin, de e- 
ducarea tinerilor care locuiesc aici 
în spiritul disciplinei și al păs
trării avutului obștesc, de pregă
tirea pentru iarnă la cămin.

Fierar fără ciocan
Tovarășul Gh. Pătrașcu, locții

tor al secretarului comitetului or
ganizației de bază U.T.M. de la 
uzinele „Semănătoarea", a rămas 
descumpănit.

— Despre pregătirile de iarnă 
ale căminelor de tineret? Noi 
n-avem tineri care locuiesc în că
min. Să vedem, poate altcineva 
cunoaște această problemă.

Și tovarășul Pătrașcu a ieșit 
din sediul organizației, pentru a 
se informa. După scurt timp a re
venit.

— Nu știe nimeni de problema 
căminelor. Poate numai tovarășii

C. MNCILĂ.
(Continuare în pag. 3-a)

Tîmplarul: — Ști pe cineva care ne poate 
repara geamurile ?...

Lăcătușul: — De altfel, ar trebui ca cineva 
să repare și broaștele 1

actualele cercetări romînești
despre

Răsfoiesc dosarul cu corespondente al Institutului de Fizici al 
Academiei R.P.R. Zeci de plicuri purtind sigiliile poștale a zeci 
de țări mărturisesc o vie activitate.

Biroul Conferinței Internationale de acustică care a avut ioc 
la inceputul lui septembrie la Dresda anunță comunicările pe 
care la vor face cîțiva cercetători romlni.

O mare tipogratie londoneză trimite spre verificare acad. Eug. 
Bădărău șpaltele unei comunicări (inute in urmă cu un an la 
„Spectroscopy Colloquium” care a avut loc la Amsterdam. O re
vistă berlineză trimite prof. Mircea Herovanu textul lucrării sale 
publicate la Berlin. Prof. Engel de la Universitatea din Oxford 
comunică acad. Eug. Bădărău că a primit ultima sa lucrare in 
legătură cu „Fizica descărcărilor în gaze“. Universitatea din 
Utrecht anunță conducerea Institutului de Fizică din București 
că studiază una din problemele prezentate de acad. Eug. Bă
dărău la un congres al spectroscopiștilor.

A sosit de curînd Ia Institut o renumită lucrare de fizică 
„Encyiclopedie of physics" In care sînt consemnate cîteva din 
realizările obținute de cercetătorii romlni..

Prospectul recentului congres de la Torino consemnează fap
tul că vor fi prezentate 7 comunicări ale cercetătorilor romlni 
(englezii prezintă in total 8 comunicări). Această expunere sem- 
niticativă ar mai putea fi mult continuată.

Mărturii ale aprecierii deosebite cu care savanțil străinătății 
privesc cercetările romînești în domeniul fizicii, ne dovedesc în 
același timp ritmul intens, rodnicia studiilor celor cîțiva zeci de 
cercetători ce se străduiec zi de zi în laboratoare, biblioteci să 
dea de capăt numeroaselor probleme pe care le ridică fizica 
contemporană.

Continuînd seria de articole fn care vă prezentăm actualele 
realizări din diverse compartimente ale cercetărilor științifice 
ne-am adresat acad. prof. EUG. 
tului de fizică din București, cu 
cîteva din întrebările noastre.

BiADARAU, directorul Institu- 
rugămintea de a răspunde la

— întrunirea tinerilor 
din lași —

Marți după-amiază, în sala ci
nematografului „Ilie Pintilie" 
peste 1.000 tineri și tinere din 
orașul Iași s-au întrunit pentru 
a asculta impresii ale unor par
ticipant le Festivalul Mondial al 
Tineretului și Studenților de la 
Moscova.

In prezidiul adunării a luat 
loc un grup de participant la 
Festival în frunte cu tov. Virgil 
Trofin, prim-secretar al C.C. al 
U.T.M., conducătorul delegației 
tineretului romîn la Festivalul de 
la Moscova. Tovarășii Nicolae 
Bîrlădeanu, medic din Vaslui, 
Artemiza Botnaru, fiică de țăran 
întovărășit din raionul Tg. Fru
mos, au vorbit despre zilele mi
nunate ale Festivalului de h 
Moscova. In încheierea adunării 
tov. Virgil Trofin prim-secretar 
al C.C. al U.T.M. a relevat con
tribuția adusă de delegația ti
neretului romîn la reușita Festi
valului Mondial de la Moscova.

(Agerpres)

— Ne-ar interesa în primul 
rînd, tovarășe profesor, să ne 
spuneți cîteva cuvinte despre 
principalele probleme ce stau 
în prezent în fața cercetători
lor fizicii.

— Pentru fizica contempo
rană, cercetările esențiale sînt 
cele din domeniul energiei nu
cleare, cercetări ce deschid 
nebănuite perspective în dez
voltarea multor altor ramuri 
științifice. Ele preocupă deo
potrivă pe cercetătorii străini

cît și pe cercetătorii noștri. 
După cite știți problemele 
energiei atomice sînt studiate 
în țara noastră la Centrul de 
cercetări nucleare.

în cadrul institutului de fi
zică noi ne preocupăm de pro
blemele fizicii nenucleare care 
chiar dacă nu ating importanța 
fizicii nucleare deschid totuși 
vaste posibilități de studiu, mă
rețe perspective în lupta pen
tru progresul tehnicii.

Aș vrea să vă amintesc nu-

IN FIZICA
mai faptul că cercetările in 
domeniul semiconductorilor, 
spectroscopiei, și descărcărilor 
electrice în gaze (gaze ioni
zate) se situează 
tuală printre cele 
nante probleme ce preocupă ne- 
numărați fizicieni tocmai prin 
marile posibilități de aplicație.

— Vreți să enunțați pe 
scurt care este importanța 
practică a acestor cercetări ?

— Semiconductorii, o mă
reață descoperire a contempo
raneității, vin să revoluționeze 
industria, automatizarea. Spec
troscopia și în special spectros
copia aplicată ne dă posibili
tatea să controlăm calitatea 
produselor, să găsim noi meto
de tehnologice. în luna viitoare 
vom organiza o conferință pe 
țară de spectroscopie aplicată, 
conferință care a găsit un larg 
ecou în rîndurile petrăliștilor, 
metalurgiștilor noștri. Iar în 
ceea ce privește descărcările 
electrice vă pot spune că ele 
servesc, printre altele, la :

multe aplicații practice (tu
buri fluorescente, aparate io
nice și electronice),

cunoașterea mai intensă 
structurii atomului,

construirea unor relee spe
ciale,

în studiul ionosferei.
— Am vrea acum să ne enu- 

merați cîteva din principalele 
realizări obținute de cercetăto
rii Institutului de fizică atît în

la ora ae- 
mai pasio-

a

citdomeniile mai stu amintite 
și în domeniile — dacă pot sa 
le spun clasice — acustică, op
tică, căldură.

— în privința semiconductor 
rilor studiile noastre sînt de-a- 
bia la început. Cu alt prilej 
poate voi avea posibilitatea să 
vă comunic mai multe. în spec
troscopie fizicienii noștri au lu
crat mult în difuzia luminii, 
în analiza spectrului infraroșu 
care permite să se stabilească 
structura moleculelor. Studiile 
și cercetările în domeniul fluo- 
rescenței au dat posibilitate 
prof. Lucatu să stabilească o 
nouă teorie cu privire la ex- 
ticția fluorescenței. Studiul 
descărcărilor în gaze, servește 
cercetătorilor noștri pentru lă
murirea structurii ioriosferei ca 
și a mecanismului unor tipuri 
de descărcare folosite fie în 
iluminat fie ca izvor spectro
scopic.

Aș vrea să vă amintesc. în 
continuare de cercetările noas
tre în domeniul geofizicei care 
sînt depsebit de interesante' Se 
întocmește de pildă în prezent 
„Harta magnetică a Transilva
niei" care are o mare impor
tanță în prospecțiunile geolo
gice. în colectivul de meteoro
logie cîțiva cercetători sub

I. SAVA

Opinia pablicâ 
și presa mondială 

comentează 
cu viu interes 

mesajul adresat de președintele Consiliului de 
miniștri al R.P.R. șefilor de guverne ai Albaniei,

Bulgariei, Greciei, Iugoslaviei și Turciei
AGERPRES transmite: Opinia 

publică, cercurile politice Și presa 
din țările balcanice continuă să 
comenteze cu viu interes mesajul 
adresat de președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne șefilor de guverne 
ai Albaniei, Bulgariei, Greciei, Iu- 
goslaviei și Turciei.

In așteptarea unui răspuns ofi
cial al guvernului grec, presa 
greacă continuă să se ocupe pe 
larg de propunerile cuprinse în 
mesajul tovarășului Chivu Stoica. 
„Din cercuri competente s-a decla
rat —- scrie ziarul „Vima" — că 
guvernul grec va studia scrisoa
rea premierului romîn, va exami
na toate datele internaționale, ac
tuale și situația relațiilor cu fie
care stat balcanic în parte, dînd 
la. timp răspunsul cuvenit fără 
prejudecăți ideologice dar în ca
drul intereselor sale".
■ Intr-un comentariu semnat de 
Manolis Glezos, ziarul „Avghi" 
salutînd inițiativa guvernului Re
publicii Populare Romîne, scrie : 
„Propunerea guvernului i 
deschide perspectiva unei destin
deri în Balcani care va aduce pa
cea și ne va ține departe de răz
boiul rece și de consecințele sale. 
Există momente critice în istoria 
popoarelor cînd un singur da sau 
nu hotărăște soarta lor. Intr-un 
asemenea moment ne aflăm acum. 
Ni se dă prilejul de a ne bucura, 
de a ne bucura de pace cu vecinii 
noștri, de a ne consacra progre
sului și fericirii. Cine va Îndrăzni 
să spună nu in fața păcii ?.
i în editorialul său, ziarul „Eleft., 
heria" scrie„Demersul romîn 
constituie încununarea unei serii 
de acțiuni efectuate de la începu
tul acestui an de către unele țări 
balcanice, în scopul îmbunătățirii 
relațiilor 
turi mai 
state".

Ziarul 
de asemenea declarațiile fostului 
ministru Leon Makas, care își ex
primă surprinderea că unele 
cercuri din Atena au caracterizat 
propunerea romînă drept specta
culoasă și avînd un scop de pro
pagandă. Autorul propune ca gu
vernul grec să se consulte cu gu
vernul de la Belgrad „pentru a 
hotărî în comun asupra atitudinii

și realizării unei legă- 
strînse între aceste

.Eleftheria" reproduce

față de inițiativa luată de ro- 
mîni“.

„Semnalez datoria noastră na
țională, spune Leon Makas, de a 
nu trece cu vederea puternica vo
ință a întregului popor grec de a 
trăi in pace, in condițiuni normale 
și de colaborare rodnică cu toate 
popoarele vecine".

Ziarul „Ethnos" 
tie specială pentru 
sațul președintelui 
Miniștri al R.P.R. ____ ___ __
bliniază că propunerile cuprinse 
in mesaj „au provocat un viu 
interes national".

Intr-o corespondentă specială 
din Londra publicată de ziarul 
grec „Ta Nes“ silit analizate re
lațiile actuale dintre țările balca
nice, scoțîndu-se în evidentă că 
există perspectivele „unei mai 
strînse colaborări economice între 
aceste țări și ale unei oarecari 
dezvoltări în viitor a relațiilor po. 
litice. Guvernele de la Atena și 
Ankara — continuă ziarul „Ta 
Nea“ — vor saluta principiile ge- 

romîn nerale ale propunerii romîne și 
se vor declara dispuse pentru 
promovarea păcii și colaborării în 
Balcani".

într-un articol din „Messageres 
d’Athenes", care se ocupă df* me
sajul tovarășului Chfvu Stoica se 
scrie între altele: „In Balcani cli
matul s-a destins în mod cert și 
toate țările se străduiesc să sta
bilească o colaborare pașnică. în 
ce o privește, Grecia a dezvoltat 
mult relațiile sale cu democra
țiile populare și privește favorabil 
normalizarea raporturilor sale cu 
Albania".

Deși își exprimă unele îndoieli, 
autorul articolului declară totuși : 
„Totul pare a indica o voință co
mună de a crea un climat cu ade
vărat de pace care să promită o 
colaborare fructuoasă. Propunerea 
romînească a venit la timp șl a- 
ceastă conferință interbalcanică ar 
trebui in mod normal să concreti
zeze această bunăvoință comu
nă".

Concomitent cu aceste reacții 
pozitive, în unele ziare grecești 
ca de pildă „Vradini", „Atninaiki" 
se fac pronosticuri sceptice și ne
gativiste cu privire la răspunsul

(Continuare In pag. 4-a)

a scos o edi- 
a anunța me- 
Consiliului de 
Acest ziar su-



Activitatea politico - educativa,
FACTOR ESENȚIAL IN FORMAREA TINEREI GENERAȚII DE INTELECTUALI

Curlnd, sălile de curs și laboratoarele 
facultăților din toate centrele universitare 
vor fremăta de zgomotul studenților veniți din 
toate colțurile țării. Va încape o nouă etapă în 
marea bătălie pentru pregătirea și formarea noilor 
cadre de specialiști necesare economiei și 
culturii naționale. Lupta aceasta insă trebuie pre
gătită din timp sub toate laturile, sub toate as
pectele. lată de ce zilele trecute, a avut loc la 
București un seminar cu cadrele U.T.M. din in- 
vățămintul superior și ale asociațiilor studenților, 
organizat de C.C. al U.T.M. și comitetul executiv 
al U.A.S.R., unde pe baza dezbaterilor activității 
desfășurate in cursul anului trecut care au durat 
patru ziie au fost stabilite măsurile necesare pen
tru Îmbunătățirea activității viitoare a orga
nizațiilor U.T.M. și a asociațiilor studențești.

