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Amintiri

din
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Moldova

Sosirea delegației P. M. R. 
care a participat la cel de al 

V-lea Congres al P. S. U. G.
Joi după-amiază s-a înapoiat în Capitală, venind de la Berlin, 

delegația Partidului Muncitoresc Romîn care a participat la Con
gresul al V-lea al Partidului So cialist Unit din Germania.

Din delegație au 
membru al Biroului 
membru supleant al 
ghe Stoica, membru

La sosire, la aeroportul Bănea sa, membrii delegației 
tîmpinați de tovarășii Nicolae Ceaușescu, Alexandru 
Simion Bughici, Pavel Daju, Anton Moisescu, Ion Dobre, 
Mateescu, precum și de activiști ai C.C. al P.M.R.

(Agerpres)

făcut parte tovarășii: Gheorghe Apostol,
Politic al C.C. al P.A1.R., Ștefan Voitec,

Biroului Politic al C.C. al P.M.R., și Gheor- 
al C.C. al PJW.R.

Taberele de vară
ale școlilor profesionale
— CADRU de odihnă
$1 EDUCAȚIE COMUNISTA

ie pre
să în- 

noul an 
cu forțe

au fost în- 
Aloghioroș, 
Constantin

Prin grija părintească a partidu
lui și guvernului, mii de ucenici 
fruntași la învățătură, în munca 
practică și activitatea obștească, 
schimbul de mîine al clasei mun
citoare, își petrec organizat, în 
cele mai pitorești colțuri ale pa
triei, în tabere, zilele de vacanță, 

Bucurîndu-se de o odihnă plă
cută, ucenicii aflați la odihnă își 
îmbogățesc de 
asemenea cunoș- 
tințele, 
gătesc 
ceapă 
școlar 
noi.

Pentru asigurarea celor mai 
bune condiții de activitate a 
acestor tabere de ucenici stalul 
democrat-popular a pus la dispo
ziție fonduri importante. Este ne
cesar ca aceste fonduri să fie folo
site cu spirit gospodăresc, cu pri
cepere, pentru a se asigura uceni
cilor condițiile optime.

Pentru a analiza felul în care 
își petrec ucenicii vacanța, la mun
te și la mare, felul în care sînt 
valorificate posibilitățile create, 
corespondenții noștri din regiunile 
Stalin și Constanța au întreprins 
un raid-anchetă.

ASIGURAREA UNOR BUNE 
CONDIȚII DE CAZARE

O importanță deosebită are asi
gurarea unor bune condiții de ca
zare în tabere.

în cele mai multe locuri, aceste 
condiții sînt bine asigurate.

La cîțiva kilometri de Orașul 
Stalin, sub poalele Tîmpei, se află 
centrul școlar profesional de pe 
lingă uzinele Steagul Roșu“, o 
îmbinare armonioasă de clădiri 
modeme, alei cu trandafiri, tere
nuri de sport. într-unul din blocu
rile aparținînd acestui grup școlar 
este amenajată anul acesta tabăra 
în care își petrec o parte din va
canță cîteva sute de ucenici din 
cadrul Ministerului Industriei Gre
le. în prima serie au venit în va
canță 140 de ucenici din București, 
Calan și Medgidia. Ei au dormi-

toare curate și spațioase. Condițiile 
de viață în tabără sînt dintre cele 
mai bune.

Și pentru o serie de tabere de 
pe litoralul mării s-au depus stră
duințe în acest sens. •

Lăudabilă este inițiativa școlii 
profesionale de ucenici a Ateliere
lor C.F.R. „Grivița Roșie“-Bucu- 
rești, de a-și crea o tabără proprie 

de corturi la
Vasile Roaită. 
In această ta- 

3 n A h O I Q bară se odihnesc 
U II U II W I U cite 40 elevi in 

ficare serie, în 
condiții destul 
de bune.

Dacă avem de criticat ceva aici, 
este faptul că pentru această ta
bără s-au consumat multe fonduri 
și energii în plus peste necesar, din 
pricina unor manifestări birocra
tice. în legătură cu instalarea ta
berei nu s-a primit suficient aju
tor din partea sfatului populai al 
orașului Vasile Roaită. Sub moti
vul că vor „să creeze un aspect 
plăcut orașului", conducătorii co
mitetului executiv au dispus insta
larea taberei pe terenuri mici, vi
rane, rămase in centrul orașului. 
Astfel tabăra tineretului de la Ate
lierele C.F.R. „Grivița Roșie" a 
fost instalată pe un teren aproape 
necorespunzător din punct de ve
dere al mărimii sale. Conducerea 
taberei a fost astfel obligată 
cheltuiască fonduri pentru a 
chiria o suprafață de teren.

Cu toate că „Grivița Roșie"
tenționează să-și permanentizeze 
tabăra de la Vasile Roaită, direc
țiunea întreprinderii n-a găsit în
țelegerea necesară din partea sfa
tului popular, astfel ca terenul a- 
locat să poată fi folosit și în anii 
viitori. De aceea instalațiile de 
apă, de lumină electrică și toate 
amenajările care s-au făcut anul 
acesta, după închiderea taberei se 
vor pierde sau demonta, pentru ca 
anul viitor o altă tabără va trebui 
să fie reamenajată din nou.

Cite cheltuieli și cîtă risipă de 
timp va aduce aceasta — e clar 
oricui. Este de aceea necesar ca

I. ANDREI
I. ȘERBU

i Slntem contemporanii unor ' 
1 uriașe bătălii istorice pentru e- ' 
i liberarea omenirii de sub ju- I 
? gul imperialismului. Toate pre- I1 
J viziunile leniniste cu privire la 
ț desfășurarea, amploarea, fit-ți 
ț mul și invincibilitatea mișcării p 
f pentru libertate a popoarelor, , 
A înrobite, se realizează sub ochii 
A noștri. De la an la an, popoa- 
J rele Asiei și Africii' -
. nente din a căror sevă extra- - 
J ordinar de fertilă au trăit in t 
f îmbuibare multe generații de < 
r spoliatori capitaliști din metro- (1 
• pole — se smulg cu putere din 
ț cătușele asupririi imperialiste, 
1 ridică sus steagul luptei pen- 
J tru independență națională, fac 
J să se încline și mai mult cum- 
J păna de partea forțelor păcii. 
\ Cine poate să asiste nepăsă- 
f tor astăzi la lupta pentru eli- 
ț berare din orientul arab. la 
f strigătul puternic care (ișnește 
i din fiecare rînd al telegrame- 
f lor care vestesc succesiunea 
i dramaticelor evenimente care 
J se petrec aici? Căci acolo, in 
J vecinătatea deșertărilor, pește 
J pământurile scăldate în adînc 
ț de mările negre ale țițeiului, 
ț alături de lupta nobilă a po- 
f poarelor arabe pentru indepen- 
i dențâ, se săvirșesc fapte cri, 
J minale de către imperialismul 
I care pierde în aceste zile unele 
î dintre teritoriile sale cele mai 
J însemnate. Imperialiștii s-au 
J străduit să ridice acolo forță- 
4 refe pe care, conștienți.de im- 
f portanța vitală a pozițiilor res- 
i p'ective, le-au întării în fel și
1 ȘTEFAN IUREȘ

? (Continuare în pag. TV-a)
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a tinerilor
conduita morală

La G.A.S. Poiana, regiunea Pitești, s-a terminat secerișul griului. Colectivul de mecanizatori și 
tehnicieni al gospodăriei lucrează la arăturile de va ră și la întreținerea culturilor de porumb.

In fotografie: Tractoriștii Marin Lînă și Alexandru Drăguț de la G.A.S. Poiana, secția Crin- 
geni, regiunea Pitești, lucrează la arături de vară. Ei ar: zilnic peste 10 ha.

Toate forțele tineretului
pentru terminarea urgentă
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a lucrărilor agricole de vară
Sîmbătă și duminică

Peste 5.000 de tineri muncitori
din Orașul Stalin vor munci 
în gospodăriile agricole de stat

Prețioasa inițiativă pornită 
de utemiștii și tinerii munci
tori din multe întreprinderi și 
uzine din țară a căpătat o lar
ga răspîndirc. In afară de cei 
cin regiunile P.oești și Timi
șoara, mii și zeci de mii de 
tineri din celelalte regiuni ale 
țării, au ajutat la strînsul re
coltelor. De pildă, în regiunea 
București (regiune cu un 
mare potențial agricol) sîm
bătă și duminică, in timpul lor 
liber, un 
10.000 de utemiști 
muncitori au 
voluntară în gospodării e 
stat și gospodăriile 
colective.

număr de peste 
și tineri 

prestat muncă 
de 

agricole

*

De ce organizațiile U.T.M. 
din raionul Brănești neglijează

dezmiriștitul?

în creșterea cadrelor pentru 
comerțul socialist educația prjfe- 

ysională și educația politică se îm
pletesc în mod organic.

La o recentă consfătuire a ti
nerilor lucrători din comerțul so
cialist organizată de Comitriul 
regional U.T.M. din R.A.M. la fg. 
Mureș, s-au dezbătut ca probhme 
centrale ale profesiei de luci tec 
în comerț, problemele conduitei 
morale, atitudinii față de consu
matori și răspunderii sociale, a 
muncii acestora.

Participanții la consfătuire. au 
luat astfel în discuție problema 
calității deservirii publicului. A 
fost scoasă în relief expe'âența 
bună și rolul pozitiv pe c<e il 
au cele 14 brigăzi de tiner . de 
bună deservire constituite i ^re
giune. De asemenea s-a arătat 
că, cu aportul tineretului; în 
multe unități mărfurile sînt ex
puse cu gust, depozitate i/ienic 
iar deservirea cumpărătorilor se 
face în mod civilizat și atent. 
Printre altele au fost evidențiați, 
in cadrul discuțiilor, pentr, ati

tudine socialistă față de ntuncă; 
tinerii din brigada de bună de
servire de la magazinul nr. 87 de 
produse industriale din Odorhei 
și din brigada a 3-a de la maga
zinul „Alimentara" nr. 1 din Tg. 
Mureș, care și-au organizat in 
mod exemplar munca, au lovedit 
multă grijă și atenție față de 
consumatori Și și-au depășit sar
cinile de plan la desfacerea măr
furilor.

Numeroși tineri lucrători din 
comerț, printre care Bartos 
Gyorgy și Rusu Dumitru de la 
„Alimentara" ca și Veszi Ibolya 
și Baes Ilona de la O.C.L. Pro
duse industriale din Tg. Mureș, 
s-au distins printr-o comportare 
atentă, prin grija față de nevoile 
consumatorilor.