în fața reprezentanților centrelor universi
tare s-au susținut următoarele referate: „For
mele și metodele de muncă folosite de Co
mitetul orășenesc U.T.M.-Cluj pentru activizarea 
organizațiilor de bază și a utemiștilor din fa
cultăți".

„Formele și metodele de muncă folosite de 
U.A.S. București în organizarea muncii cultural- 
sportive a studenților".

„Cum a aplicat în viată Comitetul orășenesc 
U.T.M Timișoara instrucțiunile C.C. al U.T M cu 
privire la organizarea vacanței de vară".

„Cum a aplicat în viată Uniunea Asociațiilor 
Studențești din centrul universitar Iași măsurile 
reeșite din documentele conferinței pe țară a Aso
ciațiilor studenților".

Pe marginea acestor referate, care au sinteti
zai experiența muncii desfășurată în anul trecut, 
au luat cuvîntul numeroși participant, care au 
dezbătut interesante probleme pentru activitatea
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în rîndurile studenților. S-au discutat metodele 
bune folosite, s-au făcut propuneri, s-au criticat 
practicile dăunătoare în activitatea organizației 
U.T.M. și asociațiilor studenților.

In cadrul seminarului, tovarășul VIRGJL TRO
FIN. prim secretar al C.C. al U.T.M. a vorbit 
„Despre formele și metodele de muncă ale orga 
nizațiilor de bază U.T.M. pentru a crește in
fluența lor politică în rîndurik studenților Cum 
trebuie să se realizeze îndrumarea de zi cu zi 
a ?sociatiilor studenților de către organizațiile 
U.T.M pentru ca acestea să-și aducă contribu
ția necesară la educația comunistă a studen
ților**.

In ultima zi a seminarului participanții au 
ascultat cu viu Interes expunerea tov. LEONTE 
RAUTU, membru supleant al Biroului Politic al 
C.C. ai P.M.R. despre „Problemele actuale ale 
muncii ideologice a partidului".

La seminar a mai vorbit tov. CONSTANTIN § 
NICUȚA, adjunct al ministrului Invăfămînului și 5 
Culturii despre ^Sarcinile ce reies din Holărîrea 8 
C.C. al P.M.R. și Consiliului de Miniștri cu pri- | 
vire la îmbunătățirea învățămîntului superior", g 

în încheierea lucrărilor seminarului a fost pre- 8 
zental planul de măsuri al Ministerului învăță- ț 
mîntului și Culturii, Comitetului Central al U.T.M. g 
și al U.A.S.R. privind desfășurarea muncii poli- 8 
tico-educative in rîndul studenților în noul an 8 
universitar.

în pagina de astăzi vom prezenta pe scurt cl- 8 
titorilor noștri cîteva din problemele dezbătute 8 
în cadrul seminarului, cîteva din concluziile care | 
au fost trase in vederea continuei îmbunătățiri 8 
a activității pe care o desfășoară organizațiile 8 
U.T.M. și Asociațiile studenților în rîndurile ti* g 
neretuiui nostru studios. 8

8 
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Pentru creșterea influenței organizației U.T.M
XXXXXSXXXXXXXXSX l li. rindul studenților =s

Cum am lichidat formalismul
ȘI SUPERFICIALITATEA

Vorbind despre formele și meto
dele de muncă folosite de Comite
tul orășenesc U.T.M., pentru ac
tivizarea organizațiilor U.T.M. și 
a utemiștilor din învățământul su
perior, tov. Marian Pavel, din 
centrul universitar Cluj, arată că 
în prima parte a anului universi
tar, datorită unor metode greșite în 
activitatea organizațiilor U.T.M., 
s-au manifestat serioase lipsuri. A- 
ceasta a determinat scăderea puterii 
de mobilizare a utemiștilor la ac
țiunile întreprinse de organizațiile 
U.T.M. Unele comitete ale organi
zațiilor de bază U.T.M. (că cele de 
la Universitatea „V. Babeș**, Insti
tutul politehnic), neavînd o expe
riență vastă de muncă, lipsindu-le 
inițiativa, nu au reușit să desprindă 
problemele esențiale ale muncii 
U.TM., s-au pierdut în acțiuni 
mărunte cu efect scăzut asupra 
masei de utemiști. Din această 
cauză, munca la nivelul unor ani 
și facultăți se desfășura în mod 
șablon și haotic.

Referatul a arătat în continuare 
că inactivitatea unor organe 
U.T.M. s-a datorat în mare mă
sură și unor metode greșite de 
muncă a comitetului orășenesc 
U.T.M. cu comitetele organizații
lor de bază. Săptămînal se organi
zau ședințe 
lor U.T.M. 
blemele în 
neral.

începînd 
nului universitar trecut, comitetul 
orășenesc U.T.M. Cluj a reușit 
să-și îmbunătățească munca cu stu
denții, să folosească unele forme 
și metode care au dus în mare 
măsură, la activizarea organelor 
de conducere U.T.M. și a unui în
semnat număr de utemiști.

Măsurile organizatorice au fost 
susținute de o seamă de acțiuni 
politice^ care au dus la creșterea 
combativității utemiștilor față de 
lipsuri. în numeroase organizații 
U.T.M. ale Universității „V.Babeș**, 
Institutul de arte plastice și 
I.M.F. s-au organizat expuneri a- 
supra caracterului revoluționar al 
organizației U.T.M., la care 
fost invitați să vorbească vechi 
tiviști ai organizației noastre, 
tiviști din aparatul de stat, 
partid și foști ilegaliști.

Comitetul orășenesc U.T.M. _ 
acordat o mai mare atenție lup
tei împotriva formalismului și a 
superficialității. Aceasta a avut ca 
prim rezultat o îmbunătățire a le
găturii comitetelor U.T.M. cu 
masa de studenți, și o cunoaștere 
concretă a problemelor ce fră

— Despre metodele și for
mele de muncă ale organi
zațiilor U.T.M. din Cluj —

mîntă organizațiile U.T.M. și 
utemiștii. In cursul lunii aprilie șî 
mai. utemiștii din unele organi
zații care mai înainte se dove
deau inactive (cum ar fi cele de 
la facultățile de științe juridice, 
stomatologie și altele), au făcut 
numeroase propuneri pentru îm
bunătățirea conținutului muncii 
U.T.M. și atragerea utemiștilor la 
îndeplinirea sarcinilor de organi
zație.

Să dăm numai un rezultat 
concret al acestei activități ; un 
număr de 1.240 studenți s-au în' 
Scris în mod voluntar pentru a 
pleca în G.A ,S.

Scrisorile de mulțumire trimise 
comitetelor organizațiilor de bază 
U.T.M. din partea conducerii go*- 
podăriilor, oglindesc munca entu
ziastă a majorității studenților.

Un ajutor deosebit de im
portant în activizarea organiza
țiilor U.T.M., l-au dat orga-

nizațiile de partid. Organizațiile 
de partid din Institutul medico- 
farmaceutic și Universitatea „Bo- 
lyai" au analizat periodic diferite 
aspecte din munca U.T.M.-ului. Un 
număr însemnat de membrii de 
partid au primit însărcinări pre
cise în legătură cu sprijinirea 
muncii U.T.M., mai ales la nive
lul anilor și facultăților

(Urmare din pag. l-a)

nizeze de către organizațiile U.T.M. pen
tru studenți și în primul rind pentru ute
miști, cicluri de conferințe pe diferite 
teme cu privire la construcția socialistă de 
stat și economică, conferințe despre tre
cutul de luptă al tineretului și studenți
lor, dfespre morala comunistă, despre unele 
probleme ideologice. Aceste conferințe 
să fie adecvate specificului fiecărui insti
tut. Vorbitorul a dat apoi cîteva recoman
dări practice legate de această problemă.

De asemenea Biroul C.C. al U.T.M. a- 
preclază că organizațiile noastre U.T.M. în 
multe institute aU acordat un sprijin in
suficient catedrelor de științe sociale la 
îmbunătățirea activității cercurilor de 
științe sociale. Or, organizațiile U.T.M. 
trebuie să considere aportul la activitatea 
acestora ca una din sarcinile lor de bază.

O altă formă prin care noi putem să 
îndeplinim sarcina statutară de a face 
educația comunistă a studenților sub 
toate aspectele, o constituie adunările ge
nerale ale organizațiilor U.T.M. In ulti
mul timp, într-o serie de institute de în
vățămînt superior s-au ținut adunări 
generale U.T.M. mai bine pregătite, care 
au dat rezultate bune. Institutul de Petrol 
și Gaze-Biîcurești de pildă, a ținut o adu
nare generală U.T.M. pe tema : „Trebuie 
un inginer să fie un om cult ?“. Datorită 
faptului că biroul de facultate nu s-a li
mitat la anunțarea temei și pregătirea 
unui referat, ci a desfășurat o muncă sus
ținută de Ia om la om căutînd să tre
zească interesul studenților pentru pro- 
nlehiâ respectivă, adunarea s-a bucurat de 
o largă participare, iar discuțiile au fost 
vii, combative și interesante, s-au făcut 
propuneri multe legate de" dezvoltarea inte
resului studenților pentru cultură. O adu
nare generală bine pregătită a avut loc 
și la Universitatea „C. I. Parhon" cu 
tema : „Sarcinile și îndatoririle utemistu- 
lui" și alte adunări în alte institute. Cu 
toate acestea, trebuie să spunem că în pre
gătirea și desfășurarea ’ adunărilor gene
rale se manifestă lipsuri mari. Adunările 
sînt încă slab pregătite. Rezultatele politi
ce ale unor adunări generale organizate 
formal, sînt minime și am putea spune 
chiar negative. La Timișoara, anul V me-

_r de
U.T.M.

dicină generală, în adunarea generală din 
luna aprilie, în care s-a discutat tema 
„Cum să combatem misticismul", datorită 
nepregătirii ei, unele elemente au căutat 
să justifice misticismul, fără ca din masa 
studenților să ia cineva atitduine hotă- 
rîlă și să combată asemenea „teorii". 
Deci este necesar ca începînd cu anul 
acesta universitar, să dăm deosebită aten
ție pregătirii și desfășurării adunărilor 
generale.

în primul rind birourile U.T.M. trebuie 
să aibă în vedere cînd alcătuiesc ordinea 
de zi, care sînt hotărîrile partidului și gu
vernului, ale C.C. U.T.M., ale comitetului 
regional U.T.M. respectiv, din ultimul timp, 
să analizeze dacă în aceste hotărîri sînt 
probleme care ar interesa în mod deosebit 
pe studenții din anul respectiv. Un alt ele
ment care trebuie să stea la baza stabilirii 
ordinei de zi, este cunoașterea probleme
lor care frămîntă pe utemiștii din orga
nizația U.T.M. a anului respectiv. De ase
menea comitetul U.T.M., biroul U.T.M. 
trebuie să țină seama în stabilirea ordi
nei de zi, de părerea utemiștilor și să se 
consulte cu ei. Este bine ca în adunările 
noastre de U.T.M. să se pună în discuție 
cît mai multe probleme legate de: dra
goste, prietenie, morală.

în continuare, tov. V. Trofin s-a ocupat 
de unele probleme organizatorice legate de 
necesitatea de a antrena în pregătirea adu
nărilor generale un număr cît mai mare 
de utemiști.

De asemenea — a continuat vorbitorul 
— este recomandabil ca la adunările noas
tre utemiștii să învețe să cînte. Unde să-i 
învățăm să cînte dacă nu în adunarea ge
nerală ? Să se discute o problemă impor
tantă, dar după aceea se poate foarte bine 
învăța un cîntec.

în U.R.S.S. de pildă, în unele institute 
superioare de învățămînt, se țin adunări 
practice. Decît să ne întîlnim și să discu
tăm — spun ei — în adunarea generală 
despre necesitatea de a construi un stadion 
sportiv, de exemplu, și să stabilim un plan 
de acțiune, mai bine adunăm toți ute
miștii, pregătim uneltele necesare și-i în
trebăm : sînteți de acord să începem lu
crul la construirea noului teren sportiv 
sau parc ? Și atunci adunarea organiza-

cu secretarii comitete- 
unde se discutau pro- 
mod superficial și ge-

cu semestrul II al a-

AHlrcrarca 
maselor 
studențești 

-cheia succesului

au 
ac- 
ac’ 
de

U.T.M. răspunde în fața organizației ( * 
de partid de înțreaga muncă a aso- * — 
ciației studenților din institutul respectiv.

Asociația studenților își are, pe linia 
atribuțiilor sale un plan concret, iar co
mitetul U.T.M. este chemat să o ajute pen
tru îndeplinirea acestui plan. Sarcinile 
care se stabilesc pe linia asociațiilor stu
denților trebuiesc considerate ca sarcini 
ale organizației U.T.M. Se hotărăște să se 
organizeze un ansamblu sau echipă artis
tică, o excursie, aceste acțiuni trebuie 
neapărat cunoscute și de comitetul U.T.M. 
care să-și dea asentimentul pentru întreaga 
activitate a asociației. Organizația U.T.M. 
este chemată să mobilizeze pe toți ute
miștii pentru a fi în fruntea acțiunilor or
ganizate de asociație. în același timp, co
mitetul trebuie să ajute ca programul de 
activitate a asociațiilor să fie foarte bine 
orientat, să corespundă problemelor ce stau 
în fața institutului respectiv, în fața stu
denților. De asemenea comitetul U.T.M. 
trebuie să pună în fața asociației, a consi
liului acesteia diferite probleme și sarcini 
ale organizației U.T.M. la îndeplinirea că
rora trebuie mobilizată întreaga masă a 
studenților.

Aș vrea, în încheiere — a spus vorbi
torul — să subliniez importanța mare pe 
care o are aplicarea în viață a tuturor în
vățămintelor care vor rezulta din acest 
seminar. Multe dintre problemele ridicate 
aici poate au mai fost spuse, alții poate 
le-au auzit prima oară, există însă la unii 
obiceiul de a asculta, de a nota dar de a 
aplica în practică cele notate mai puțin, 
aceasta fiind desigur mai greu. Tocmai 
acest lucru greu va trebui să-1 reali
zăm și lucrurile cunoscute sau necunos
cute pînă la acest seminar, să le tradu
cem în munca noastră zilnică. Atunci, fără 
îndoială că activitatea organizațiilor U.T.M. 
se va îmbunătăți.

ției de bază consta în 2 ore de muncă 
în locul a două ore de discuții inutile. In 
această privință va trebui mai multă ini
țiativă din partea organizațiilor noastre.

Apoi tovarășul V. Trofin s-a ocupat de 
problema activității grupelor U.T.M., care 
au un rol de seamă în antrenarea studen
ților la activitatea zilnică a organizației. 
Vorbitorul a pus un accent deosebit pe 
răspunderea ce o are organizatorul grupei, 
pe calitățile pare se cer acestui organi
zator

O mare atenție trebuie să acordăm dez
voltării în rîndul utemiștilor a criticii și 
autocriticii — se spune în continuarea ra
portului. Aș vrea să atrag atenția asupra 
faptului că există în rîndul unor studenți 
o înțelegere greșită a ceea ce înseamnă 
atitudine colegială și în virtutea acestui 
fapt unii trec cu vederea o serie de lip
suri, neajunsuri ale colegilor, nu iau po
ziție față de unele manifestări negative. 
Va trebui să luptăm împotriva acestei co
legialități rău înțeleasă.

în partea ultimă a expunerii, tovarășul 
V. Trofin, a ridicat în fața participanțilot 
la seminar o serie de probleme organizato
rice legate de pregătirea și modul de 
instruire a cadrelor U.T.M., după care a 
clarificat unele probleme ale relațiilor 
care trebuie să existe între organizațiile 
U.T.M. și asociațiile studențești.

în multe centre universitare organiza
țiile U.T.M. s-au ocupat cu toată răspun
derea de îndrumarea asociațiilor studen
țești. S-au ivit însă, în această privință și 
unele deficiențe legate mai ales de ten
dința unor cadre de a delimita atribuțiu- 
nile și sarcinile organizațiilor U.T.M. și 
ale asociațiilor. O asemenea delimitare 
este necorectă, în primul rind pentru că 
de sarcinile care revin asociațiilor studen
ților trebuie să se ocupe și organizația 
U.T.M. Cum se poate delimita și spune că 
asociația se ocupă cu cantine, cămine, 
excursii, iar or
ganizația U.T.M. 
cu mobilizarea 
tinerilor pentru 
învățămîntul po
litic, în G.A.S.- 
uri etc. Este știut 

organizația

O vacanță plăcută 
și RODNICĂ

Cifre pline de semnificație 
din modul în care a fost 

ganizatâ vacanța 
timișorenilor

Biroul comi
tetului orășenesc 
U.T.M. — a a- 
rătat la începutul 
referatului, tov. 
A. Marcus - Ti
mișoara — și-a întocmit un plan 
de măsuri concrete ce reveneau 
Comitetului orășenesc U.T.M. și 
Consiliului Uniunii Asociațiilor în 
ceea ce privește organizarea prac
ticii și a vacanței de vară a studen
ților.

Apoi referatul a făcut o analiză 
a desfășurării practicii studenților 
timișoreni criticînd modul destul 
de defectuos de organizare a aces
teia, la unele facultăți.

Una din sarcinile noastre în vara 
aceasta — continuă referatul — a 
fost de a antrena studenții să par
ticipe la sprijinirea campaniei agri
cole de vară. Munca pe acest tărîm 
in toate facultățile a fost susținută.

Astfel Institutul politehnic a mo
bilizat un număr de 647 studenți, 
Institutul de medicină 268 studenți, 
Institutul pedagogic 98 studenți și 
Institutul agronomic 217 studenți, 
adică în cele 4 institute de învă
țămînt superior au fost organizate 
46 brigăzi cuprinzînd 1230 stu-

01-

■.i

medicină de un
de au participat 
la munca In 

G.A.S. peste 27 % 
din numărul stu
denților.

în afara muncii în G.A.S-uri, 135 
studenți de la Institutul politehnic 
au lucrat timp de 10 zile pe șanti
erul căminului Institutului politeți- 
nic și al conductei de apă.

în timpul cît au stat în G.A.S., 
acolo unde brigăzile ău fost bine 
organizate și au primit sprijinul și 
din partea conducerii G.A.S. res
pective studenții au desfășurat și 
activitate cultural-sportivă.

Biroul Comitetului orășenesc ' 
U.T.M. consideră că această acți
une și-a atins scopul și sînt asigu- * 
rate premizele reușitei și mai de
pline a unor acțiuni asemănătoare.

Stimularea celor mai buni stu- 
denți a fost și anul acesta o preo
cupare a Comitetului orășenesc _ 
U.T.M. Timișoara. Au fost trimiși 
studenții la casele de odihnă în , 
tabere, în excursii în străinătate.

După ce a arătat încă o seamă 
de acțiuni care s-au soldat cu re
zultate pozitive sau negative, refe
ratul se încheie cu următoarea con
cluzie :

Biroul Comitetului orășenesc 
U.T.M.-Timișoara consideră că în 
această vară, în munca cu studen
ții s-au obținut rezultate mai bune 
ca în anii precedenți în aceeași 
perioadă.

Pentru continua îmbunătățire a 
muncii în rîndul studenților pe f
timpul practicii și al vacanțelor ~ 
propunem:

Locurile de practică să fie tri
mise Institutelor cu cel puțin 2 
luni înainte de sfîrșitul anului șco
lar, și să fie astfel grupate ca să 
permită trimiterea grupelor com
pacte în același loc de practică.

Propunem ca în viitor munca vo
luntară a studenților s-o organizăm 1 
în 4-5 G.A.S-uri cu care să stabi
lim legături culturale, artistice, 
sportive și de asistență tehnică sau 
medicală pe tot timpul anului.

. ..........y 
Din activitatea studențlmil * 
ieșene pentru îndeplinirea * 
sarcinilor trasate de Conte- * 
rința pe tara a Asociațiilor * 

Studenților.
Unul din principalele obiectl- j 

ve din activitatea noastră a a- t 
rătat tovarășul N. Gișmaș-Iași î 

ț a fost educarea tineretului stu- • 
? dios în spiritul dragostei față • 
? de învățătură, față de profesia • 
?aleasă. După ce arată măsurile; 
I luate pentru intensificarea în- • 
I vățăturii studenților, referen- : 
j tul a arătat activitatea cadrelor • 
? U.T.M. și a Asociațiilor Studen- ? 
îților pentru activizarea cercuri-ț 
? lor științifice studențești. • 
? Conferințele cercurilor știln-; 
I țifice studențești din acest an » 
• au dovedit că față de anul tre- » 
I cut activitatea științifică depusă f 
ț de studenții din orașul nostru ț 
? este în progres. t
? Un alt obiectiv care a stat înl 

centrul atenției noastre, arată I 
în continuare referatul, a fost* 
dezvoltarea în rîndul studenți- ♦ 
lor a dragostei si interesului} 
față de cunoașterea valorilor? 
culturale și artistice ale popo-t 
rului nostru și ale tezaurului! 
culturii universale. Dacă anul* 
trecut în centrul nostru univer-î 
sitar am avut un singur cor, of 
echipă de dansuri și una de. 
teatru, în acest an, în Iași au? 
activat : 3 coruri, 3 echipe de* 
dansuri, două echipe de teatru,* 
două brigăzi artistice de agi-i 
tație, o orchestră de muzică u-; 
soară și una de muzică. popu-i 
Iară. Acestea au desfășurat o.'

46 brigăzi 
denți.

Studenții
35.000 ore
G.A.S-uri. Merită evidențiată acți
unea organizată în institutul de

au efectuat peste 
muncă voluntară in

soară și una de muzică popu-( 
Iară. Acestea au desfășurat O; 
bogată activitate atît în cadrul 
orașului cît și înafară. Au, 
fost antrenați în activitatea 
cultural-artistică a formațiuni
lor artistice studențești un nu-1 
măr de peste 600 studenți.

Analizînd lipsurile activității' 
culturale, referatul a arătat că^ 
în activitatea cultural-artistică a; 
fost neglijată organizarea con-, 
certelor și seratelor ghicitoare,, 
a simpozioanelor.

Referatul a acordat o largă 
importanță problemelor acti
vității sportive.

După ce trece în revistă ac
țiunile întreprinse în vederea 
asigurării unei vacanțe plăcute 
pentru studenți, referatul arată 
interesul dovedit de studențimea 
lașului față de acțiunile patrio
tice organizate în anul acesta.

Pentru traducerea în viață a 
sarcinilor cuprinse în documen
tele conferinței pe țară a Aso
ciațiilor Studenților, premiza de 
bază a subliniat referatul o con
stituie antrenarea maselor largi 
de studenți la toate acțiunile 
întreprinse de noi. Iată deci.\ 
unde trebuie căutat izvorul 
greutăților și lipsurilor noastre 
în muncă.

Să punem capăt sti
lului de munca fârâ 
perspectivă

BULAI CONSTANTIN — Uni- 
versitatea „C. I. Parhon: în legă
tură cu Comitetul U.T.M. pe 
centru universitar București cu 
munca lui vreau să spun că, cu 
toate realizările obținute în îndru
marea organizațiilor de bază 
U.T.M. rezultatele sînt încă de
parte de posibilitățile pe care le 
are centrul nostru universitar. O 
lipsă a comitetului este aceea că 
lucrează fără perspectivă, orbește, 
deși există un plan de muncă. Se 
lucrează dezorganizat, se așteaptă 
de sus sarcini. Activiștii sînt che
mați și li se spune: duceți-vă la 
institute pentru a vă duce munca. 
Or, aceasta nu-i o noutate. Ar 
trebui să li se spună acestora 
cum să-și ducă munca, să fie in- 
struiți. Stilul de muncă îngust, 
fără perspectivă, de a nu vedea 
pădurea din cauza copacilor, de 
a se pierde în lucruri mărunte, 
este greșit și anul acesta trebuie 
înlăturat.

șoare activitatea sportivă, să spri. 
jinim mobilizarea studenților în 
acfiuni sportive de masă, în ac
țiuni turistice.

Să învățam din expe
riența altora

NETCA EUGEN — IAȘI: Me- 
todele folosite de centrul univer-

sitar Cluj cred că vor trebui ex
tinse și în celelalte centre univer
sitare, ele fiind metode bune, 
juste, mai ales în ce privește dez
voltarea spiritului de 
tate și întărirea vieții 
zație. De asemenea 
losi metodele lor în

combativi- 
de organi- 
vom fo- 

mobilizarea

studenților la munci obștești, so
licitând cadrelor U.T.M. mai vechi, 
cu experiență, să vorbească stu
denților cum munceau ei in primii 
ani de activitate.

Susțin propunerea celor de la 
Cluj să se înființeze școli ale ac
tivului U.T.M. din institutele de 
învățământ superior.

PERSPECTIVE
SPICUIRI DIN PLANUL DE MĂSURI

Asociația trebuie să-ți 
spună cuvîntul în pri
vința sportului

BOCANCEA ANTON — TIMI- 
ȘOARA: S-a arătat că este tim
pul să se treacă la o activitate 
sportivă de masă. Aceasta de
pindea pînă acum de cadrele di
dactice de la catedrele de edu
cație fizica. Dar anul acesta, edu
cația fizică va fi facultativă și 
va trebui să ne spunem și noi 
cei de la asociație cuvîntul astipră 
felului cum trebuie să se desfă- .

• Orgenizațlile U.T.M. vor organiza începînd 
cu acest an universitar cicluri de conferințe cu 
teme ca: despre unele probleme ale construc
ției socialiste de stat, probleme economice din 
trecutul de luptă revoluționară al tineretului și 
studenților, probleme internaționale, despre mo
rala comunistă, estetică, cultură etc.

• Conducerile institutelor de învățămînt su
perior, sprijinite de organizațiile U.T.M. și aso
ciațiile studenților, vor continua și în acest an să 
lucreze la alcătuirea de monografii ale institu
telor și ale unor facultăți în care să se releve 
tradițiile progresiste ale institutelor sau facultă
ților respective.

• Pentru educarea patriotică a studenților, or
ganizațiile U.T.M. și asociațiile studenților 
vor organiza simpozioane, comemorări și 
excursii în locurile legate de fapte istorice de 
seamă ale poporului și ale partidului nostru, pre
cum și în locuri pitorești care să trezească în 
rîndul studenților stima șl admirația față de tre
cutul glorios de luptă și față de frumusețile și 
bogățiile patriei noastre.

• Pentru antrenarea masei de studenți in pre
ocupări știintifico-profesionale, cultural-artistice 
sfrîns legate de problemele contemporane ale 
construcției socialiste se va organiza concursul 
„In pas cu viața". Concursul se va desfășura sub 
formă de întrebări și răspunsuri, prin întreceri 
colective (cu premii) avînd diferite faze: pe an, 
facultate, institut, centru universitar șl țară.

• Comitetul executiv al U.A.S.R. va organiza 
anual trecerea în revistă a formațiunilor artistice 
studențești.

• In unitățile de învățămînt și pe centre uni
versitare, se vor organiza competiții locale spor
tive de masă care să devină tradiționale.

• In vederea creșterii performanțelor sportive 
în rindul studenților U.A.S.R. va organiza pe cen
tru universitar cluburile sportive, care se vor 
ocupa de activitatea echipelor reprezentative stu
dențești.

• Conducerile institutelor de învătămînt su
perior și Comitetul Executiv al U.A.S.R. vor or
ganiza sau sprijini organizarea de concursuri 
pentru studenți, la matematici, fizică, chimie, 
electrotehnică, mecanică etc.

• O atenție deosebită se va acorda cercurilor 
științifice de științe sociale în scopul transformă
rii lor în puternice centre de propagare a 
marxism-leninismului.