Mulți participanți au vorbit 
despre atitudinea negativă 
comportarea înapoiată a unor 
neri lucrători din comețț.

După cum a arătat tpv. Szabo 
Jeno, sînt încă numeroși tineri 
neglijenți, comozi, car.e se poartă 
unt, nepoliticos cu consumatorii. 
De pildă, la unitatea „Alimenta
ra" nr. 149 din Tg. Mureș, tine
rele Csizmas Iulia și Miagcș lu- 
lia stau la taifas în timp>ce cum
părătorii așteaptă, iar magazinul

lucrători din comerț
atitudinea de gură-cască a ace
lor utemiști care, deși au lucrat 
în preajma lor, nu le-au sezisat 
acțiunile murdare.

Consfătuirea n-a discutat, din 
păcate, nici măsurile practice și 
căile prin care utemiștii ar putea 
contribui la apărarea proprietății 
socialiste.

E 
rale 
mele

dat în grija lor e murdar. La bu
fetul „Tușnad" și magazinul 
„Aprozar" nr. 13 nu se respectă 
regulile de igienă; se amestecă 
mărfurile stricate cu cele proas
pete, ceea ce este un act de risi
pă condamnabilă a bunurilor 
obștești. Iar faptul că din cele 
trei cîntare ale „Aprozar“-ului 
respectiv, nici unul nu cîntărește 
exact, poate fi socotit nu numai 
o neglijență, dar și un act evi
dent de necinste.

Consfătuirea a cerut tinerilor 
lucrători din comerț să păstreze 
cu grijă, să apere proprietatea 
obștească, socialistă.

necesar ca adunările gene- 
U.T.M. să dezbată proble- 

grijii fată de bunul obștesc,

ST. NEKANIȚKI 
corespondentul „Scînteii tine
retului" pentru Regiunea 

tonomă Maghiară

Și 
Ș‘ 

ti-

Pe marginea consfătuirii 
cu tinerii lucrători din 
comerf organizată de 

Comitetul regional 
U. T. M. din Regiunea 
Autonomă Maghiară

S-a citat de pildă în consfătui
re cazul tînărului Baki Janos de 
la magazinul „Alimentara" din 
Reghin, element descompus, con
damnat la 3 ani închisoare pen
tru că vindea mărfuri cu supra- 
preț, sau al tinerei Szakacs Ibo- 
lya, care a diluat cu apă băutu
rile răcoritoare. Aceste elemente 
și-au primit pedeapsa. Dar ce-au 
făcut organizațiile U.T.M.? Cum 
au reacționat utemiști din jurul 
lor ? Mulți au stat nepăsători. 
Din păcate trebuie spus că nici 
consfătuirea nu a discutat prea 
mult despre această atitudine de 
gură-cască și împăciuitorism.

Utemiștii, tinerii trebuie să ma
nifeste vigilență în fapte. Ele
mentele corupte, necinstite, obiș
nuite cu modul de viață burghez, 
își pot face mendrele tocmai da
torită toleranței, lipsei de vigilen
ță și împăciuitorismului de 
dau dovadă unii lucrători 
comerț, inclusiv unele cadre 
U.T.M. E neapărat necesar 
imediat, în organizațiile de bază 
U.T.M. unde s-au manifestat ele
mente dușmănoase, hoți și dela
pidatori, să fie luată in discuție

Despre inițiativa patriotică 
a studenților ieșeni vorbește 
cu laudă întregul oraș.

La Ciric, în locul unui iaz 
vechi, prost întreținut, care se 
transformase într-o masă de 
stuf, s-a deschis un șantier. 
Studenții ieșeni s-au angajat 
să contribuie la transforma
rea acestui iaz intr-un parc 
cu un ștrand cum n-a avut 
încă lașul.

Munca nu este ușoară, căl
dura este mare. Dar aceasta 
nu-i împiedică pe studenți 
să lucreze cu tragere de ini
mă, cu entuziasm. Impărțiți 
în brigăzi, ei s-au luat la în
trecere. Steagul de fruntaș 
trece zilnic la o altă briga
dă, semn că nici una din 
ele nu vrea să se lase mai 
prejos.

In fotografie un aspect de 
pe șantier.

OR. STALIN (de la corespon
dentul nostru).

Din cauza timpului nefavorabil 
regiunea Stalin a rămas în urmă 
cu executarea lucrărilor agricole 
din campania de vară. In ultimele 
zile însă, vremea a fost frumoasă 
și în întreaga regiune a început 
intens bătălia pentru strîngerea 
recoltei. După cum se știe însă, 
în această perioadă în agricultură, 
paralel cu recoltatul se execută și 
alte lucrări: întreținerea culturilor, 
strîngerea paielor de pe miriști, 
însămînțări duble etc. Aceasta 
fiind situația se înțelege că oricît 
de bine ar fi organizată munca, 
unele unități agricole și mai ales 
gospodăriile de stat care au mii 
de hectare cultivate cu păioase, 
nu pot efectua la timp lucrările 
agricole pentru că nu au suficiente 
brațe de muncă.

Ținînd cont de acest fapt, orga
nizațiile U.T.M. din Orașul Stalin

îndrumate de organizațiile de par
tid, au îmbrățișat această impor
tantă inițiativă patriotică. în acest 
scop, ieri după amiază la între
prinderile „Strungul" și „Partiza
nul Roșu" din oraș au avut 
adunări deschise 
U.T.M. în care 
tinerii muncitori 
s-au angajat să 
ajute prin mun
că voluntară 
oamenii muncii 
din agricultură 
la strîns’ul re
coltei. Dumini
că, 20 iulie, pe
ste cinci mii de 
utemiști și tineri 
muncitori din

întreprinderile 
Orașului Stalin, 
vor pleca pe o- 
goarele gospo
dăriilor de stat 
din Stupini, Fel- 
dioara, Hălchiu 
și altele, pentru 
a sprijini mun
cile agricole de 
vară.

Este necesar 
ca organele agri
cole și 'conduce
rile gospodării
lor de stat din regiune să ia mă
suri concrete pentru a folosi din 
plin ajutorul pe care tinerii mun
citori s-au hotărît să-l dea și a- 
nul acesta în bătălia pentru strîn
gerea recoltelor la timp și fără 
pierderi.

t . ioc
ale organizațiilor

In raionul Brănești din regiu
nea București (regiune care a. ter
minat secerișul) grîul, orzul și se
cara de pe cele peste 21.000 hec
tare au fost recoltate la timp. La 
această mare bătălie au contribuit 

plin și tinerii mecanizatori și 
cu seamă utemiștii. Nume ca 
utemiștilor

din 
mai 
ale

Utemiști și tineri 
de la sate!

agri- 
cam-

tineri

Participa^ cu toate 
forjele voastre la ter
minarea grabnică a 
tuturor lucrărilor 
co!e din această 
panie I

U t e m i ș t i și
muncitori din întreprin
deri, tineri intelectuali, 
studenji și elevi, spri
jinii prin muncă volun
tară, în timpul vostru 
liber, sîmbăta și dumi
nica, lucrările din cam
pania agricolă de vară!

Gheorghe Marcel 
și Gheorghe Bă
lan, șefi de bri
gadă de la 
S.M.T. Hagiești, 
llie Gheorghe, 
combiner ’ la

G.A.S. Belciuga- 
tele, Ion Dobre, 
șef de brigadă 
la S.M.T. S’ăru- 
lești și mulți 
alții, figurează 
la loc de cinste 
și sînt 
cute în 
raionul.
că în acțiunea 
de recoltare ute
miștii și tinerii 
din raion au 
participat în 

masă, se dato- 
rește în primul 
rînd muncii po
litice și organi
zatorice temei
nice pe care au 
desfășurat-o zi 
de zi organiza
țiile de bază 
U.T.M., toți ac.-

cunos- 
întreg 
Faptul

lucrează brigăzi de tineri tracto
riști, suprafețele ocupate de pă
ioase au fost arate aproape în între
gime. In unele comune cum ar li 
Cătrunești, Fundulea, Vasilați și 
altele, sfaturile populare au acor
dat atenție arăturilor de vară, 
dezrriiriștindu-se suprafețe impor
tante. Sînt însă comune unde nu 
s-a făcut nimic în această direcție. 
Comuna Plătărești a avut 1318 
hectare cu grîu și orz, Săruleșfi 
1009 hectare, Pîrlita, 900 hectare. 
Din aceste mari suprafețe pînă la 
12 iulie nu se arase nici un hec
tar. Situații asemănătoare sînt și 
în Brănești, Sohatul și multe al
tele. ț

Conform planificării, în întreg 
raionul Brănești (în afara gospo
dăriilor de stat) trebuie să se în- 
silozeze 10.000 tone furaje. Dacă 
ținem scama că în campania de 
însămînțări pe întreg raionul au 
fost semănate doar 53 hectare cu

(Continuare în pag. 2-a)
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tiviștii Comitetului raional U.T.AL 
Brănești.

Datorită entuziasmului, dîrze- 
niei cu care au muncit ute
miștii și tinerii, în G.A.C. „Stea
gul Roșu" comuna Găneasa, înto
vărășirea agricolă „23 August" 
din comuna Hagiești și altele, se
cerișul și treerișul s-a terminat cu 
15 zile mai devreme.

Dar dacă în întreg raionul Bră
nești s-a dat o mare atenție strîn- 
gerii recoltelor și acum se dă bă
tălia terminării treierișului, ară
turile de vară și îhsămînțatul cul
turilor duble au fost neglijate în- 
tr-un mod nepermis. Pînă la data 
de 12 iulie din cele peste 21.000 
hectare eliberate de păioase, doar 
2526 hectare au fost dezmiriștite 
(în aceste suprafețe nu intră gos
podăriile de stat).

Forțe, posibilități, ca în aceas
tă direcție să se fi făcut mai mult, 
au existat și există în raion. Acolo 
unde munca a fost bine organi
zată, unde concomitent cu strînge
rea recoltei s-au desfășurat și lu
crări de dezmiriștit, rezultatele 
sînt bune. La G.A.C. Boteni, 
G.A.C. „Elena Pavel" din Vasilați. 
G.A.C. Fundulea șî altele, unde

fost semănate doar 53 hectare 
porumb furajer și că ritmul de se- 
rnănare a culturilor furajere in 
miriște e foarte scăzut, deducem 
lesne că situația asigurării anima
lelor cu furaje din belșug — poate 
îi periclitată.