• Comitetele U.T.M. și consiliile asociațiilor 
studenților trebuie să acorde o grijă deosebită 
studenților din anul I de studii în vederea pre
gătirii lor temeinice pe tărîm politic și profe
sional.

Primele ore de curs cu studenții anului I vor 
fi consacrate orientării lor asupra desfășurării 
activității profesionale și conduitei lor de stu
dent’ Și cetățeni ai patriei noastre. Cu acest pri
lej, vor fi invitați să le vorbească decani, pro
fesori, absolvenți, cadre U.T.M. și ale asociației.

pre

DIN CUVÎNTUL PARTICfPANȚILOR
Să dăm atenție 
gâtirîi activiștilor

DOLl ALEX. — TG. MUREȘ : 
După mine trebuie pus un 
accent deosebit asupra probleme
lor pregătirii activului U.T.M. 
Noi, de pildă, am organizat de 
la 22 pînă la 30 iulie instruirea 
pentru activul U.T.M. Aci am 
prezentat diferite conferințe, am 
făcut excursii, ne-am tntîlnit cu 
scriitorii, artiștii, am învățat cîn- 
tece populare.

In munca culturală a- 
vem nevoie de spri
jinul rectoratelor

PETRICEANU C. — CLUJ: 
Un rol important în obținerea 
unor rezultate frumoase în activi
tatea culturală îl are conducerea 
institutului care trebuie să se în
grijească de o bună desfășurare a 
muncii cultural-educative în rîn- 
durile studenților, Sînt unele con
duceri ale institutelor (spre exem
plu rectoratul Universității „Bo
lyai") care sprijină această activi
tate și din punct de vedere moral 
și material. Trebuie de asemenea 
să acordăm o mare atenție pregă
tirii din timp a programelor și re- 
pertoriilor. Sprijinul și sfatul cadre
lor didactice în acest domeniu este 
prețios.

/A



Să d iscutăm despre
TINEREȚE EDUCAȚ1E-RÂSPUNDERI

Unde duce patima 
HSHt? jocurilor

Era o seară caldă de vară, o 
seară de iulie ce te chema lâ 
o plimbare în afara orașului.

M-am hotărît să plec în parcul 
de cultură și odihnă I. V. Stalin.

Ajuns aici, mi-am luai locul 
meu preferat de pe aleea tranda
firilor. Mă bucuram de splendoa
rea acestei nopți, de miresmele 
îmbătătoare ale florilor, de fee
ria luminilor ce străluceau pe o- 
glmda lacului»

Ochii mei priveau cu o adîncă 
bucurie și dragoste de vlațâs pe
rechile de tineri ce îmi treceau 
prin față. Cit de frumoasă e 
viața, cit de frumoasă... și eu 
care era s-o abandonez ca un 
laș! v

Și m-am hotărît să vă spun 
povestea mea vouă, tinerilor, să 
vă fac o mărturisire cu toată sin
ceritatea și încrederea, convins 
că va fi multora de folos.

în seara aceea caldă de vară, 
am simțit din nou că nimic nu 
e mai de preț decil viața. Viața 
trăită in mijlocul societății, in 
muncă, viața cu bucuriile și ne
cazurile ei...

...Eram un element bun, la în
vățătură, pînă cind am ajuns in 
anul 111. La jumătatea anului o 
întimplare a făcut să-mi schimb 
complect felul fneu de viața.

IVli se dăduse bursa și ca de 
obicei mă îndreptam spre casă, 
deoarece știam că e ziua mamei 
Doream să ajung mal repede.

Pe drum mani întîlnîl cu un 
fost coieg care acum se ocupa cu 
„ce apuca** (aceasta am știut-o 
mai tirziu). Am deschis discuția 
despre școală, lucru pe care îl 
fac toți cei ce învață. Leontin 
— prietenul meu, mă privea cu 
un aer plictisit. M-a întrebat di
rect :

— Tu ai bani ?
Am rămas mirat. Ce avea el 

cu banii? Desigur, i-am răs
puns eu.

Atunci el, cu multă pricepere 
a Început să-mi demonstreze o 
metodă rapidă de a cîștiga bani 
mulți: cursele hipice.

Auzisem despre ele însă nici
odată nu le-am acordat vreo inr 
portanță.

De data aceasta, tentația de a 
avea bani mulți în ziua aceea, 
m-a făcut să mă abat din drum 
și să mă opresc la hipodrom.

Leontin a Început să mă ini
țieze în joc. In scurt timp sau 
mai corect spus la sfirșitul 
curselor, m-am pomenit-fără nici 
un leu. 74 v

Amicul meu nu S-a arătat de
loc descurajat.

— Azi al pierdut, dar milne 
cîștigi precis. — Am ajuns tir- 
ziu acasă, deoarece nu știam ce 
să-i spun mamei. Cum am ajuns 
acasă mama m-a întîmpinat pli
nă de dragoste. Eram cu cugetul

neîmpăcat. Am refuzat să iau 
masa sub motivul că nu mă simt 
bine. Ea a simțit că s-a intlmplat 
ceva cu mine.

Devenisem tăcut și singurul 
gînd ce mă obseda era acela 
de a-mi recîștiga banii pierduți.

Mă frămîntam de unde să gă
sesc bani. Pînă (a cursele de 
sîmbătă mai aveam două zile. 
L-am căutat pe „prietenul4* meu. 
El m-a sfătuit să fac o „învir- 
teală“ pe la Obor.

Am lucrat o noapte ia descăr
catul vagoanelor de cartofi. Am 
primit 45 de lei. Mi s-a părut 
puțin pentru curse, totuși aveam 
bani. A doua zi mama mi-a dat 
bani să achit radioul și telefonul

Cu toți banii m-am dus la 
curse. Aici m-am intilnit cu 
„prietenul44 meu, care mi-a mai 
făcut cunoștință cu alți „prie
teni44.

..Au început cursele. Cîștigam 
cursă după cursă. Prietenii mei 
mă încurajau. La sfîrșit doream 
să zbor acasă să uit „visul4* urît 
pe care l-am trăit 3 zile. N-am 
avut putere, voința mi s-a supus 
oarbă noilor mei prieteni. Din 
nou am rămas fără bani. Am 
început să mint acasă, nu mal 
mergeam la școală. Din zi în zi 
decădeam tot mai mult. începu
sem să joc table, rișcă, barbut, 
cărți și tot ceeace putea să-mi 
aducă un cîștig ușor. Școala mi-o 
făceam pe bulevard. Nevoia de 
bani o simțeam din ce în ce mai 
mult. Mi-am vindut ceasul, apoi 
rînd pe rînd alte lucruri de-ale 
mele. De mama mă feream. O 
mințeam cu aerul cel mal nevino
vat din lume. Dintre adevărații 
mei prieteni nimeni nu știa ce fă
cusem eu. La școală am spus că 
nevoi materiale mă fac să renunț. 
Existența mi s-a complicat. Am 
început să lucrez ca zilier pe unde 
apucam, alteori zile întregi nu 
faceam decît să citesc romane.

Așa au trecut aproape două 
luni. „Prietenul meu44 mi-a propus 
o plimbare după „pițule" pe ia 
Constanța. E sezon mi-a spus. 
N-ai văzut că se poate trăi și 
boem ? (Azi cînd îmi amintesc ce 
„boem44 trăiam, rîd cu amar, dar 
cu furie de zilele pierdute fără 
rost).

Ne-am hotărît să plecăm la 
Constanța. Cu multe dificultăți 
am ajuns la destinație. Luasem 
de acasă toate economiile mamei 
1-350 lei La plecare i-am lăsat o 
hirtie pe care i-am scris: plecat 
fără adresă (cît de crud, de urît 
m-am purtat cu ea).

Cîteva zile heua mers „bine". 
Profitind de bunătatea șl încre
derea unor oameni ne-am găsit 
servici la un restaurant. Mai că
pătasem un viciu : băutura. Eram 
un om „modern44, mi-o spunea 
„prietenul44 meu.

de noroc
Trăiam dezordonat, și mă com

plăceam în această situație. Insă 
peste puțin timp avea să ni se în
funde : trebuia să depun 38.000 
lei din încasări la bancă. Priete
nul meu s-a oferit... să-i depună 
el.

insă banii au dispărut odată cu 
,.prietenul" meu. De-abia atunci 
am simțit gravitatea comportării 
mele de-a lungul celor cîteva luni. 
Atunci mi-am dat seama că drumul 
pe care l-am apucat nu ducea de- 
cit la un sfîrșit trist. Era prea 
tirziu.

Mi-am căutat în toate pâr
tiile „prietenul" dar nu l-am 
găsit. Nu știam ce să fac, să fur 
nu puteam, poate acesta mai era 
singurul lucru bun in mine.

...Nu m-am mai întors de unde 
am plecat. Am așteptat noaptea, 
apoi am coborît pe plaje. Nu știu 
să înot. Am intrat în apă și fie
care pas mi se făcea mai greu, 
tot mai greu. Plîngeam și toate le 
vedeam așa cum au fost. Doream 
să mă întorc acasă insă mă ar
dea rușinea traiului josnic dus in 
ultimele luni. Deodată sub pi
cioare mi s-a făcut un gol imens. 
Luam apă. Cred că am strigat a- 
jutor, nu mai știu ce a fost. M-am 
trezit la spital, după mult timp, 
in cădere m-am lovit cu capul de 
stinci.

...Au urmat zile în care m-am 
vindecat atit din punct de vedere 
fizic cit șl moral. Apoi am auzit 
că „prietenul" meu a fost prins 
și judecat...

La toate acestea m-am gindit in 
seara aceea caldă și senină, cu 
lumini pe lac și perechi de tineri 
mergind voioși.

Mă gindeam la mine, dar și la 
alți tineri care dornici de aven
turi, merg pe un drum asemănă
tor celui pe care am mers eu. Mă 
gindeam că poate experiența mea 
le-ar folosi. Și cu toate acestea 
mă simțeam vinovat față de cei 
de o virstă cu mine și mă între
bam : mal merit eu încrederea ce
lor din jur, mai pot ocupa eu lo
tul pe care-1 aveam înainte in 
rindurile tineretului ?

D. LUCA
București

Aspect de la expoziția „Automatizarea și mecanizarea tehnicii 
metrologice a R.D. Germane41
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ne simțim ca la noi acasă"

Filarmonica de Stat „George Enescu" a plecat 
în Iugoslavia

Miercuri seara a părăsit Capi
tală orchestra simfonică a Filar
monicii de Stat ..George Enescu", 
colectiv artistic emerit din R. P. 
Romină care va întreprinde un 
turneu în R P.F. Iugoslavia.

Filarmonica bucureșteană diri
jată de artistul poporului George 
Georgescu, laureat al Premiului 
de stat va da două concerte la

Belgrad, un concert la Zagreb și 
unul la Ljubljana.

Din partea Oficiului de specta
cole și turnee artistice, colectivul 
orchestrei este însoțit de tov. Mi
hai Critico, director adjunct.

în Gara de Nord muzicienii ro
mîni au fost conduși de reprezen
tanți ai Ministerului Invățămîntu- 
lui și Culturii și ai O.S.TA.

Un film documentar 
privind exploatarea 

stufului
Studioul de filme documentare 

„Alexandru Sahia" pregătește 
împreună cu un colectiv de ci
neaști din R. D. Germană un film 
documentar privind explotarea 
stufului din Delta Dunării,

Filmările acestui documentar în. 
cep in luna decembrie atit in țara 
noastră, de unde se vor lua ima
gini privind marea bogăție a Del
tei — stuful — cît și în R. D. 
Germană, unde se va filma rea
lizarea mașinilor ce vor fi folosite 
la exploatarea stufului și la com
binatul de stuf de la Brăila.

Vizitele delegației parlamentare 
albaneze

Miercuri dimineața, delegația 
Adunării Populare a R. P. Alba
nia in frunte cu Pilo Peristeri. vi
cepreședinte ai Prezidiului Adu
nării Populare a R. P. Albania a 
vizitat Centrul cinematografic de 
la Buftea.

După ce a urat bun sosit oas
peților. tov. Ștefan loan, directorul 
Centrului cinematografic a dat 
membrilor delegației ample expli
cații privind producția cinemato
grafică a studioului.

Cu acest prilej parlamentarilor 
albanezi le-a fost prezentat fil
mul de desen animat „Scurtă is
torie". premiat cu Medalia de aur

la Festivalul international al fil
mului de la Cannes.

Apoi membrii delegației au vi
zitai ferma de stat „30 Decem
brie" unde au fost intîmpinați de 
Alexandru Enciu, directorul fer
mei, Ștefan Partenie, inginerul 
șef și de numeroși muncitori. Oas. 
peții au vizitat sectorul avicol, 
serele de legume și sectorul so
cial. interesîndu-se îndeosebi de 
grupul industrial al fermei unde 
se obțin produse alimentare

In timpul vizitelor delegația 
Adunării Populare a R. P. Alba
nia a fost însoțită de deputatul 
S. Bughici precum și de Miha 
Lako, ambasadorul R. P. Albania 
la București.

D-l Daniel Mayer în vizită 
la Marea Adunare Națională

Președintele Comisiei pentru 
Afaceri Externe a Adunării Na
ționale Franceze, Daniel Mayer, 
împreună cu soția au făcut în 
cursul zilei de miercuri mai multe 
vizite în Capitală.

In cursul dimineții oaspeții, în
soțiți de Gheorghe Stoica mem
bru al Prezidiului Marii. Adunări 
Naționale, au făcut o vizită la 
fabrica de confecții Gheorghe 
Gheorghiu-Dei.

La orele 17, Daniel Mayer, îm
preună cu soția, au fost primiți 
ia Palatul Marii Adunări Națio
nale de președintele Marii Adu
nări Naționale Constantin Pirvu- 
lescu. La întrevedere au asistat 
deputății Mihai Cruceanu, preșe
dintele Comisiei de politică exter
nă a Marii Adunări Naționale, 
Gheorghe Stoica, membru al Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, 
Demostene Botez și Nicolae De- 
leanu.