Secția agricolă a sfatului popu
lar raional Brănești, (ing. șef Bar
bu Vișoiu) sfaturile populare co
munale, stațiunile de mașini și 
tractoare trebuie să ia măsuri ur
gente în această direcție. Tractoa-. 
rele care nu sînt folosite la arii, 
atelajele care nu sînt întrebuin
țate la căratul snopilor și sacilor 
să fie folosite din plin la arătu
rile și însămînțările de vară.

Comitetului raional U.T.M. Bră- 
nești, organizațiilor de bază 
U.T.AL din unitățile agricole so
cialiste și cooperatiste, organiza
țiilor de bază U.T.M. sătești, le 
revine o mare îndatorire în aceas
tă direcție. Și aceasta cu atît mai 
mult, cu cît utemiștii și tinerii din. 
raion s-au angajat ca din cele 
10.000 tone furaje, 7000 tone (5000 
prin muncă voluntară) să fie în-, 
silozate de ei. Dacă nu vor însă- 
mînța urgent, în miriște, culturi 
furajere, nu vor avea ce însiloza 
la toamnă. De aceea, e necesar ca 
activiștii comitetului raional U.T.AL 
să dovedească și în această privin
ță, aceeași preocupare și răspun
dere de care au dat dovadă la 
strîngerea recoltelor. Brigăzile de 
tractoriști trebuie să fie astfel 
organizate, controlate și sprijinite, 
îneît orice oră de lucru (se poate 
lucra bine și noaptea) să fie fo
losită din plin. Organizînd de pe 
acum bine munca, hrana animale
lor va fi asigurată, iar terenul 
pentru însămînțările de toamnă ș» 
de primăvară va fi pregătit cum 
trebuie.

N. BARBU

In cinstea zilei
de 23 AUGUST

Muncitor ii 
treprinderiie 
Ploești s-au 
ca în cinstea “celei 
de-a 14-a aniversări a 
eliberării patriei să 
obțină printre altele, 
peste prevederile pla
nului, 11.260 tone ți
ței, 9.600 tone căr
bune, 7.700 tone ci
ment, să prelucreze în 
rafinării peste plan 
1.350 tone țiței și să

din in- 
regiunii 
angajat

foreze 1.860 metri pe
ste plan. In întreaga 
regiune se vor obține 
peste plan in această 
perioadă produse în 
valoare de aproape 
380 milioane lei, iar 
beneficiile suplimen
tare se vor ridica la 
peste 14 milioane lei.

Pentru re&lizarea 
acestor angajamente 
In numeroase între
prinderi din regiune

au avut loc consfă
tuiri de producție, cu 
care prilej un mare 
număr de muncitori, 
tehnicieni și ingineri 
au făcut aproape 1:500 
de propuneri privind 
sporirea producției și 
productivității mun
cii și reducerea pre
țului de cost al pro
duselor.

(Agerpres)'
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Condițiile de admitere în universități și institute
de învățămînt superior în anul școlar 1958 1959

(Urmare din numărul trecut)

Noțiuni despre interferența și 
difracția luminii. Determinarea 
lungimii de undă a luminii, cu 
ajutorul unei rețele de difracție.

Partea vizibilă, infraroșie și 
ultravioletă a spectrului. Spectre 
de emisie (continuu și de linii) și 
spectre de absorbție. Spectrosco- 
pul.

Analiza spectrală.
Obținerea razelor Roentgen și 

proprietățile lor. Privire generală 
asupra undelor electromagnetice. 
Presiunea luminii.

Fenomene fotoelectrice. Noțiuni 
despre cuantele de radiație (fo
toni). Foto-elementele și aplica
țiile lor. Acțiunile fotochimice ale 
luminii. Fotografia. Lumina ca 
fenomen ondulator și cuantic.

Structura atomului; învelișul 
electronic și nucleul. Nivelele 
energetice ale atomului. Procesul 
de absorbție și de emisie a ener
giei de către atom.

Structura nucleului atomic. 
Protoni și neutroni. Spintarisco- 
pul. Camera lui Wilson. Mijloa
ce de acțiune asupra nucleului.

Degajarea de energie în timpul 
dezintegrării nucleelor atomice. 
Fisiunea nucleelor de uraniu. 
Reacția în lanț.

Perspectivele folosirii industria
le a energiei nucleare (atomice), 
care va duce la o ridicare a ni
velului de trai al oamenilor 
muncii.

Programele obiectelor de la concursul de admitere

CHIMIE
proprietățile 
și fenomene

lor, 
chi- 

Și

Substanțele și 
Fenomene fizice 
mice. (Exemple). Amestecuri 
combinații chimice. (Exemple). 
Reacții chimice. Tipuri de reacții 
chimice: reacții de combinare, de 
descompunere, de substituție. (E- 
xemple). Elemente chimice. No
țiunea de element în concepția 
chimiei moderne. Elemente cu ca
racter metalic și caracter meta- 
loidic. (Exemple).

Teoria atomo-moleculară și le
gile generale ale chimiei. Princi
piile de bază ale teoriei atomo- 
moleculare. Greutăți atomice și 
greutăți moleculare. Legea con
servării masei. Rolul lui M. V. 
Lomonosov în chimia modernă. 
Legea proporțiilor definite. Legea 
lui Avogadro, volumul molecular 
al gazelor. Determinarea greutății 
moleculare a substanțelor în stare 
gazoasă. Sistemul periodic al lui 
D. I. Mendeleev. Noțiunea de va- 
lență. Ecuații chimice. Punerea în 
ecuație a reacțiilor simple.

Hidrogenul. Preparare 
prietățile fizice și chimice 
drogenului. Hidrogenul 
ment reducător.

Apa. Proprietățile fizice 
mice ale apei. Soluțiile. Solubili
tatea substanțelor solide In apă. 
Solubilitatea în apă a lichidelor 
și gazelor. Dependența solubili- 
tății gazelor și substanțelor soli
de de temperatură. Exemple de 
substanțe practic insolubile, puțin 
solubile și ușor solubile. Soluție 
diluată, concentrată și saturată. 
Exprimarea cantitativă a concen
trațiilor soluțiilor (procentuală și 
molară). Probleme referitoare la 
prepararea soluțiilor de concen
trații diferite. Separarea substan
țelor solide din soluții.

Oxigenul. Prepararea și pro
prietățile fizice ale oxigenului. 
Compoziția atmosferei. Proprietă
țile chimice ale oxigenului. Exem
ple de oxidări lente ; respirația ; 
coroziunea metalelor. Ozonul. 
Noțiuni de stare alotropică.

Oxizi, baze, acizi, săruri. Oxi
zii. Compoziția și denumirea lor. 
Oxizii bazici și oxizii acizi (anhi
dridele acizilor). Metode de obți
nere a oxizilor. Bazele (hidroxi
zii), compoziția și denumirea lor. 
Proprietățile bazelor (hidroxizi- 
lor). Metode de obținerea baze
lor. Acizii, compoziția și denumi
rea lor. Acizii hidracizi și acizii 
oxigenați. (Exemple). Bazicitatea 
acizilor. Proprietățile caracteristi
ce ale acizilor. Metode de obți
nere a acizilor. Sărurile, compo
ziția și denumirea lor. Ingrășă- 
mintele minerale. Metodele cele 
mai însemnate de obținere a să
rurilor: reacții de neutralizare, 
substituție și de dublu schimb. 
(Exemple). Electroliți și neelec- 
troliți. (Exemple). Ioni în solu
țiile de acizi, baze și săruri. Ca- 
tioni și anioni. Proprietățile ioni
lor. Electroliza. Reacții ionice.

Halogenii. Fluorul. Prepararea 
fluorului. Clorul. Prepararea clo
rului. Proprietățile fizice și chi
mice ale fluorului și clorului. în
trebuințările fluorului și clorului. 
Compușii lor minerali. Bromul. 
Preparare, proprietăți și între
buințări. Iodul. Preparare, pro
prietăți și întrebuințări. Acizii 
hidracizi ai halogenilor. Acidul 
fluorhidric și sărurile sale. Aci
dul clorhidric și sărurile sale. A- 
cidul bromhidric și sărurile sale. 
Acidul iodhidric și sărurile sale. 
Caracterele generale ale haloge
nilor. Halogenii ca grupă natura
lă a elementelor.

Sulful. Compușii minerali ai 
sulfului. Proprietățile și între
buințările sulfului. Hidrogenul 
sulfurat. Caracterul acid al so
luției de hidrogen sulfurat în apă. 
Combinațiile sulfulgi cu oxigenul. 
Bioxidul de sulf și proprietățile 
lui. Acidul sulfuros și proprietă
țile lui. Sărurile acidului sulfuros 
(sulfiții). Oxidarea bioxidului de 
sulf și transformarea lui în an
hidridă sulfurică (trioxid de sulf) 
cu ajutorul catalizatorilor. Acidul 
sulfuric. Prepararea industrială a 
acidului sulfuric. (Metoda de con
tact). Proprietățile acidului sulfu
ric. Comportarea lui față de apă. 
metale, acțiunea asupra unor sub
stanțe organice. Sărurile acidu
lui sulfuric (sulfații) și între
buințările lui în tehnică.

Aerul. Compoziția aerului.
Azotul și fosforul. Amoniacul. 

Prepararea și proprietățile lui fi-

și pro- 
ale hi- 
ca ele-

și chi-

zice și chimice. Solubilitatea lui 
în apă și caracterul alcalin al 
soluției. Grupul amoniu. Hidroxi- 
dul de amoniu. Săruri de amo
niu. Acidul azotic; preparare, 
proprietăți fizice și chimice, în
trebuințări. Sărurile acidului azo
tic (azotații). însemnătatea azo- 
taților în viața plantelor, în a- 
grotehnică și în pirotehnie. Com
pușii minerali ai fosforului. Alo- 
tropia fosforului. Fosfor alb și 
fosfor roșu. Proprietățile lor fizi
ce și chimice. întrebuințările fos
forului. Anhidrida fosforică. Aci
dul fosforic (fosfații). Rolul com
pușilor fosforului în organismul 
animalelor și plantelor. Fosfații 
și însemnătatea lor în agroteh
nică.