Cu acest prilej Daniel Mayer a 
subliniat importanța contactelor

parlamentare directe în realizarea 
unor relații mereu mai bune, la 
înțelegerea între popoare și și-a 
exprimat speranța că legăturile 
între Franța și Romînia se vor 
dezvolta în continuare.

Președintele Marii Adunări Na
ționale, Constantin Pirvulescu, a 
arătat printre altele că țara noa
stră dorește să aibă relații de co
laborare tot mai strînse cu Franța 
și cu toate țările, subliniind că 
prin activitatea interparlamentară 
se pot netezi drumurile spre rea
lizarea bunei înțelegeri între toate 
popoarele.

★
Președintele Comisiei de Poli

tică Externă a Marii Adunări Na
ționale, Mihai Cruceanu. a ofe
rit miercuri seara un dineu la 
restaurantul Athenee Palace . în 
cinstea președintelui Comisiei 
pentru Afacerile Externe a Adu
nării Naționale Franceze, Daniel 
Mayer, care ne vizitează țara 
împreună cu soția.

In cinstea celei de a 40-a 
aniversări a Marii Revoluții 

din Octombrie

După terminarea celei de-a 
X-a ediții jubiliare a Campiona
telor internaționale de atletism 
ale R. P. Romîne, mai mulți 
conducători și membri ai dele
gațiilor sportive străine și-au 
împărtășit impresiile unui co
respondent al Agenției romîne 
de presă „Agerpres".

Elie Karakassis 
membru în comisia superi
oară de atletism din Grecia

INFOR
• De cîteva zile se află în țara 

noastră ca invitat al Institutului 
romîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea deputatul finlandez 
Gunnar Henriksson, președintele 
grupului parlamentar social-demo
crat din Finlanda redactor-șef al 
ziarului central ..Social-demokra- 
teen" care apare în limba sue
deză. Oaspetele finlandez a vizi
tat pînă acum o serie de între
prinderi și instituții din Bucu
rești.

Mircuri Ia amiază, Gunnar 
Henriksson a avut • înttlnire la

M A T I I
Casa Ziariștilor din București cu 
reprezentanți ai presei din Capi
tală.

• Delegația Crucii Roșii a 
R.P.F. Iugoslavia din care fac 
parte dr. Joze Potrc, vicepreșe
dinte al Crucii Roșii a R.P.F. Iu
goslavia și Maca Grzetic, mem
bră a Comitetului Executiv al 
C.C. al Crucii Roșii a R.P.F Iu
goslavia și președinte al Comi
tetului de Cruce Roșie pentru 
Croația, a părăsit miercuri Capi
tala îndreptîndu-se spre patrie.

Acad. prof. E UG. BĂDĂRÂU ——- - - - - - - -
despre actualele cercetări romlnești

IN FIZICA

Plecarea unei delegații 
de specialiști romîni 

ta Atena
De curînd a plecat la Atena o 

delegație de specialiști romîni 
care va participa la cel de al 
30-lea Congres international de 
chimie industrială ce se tine în 
capitala Greciei între 18 și 24 
septembrie.

Din delegație fac parte: acad 
C. D Nenitescu, directorul Cen
trului de cercetări chimice al A 
caderniei R.P Romîne. prof. Cri- 
stofor Simionescu, membru co
respondent al Academiei R.P. Ro
mîne, conf univ. Iosif Drimuș 
membru în Biroul Consiliului 
Central al A.S.I.T., ing. Sorin 
Teodor, director general în Mini-, 
sterul Industriei Petrolului și 
Chimiei, ing. Gavrilă Mureșan 
directorul Institutului de cerce
tări chimice și ing Iuliu Butaciu 
director tehnic la Institutul „Pe- 
trochlm" din Ploești.

Filmul artistic „Marele 
Octombrie"

A fost terminat montajul fil
mului documentar artistic de 
lung metraj „Marele Octom
brie", care se pregătește la 
Moscova t-n cinstea celei de-a 
40-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

După cum s-a mai anunțat a- 
lături de alte 12 țări, ■ la acest 
documentar colaborează șl R.P. 
Romină

Un colectiv al Studioului de 
filme documentare „Alexandru 
Sahia" format din regizorul Vir
gil Calotescu, operatorul șef 
Ernst Bi adu și operatorul Pa- 
tacfalvi Franclsc, au filmat as
pecte ilustrînd influența ideilor 
Marelui Octombrie asupra dez
voltării mișcării muncitorești din 
țara noastră, printre care inia 
gini despre luptele de la Lupeni 
și Grivița. participarea armate
lor romîne la zdrobirea fascis
mului, eliberarea patriei de călfe 
Armatele sovietice, proclama ea 
Republicii.

Filmul va rula tn țara noas- 
stră în a doua jumătate a lunii 
octombrie.

(Urmare din pag. l-a)

conducerea prof. M. Berovanu 
lucrează în colaborare cu oa
menii de știință din R.D. Ger
mană la stiidiul opticii atmos
ferei, iar colectivul prof. Gri- 
goriu studiază probleme de de
terminare a temperaturii at
mosferei și formarea picături
lor de ploaie.

In ceea ce privește celelalte 
compartimente ale fizicii, un 
interes deosebit a trezit în rin
durile cercetătorilor căldurii 
problema propagării ei prin 
fire, în acustică — problema 
răspîndirii sunetului in clădiri, 
a materialului absorbant din 
sunete, a iițteligibilității vorbi
rii, a ultrasunetelor.

Numai timpul scurt pe care-l 
am la dispoziție mă face să vă 
vorbesc atît de fugar despre 
cercetări interesante care pasio
nează mulți cercetători de-ai 
noștri și care vor găsi cu sigu
ranță largi ecouri în rindurile 
tehnicienilor.

Convorbirea a luat sfîrșit. 
Mulțumesc acad. Eug. Bădărău 
pentru amabilitatea cu care 9 
răspuns întrebărilor noastre și 
răsfoiesc acum același dosar de 
corespondență îndreptîndu-mi 
de astădată privirea spre adre
sele trimise de cîteva între
prinderi și instituții din țară. 
Sînt multe, deosebit de multe. 
Laboratoare de spectroscopie 
de curînd înființate în unele 
uzine din Orașul Stalin și Re
șița au o directă legătură cu 
specialiștii institutului. Cerce
tătorii de la diverse institute 
medicale, industriale și chiar 
agricole se interesează asupra 
noilor descoperiri. .

Iar pentru un vizitator al 
institutului numai simpla ob
servație a febrilei activități din 
laboratoare sau răsfoirea mapei 
de corespondențe poate prilejui 
bogate reflexii asupra mersului 
vertiginos pe care-1 ia cerceta
rea științifică atunci cînd ea 
este strîns legată de practica 
construcției economice, de ne
voile construirii socialismului 
în țara noastră.

Lista cîștigatorilor etapei a ILa
La tragerea la sorți in ședință publică, care a avut loc miercuri 

18 septembrie a.c. ora 12, a.m., au ieșit următorii ciștigătorl:
PREMIUL I
Oișciovici Silviu — Uranus 25 — București.
PREMIUL II
Raindel Aurel — Pictor Șt. Dumitrescu 35 — București.
PREMIUL 111
Lupea Corneliu — Comuna Sa du — raionul Sibiu.
MENȚIUNI: Petrov Ana — 30 Decembrie 12 — Cîmpulung 

Muscel . Megan Victoria — Pândele Tărușanu 7 — București. 
Adăscăliței Virgil — B-dul Mărășești 67 — Bucureștii Blran 
Maria — Serg Crișan Ștefan 5 — București; Nica Gheorghe — 
13 Septembrie 16 -r București; Tătaru loan — Com. - Bughea 
de Sus — raion Muscel; Popescu Greaca Corneliu — Negru 
Vodă 141 — Curtea de Argeș. Gogonea Angela — Decebal 8 — 
Ploești ; Niculescu Elena — M. Kogălniceanu 44 — Ploești. 
Horia Stancu — Comuna Măceșul de Sus — raionul Segarcea . 
Predoiu Alexandru — I. V. Stalin 114 — Cîmpulung Muscel. 
Niculescu Lucian — Alex. Stoenescu 1 — Tîrgoviște, Borcea 
Corneliu Radu — Sabinelor 13 — București; Băran Aneta — 
Comuna Bumbești Jiu '— Tg. Jiu ; Vătășescu Tiberiu — Poet 
Alexandrescu 23 — Tîrgoviște.

Ciștigătorii din București pot să-și ridice premiile de la re
dacție începind din 23 septembrie a.c. zilnic între orele 9—11 
a.m. Ciștigătorii din provincie vor primi obiectele cuvenite prin 
poștă.

Tot în cinstea celei de-a 40-a 
aniversări a Marii Revoluții So 
cialiste din Octombrie, Studiou' 
de filme documentare „Alexandru 
Sahia" pregătește filmul docu
mentar de scurt metraj „Insem 
nările unui hamal", care evocă 
momente din zilele Marelui Oc
tombrie.

Filmul va începe să ruleze în 
preajma zilei de 7, Noiembrie

„Festivalul artistic 
al prieteniei romîno- 

soviefice"
In cadrul manifestărilor cultu- 

ral-artistice, prilejuite de Luna 
prieteniei rprnîno sovietice Mini
sterul Invățămîntului și Culturii, 
în colaborare cu Consiliul Gene
ral A R.L.U.S, organizează : fes
tivalul artistic al prieteniei romi- 
no-sovietice“

La acest festival pot participa 
toate formațiunile artistice de a- 
maiori al? sindicatelor, caselor ra
ionale de cultură, căminelor cul
turale școlilor cooperativelor 
meșteșugărești, asociațiilor stu
dențești și unităților militare.

Tot în legătură cu cea de-a 
40-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie în eămi 
nele culturale. în casele raionale 
de cultura etc se vor tine confe
rințe privind dezvoltarea econo
miei U R.S.S, în cei 40 de am de 
putere sovietică. Succesele în ridi
carea nivelului de trai material și 
cultural a! popoarelor sovietice.

Noi lucrări la E.S.P.L.P,
In cinstea celei de-a 40-a ani

versări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie în Editura de 
stat pentru literatură politică apăr 
noi lucrări. Printre acestea sînt. 
„V. I. Lenin" Despre Marea Re
voluție Socialistă din Octombrie". 
V. I. Lenin: „Opere" volumele 
15, 16 și 17, „Amintiri ale foștilor 
voluntari romîni din Armata Roșie 
în timpul Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie și al războiu
lui civil", „John Reed: Zece zile 
care au zguduit lumea".

Tirajul cărții politice in țara 
noastră a crescut considerabil în 
ultimii ani. Din anul 1944 și pînă 
astăzi în Editura de stat pentru 
literatură politică au apărut 5.275 
titluri intr-un tiraj general de 
160.816.711 exemplare. Numai din 
lucrările lui Marx, Engels și Lenin 
au văzut pînă acum lumina tipa
rului 213 titluri intr-un tiraj de 
7.170.660 exemplare.

(Agerpres).

Nicola Kurelici concursuri, pot spune că au fost 
.... perfect organizate și fără nici o 

președintele comisiei tehnice lipsa. Publicul romin este fqarte. . 
a Federației iugoslave atașat de atletism ți știe să ăpre- 

de atletism cleze cu discernămint in orice mo
ment, aplaudînd tn aceeași hiă- - 
sură victoriile atfeților săi că ș.i‘ 
ale celor străini. Ne exprimăm 
mulțumirea sinceră pentru primi
rea făcută de organizatori. 4

Singurul lucru la care n® gin- 
dim este ca atunci cînd sportivii 
romîni vor veni în. Turcia să fie 
mulțumiți in aceeași măsură ca 
noi. Noi vom accepta cu plăcere 
orice invitație de a concura din 
nou la București, ne propunem să 
începem încă de pe acum pregă
tirile pentru ca la viitoarele cam
pionate delegația Turciei să fie 
mult mai numeroasă și cu sportivi 
mai bine pregătiți.

De altfel în istoria sportului. în 
tre Turcia și Romînia au existat 
întotdeauna legături strînse. So
cotesc necesar să remarc necesi
tatea unor legături mal strinse 
intre sportivii din țări vecine șl 
apropiate cum-’ sini ale noastre, 
pentru a ne cunoaște șl înțelege 
mai bine. Ori de cite ori sportivii 
noștri participă la concursuri in 
străinătate, ei se simt fericiți să 
intilnească acolo pe reprezentanții 
sportului din Rominia și din cele
lalte țări balcanice".

„Competiția de la București s-a 
ridicat la un înalt nivel tehnic.

Participarea unor atleți de va
loare mondială ca și performan
țele obținute în numeroase probe 
au confirmat din nou frumosul 
renume de care se bucură peste 
hotare campionatele internaționale 
de atletism ale Rominiei.

In ce ne privește, sintem bucu
roși că ne-am intilnit din nou cu 
sportivii din Romînia Bulgaria, 
Grecia, Turcia și pentru prima 
oară cu atleții albanezi. Am re
marcat puterea de luptă a atlețîlor 
romîni șl mai ales a lui Grecescu, 
Rășcănescu, Wiessenmayer șl Ma
ria Diți întîlnirile din ce în ce 
mai dese, pe terenurile de sport, 
ale tinerilor din țările noastre 
contribuie la strîngerea legăturilor 
de prietenie intre popoarele bal
canice și nu numai din această 
parte â Europei.

Aș dori să subliniez înțelegerea 
perfectă care a domnit în recenta 
conferință de la Atena a reprezen
tanților federațiilor de atletism 
din țările balcanice, fapt care ne-a 
dat posibilitatea să alcătuim o 
o repiezentativă balcanică puter
nică în vederea importantului 
meci de la Atena eu atleții 
peninsula scandinavică.

„Delegația noastră este entu
ziasmată de campionatele interna- i 
ționale de atletism ale Rominiei ■ 
ia care am participat pentru pri
ma oară și Ie consideră ca una i 
dintre cele mal importante reuni- 1 
uni atletice europene. Mulțumim , 
gazdelor pentru condițiile ce ne-au , 
fost create. Nici la Londra, cu i 
prilejul Jocurilor olimpice din ' 
1948, nu ne-am bucurat de o ase- ' 
menea primire. Cred că publicul , 
și comisia de organizare au apre- | 
ciat la rîndul lor comportarea at
leților greci. j

Noi am primit cu bucurie invi- i 
tația forurilor sportive romînești, i 
considerind printre altele că linia 1 
pe care se dezvoltă in prezent le- ' 
gâturile sportive între țările bal- , 
canice este cea mai bună. Ca un | 
exemplu poate fi dată și consti
tuirea. pentru prima oară, a echi
pei selecționate de atletism a ță- , 
rllor balcanice în vederea meciului 
ce urmează să-l susțină luna vii
toare la Atena cu selecționata 
țărilor scandinave. Pe calea spor- ‘ 
tuiui se dezvoltă spiritul de ințe- j 
legere între sportivii diferitelor | 
țări, lucru care poate duce de [ 
multe ori la o apropiere mai mare t 
șl In alte domenii de activitate", om care am văzut multe alte mari

din

Kurdetnir Niyazi 
secretarul general al Fede
rației de atletism din Turcia

„Cînd venim în Romînia ne sim
țim ca la noi acasă. Doresc.ca 
același slmțămînt să-l încerce șî 
sportivii romîni ori de cite ori au 
prilejul să ne Viziteze țara. Cît 
privește campionatele internațio
nale la care am participat, ca un

In vederea meciului cu R.P.F. Iugoslavia

S-au definitivat loturile R. P. R. 
de fotbal A, B și de juniori

Ieri dimineață a avut loc la C.C.F.S. q ședința la care au fost invi
tați reprezentanți ai presei< pentru a li se face o informare în legă
tură cu stadiul pregătirilor fotbaliștilor noștri pentru tripla întîlnire 
cu R.P.F. Iugoslavia.

Tov Gh. Popescu — antrenor de stat — după ce a arătat criteriul 
de selecționare al fotbaliștilor pentru loturile reprezentative, a adus 
la cunoștință că pregătirile echipelor naționale au ajuns în faza 
finală

Meciul pe care l-a susținut echipa A la Orașul Stalin cu Flamura 
Roșie U.T.A., a fost foarte util. Selecționabilii s-au întrebuințat serios 
și astfel s-au putut observa o serie de deficiențe, luîndu-se măsuri 
pentru înlăturarea lor. "

Colectivul de antrenori a definitivat loturile celor 3 echipe (A, B 
și juniori) din care se vor alcătui formațiile pentru meciurile de la 
29 septembrie. Din aceste loturi fac parte următorii jucători s

LOTUL A portari : Voinescu, Crîsnic, Toma (ieri i s-a scos ghip
sul de la mînă) ; fundași : Zavoda II. Apolzan. Brinzei, Neacșu, Ca- 
ricaș ; mijlocași : Călinoiu, Bptte. Jenei; înaintași : Cacoveanu, Con
stantin, Ene 1. Ozon. V. Anghel. Ene II. Diniilescu.

LOTUL B. portari z Uțu, Cinipeanu, fandași : Zbîrcea, Panait, Fio- 
rescu. Băcuț ll, Pahonțu ; mijlocași : V. Alexandru, Mihăilescu. 
Nunweiler; înaintași : Oaidă. Alexandrescu. Zavoda l. Tătaru, David.

LOTUL JUNIORI : Szilagi. Gltiță, Bărbulescu, Motroc. Petca, 
Neacșu. Mureșan. Petru Emil. Stanciu, Nunweiler IV, Ivanciuc, 
Raab. Renye, Scînteie, Raczi. Dumitrescu. Balinț, Mateianu.

în perioada următoare aceste loturi vor mai susține o serie de 
meciuri pentru verificarea exactă a posibilităților fiecărui jucător. 
Priina „garnitură44 va susține duminică pe stadionul „23 August44 un 
meci cu o echipă de peste hotare, ce urmează a fi desemnată. în 
aceeași zi. reprezentativa noastră de juniori va întîlni echipa de ju
niori a R. P. Polone De asemenea echipa secundă va întîlni proba
bil marți echipa sovietică Sahtior-Stalino.

Tov. Gh; Popescu a făcut apoi o informare despre meciul Iugosla
via—Austria, la care a asistat în calitate de observator. Din relatări 
a reieșit că echipa iugoslavă practică un joc modern, viguros, foarte 
agresiv. La acest meci echipa a jucat cu 4 oameni în apărate, mijlo
cașul stîng fiind retras în atac se aplică a) doilea centru numai în 
faza finală a acțiunilor Linia ofensivă a Combinat în triunghi, de cele 
mai multe ori pe dreapta După egalare. cînd austriecii au început «ă 
forțeze, jucătorii iugoslavi s-âu enervat cu ușurință, ceea ce desigur a 
dăunat meciului.

în concluzie, echipa iugoslavă rămîne o formație masivă peste care 
se trece cu greu.

-.d

Murakami Kunihei 
conducătorul delegației de 
atleți japonezi, membru al 
comitetului olimpic japonez „

„Sportivii niponi participă pen
tru prima oară la un concurs in 
Romînia. Sintem plăcut impre- 
sionați nu numai de condițiile op
time în care s-au desfășurat con
cursurile, dar și de calda ospita
lități» cu dare a fost înconjurată 
delegația noastră. Părăsim Ro- 
mîriia cu Cele mai frumoase amin
tiri. Mă voi strădui ca in viitorul 
apropiat relațiile sportive romîno- 
japoneze să se intensifice» Vom fi 1 
bucuroși dacă valoroșii sportivi 
romîni, care au surprins lumea 
prin performanțele obținute la Jo- n 
curile Olimpice de I». Melbourne, 
vor concura pe stadioanele noa
stre. întîlnirile cit mai dese intre 
sportivii din toate țările—a spus '3 
Murakami Kunihei — oferă tinere
tului posibilitatea să se imprlete- - 
nească și să se iubească. Acestea 
sînt condițiile cele mai importante 
care vor contribui la apărarea pă
cii. atît de mult dorită de po
poare44.

•0-----

* Echipa selecționată de fot. 
bal a juniorilor din R. P. Polonă ' 
s-a pregătit intens în Vederea jo
cului pe care-1 va susține la 22 J- 
septembrle la București cu echipa 
de juniori ii Rominiei. După me
ciul de la București, echipa tineri- - 
lor fotbaliști polonezi va ttltîlni în 
ziua de 29 septembrie la Russe 
echipa Bulgariei. în continuarea 
turneului echipa poloneză va juca 
după cîteva zile la Barcelona cir 
formația Spaniei.

.#•

☆ Miercuri dimineața au pară* 
sil Capitala plecînd la Budapesta 
jucătorii de tenis de masă 
lica Rozeanu, Ella Zeller, 
Golopența și Toma Reiter, 
vor reprezenta țara noastră 
mare turneu internațional. La com
petiția de la Budapesta care se va 
desfășura în zilele de 21 și 22 sep
tembrie participă unii dintre cei 
mai buni jucători din Europa.

* In zilele de 21 și 22 septem
brie. în zona occidentală a Berli
nului va avea loc meciul de atle
tism dintre echipele reprezentative 
ale R F. Germane și R. Ceho
slovace.

Ange- 
Mdria 

care 
la un
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de la sindicat... Da. da. dînșii tre- 
buie să știe I

Ne-a trebuii multă vreme pînă 
să șăsim pe cineva care să ne 
confirme să într adevăr uzinele 
..Semănătoarea** au un cămin în 
care locuiesc muncitori — mare 
parte din ei tineri Dar. deoarece, 
acest cămin este situat tocmai... 
în cm tea uzinei, membrii comite
tului U.T.M. n-au avut putința să 
afle de existența lui.

Consecința gravei neglijențe a 
comitetului U.T.M. și direcțiunii 
se oglindește tn condițiile pe care 
le au tinerii aici. Cartonul de pe 
acoperiș stă să zboare. Intrarea 
în cameră se face dintr-o săliță, 
fără ușă, în care se află două 
chiuvete pentru spălat, din care 
una este înfundată. Pe la colturi

și pe la tocurile ușilor tencuiala 
este căzută. Geamurile abia se 

.mai țin r cîte un colț. „S au slă
bit puțin balamalele4* — spun lo
catarii. ei înșiși lăcătuși și meca
nici de meserie. Vorba aceea : 
fierar fără ciocan**.
Cu cîteva luni în urmă s-a vă

ruit căminul Acest lucru se cu- 
rloaște mai puțin, oiobabil că de 
aceea se păstrează drept mărtu
rie picături de var pe uși și fe
restre Tot atunci aii fost zidite 
și sobe noi Instalația de gaze 
însă nu s-a făcut.

Se vede limpede că nici condu
cerea administrativă, nici comite
tul de întreprindere n au prevăzut 
îmbunătățiri în vederea apropie
rii sezonului rece. Constantin Pa
triciii șeful serviciului administra, 
tiv consideră acest cămin „un 
mare balast44. Dar este cu putință

că la o uzină Ca „Semănătoarea14 
să nu se poată realiza din fondul 
întreprinderii amenajarea unuj că
min de 30—40 de locuri ? E atît 
de greu ca timp de cîteva ore cîți- 
va muncitori din echipele de între, 
ținere ale uzinei să pună la punct 
defecțiunile de la cămin ? Fără 
îndoială că nu.

★
La unele cămine ale tinerilor. în 

toamna aceasta, sînt încă multe 
de făcut. Comitetele U T.M tre
buie să ceară concursul activ al 
organelor sindicale și administra
tive pentru ca toate pregătirile să 
fie gata la vreme. O parte din lu
cruri le pol face înșiși locatarii. 
Aceștia trebuie numai mai mult 
antrenați in rezolvarea unor pro
bleme gospodărești. Și acest lucru 
va trebuj să-l facă comitetele or
ganizațiilor de hază U.T.M. comi
tetele de cămin.



Opinia publică și presa mondiala
comentează cu viu interes
mesajul adresat de președintele Consiliului de 
miniștri al R.P.R. șefilor de guverne ai Albaniei, 

Bulgariei, Greciei, Iugoslaviei și Turciei 
(Urmare din pag. l~a)

guvernului grec. Aceste organe 
de presă consideră că inițiativa 
luată de guvernul romîn pentru 
dezvoltarea relațiilor de colabo
rare între țările balcanice va în-, 
tîmpina piedici întrucît există pro. 
bleme litigioase între unele țări ca 
Albania, Grecia, Bulgaria, Turcia. 
Or, în mesaj președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Romîne 
se arată pe bună Oreptate că a- 
ceasta „nu trebuie să împiedice 
colaborarea interbalcanică".

Aceeași idee este exprimată și 
în răspunsul guvernului iugo
slav. „Și eu consider" — scrie 
președintele I. B. Tito — că a- 
ceste probleme (litigioase — n.r.) 
nu ar trebui să constituie o pie
dică în eforturile pentru dezvol
tarea colaborării multilaterale fn- 
terbalcanice. Mai mult, cred că 
aceste probleme nerezolvate și-ar 
putea găsi tocmai prin colabo
rare cei mai bine rezolvarea 
justă".

Ziarele din Istanbul și Ankara 
au publicat la 16 septembrie în 
pagina întîia știri cu privire la 
mesajul adresat de președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Romîne primilor miniștri ai ce
lorlalte state balcanice. In titluri 
mari, pe mai multe coloane, sînt 
scoase in relief principalele pro
puneri cuprinse in mesaj.

Sub un titlu pe cinci coloane, 
ziarul „Hurriyet" scrie: „Roml- 
nia a propus formarea unui pact 
al celor șase state balcanice".

Ziarul „Vatan" publică o serie 
de telegrame transmise de agen
ția Associated Press de la Ate-

na și Belgrad. In telegrama din 
Belgrad, ziarul „Vatan" subli
niază .- adeziunea Iugoslaviei la 
propunerile cuprinse în mesajul 
guvernului R. P. Romîne.

Unele ziare turcești manifestă 
însă o atitudine negativă față 
de propunerile cuprinse în i 
sajul primului ministru al I 
Romîne, exprimînd punctul 
vedere al acelor cercuri care 
sînt interesate în destinderea 
cordării internaționale.

Presa iugoslavă a publicat 
18 septembrie in întregime și

. 1 me
sajul primului ministru al R.P. 

de 
nu 
în-

Apelul celui de al IV-lca 
congres al f.M.T.D.

In cadrul lucrări
lor sale care au avut 
loc cu un timp in 
urmă la Kiev, cel de 
al IV-lea Congres al 
F.M.T.D. a adoptat 
un apel către tinere
tul lumii, către toate 
popoarele, parlamen
tele și guvernele, că
tre Organizația Na
țiunilor Unite in care 
se spune: Tinăra ge
nerație din zilele noa
stre reprezintă viito
rul omenirii. Tinerii 
din toate continen
tele, ori care ar fi 
opiniile lor politice și 
religioase, doresc pa
cea și fericirea, dez
voltarea forțelor lor 
creatoare pentru bună 
starea omenirii în
tregi.

O primejdie uriașă 
amenință insă astăzi 
viața și viitorul 
nostru : experimentă
rile continue de ar
me nucleare și peri
colul unui război a- 
tomic. Această pri
mejdie ne amenință 
pe toți, fără excep
ție.

Nimic nu amenință 
atit de mult viața șl 
fericirea copiilor și a 
tineretului ca armele

nucleare, se spune In 
apel.

In numele tinerilor 
din lumea întreagă, 
ne Înălțăm vocea șl 
ne alăturăm protes
telor tuturor oameni
lor de bună credință, 
femeilor și mamelor, 
oamenilor de știință 
atomiști, pedagogilor, 
tuturor acelora care 
prin munca milnilor 
lor ;i prin geniul lor 
lucrează pentru feri
cirea tineretului șl 
pentru îmbogățirea 
pămintulul.