Carbonul și compușii lui. Car
bonul în natură. Stările alotropi
ce ale carbonului: diamantul și 
grafitul. Mangalul. Cărbunele ac
tiv. Capacitatea de absorbție a 
cărbunelui în tehnică, mijloc de 
apărare contra gazelor toxice. 
Proprietățile chimice ale carbo
nului. Combinațiile carbonului cu 
oxigenul. Oxidul de carbon, pre
pararea și proprietăți. Gazulde. 
generator și gazul de apă. Bioxidul 
de carbon, preparare și proprietă
țile lui fizice și chimice. Rolul 
bioxidului de carbon în natură, 
întrebuințările bioxidului de car
bon. Acidul carbonic și sărurile 
lui (carbonații). Circulația carbo
nului în natură.

Caracterizarea generală a gru
pei carbonului. Substanțe organi
ce. Varietatea compușilor carbo
nului. Substanțe organice și a- 
norganice. Particularitățile sub
stanțelor organice. Primele sinte
ze de substanțe organice.

Hidrocarburi. Hidrocarburi sa
turate aciclice, metanul. Prepara
rea, proprietățile fizice și chimi
ce. Seria homoloagă a metanului. 
Izomerie. Teoria structurii com
pușilor organici a Iui A. M. But
lerov. Hidrocarburi nesaturate a- 
ciclice: etilena și acetilena. Pre
parare, proprietățile lor fizice și 
chimice. întrebuințări. Gazele 
naturale. Petrolul. Derivatele lui. 
Procesul de cracare. Benzenul. 
Proprietățile lui fizice și chimice. 
Formula structurală a benzenu
lui. Distilarea uscată a cărbune
lui de pămînt. Gudroanele obți
nute din cărbuni de pămînt ca 
materie primă pentru fabricarea 
substanțelor organice sintetice.

Radicali organici și grupe func
ționale. Alcooli. Alcoolul metilic 
și alcoolul etilic. Prepararea, pro
prietăți și întrebuințări. Glicerina 
ca exemplu de polialcool. Pro
prietățile generale ale alcoolilor.

Fenolul (acid fenic). Proprie
tăți. Deosebirea între fenoli și al
cooli.

Aldehidele. Prepararea aldehi- 
delor prin oxidarea alcoolilor. 
Aldehida formică.

Acizii organici. Acidul formic. 
Preparare, proprietăți, întrebuin
țări. Acidul acetic. Preparare, 
proprietățile și întrebuințările lui. 
Reacția M. G. Cucerov. Distila
rea uscată a lemnului. Săpunu
rile ca săruri ale acizilor grași.

Esterii, ca produse ale acțiunii 
reciproce între acizi și alcooli. 
Exemple de esteri. Grăsimi. Com
poziția grăsimilor, preparare și 
proprietățile lor. Hidrogenarea 
grăsimilor. Prepararea săpunului.

Zaharide. Monozaharidele: glu
coza și fructoza, răspîndirea în 
natură, proprietăți. Prima sinteză 
a zaharidelor făcută de A. M. 
Butlerov. Dizaharidele: zaharoza 
sau zahărul din sfecla de zahăr. 
Polizaharidele: Amidonul și Ce
luloza. Formarea amidonului în 
plante. Fotosinteza. Importanța 
lucrării lui Timiriazev*, privind 
explicarea naturii fotosintezei. 
Prelucrarea amidonului. Celulo
za. Hidroliza celulozei. Mătasea 
artificială. Nitroceluloza și între
buințarea ei.

Substanțe organice care conțin 
azot. Nitroderivați. Noțiuni des
pre amine. Anilină. Prepararea, 
proprietățile și întrebuințările ei 
în industria materiilor colorante. 
Proteinele. Proprietățile fizice și 
chimice ale proteinelor. Rolul 
proteinelor în procesele vitale. 
Hidroliza proteinelor. Amino- 
acizii.

Răspîndirea siliciului în natură. 
Bioxidul de siliciu. Sticla solu
bilă, întrebuințările ei. Acidul si
licic. Noțiuni despre silicați. Ro
lul silicaților în industrie. Sticla.

organe lo-din piele, mucoase și 
comotorii; ochiul; organul audi
tiv. Reflexele condiționate și ne
condiționate, procesele excitației 
$i inhibiției în scoarță; caracterul 
activității nervoase superioare a 
omului.

Caracterele fiziqlogice ale or
ganismului în curs de dezvoltare.

BAZELE DARWINISMULUI

Concepțiile despre fixitatea lu
mii în perioada predarwinistă.

Lamark. Lucrările lui Cuvier în 
domeniul anatomiei comparate și 
lupta lui împotriva teoriei evolu
ționiste.

Ch. Darwin și teoria lui. 
zele principale ale teoriei lui 
win despre originea speciei.

Realizările savanților ruși 
winiști. Impotanța lucrărilor 
V. O. Covalevschi, ~ 
Secenov și Pavlov.

Rolul științei ruse și rezolvarea 
problemei originii vieții pe pă- 
mînt (ipoteza academicianului A. 
I. Oparin).

învățătura miciurinistă, etapă 
superioară în dezvoltarea științei 
biologice. Principiile de bază ale 
învățăturii miciuriniste. Teoria 
dezvoltării în stadii a plantelor. 
Dirijarea dezvoltării și morfoge- 
nezei plantelor și animalelor. ' 
portanța economică a teoriei 
ciuriniste.

Originea omului.

Te- 
Dar-

dar- 
lui 

Timiriazev,

Im- 
mi-

GEOGRAFIA

Pa- 
He- 
lui. 
co

ȘTIINȚE NATURALE
BOTANICA

Celula; alcătuirea, compozi
ția chimică. Țesuturi. Sămîn- 
ța ; structura ; compoziția ; con
dițiile de încolțire. Respira
ția. Pregătirea semințelor pentru 
semănat; semănatul. Rădăcina ; 
structura și funcțiunile ei. Frun
za ; structura și funcțiunile ei. 
Tulpina; structura și funcțiunile 
ei. Diferite feluri de tulpini. în
mulțirea vegetativă a plantelor 
prin tulpină, rădăcină și frunze; 
altoirea.

înmulțirea plantelor prin se
mințe. Floarea. Polenizarea. Fe
cundarea. Lucrările lui I. V. Mi- 
ciurin. Condițiile de cultivare a 
plantelor.

Plante cultivate: legume, pomi 
și alte plante fructifere (căpșu
nul, vița de vie), cereale, plante 
leguminoase, plante tehnice.

Principalele grupe de plante: 
bacterii; alge; ciuperci; licheni; 
mușchi; ferigi; gimnosperme; su
mare noțiuni despre angiosper- 
me; dicotiledonate și monocotile- 
donate.

Principalele familii de dicotile
donate. Rozacee: mărul, părul. 
Leguminoase: mazărea. Crucife- 
re : varza. Umbelifere : morcovul. 
Solanacee: pătlăgelele roșii, car
toful. Compozite: floarea soare
lui. Principalele familii de mono- 
cotiledonate. Liliacee: ceapa. Gra- 
minee: grîul, porumbul, orezul.

ZOOLOGIA
Nevertebrate. Protozoare: 

ramerium, Amoeba, Euglena, 
matozoarul și combaterea 
Celenterate: hidra, meduza;
rali. Viermi; rima. Viermii para- 
ziți și combaterea lor. Moluște : 

• scoica de rîu, melcul de livadă. 
Artropodele. Clasa crustacee: ra
cul și crustacii inferiori. Clasa 
arahnide: păianjenul, scorpionul. 
Clasa insecte: cărăbușul; organi
zația externă și internă; înmulți
rea. Insecte cu metamorfoza ne
complectă : lăcusta și ploșnița de 
cîmp. Insecte cu metamorfoza 
complectă: fluturele de varză, flu
turele de mătase (noțiuni de se
ricicultură), albina (noțiuni de 
apicultură). Alte insecte (folo
sitoare, dăunătoare și combaterea 
lor).

Cordatele. Protocordate: am- 
fioxus.

Vertebrate. Clasa pești: crapul; 
structura externă, organizația in
ternă, scheletul și sistemul ner
vos, înmulțirea. Adaptabilitatea 
peștilor la felurite condiții de 
viață. Pești cartilaginoși și carti- 
laginoși osoși.

Piscicultura. Clasa batracieni. 
Broasca de lac; structura exteri
oară, organizația internă, înmul
țirea. Alte broaște fără coadă și 
cu coadă. Clasa reptile: șopîrla 
de cîmp, broaștele țestoase. Cla
sa păsări: porumbelul; structura 
externă, organizația internă. în
mulțirea păsărilor. Clasificarea 
păsărilor : acarenate și carenate. 
Diversitatea păsărilor (caractere
le generale ale fiecărui grup). 
Păsări folositoare în agricultură. 
Păsările domestice și avicultura.

Clasa mamifere. Structura ex
ternă, organizația internă, schele
tul, sistemul nervos. înmulțirea 
și dezvoltarea lor. Clasificarea 
mamiferelor: mamifere inferioa
re și superioare. Diversitatea ma
miferelor (caracterele generale 
ale fiecărui grup). Animalele din 
gospodăria agricolă. Dezvoltarea 
lumii animale. Asemănări și deo
sebiri între om și animale. Rolul 
omului in transformarea anima
lelor.

ANATOMIA Șl FIZIOLOGIA 
OMULUI

Organismul ca tot unitar. Struc
tura și compoziția chimică a sub
stanței vii; schimbul de substan
țe între celulă și mediul încon
jurător; înmulțirea celulelor. Prin
cipalele grupuri de țesuturi. Or
ganele și sistemele de organe.

Sistemul osteo-muscular. Com
poziția, structura și proprietățile 
oaselor; articulațiile dintre oase; 
structura scheletului omenesc. 
Structura și proprietățile mușchi- 

grupe 
activi-

Iul silicaților în industrie. 
Cimentul.

Caracterizarea generală 
talelor. Proprietăți fizice 
mice. Aliaje.

Metale alcaline. Sodiu! 
tasiul. Preparare, proprietăți, 
trebuințări. Oxizii de sodiu, 
potasiu. I.............. '
potasiu. Clorurile, sulfatul de so
diu și carbonații de sodiu și po
tasiu. îngrășăminte potasice.

Metale. alcalino • pămîntoase. 
Calciul. Stare naturală. Prepara
re, proprietăți, compuși mai im
portanți, întrebuințări. Fabricarea 
varului. Duritatea apei și înlătu
rarea ei.

Metale pămîntoase. Aluminiul. 
Preparare, proprietăți, compuși 
mai importanți, întrebuințări.