Cerem imediata în
cetare a tuturor ex
periențelor termo-nu- 
cleare și încheierea 
unui acord între ță
rile care posedă ar
me atomice.

Cerem scoaterea în 
afara legii și inter
zicerea tuturor arme
lor de exterminare 
in masă !

Cerem folosirea e- 
nergiei atomice nu
mai în scopuri paș
nice, în interesul dez
voltării bunei stări a 
omenirii I

Ne adresăm ședin
ței plenare a Organi
zației Națiunilor U-

nite, șl-1 cerem să la 
o hotărtre privind 
imediata încetare a 
tuturor experiențelor 
cu arme nucleare, 
ca un prim pas pe 
calea Interzicerii tu
turor armelor de ex
terminare în masă, 
pentru ca amenința
rea îngrozitoare a 
unui război atomic să 
fie îndepărtată.

Credincioși Jură- 
mtntului nostru de Ia 
Londra — „ca mîinile 
pricepute, mințile lu
minate și entuzias
mul tineretului să nu 
mai fie niciodată sa
crificate într-un nou 
război" — Federația 
Mondială a Tineretu
lui Democrat și or
ganizațiile sale mem
bre își iau angaja
mentul de a face tot 
posibilul pentru a în
depărta primejdia u- 
nui război atomic dis
trugător, pentru ca 
să se poată ivi zorile 
unei vieți cu adevărat 
pașnice și fericite 
pentru tinăra gene
rație.

la 
__ cu 

titluri mari pe prima pagină me
sajul adresat de primul ministru 
al R.P. Romine, Chivu Stoica, 
președintelui Tito, precum și răs
punsul acestuia. Textele sint în
soțite de fotografia președintelui 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Romîne. De asemenea postul de 
radio Belgrad a transmis ample 
extrase din mesaj și din scri
soarea de răspuns a președintelui 
Tito.

Inițiativa guvernului romîn a 
produs un larg răsunet și în alte 
țări. Astfel, „Pravda" și celelalte 
ziare sovietice au publicat la 18 
septembrie largi extrase din me
sajul adresat de președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne, șefilor'de 
guverne ai Albaniei, Bulgariei, 
Greciei, Iugoslaviei și Turciei. 
„Pravda" a publicat expunerea 
mesajului sub titlul: „In intere
sul asigurării păcii în Balcani". 
Ziarul subliniază acele pasaje 
din mesaj care vorbesc despre 
dezvoltarea pozitivă a relațiilor 
Rominiei cu țările din Balcani, 
precum și despre necesitatea în
făptuirii unei largi colaborări a 
țărilor din regiunea balcanică.

Ziarul „Vecernaia Moskva" pu
blică răspunsul guvernului iugo
slav la mesajul guvernului ro
mîn.

Ziarele chineze „Jenminjibao", 
„Dagunbao" și „Pekinjibao" au 
publicat in numerele lor din 18 
septembrie o corespondență a 
agenției China Nouă sub titlul : 
Chivu Stoica, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Romî
ne, a propus convocarea unei 
conferințe a țărilor balcanice la 
un nivel Înalt, pentru a se dis
cuta îmbunătățirea relațiilor din
tre aceste țări și coexistența paș
nică".

Ziarele din R.P. Ungară și R.D. 
Germană publică de asemenea 
știri ample cu privire la mesajul 
primului ministru al R.P. Romi
ne, Chivu Stoica.

Ziarele egiptene in limbile: a- 
rabă, franceză, engleză și greacă 
au consacrat ample comentarii 
mesajului primului ministru al 
R.P. Romîne, Chivu Stoica. Por
tul de radio Cairo a transmis 
știri cu privire la însemnătatea 
și consecințele politice ale aces
tui mesaj.

Postul de radio a subliniat 
printre altele faptul că „pre
ședintele Tito a salutat propune
rea Rominiei de a ține o con
ferință a primilor miniștri ai ță
rilor balcanice care să studieze 
posibilitățile de realizare a unei 
înțelegeri balcanice".

Presa austriacă a publicat știri 
anunțind trimiterea mesajului. 
Ziarul „Die Presse" subliniază că 
„guvernul grec studiază cu in
teres propunerea romînă".

Presa și posturile de radio is
raeliene au relatat de asemenea 
cuprinsul mesajului guvernului

I romîn.
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Prima zi de școală...
Prima ti de școală rămîne 

pentru totdeauna în memoria 
oricărui om. E de obicei o zi 
de început de toamnă, cînd 
soarele mai e încă darnic cu 
razele de aur ce le aruncă prin 
frunzele copacilor. în toate ca* 
sele unde există copii de școa
lă, lumea se scoală mai devre
me în ziua aceea. îmbrăcat cu
rat, pieptănat, copilul pășește

spre școală cu ghiozdanul în 
spinare. La intrare, îl așteaptă 
învățătorul cu mînri întinsă, cu 
zîmbetul pe față, cu urarea de 
bun venit.

Așa se întîmplă în ziua a- 
ceasta oriunde; în nordica 
Laponie ca și în însoritul E- 
gipt, în Australia ca și în Sue
dia, la noi în țară ca și în 
Argentina.

Dar în S.U.A. ?
...în orașul 'Little Rock un 

copil s-a îndreptat spre școală. 
Avea șapte ani, doi ochi mari, 
negri, curioși și pielea de cu
loarea abanosului. Pășea cu cu
raj, Mergea la școala pentru 

,albi, căci — așa a zis tata — 
acum e voie; doar președintele 
însuși a decretat - desființarea 

, segregației rasiale în școli.

Puștiul știa, ce știa, dar pre
ședintele e la Washington pe 
cînd aici în Little Rock...

Aici, în Little Rock copilul 
•-a trezit — așa cum mergea 
el pe gînduri — în fața unor 
puști automate. A ridicat încet 
ochii. Privirile au deosebit mai 
întîi o bluză militară, apoi o 
cască sub care chipul unui om 
rînjea hidos. A privit la stin
gă, la dreapta — aceleași 
guri de soldați cu armele 
dreptate asupra lui. „Ce 
făcut ? — se gîndi, speriat 
pilul. Mă iau drept hoț ?"

— Cară-te acasă, maimu- 
țoiule I — strigă cineva.

De-abia atunci observă că în 
spatele soldaților stau cîteva 
zeci de oameni — toți -albi — 
care-1 privesc cu ură. Ce poate 
face un copil în fața unui plu
ton de soldați și a unor bande 
de rasiști furioși ? Micuțul s-a 
întors acasă trist. Asta a ■ fost 
pentru el prima zi de școală. 
Și era o zi de început de toam
nă. ca toate celelalte...

★
Dar copilul acesta n-a fost 

singurul pe care soldații ame
ricani l-au împiedicat să încea
pă noul an. Alți numeroși copii 
negri au găsit Ia școală în loc 
de profesor — soldați, în loc 
de mîini întinse, primitoare — 
arme automate, în loc de „bine 
ai venit** ! — „Cară-te acasă !** 
Și nu numai în Little Rock, ci 
și în Stergees, Clinton, Cloy și 
altele.

In orașul Charlotte, statul 
Carolina de nord, copilul Gus
tavus Roberts a fost maltratat 
pe cînd mergea la școală. Pe 
gardul școlii din orașul Mont
gomery (Alabama) s-a găsit un 
desen înfățișînd un negru cu 
ștreangul la gît. Desenul era 
însoțit de un text : „Așa se în
tîmplă cu orice negru, care va 
încerca să se așeze în bancă 
alături de un alb". Și tot în 
acest oraș, la un miting, vor
bitorul a spus clar, fără să fie 
stînjenit de reprezentanții au-

torităților, prezenți în sală : 
„Negrul care vrea învățămînt 
comun cu albii nu va primi 
educație, ci o înmormîntare".

Cele întîmplate însă în ora
șul Nashville, statul Tennesse, 
au zguduit chiar și pe acei 
care priveau pasivi la dezmățul 
rasiștilor din America. La una 
din cele șase școli pentru albi 
s-au înscris 16 copii negri. în 
prima zi de școală li s-a făcut 
o primire cu alai, așa cum știu 
să facă rasiștii. Copiii s-au în
tors triști acasă, în afară de 
unul care — nu se știe cum — 
a reușit totuși să se strecoare 
în clasă. Cînd s-a auzit că un 
copil negru a „îndrăznit*4 să 
intre într-o clasă destinată al
bilor, rasiștii au fost cuprinși 
de furie. In noaptea aceea lo
cuitorii orașului au fost treziți 
de o groaznică bubuitură : 
școala cu pricina a fost arun
cată în aer...

După cum anunță presa, cei 
care au dinamitat școala sînt 
căutați de poliție. Totuși se 
știe de pe acum că vinovății 
nu vor fi găsiți niciodată. De 
ce ? Să-l lăsăm să vorbească 
pe un om politic american, 
Seymoor Howard : „F.B.I. (Bi
roul federal de investigații 
N.A.) — a spus el — poate 
culege sfărîmăturile unui avion 
prăbușit pe slîncile din Colo
rado și să-l descopere pe omul 
care a pricinuit catastrofa. Dar 
F.B.l.-ul nu poate găsi pe un 
om alb, cînd acesta ucide un 
negru".

★
Cum se împacă aceste fapte 

cu hotărîrea Tribunalului Su
prem al S.U.A. aprobată și de 
Eisenhower cu privire la des
ființarea segregației rasiale în 
școli ? După cum se vede, au
toritățile închid ochii. E drept, 
președintele a protestat în 
scris, dar guvernatorii statelor 
respective refuză să se supună. 
Ar putea fi siliți s-o facă ? De
sigur, dar... Se știe că în

Avem convingerea că absolut toate problemele 
pot fi rezolvate dacă există bunăvoință
- Declarația ministrului Afacerilor Externe 

al R.P.R., I. G. Maurer pentru presa 
și radiodifuziunea din R.P.R. —

NĂZUINȚELE SUTELOR DE 
MILIOANE DE OAMENI, CARE 
CER SA SE PUNA CAPAT 
RĂZBOIULUI RECE. SA SE ÎN
LĂTURE BARIERELE ARTIFI
CIALE CARE DESPART PO
POARELE Șl ÎMPIEDICA ÎN
CREDEREA INTRE ELE Șl 
CARE AȘTEAPTĂ CA IDEEA 
ÎNSCRISA PE FRONTISPICIUL 
ACESTEI ORGANIZAȚII, CON
ȚINUTA IN CUVINTELE 
ȚIUNILE UNITE", SA 
TRANSFORMATA INTR-0 
L1TATE DURABILA.

DELEGAȚIA ROMINA 
EXPRIMA ACI VOINȚA 
CLINTITĂ DE PACE A
PORULUI NOSTRU, DORINȚA 
SA DE PRIETENIE ȘI COLA
BORARE CU TOATE NAȚIU
NILE LUMII Șl ESTE HOTA- 
RITA SA FACA TOT CE-I STĂ 
IN PUTINȚA PENTRU A-Sl 
ADUCE CONTRIBUȚIA SA LA 
CREAREA CLIMATULUI NE
CESAR ȘI LA GĂSIREA SOLU
ȚIILOR IN TOATE PROBLE
MELE IMPORTANTE CARE SE 
AFLA PE ORDINEA DE ZI A 
CELEI DE-A 12-A SESIUNI A 
O.N.U".

NEW YORK 18 (Agerpres). *- 
La 17 septembrie Ion Gheorghe 
Maurer, ministrul Afacerilor Ex
terne al R.P.R. și conducătorul 
delegației romîne la cea de-a 
12-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U., a făcut înainte de în
ceperea primei ședințe inaugurale 
a sesiunii, următoarea declarație 
pentru presa și radiodifuziunea 
din R.P.R. :

„In aceste momente cînd se 
deschide cea de-a 12-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. 
este evident că delegația romînă 
este preocupată de numeroasele 
probleme complexe care se află 
»n fața acestei sesiuni și, în pri
mul rînd, de acele probleme care 
cer o rezolvare urgentă cum este 
de pildă problema dezarmării.

înfăptuirea dezarmării, orice 
măsură practică în această di
recție, constituie o contribuție 
esențială la înfăptuirea coexis
tenței pașnice către care aspiră 
toate popoarele lumii.

NOI AVEM CONVINGEREA 
CA ABSOLUT TOATE PROBLE
MELE POT FI REZOLVATE 
DACA EXISTA BUNĂVOINȚĂ 
ȘI DORINȚA DE A SATISFACE

VA 
NF- 
PO-

In întîmpincirea aniversării ă

40 «Ie ani de la Marea Revoluție
Socialistă din Octombrie

Cu flecare zi crește afluența 
vizitatorilor la muzeele Istorl- 
co-revoluționare din U.R.S.S. 
In fotografie: într-una din să
lile Muzeului Central „V. I. 
Lenin* din Moscova.

Cărți noi apărute în U.R.S.S

Lucrările Adunării Generale a O.N.U
(Agerpres). — 
După cum s-a 
ședință a celei 
a Adunării Ge- 
fost primită ca

Federației Malayeze în rîndurile 
membrilor O.N.U.

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
Marți au avut loc ședințele comi
tetelor O.N.U: în cadrul cărora 
au fost aleși președinții lor.

★
NEW YORK 18. — Corespon

dentul Agerpres transmite : Cea

NEW YORK 18 
TASS transmite: 
anunțat înVprima 
de a 12-a sesiuni 
nerale, Malaya a
cel de al 82-lea membru al O.N.U. 
Numeroși delegați au felicitat de
legația Malayei cu prilejul pri
mirii acestei țari în rîndurile de-a doua ședință a celei de-a 
membrilor O.N.U. XlI-a sesiuni a Adunării Generale

In numele poporului sovietic a O.N.U. a fost consacrată alegerii 
și guvernului U.R.S.S. V. V. Kuz- 
nețov, locțiitorul șefului delega
ției U.R.S.S., a salutat primirea

vicepreședinților.
După alegerea vicepreședinților 

sesiunii, ședința a fost ridicată.