Fierul. Proprietățile fierului. 
Ruginirea fierului. Măsurile pen
tru preîntîmpinarea ruginirii. Fie
rul în natură. Oxizii fierului. Ob
ținere. Principalele reacții ce au 
loc în cuptorul înalt. Fontele. O- 
țelul. însemnătatea lor în econo
mia națională. Compușii mai im
portanți ai fierului.

Noțiuni asupra substanțelor ra
dioactive și asupra dezintegrării 
radioactive. Noțiuni de bază des
pre structura atomilor. Nucleul 
atomic. Izotopi. Formarea combi
națiilor chimice și valența ele
mentelor (covalența și electrova- 
lența).

a
Și

ți

me- 
chi-

Po- 
în- 
de 

Hidroxizii de sodiu și

lor scheletului; principalele 
de mușchi ai scheletului; 
tatea musculară.

Organele de circulație, 
tura și activitatea inimii;

Struc-
_____ __  circu

lația sîngelui și limfei prin vase;

Geografia fizică generală. — 
Globul și harta. — Orizontul. 
Punctele cardinale. Mijloacele 
cele mai importante de orientare 
în natură. Scara grafică și nu
merică. Globul, planul și harta. 
Clasificarea hărților după scară și 
după importanța lor economică. 
Pămîntul, corp cosmic. Forma Pă
mîntului. Dimensiunile Pămîntu
lui. Mișcarea de rotație a Pămîn
tului. Mișcarea de revoluție a Pă
mîntului. Rețeaua de meridiane și 
paralele. Coordonatele geografice 
(latitudine și longitudine). Atmos
fera. înălțimea și compoziția at
mosferei. încălzirea atmosferei. 
Variația temperaturii -cu latitudi
nea și altitudinea. Presiunea at
mosferică. Vînturile, formarea și 
clasificarea lor. Precipitațiile at
mosferice și repartiția lor pe glob. 
Factorii de care depinde clima. 
Zonele de climă pe glob, tipurile 
de climat. Rolul climei în activi
tatea economică a omului. Apele 
continentale. Apele subterane și 
formarea lor. Apele curgătoare. 
Cele mai importante fluvii ale 
Pămîntului. Schimbarea cursurilor 
rîurilor prin acțiunea omului. 
Lacurile și importanța lor econo
mică. Oceanele și mările. Oceanul 
planetar și părțile sale componente. 
Țărmul și tipuri de țărmuri. Cele 
mai importante mări, golfuri, 
strîmtori, insule, peninsule. Cu- 
renții marini. Litosfera. Structura 
sa. Agenții interni și externi care 
schimbă continuu su 
tră. Formarea munții 
lor. Vulcanii și cutremurele de 
pămînt. Cauzele formării munți
lor. Repartiția geografică și im
portanța lor economică. Relieful 
scoarței. Cîmpiile, depresiunile, 
podișurile cele mai importante de 
pe glob. Dealuri și munți. Cei mai 
importanți munți de pe suprafața 
Pămîntului. Zonele naturale. Zo
nele de vegetație pe glob. Carac
terizarea lor după climă, vegetație 
și faună. Transformarea naturii 
sub acțiunea omului în condițiile 
orînduirii socialiste.

Privire fizico-geografică asupra 
continentelor. Hotare, dimensiuni, 
țărmuri și relief. Tipuri de climă, 
rîuri și lacuri, vegetația și fauna 
din fiecare continent. Principalele 
descopriri geografice.

Populația globului: număr, 
densitate, repartiția populației pe 
țontinente.

Harta politică a lumii. Marea 
Revoluție Socialistă din Octom
brie și scindarea lumii în două 
sisteme, capitalist și socialist. 
Harta politică a lumii înainte de 
cel de-al doilea război mondial. 
Importante schimbări în harta po
litică a lumii în urma celui de-al 
doilea război mondial. Victoria 
regimului de democrație populară 
într-o serie de țări din Europa și 
Asia. Creșterea forțelor democrate 
în țările capitaliste. Avîntul miș
cării de eliberare națională în ță-

iprafața teres- 
■lor și cîmpii-

reglarea circulației (activitatea • rile coloniale și dependente, 
inimii și nevoile organismului, di-“-'Geografia R.P.R. — Privii
stribuirea sîngelui între organe, 
influența sistemului nervos asu
pra activității inimii și a vaselor, 
reglarea chimică); compoziția sîn
gelui; proprietățile de apărare a 
sîngelui.

Organele respiratorii. Structura 
organelor respiratorii; schimbul 
respirator între plămîni și țesu
turi ; mișcările respiratorii și re
glarea respirației.

Organele digestive. Hrana și 
compoziția ei (importanța alimen
tației, substanțe alimentare), di
gestia; cavitatea bucală, stomacul 
și intestinul. I. P. Pavlov și lu
crările sale în domeniul fiziolo
giei digestiei. Reglarea activității 
glandelor digestive.

Schimburile șl metabolismul e- 
nergetic. Metabolismul și trans
formarea energiei; metabolismul 
proteinelor, grăsimilor, hidraților 
de carbon și sărurilor.

Organele de excreție. Structu
ra și funcționarea organelor uri
nare. Pielea. Structura și func- 
țiunile pielei. Glande cu secreție 
internă. Glanda tiroidă, hipofiza.

Sistemul nervos. Structura și 
proprietățile nervilor. Măduva 
spinării și reflexele mădulare; 
funcțiile creerului posterior, mij
lociu și anterior; sistemul nervos 
vegetativ.

Organele de simț; receptorii

Privire ge
nerală asupra Republicii Populare 
Romîne. Așezarea pe glob a 
R.P.R. Așezarea fizico-geografică 
în Europa. Consecințe economi-, 
co-geografice. Așezarea politico- 
geografică. Politica din trecut 
față de vecini și raporturile ac
tuale de prietenie și colaborare 
cu U.R.S.S. și țările de democra
ție populară. Suprafața în raport 
cu țările vecine. Granițele și ve
cinii.

Evoluția geologică a pămîntului 
pe teritoriul R.P.R., structura ac
tuală a reliefului ca rezultat al 
unei îndelungate evoluții geologi
ce. înfățișarea generală a reliefu
lui. Marea varietate, armonia și 
proporționalitatea formelor de re-

Caracterizarea generală a ma
rilor unități naturale. Regiuni de 
încrețire. Carpații. Principalele 
trăsături ale Carpaților. împărți
rea în mari unități. Carpații ră- 
săriteni, sudici și apuseni.

La analiza fiecărei unități și la 
precizarea particularităților se va 
ține seama de poziția geografică, 
de elementele componente, de as
pectul reliefului, de caracterele ge
ologice, de trăsăturile principale 
ale climei, hidrografiei, solului, 
florei și faunei, de resursele na
turale.

Qarpații răsăriteni._ Localizare. 
AspecTe 'generale. Structura geo
logică : munții vulcanici, de în
crețire : zona cristalină, zona fli- 
șului. Munții vulcanici (șirul de 
vest) : munții Oaș, Gutăi, Țibleș, 
Căliman, Gurghiu, Harghita. Mun
ții de încrețire: munții Maramu
reșului, munții Rodnei, munții Bis
triței ; zona flișului o parte din 
munții Bistriței, Ceahlăul; Obci- 
nele Moldovei; munții Tarcăului, 
Ciucului, Vrancei, Buzău, Bodocu- 
lui și Baraoltului. Depresiuni prin
cipale : Baia Mare, Maramureș, 
Dorhelor, Ciucului, Tg.-Secuesc, 
Bîrsei.

Așezări omenești. Trecători prin
cipale : Prislop, Mestecăniș, Bicaz, 
Ghimeș-Palanca, Oituz, Buzău, 
Predeal. Importanța depresiunilor 
și trecătorilor. Caracteristicile cli
matice, hidrografice și biogeogra- 
fice ale Carpaților răsăriteni și ale 
depresiunilor. Casații.de miazăzi. Cărbuni de pămînt. Cărbuni vechi 
Localizare. Ăspecte generale: (antracit și huilă) localizați în re- 
înălțime, masivitate, urme glacia
re, văi longitudinale și transver
sale, platforme de eroziune. Sub
diviziuni : munții Bucegi, Făgă- 
rași, Paring, Sebeș, Retezat, mun
ții Banatului și Poiana Rusca cu 
masivele principale. Depresiuni 
principale: depresiunea Loviștei 
(Bazinul Titești-Brezoi), despresiu- 
nea Petroșani, depresiunea Hațe
gului. Așezări omenești. Trecători 
principale: Bran, Turnu-Roșu,
Lainici (Bumbești-Livezeni), Poar
ta de fier a Transilvaniei. Culua- 
rul Timiș-Cerna, Porțile de Fier 
— Cazane. Importanța depresiuni
lor, trecătorilor. Caracteristicile cli
matice, hidrografice și biogeogra- 
fice ale Carpaților de miazăzi și 
ale depresiunilor. Carpații apusenj.. 
Localizare. Aspecte'generale: înăl
țime, lățime, marea extindere a 
suprafețelor netede acoperite cu 
culturi, bogății minerale, numeroa
se așezări omenești. Subdiviziuni: 
munții Bihor, Gilău, Trascău, Me
talici, Zarand, Codrului, Pădurea 
Craiului, Plopiș, t‘ 
siuni principale: Abrud, 
Zarand, Beiuș, Vlad, I 
Huedin. Trecători 
Deva, Băița-Brad, 
(Ciucea). Importanța depresiunilor 
și trecătorilor. Caracteristicile cli
matice, hidrografice și biogeogra- 
fice ale Carpaților apuseni și ale 
depresiunilor.

Munții Dobrogei. Localizare. 
Aspecte generăTeTStructura geolo
gică. Subdiviziuni: munții Măcin, 
Culmea Pricopan și Nicolițel. Ca
racteristicile generale ale munților 
Dobrogei.

Dealurile: Caractere generale. 
Originea. Alcătuirea geologică. 
Dealuri de încrețire, dealuri de 
eroziune — dealurile din Vest. 
Subcarpații: diviziuni, depresiuni, 
bogății minerale (petrol, sare, căr
bune, izvoare minerale). Bogățiile 
solului: livezi, vii. Regiune de in
tensă circulație. Așezări omenești. 
Dealurile din Vest. Caracterele fi- 
zico-geografice specifice. Subdivi
ziuni. Importanța economică.

Podișurile. Caractere generale. 
Originea. Podișul Transilvaniei: 
subdiviziuni. Importanța economi
că (gaz metan, sare, agricultură). 
Podișul Moldovei: delimitare, sub
diviziune. Importanța economică. 
Podișul getic, podișul Mehedinți : 
delimitare. Caractere fizico-geo- 
grafice. Podișul Dobrogei; parti
cularitățile geologice și fizico- 
geografice. Diviziuni. Așezări.o- 
menești.

Cîmpiile. Caractere generale. 
Formarea lor. Cîmpia Dunării, 
Cîmpia Tisei. Limite. Subdiviziuni. 
Importanța economică. Așezări o- 
menești.

Delta Dunării. Caractere gene
rale. Limite. Formarea deltei. Ve
getația deltei.

Luncile. Localizarea și întinde
rea. Formarea. Structura geologi
că. Importanța economică. Per
spective de dezvoltare.

Clima. Trăsăturile caracteristice 
ale climei. Influența climatelor în
conjurătoare asupra elirnei din 
țara noastră. Temperatura. Regi
mul vînturilor și al precipitațiilor. 
Caracterizarea diferitelor tipuri de 
climate în țara noastră. Lupta îm
potriva secetei.

Hidrografia. Caracterizarea re
țelei hidrografice în funcție de re
lief și climă. Densitatea rețelei. 
Rîuri permanente și temporare, 
debit, variație de nivel, modul de 
alimentare. Dunărea, descrierea fi
zico-geografică a întregului curs, 
regimul ei de navigație înainte și 
după 23 August 1944. Afluenții 
Dunării: grupa vestică, grupa 
sud-vestica, grupa sudică și gru
pa estică. Amenajarea rîurilor pen
tru irigație, navigație și alimen
tarea cu apă a orașelor.

Lacurile. Lacurile de munte, la
curile de podiș și dealuri, lacurile 
de cîmpie, lacurile de pe țărmul 
mării. Utilizarea multilaterală și 
crearea de lacuri de acumulare.

Marea Neagră. Geneză. Carac
terizare fizico-geografică. Impor
tanța economico-politică.

Vegetația și animalele. Reparti
ția geografică a formațiilor prin
cipale în raport cu relieful și clî- 

alpine ; 
stejar).

Populația. Datele demografice și 
etnografice legate de caracteriza
rea economico-geografică a țării. 
Structura populației. Densitatea 
populației. Structura națională a 
populației R.P.R.

împărțirea administrativ-terito- 
rială a Republicii Populare Ro
mîne.

Structura economiei naționale 
Rominiei burghezo-moșierești.

Structura economiei naționale

a

a
R.P.R. Condițiile politice și econo
mice care au favorizat refacerea 
economiei distrusă de război și 
dezvoltarea economiei pe calea so
cialismului în țara noastră.

Resursele subsolului legate de 
formele de relief și de. structura 
geologică. Petrol. Localizare in 
regiuni de dealuri, în roci sedimen
tare. Gazele naturale: gaze de 
sondă în regiunile petrolifere, ga
zul metan. Centre importante.

Meseș. Depre- 
Zlatna, 

Simleu și 
principale: 

Huedin-Vad

giunile muntoase. Centre importan
te. Cărbuni noi (cărbunele brun) 
localizat în depresiuni intramon- 
tane (roci sedimentare). Bazine și 
centre importante. Lignitul în re
giunile rocilor sedimentare. Regi
uni și centre importante. Turba. 
Importanța economică a cărbuni
lor pentru dezvoltarea industriei 
grele și electrificarea țării. Meta
le : fierul, cuprul, aluminiul, au
rul, argintul, mercurul. Centre mai 
importante. Alte bogății ale sub
solului : sarea, localizată în regiu
nea subcarpatică, în formațiuni 
noi în roci sedimentare. Regiuni 
și centre mai importante. Gipsul 
și asfaltul, mica, piatra de con
strucție. Apele minerale.

Industria. Industria petroliferă. 
Principalele regiuni și centre pe
trolifere. Importanța economică a 
petrolului pentru dezvoltarea in
dustriei R.P.R. Metalurgia. Side
rurgia. Principalele centre siderur
gice ale țării. Metalurgia neferoa
selor. Principalele regiuni și cen
tre de producție. Industria con
strucțiilor de mașini, baza indus
trializării socialiste a țării, a me
canizării și a dezvoltării transpor
turilor. Ramurile industriei de ma
șini. Regiuni și centre. Industria 
chimică. Ramurile principale ale 
industriei chimice. Regiuni și cen
tre mai importante. Industria ma
terialelor de construcții. Principa
lele materiale de construcții. Re
giuni de exploatare și centre im
portante. Industria forestieră și de 
prelucrare a lemnului. Metode ra
ționale de exploatare după 23 Au- 
gust 1944. Principalele regiuni și 

’centre ale industriei lemnului. In
dustria textilă. Ramurile industriei 

: textile. Regiuni și centre impor
tante. Industria alimentară. Ramu
rile industriei alimentare. Regiuni 
și centre. Succesele obținute în in
dustrie în primul plan cincinal și 
directivele cu privire la dezvolta
rea industriei în cel de-al doilea 
plan cincinal al R.P.R.

Agricultura. Culturile de cerea
le. Principalele cereale cultivate. 
Regiuni agricole. Localizare geo
grafică. Culturi de plante tehnice. 
Cultura legumelor. Pomicultura și 
viticultura, regiuni pomicole și vi
ticole în R.P.R. Valorificarea pro
duselor pomicole în industria a- 
limentară. Creșterea animalelor. 
Condițiile naturale care favorizea
ză creșterea animalelor în R.P.R. 
(pășuni, finețe etc.). Răspîndirea 
geografică a animalelor. Avicultu
ra, apicultura, sericicultura, re
giuni și centre mai importante. 
Transformarea socialistă a agricul
turii. Realizări în lărgirea specii
lor de cultură, în creșterea pro
ductivității muncii agricole și a

producției la hectar. Succesele ob
ținute în primul plan cincinal și 
directivele cu privire la dezvolta
rea agriculturii in cel de-ai doi
lea plan cincinal al R.P.R.

Căile de comunicație și trans
porturi. Transporturi feroviare. 
Lungimea și densitatea rețelei fe
roviare în R.P.R. Repartizarea te
ritorială a căilor ferate. Traficul 
de mărfuri și călători, deservirea 
producției și consumului. Realiză
rile regimului de democrație popu
lară în domeniul construcțiilor fe
roviare. Transporturi rutiere. Cate
gorii de șosele. Lungimea, densi
tatea, repartiția teritorială a rețelei 
rutiere. Realizările regimului de 
democrație populară în domeniul 
construcțiilor rutiere. Transporturi 
fluviale. Dunărea sector fluvial, 
sector maritim. Principalele por
turi. Navigația pe Dunăre în tre
cut. Situația actuală a navigației 
pe Dunăre. Rîuri navigabile. 
Transportul maritim. Principalele 
linii -maritime. Importanța portului 
Constanța în economia țării. Tran
sporturi aeriene. Linii aeriene în 
interiorul țării, linii aeriene pe 
care se efectuează transporturi 
peste hotare. Importanța acestor 
transporturi în economia țării. Ca
tegorii speciale de transport. Tran
sporturi prin conducte (petrolifere, 
gaze naturale, apă). Localizarea 
geografică și importanța lor eco
nomică. Telecomunicații. Importan
ța lor în dezvoltarea social-eco- 
nomică și culturală a țării.

Comerțul. Comerțul interior. Co
merțul exterior. Produse de export 
și import ale R.P.R. Țările cu care 
R.P.R. are relații de schimb. Con
siliul de ajutor reciproc economic. 
Contribuția R.P.R. la dezvoltarea 
și întărirea pieței socialiste mon-- 
diale.

Caracterizarea economică a re
giunilor administrativ-teritoriale.

ISTORIA ROMINIEI
Izvoarele și perioadele istoriei 

patriei noastre.
Orînduirea comunei primitive 

pe teritoriul patriei noastre.
Aspecte principale ale paleoliti

cului și neoliticului. Descompune
rea comunei primitive; folosirea 
bronzului și a fierului; apariția 
proprietății private, a claselor so
ciale și a statului.

Orînduirea sclavagistă.
Tracii, daco-geții; viața econo

mică, socială, politică și cultura 
daco-geților; influența sciților, a 
grecilor și a celților ; formarea 
statului dac (Burebista); întărirea 
statului sclavagist dac în timpul 
lui Decebal.

Cucerirea Daciei de către ro
mani ; organizarea Daciei sub 
stăpînirea romană; caracterul și 
urmările stăpînirii romane ; înlătu
rarea stăpînirii romane din Dacia.

Orînduirea feudală.
a) începuturile feudalismului.
Principalele popoare migratoare 

care au trecut peste teritoriul pa
triei noastre în sec. Ill-Xlll și in
fluența acestora asupra populației 
daco-romane; influența slavilor a- 
supra procesului de formare a re
lațiilor feudale pe teritoriul patriei 
noastre.

Rolul creștinismului în consoli
darea relațiilor feudale pe terito
riul țării noastre. Statul feudal ro- 
mîno-bulgar.

b) Dezvoltarea feudalismului.
Formarea statelor feudale 

Țara Romînească și Moldova ; 
cerirea Transilvaniei de către 
guri. Instituțiile feudale; cele 
țări romînești în sec. XIV-XV.

Dezvoltarea Țării Romînești în 
timpul lui Mircea cel Bătrîn ; lup
tele de apărare împotriva turcilor. 
Dezvoltarea Țării Moldovei în 
timpul lui Alexandru cel Bun. Răs
coala de la Bobîina. Politica anti- 
otomană a lui Ion Corvin de Hu
nedoara. Țara Romînească în a 
doua jumătate a sec. XV; Vlad 
Țepeș. Dezvoltarea Moldovei în 
timpul lui Ștefan cel Mare; lup
tele pentru independență ; relațiile 
cu țările vecine; legăturile cu Ru
sia. Cultura în a doua jumătate a 
sec. XV. Răscoala condusă de 
Gheorghe Doja. Lupta împotriva 
jugului turcesc în timpul lui Pe
tru Rareș și Ion Vodă cel Cum
plit ; legăturile cu Rusia.

Țările Romîne în timpul lui Mi
hai Viteazul ; încercarea de con
stituire a unui stat centralizat pe 
teritoriul Patriei noastre. Cultura 
în sec. XVI.

Țările Romîne în timpul lui Ma
tei Basarab, Vasile Lupu și Gheor
ghe Răkoczy; dezvoltarea econo
mică, socială, politică și culturală; 
relațiile culturale cu Kievul; Pe
tru Movilă.