In cursul după-amiezii s-a întru
nit Comitetul General al Adunării 
alcătuit din președintele și vicepre
ședinții sesiunii, precum și din 
președinții comitetelor Adunării. 
Ședința Comitetului general a fost 
consacrată discutării ordinei de zi, 
a celei de-a XlI-a sesiuni, prin 
stabilirea ordinei problemelor ce 
vor veni în discuție și repartizarea 
problemelor diferitelor comitete 
ale Adunării.

Viitoarea ședință a Adunării Ge
nerale are loc joi dimineața.

Cartea despre Lenin — con
ducătorul și omul care a iubit 
„natura, pădurea înverzită în 
timpul primăverii, potecile de 
pădure și lacurile, zgomotul ma
rilor orașe, mulțimea de mun
citori, mișcarea, lupta, viața în

Acestea sînt amintirile emo
ționante ale unuia dintre cei 
mai vechi membri ai P.C.UJS. 
Elena Dumitrivena Stasova 
povestește despre lupta re
voluționarilor ilegaliști împo

t 4-CTĂCOBA
■

CTPAHVlUM

împotriva politicii
Campania dușmănoasă 

împotriva Siriei — 
o încălcare a Cartei 

ONU.
DAMASC 18 (Agerpres).—TASS 

transmite : In legătură cu deschi
derea celei de-a 12-a sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U. mini
strul Afacerilor Externe al Siriei, 
Bitar, a făcut la 16 septembrie o 
declarație în cadrul unei confe
rințe de presă pentru coresponden
ții ziarelor locale.

După ce a subliniat importanța 
respectării principiilor Cartei Or
ganizației Națiunilor Unite în

aventurilor militare In Orientul arab
problema menținerii păcii, Bitar a 
declarat că campania dușmănoasă 
pe care au dezlănțuit-o puterile oc
cidentale împotriva Siriei și care 
urmărește 
existente, 
grosolană și 
O.N.U.

Siria, a declarat Bitar, este inte
resată în prezent mai mult ca ori- 
cînd în a se reda O.N.U. împuter
nicirile prevăzute de Cartă, în în
tărirea influenței acestei organiza
ții internaționale pe care forțele 
imperialiste și, îndeosebi Statele 
Unite, încearcă s-o ignoreze cînd 
interesele lor diferă de principiile 
ei.

„S.U.A., a spus Bitar, au și su-

schimbarea orînduirii 
constituie o încălcare 

evidenta a Cartei

ferit o înfrîngere în Orientul Mij
lociu și continuă să facă greșeli, 
fără a ține seamă de mersul isto
riei, de conștiința națională cres- 
cîndă a popoarelor eliberate și de 
dorința lor de a activa în interesul 
ridicării nivelului lor de trai

toată multilateralitatea ei". Așa 
apare Ilici din paginile acestei 
cărți minunate, măreț în lu
crurile mari și mici.

„...Revoluțiile mari în desfă
șurarea luptei lor scot la iveală 
oameni mari și dezvoltă ase-

triva țarismului, despre închi
sori și surghiun, despre întâlni
rile lui V. 1. Lenin și tovarășii 
săi de luptă. O parte însemnată 
a amintirilor este consacrată 
perioadei de după Octombrie.

Dviniștii — sînt soldații re
voluționari ai armatei a 5-a 
care ocupau în perioada pri
mului război mondial poziții în 
sectorul de pe Dvina a frontu
lui de Nord. Editura „Moskov-

„Atențiune, școală**, o nouă Ilustrație Ia clasicul indicator 
de circulație

Acțiuni provocatoare 
ale autorităților 

israeliene
ATENA 18 (Agerpres). —TASS 

transmite : La Atena a devenit cu
noscut că autoritățile israeliene 
au început acapararea „teritorii
lor litigioase" aparținînd țărani
lor arabi, teritorii care sînt si
tuate în zonele demilitarizate 
de-a lungul frontierei siriano- 
israeliene.

Acum cîteva zile israelienii au 
trimis în zona demilitarizată de 
la sud-est de lacul Tiberiadei 
patru tractoare sub protecția au
tomobilelor blindate. Aceste ac
țiuni provocatoare ale autorități
lor israeliene au fost cauza 
schimbului de focuri dintre gră
nicerii israelieni și sirieni, care 
s-a soldat cu morți și răniți.

menea talente, care. înainte nu 
păreau posibile".

Aceste cuvinte au fost spuse 
de către V. I. Lenin în cuvîn- 
tarea rostită în memoria lui 
I. M. Sverdlov. Figura fermecă
toare a lui Iakov Mihailovici 
Sverdlov apare din paginile 
cărții scrise de soția sa Klav- 
dia Timofeevna Sverdlova (Nov- 
gorodțeva).

ski rabocii" a editat o culegere 
interesantă de amintiri ale dvi- 
niștilor, participanți ai luptelor 
din Octombrie 1917 la Mos
cova.

Nici un răspuns la propunerile 
concrete ale U.R.S.S.

Mesajul lui McMillan adresat lui N. A. Bulganin

fi.S.U.A. nu toate legile sînt 
cute ca să fie respectate...

Ba mai mult : mister Dulles 
este foarte contrariat, nu de 
cele ce se întîmplă, ci de fap
tul că unele ziare americane 
publică fotografii și reportaje 
despre evenimentele din Little 
Rock, Montgomery și din alte 
părți. „Comuniștii de peste 
graniță — a spus el — nu vor 
întîrzia să se folosească de a- 
cestea și să critice S.U.A.".

Evidgnt, comuniștii din în
treaga lume condamnă rasis
mul oriunde apare, în S.U.A. 
sau aiurea. Dar dl. Dulles cred 
că știe prea bine că nu numai 
comuniștii, ci oricine e ani
mat de sentimente umane, in
diferent de credințele sale po
litice, protestează împotriva 
faptului că școlarii negri din 
America nu pot învăța alături 
de copiii albi. Iată ce scrie un 
ziar independent din Goteborg 
(Suedia): „întreprinzătorul gu
vernator din Arkansas a mers 
prea departe. El n-are dreptul 
să-i lipsească pe copiii negri 
de posibilitatea de a se folosi 
de drepturile cetățenești1'. O 
altă gazetă suedeză „Dags-tid- 
ningen“ remarcă pe bună drep
tate că „fanaticii rasiști din 
Statele Unite gîndesc identic 
ca rasiștii nemți... Ultimele fap
te au arătat că în unele state 
americane tradițiile antidemo
cratice și antiumane sînt încă 
puternice".

Aceeași părere o au și ga-

(Desen de MITELBERG)

engleze „Scotsman", 
Chronicle" și „Manches- 

iar deputatul

zetele 
„News 
ter Guardian", 
laburist M. Lecpton a declarat 
deunăzi : „Aceasta (ceea ce se 
întîmplă în S.U.A. cu școlarii 
negri — N.A.) e o barbarie. 
Segregația și-a trăit de mult 
traiul și ar fi trebuit să fie lă
sată trecutului. E trist că in 
așa-numita „civilizație" există 
încă acest fenomen rușinos".

Chiar unele ziare americane 
recunosc că făptele rasiștilor 
din S.U.A. au provocat indig
narea întregii lumi. „Mai ales 
in ceea ce privește Europa și 
Asia, nici nu poate fi apreciată 
influența fotografiilor în care 
se vede cum soldați înarmați 
nu permit cîtorva tineri negri 
să intre în școală... Președin
tele Eisenhower și guvernul 
sînt într-o situație foarte difi
cilă"—scrie „New York Post", 
Amintim că tragedia din sudul 
S.U.A. are loc concomitent cu 
începerea sesiunii Adunării Ge
nerale O.N.U. Dl. Diilles are 
acum cunoștință că declarațiile 
de mai sus nu aparțin unor co
muniști.

într-adevăr dificilă situație ! 
Mai ales dacă ținem seama că 
nu e mult de cînd vicepreșe
dintele S.U.A., Nixon, a fost 
în Africa în turneu propagan
distic, unde s-a pupat, s-a îm
brățișat și s-a fotografiat de gît 
cu „prietenii" săi negri.

DAN LAZARESCU

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
După cum s-a anunțat în presă, 
la 22 iulie I. A. Malik, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al U.R.S.S. în Marea Britanie, l-a 
vizitat pe McMillan, primul mi
nistru al Marii Britanii și i-a în- 
mînat răspunsul lui N. A. Bulga
nin. președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., la mesajul 
lui McMillan din 14 iunie.

La 30 august A. A. Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a primit pe Sir Patrick 
Reilly, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Marii Britanii 
în U.R.S.S. care i-a înmînat me
sajul de răspuns al lui McMillan, 
primul ministru al Marii Britanii.

In mesajul lui McMillan se afir
mă că propunerile guvernului 
englez și ale guvernelor Canadei, 
S.U.A. și Franței în problema de
zarmării, prezintă o contribuție 
importantă la realizarea unui a- 
cord în această problemă. Tot
odată primul ministru al Marii 
Britanii își exprimă nemulțumirea 
în legătură cu „conținutul cuvîn- 
tărji" reprezentantului U.R.S.S. în

subcomitetul pentru dezarmare 
care a expus poziția guvernului 
sovietic în problemele reducerii 
înarmărilor și a interzicerii armei 
atomice și cu hidrogen.

In ce privește problema secu
rității europene și a reunificării 
Germaniei, în mesajul de răspuns 
se face referirea la declarația 
comună a guvernelor Angliei, 
S.U.A., Franței și a Republicii 
Federale Germane, publicată la 
29 iulie’ a. c. Se afirmă de ase
menea că guvernele-membre ale 
N.A.T.O și-ar fi asumat „benevol 
și unilateral** obligația de a nu 
acorda ajutor militar sau econo
mic oricărui stat care ar tulbura 
pacea în Europa.

In continuare în mesajul de 
răspuns se arată că guvernul en
glez „este dispus întotdeauna să 
colaboreze cu alte guverne, fie 
prin intermediul Organizației Na
țiunilor Unite fie pe o altă cale, 
pentru a contribui la pacea și li
niștea" în regiunea Orientului A- 
propiat și Mijlociu. Mesajul nu 
cuprinde o analiză concretă a pro
blemelor acestei regiuni sau pro

puneri pentru rezolvarea lor.
In mespj se recunoaște impor

tanța întăririi legăturilor econo
mice în ce privește contribuția la 
stabilirea unor relații mai strînse 
întfe U.R.S.S. și Anglia, dar în 
același timp se pledează în favoa
rea politicii restricțiilor discrimi
natorii, pe care o promovează gu
vernul englez în comerțul cu 
Uniunea Sovietică. In mesaj se 
arată în continuare că „guvernul 
britanic nu ridică nici un fel de 
obstacole, atunci cînd este vorba 
de măsuri neoficiale** în domeniul 
legăturilor culturale. Totodată 
prin referiri la opinia publică en
gleză se face încercarea de a jus
tifica politica guvernului englez 
în îngrădirea schimbului cultural 
între Anglia și U.R.S.S.

In mesaj se ridică din nou pro
blema emisiunilor reciproce de 
radio între U.R.S.S. și Anglia.

In incheiere McMillan arată că 
mesajul său că pentru realizarea 
înțelegerii reciproce sînt necesare 
sinceritatea și răbdarea cu ajuto
rul cărora se va putea găsi o bază 
pentru înțelegere.

CAIRO. Ahmed Chami, însărci
natul cu afaceri al Yemenului la 
Cairo, a primit din partea Imamu
lui Ahmed al Yemenului un me
saj în care este informat că în 
noaptea de 16 spre 17 septem
brie aviația britanică a efectuat 
noi raiduri asupra regiunii Șu- 
kair, în sudul Yemenului.

Avioanele britanice au aruncat 
bombe incendiare și explozive. 
Pagubele nu au fost încă eva
luate.

PEKIN. La invitația președinte
lui R. P. Chineze, Mao Țze-dun, 
la 18 septembrie a sosit la Pekin 
vicepreședintele Republicii India, 
S. Radhakrishnan. ,

CUNMIN. Un balon militar de

recunoaștere, lansat de marina 
S.U.A., a fost doborît de o uni
tate antiaeriană a armatei popu
lare de eliberare în provincia Jun- 
nan din sub-vestul R. P. Chineze. 
Balonul .venea dinspre provincia 
Kwansi și se îndrepta spre pro
vincia Junnan.

De balon atirna o nacelă în care 
se aflau aparate de radioemisie 
ptecum și baterii. Aparatele purtau 
inscripția marinei americane.

MOSCOVA. La Moscova se află 
de o săptămînă reprezentanți ai 
teatrului englez care vizitează 
Uniunea Sovietică la invitația A- 
sociației unionale pentru relațiile 
culturale cu străinătatea (Voks).

NEW YORK. Krișna Menon, mi
nistrul Apărării al Indiei, a sosit 
marți la Netv York pentru a parti
cipa la sesiunea Adunării Generale

O.N.U. în calitate de conducătorul 
delegației indiene.

La sosirea șa pe aeroportul Idle* 
wild, Menon a declarat că subco
mitetul Comisiei O.N.U. pentru de
zarmare trebuie lărgit pentru a 
cuprinde mai multe țări. El a 'ară
tat că aceasta ar putea înlătura 
impasul creat la conferința pentru 
dezarmare care a avut loc la Lon
dra.

PARIS. Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Francez și-a încheiat lucrările. 
Timp de două zile ea a ascultat șl 
discutat raportul lui Leon Felix 
„Cu privire la lupta pentru pace 
în Algeria" și raportul lui Waldeck 
Rochet „Cu privire la înrăutățirea 
situației materiale a maselor de 
oameni ai muncii**. Pe mărginea 
rapoartelor au fost adoptate rezo- 
Iuții. _____
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