Țările Romîne la sfîrșitul sec. 
XVII și începutul sec XVIII; Ni- 
colae Milescu ; politica externă a 
lui Constantin Brîncoveanu și Di- 
mitrie Cantemir; legăturile cu 
Rusia ; stabilirea stăpînirii au- 
striace în Transilvania. Cultura în 
sec. XVII.

'c) Descompunerea feudalismu
lui și apariția relațiilor capitaliste 
(sec. XVIII și prima jumătate a 
sec. XIX).

Domniile fanariote în Moldova ț 
și Țara Romînească ; înăsprirea 
jugului otoman; ascuțirea luptei 
de clasă; dezvoltarea social-ecc, 
nomică în sec. XVIII (agricultu
ra, meșteșugurile, manufacturile, 
comerțul, transporturile; relațiile 
de clasă).

Transilvania în sec. XVIII; răs
coala condusă de Horia, Cloșca și 
Crișan.

însemnătatea războaielor ruso- 
turcești pentru slăbirea jugului o- 
toman și dezvoltarea Țărilor Ro
mîne.

Cultura în sec. XVIII și la în
ceputul sec. XIX.

Răscoala condusă de Tudor Vla- 
dimirescu și urmările ei.

Dezvoltarea Țărilor Romîne 
pînă la 1848 ; importanța păcii de 
la Adrianopol ; Regulamentul Or
ganic ; dezvoltarea economică, po
litică și culturală; principalele 
mișcări social-politice din Moldo- 
va, Țara Romînească și Transil
vania în preajma anului 1848.

Orînduirea capitalistă.
a) Dezvoltarea capitalismului în 
doua jumătate a sec. al XlX-lea. 
Revoluția de la 1848 în Moldo

va, Țara Romînească și Transilva
nia ; activitatea revoluționară a 
lui Nicolae Băleescu.

începutul formării statului na- 
țional-Rominia ; unirea Moldovei 
cu Țara Romînească, domnia lui 
Alexandru Ion Cuza; importanța 
reformei agrare din anul 1864, 
cucerirea independenței naționale 
(1877).

Dezvoltarea capitalismului în 
Romînia la sfîrșitul sec. XIX; 
dezvoltarea economică,. socială și 
politică ; pătrunderea capitalului 
străin în economia romînească : 
clasele sociale ; mișcarea muncito
rească din Romînia pînă la 1900.

Cultura în a doua jumătate a 
sec. al XlX-lea.

Dezvoltarea economică, socială, 
politică și culturală a Transilva
niei intre 1848—1900.

Continuarea lă. „Programele o- 
bicctelor de la concursul de admi
tere", o vom publica in numerele 
viȚoare.

a

cu- 
un- 
trei

ma. Vegetația culmilor 
pădurile (conifere, fag, 
Situația pădurilor în trecut și după 
23 August 1944. Vegetația de ste
pă și Vegetația acvatică (păduri 
de luncă, stuf, plauri). Importanța 
economică, valorificarea resurselor 
vegetale. Animale specifice zone
lor de vegetație.

Solurile. Formarea diferitelor ti
puri de soluri și răspîndirea lor 
pe zone. Soluri zonale : podzol, 
solul brun-roșcat de pădure, cer
noziomuri. Soluri interzonale 
aluvionare, săraturi etc.

Regiuni degradate. Sarcinile 
Congresului al Il-lea al P.M.R. cu 
privire la combaterea degradării 
solurilor. Aplicarea complexului 
Dokuceaev, Kostîcev, Williams în 
agricultură.

în legătură cu conduita morală 
a tinerilor lucrători din corner} 

a cerințelor consuma- cepț.llor sau elementelor dușmă
noase.
^■^bmitetul regional U.T.M. din 

gaizarea acestei consfătuiri, este 
in’sj răspunzător de faptul că in 
cadrul ei spiritul intransigent al 
combativității revoluționare s-a 
maniifestat încă slab.

Tinerii din comerțul de stat 
sint mânuitori ai bunurilor obș
tești ‘oameni cărora li s-a dat pe 
mină valori materiale și bani a; ' 
statu ui celor ce muncesc. S< 
apere aceste bunuri, să împiedice 
degradarea lor să stirpească ri
sipa <i sa lie vigiienți împotriva 
oricui ar încerca să ie înstrăineze
— iată obligațiuni imperioase ale 
tineriișr lucrători din comerț. De 
aceea, in cadrul consfătuirilor 
trebuie pus un accent mai mare 
pe lupta împotriva lipsei de simț 
gospodăresc și necinstei, e nece
sar să se folosească larg exemple 
concrete, să se popularizeze cazu
rile in care utemiștii au dovedit 
vigilență față de elementele ne
cinstite, să se critice cazurile in 
care utemiștii și tinerii au dovedit 
o atitudine de gură-cască față de 
ilegalitățile comise chiar în uni
tățile injeare muncesc.

Tinărw lucrător din comerț are 
o importantă răspundere socială 
El trer.jfe să fie plin de atentie 
tovâ-ajea >că față de cumpărători
- rumeni ai muncii, să ridice 
b-TLj să luptc Pe,"ru

gospodărire a mărfurilor 
Lh date in grijă' *'• mal alf e extrem de v'gilent 

■u* le act de necinsle, să
demaștei’fără cruțare elementele 
miȘnnn<taSie’i CiTe frusteaz* avu
tul poporului.
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educării în spiritul cinstei, vigi
lenței față de elementele necin
stite. Conferințele ținute de acti
viști de partid și U.T.M., de re
prezentanți ai inspecției comer
ciale de stat și organele procu
raturii, trebuie deasetnenea or
ganizate mai des. O mare însem
nătate are lărgirea controlului 
obștesc, prin activizarea posturi
lor utemiste de control, care să 
facă raiduri in legătură cu atitu
dinea tinerilor lucrători. Gazetele 
de perete, ca și gazetele posturi
lor utemiste de control, trebuie 
să devină mult mai combative, 
condamnînd cazurile de indiscipli
nă sau necinste și cerind pedep
sirea acestora.

Comitetul regional U.T.M. tre
buie să elaboreze măsuri practice 
care să ducă la întărirea organi
zațiilor U.T.M. din întreprinderile 
comerciale, să le orienteze astfel 
ca ele să stea in primele rinduri 
in lupta pentru apărarea proprie
tății obștești, în lupta împotriva 
hoților, delapidatorilor și specu
lanților.

Consfătuirea a criticat și unele 
greutăți care frînează activitatea 
lucrătorilor din comerțul de stat. 
Aparent, ele sint probleme mai 
mărunte, in fapt insă au conse
cințe care nu trebuie neglijate. 
Astfel s-a criticat calitatea unor 
mărfuri produse de unele între
prinderi ale industriei locale, ca 
de pildă unele mobile produse de 
„Ilefor" sau conserve produse de 
Întreprinderea „Kalaka" din Mu
reșeni, care prin slaba lor calita
te dăunează satisfacerii in bune

condițiuni 
lorilor.

Sînt anumite neajunsuri și in 
aprovizionarea magazinelor aii 
mentare, mai ales cu mărfuri de 
sezon — s-a arătat în consfă
tuire.

Din cauza unor instrucțiuni bi
rocratice ale secției comerciale a 
sfatului popular regional, din 
magazine lipsesc uneori marluri 
care există in Tg. Mureș din 
abundență. De ce ? Pentru că 
aceste mărfuri nu pot fi ridicate 
decit o singură dată pe să tă- 
mină din depozitele bazei cu ri 
dicata. Aceasta e nefiresc nu nu
mai pentru că unele mărfuri se 
păstrează greu in stare proaspă- 

1 cererea lo: 
la o zi la 
pot fi Ies- 

mai bună

tă, dar și pentru că 
poate varia chiar de 
alta. Aceste deficiențe 
ne remediate printr-o 
organizare a muncii.

Organizarea de consfătuiri cu 
tinerii din comerț trebuie să de 
vină o preocupare a tuturor co
mitetelor regionale și orășenești 
U.T.M.

Dar cum să fie organizate ele / 
In nici un caz, să nu se mai 

manifeste în cadrul acestor cons
fătuiri lipsurile care s-au arătat 
in cea organizată de Comitetul 
regional U.T.M. din 
Atunci cînd se vorbește de 
portarea nedemnă a unor 
lucrători din comerț, să se 
linieze și cauzele acestei 
portări. E necesar să se 
concret cum asemenea fapte, azi 
cind comerțul socialist trebuie s» 
lichideze fără cruțare toate râma 
șițele putrede ale practicilor bur
gheze, se fac sub influența we

R.A.M. 
com- 
tineri 
sub- 

com- 
arate

i., deși are un merit in or-

>că față de cumpărători

’podărire a mărfurilor

fie extrem de vigilent 
'rice act de necinste, să

I
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TINERII
din regiunea dala Mart cnniinua 
acțiunea ne mirumuseiare 
A ORAȘELOR Șl SATELOR

Acțiunea patriotică de înfrumu
sețare a orașelor și satelor cu
noaște în regiunea Baia Mare o 
amploare deosebită. Tinerii de pe 
întreg cuprinsul regiunii au îm
brățișat cu căldură această ini
țiativă, animați de dorința ca lo
calitățile lor să fie cît mai fru
moase, cît mai bine îngrijite. Rea
lizările obținute pînă în prezent 
se datoresc inițierii unor activități 
cu caracter permanent, avînd la 
bază experiența cîștigată în pe
rioada cît a durat „Luna înfrumu
sețării orașelor și satelor".

In orașele Baia Mare, Sighet 
precum și pe întinsul raioanelor 
Cehul Silvaniei, Șomcuța Mare, 
Tășnad au fost amenajate de către 
tineri peste 20 de parcuri și au 
fost curățate cele existente. Ute- 
miștii și tinerii din comuna Poe- 
nele de sub 'Munte, raionul Vișeu 
— de pildă — comună cu majori
tatea locuitorilor de naționalitate 
ucraineană, au amenajat în centrul 
comunei lor un parc de toată fru
musețea, plantînd numeroși puieți 
de castani. Unul dintre locuitorii 
acestei comune, trecînd pe la se
diul comitetului regional U.T.M., 
ne-a povestit că nu se gîndea ca 
să se odihnească vreo dată pe o 
bancă într-un parc așa de frumos 
tn comuna sa.

Elevii grupului școlar jniner din 
Baia Mare au făcut din curtea 
școlii lor o adevărată grădină. 
Schimbîndu-i complect înfățișarea 
de altă dată, elevilor le este acum 
mai mare dragul să se odihnea
scă sau să se joace în curtea 
școlii.

Parcuri au fost amenajate și în 
comuna Supurul, raionul Tășnad, 
precum și în reședința raională. In 
aceasta din urmă a fost amenajat 
un părculeț special pentru copii. 
El a fost utilat cu leagăne, ju
cării și un solar.

Tinerii din regiunea Baia Mare 
au plantat peste 11.000 puieți de 
pomi fructiferi și diferiți arbuști 
de ornament pe alei și marginile 
șoselelor, în special pe șoselele și 
drumurile orașelor Baia Mare, 
Sighet, Cărei, Tg. Lăpuș etc.

Merită să fie subliniată inițiati

In biblioteca uzinei „Timpuri Noi“ din București, tinăra bibliotecară Eugenia Lazăr recomandă cititorilor Cornel Grigoriu și 
Grigore Neagu ultimele noutăți sosite la biblioteca uzinei (care numără aproape 10.000 volume). Biblioteca are 425 cititori permanenți.

(Urmare din pag. l-a)

«fătul popular să revină asupra 
hotărîrii sale inițiale.

CUM SINT FOLOSITE 
IMPORTANTELE ALOCAȚII 

DE HRANA?

Hrana ucenicilor în tabere este 
asigurată prin alocații importante 
acordate de stat, care permit asi
gurarea unei alimentații bogate și 
variate.

La taberele de la ,Steagul Ro- 
fu“-Orașul Stalin, a Ministerului 
Industriei Grele și de la Codlea 
(a Ministerului Construcțiilor și 
Materialelor de Construcții) ali
mentația ucenicilor este bună.

in tabăra Ministerului Indus
triei Grele din Constanța, de ase
menea, problema hranei, una din 
cele mai importante, este bine re
zolvată, tinerilor creindu-li-se con
diții spre a servi de cinci ori pe 
zi mîncare gustoasă și consistentă.

La tabăra Atelierelor C.F.R. 
„Grivița Roșie" de la Vasile Roai
tă, mincarea nu este însă pe mă
sura alocației substanțiale acorda
te, de 20 de lei pentru fiecare u- 
cenic. In loc să se servească uceni
cilor masa de 5 ori pe zi, se dau 
numai 3 mese, și acestea la ore 
nepotrivite și in condiții nu prea 
bune. 7 lei și 50 bani de persoană 
rămin zilnic neutilizați. Această 
situație se datorește in mare mă
tură și unor defecțiuni organizato
rice. Hrana se pregătește intr-o 
cantină a altei unități — sanato
riul C.F.R. — care mai are de 
pregătit și masa pentru sportivii 
cantonați la Vasile Roaită.

SA DAM TOATĂ ATENTIA 
MUNCII POLITICE!

Viața in tabără oferă ucenicilor 
posibilitatea de a îmbina in mod 
armonios odihna cu activitatea 
cultural-educativă, menită să con
tribuie la educarea lor comunistă. 

va luată ca fiecare pionier și șco
lar din regiune să planteze cîte un 
puiet și apoi să aibă grijă de el.

De asemenea, tinerii din gospodă
riile agricole colective și întovără
șirile agricole, pe țîngă faptul că 
au muncit la înfrumusețarea sa
telor și a curților gospodăriilor lor, 
au întreprins și alte acțiuni. Ei au 
plantat pomi fructiferi, în deosebi 
în terenuri alunecoase, redind în 
felul acesta agriculturii suprafețe 
întinse de teren. In acest sens s-au 
evidențiat în mod deosebit tinerii 
din G.A.C. Corueni, raionul Tg. 
Lăpuș, care au plantat 2 hectare 
cu puieți de castani și 500 puieți 
de meri, contribuind astfel la con
solidarea terenului amenințat cu 
degradarea.

Utemiștii și tinerii din Satu 
Mare, pe lîngă alte acțiuni impor
tante, și-au luat angajamentul să 
efectueze prin muncă voluntară 
săparea șanțului pentru fundația 
blocului muncitoresc din str. Ma- 
linovsRi. Ei efectuaseră deja pînă 
nu de mult, aproape 2000 ore de 
muncă voluntară, săpînd peste 
330 metri cubi pămînt.

In întreaga regiune, de la data 
începerii acțiunii patriotice de în
frumusețare a orașelor și satelor 
și pină în prezent, s-au efectuat 
de către 16.000 tineri peste 
160.000 ore muncă voluntară.

Utemiștii și tinerii din satele 
regiunii Baia Mare au construit 
și amenajat 130 podețe. S-a cură
țat peste 58 km. liniari de șanț 
pentru scurgerea apei. Au fost re
parate drumuri pe o distanță de 
peste 60 km.

In acțiunea de colectare a fie
rului vechi s-au evidențiat tinerii 
de la întreprinderea „Unio“ Satu 
Mare și cei de la uzinele „1 Mai" 
Ferneziu. Au fost colectate cca. 
100.000 kg. fier vechi.

Acțiunea patriotică de înfrumu
sețare a orașelor și satelor con
tinuă.

In vacanța de vară organizațiile 
U.T.M. și-au propus ca prin mobi
lizarea școlarilor să fie înfăptuite 
importante lucrări de interes 
obștesc.

I. DRAGOȘ

In tabăra organizată de Ministe
rul Construcțiilor și Materialelor 
de Construcții în orașul Codlea, 
ucenicii se bucuri de o vacanță 
plăcută și educativă. In afara 
excursiilor cu temă fi diferitelor 
manifestări sportive, programul ta
berei prevede fi alte acțiuni, cum 
sînt concursuri „Drumeții veseli" 
pe diferite teme, întîlniri cu acti
viști de partid și de U.TM. în t>e- 
derea ascultării unor expuneri a-

Taberele de vară 
ale școlilor profesionale 
-CADRU DE ODIHNĂ 
Șl EDUCAȚIE COMUNISTĂ
supra evenimentelor interne fi in
ternaționale, acțiuni de folos pa
triotic la gospodăria colectivă din 
localitate.

Cum în tabăra de la Codlea au 
venit la odihnă ucenici din opt 
regiuni, atît romini cit și aparți- 
nind naționalităților conlocuitoare 
ca maghiari, germani, turci, tă
tari — conducerea taberei s-a gin- 
dit să inițieze un concurs care să 
arate cunoștințele literar-artistice 
ale tinerilor, să prezinte valorile 
artei populare, ale artei, realismului 
socialist, concurs la care să-și a- 
ducă contribuția reprezentanții tu

tn tabăra de la „Steagul Roșu" 
— de exemplu — nu s-au prevă
zut din neglijență fondurile nece
sare pentru procurarea ziarelor și, 
din această cauză, organizarea in
formărilor politice are de suferit.

Tot la această tabără, ucenicii 
veniți la odihnă n-au avut pînă 
acum acces la biblioteca școlii, pe 
motiv că sînt... flotanți.

Pentru ucenicii din tabăra „Gri- 
viței Roșii" la Vasile Roaită, nu 
s-au asigurat condiții de a frecven
ta spectacolele. De aceea conduce
rea taberei aleargă mereu pentru 
aprobări, ca elevii din tabără să

ma serie și-au petrecut mai tot 
timpul în excursii și vizite sau 
practicînd sportul cu mingea, negii- 
jîndu-se în schimb organizarea 
unor seri de poezii și cîntece pro
gresiste, populare și patriotice, 
procese literare educative, confe
rințe instructive, întîlniri cu oa
meni de știință înaintați, fruntași 
în producție, membri de partid 
vîrstnici.

Asemenea acțiuni au un mare 
rol : ele sădesc in suflete devota
mentul față de popor, patriotismul 
fierbinte, hotirîrea în lupta îm
potriva dușmanului de clasă, per

( Fabrica de ulei „13 Decern- p- 
[ brie". Responsabilul gazetei j ' 
[ Postului utemist de control I 
( tov. Graure Gh. împreună j 
[ cu tov. Costin Sabina — j 
i membru în comitetul U.T.M. I 
; al fabricii pregătesc un j
j nou număr al gazetei de J 

perete.

La tenis

Noi absolvenți ai institutelor 
de învățămînt agricol superior— 

activează pe ogoare
„Cupa Galea“ pentru tineret

Pe terenurile clubului Progresul 
din Capitală au început joi după- 
amiază întrecerile competiției in
ternaționale de tenis pentru tine
ret „Cupa Galea“.

După primele partide echipa 
R. P. Romtnă conduce cu 3—0 în 
meciu] cu echipa Elveției. D. Vi- 
ziru a jucat cu multă dîrzenie 
reușind să-J învingă cu 7—5 ; 6—4 
pe Bertschinger. A doua victorie 
a echipei noastre a fost realizată 
de Țiriac care l-a întrecut cu 6—1: 
6—2 pe Spielman. în partida de 
dublu, cuplul Serester-Țiriac a 
dispus cu 6—0 ; 6—1 ; 6—4 ; de 
Spielman-Bertschinger.

Foarte interesante au fost cele 
trei meciuri ale partidei dintre 
echipele Franței și R. P. Ungare. 
Pînă în prezent scorul este de 
2—1 în favoarea echipei franceze. 
Rezultate tehnice : Kadar (R.P.U.)
— Bresson (Franța) 6—4; 6—4
(mare surpriză) ; Madai (R.P.U.)
— Vaubrun (Franța) 3—6 ; 4—6 ; 
Vaubrun-Renavand (Franța) — 
Balasz-Tomcsany (R.P.U.) 6—1 ; 
6-1 ; 6-3.

turor regiunlior. Aceasta va fi a 
nouă posibilitate ca tinerii de di
ferite naționalități fi din toate col
țurile țării să se cunoască mai 
bine, să-și întărească prietenia 
trainică.

Cu toate ci organele tutelare 
s-au ocupat anul acesta mai mult 
decît pînă acum de educarea co
munistă a ucenicilor în tabere, exi
stă încă unele neajunsuri serioase 
în organizarea acțiunilor cultural- 
educative.

Noua promoție de absolvenți ai 
institutelor de învățămînt agricol 
superior și-a început activitatea 
pe ogoare.

încă 1260 de ingineri agronomi, 
mecanizatori, zootehniști, horticul
tori, economiști și medici veteri
nari sînt acum în primele rînduri 
ale luptei pentru recolte bogate. 
Tinerii absolvenți au răspuns che
mării adresațe în ultima zi de 
facultate de studenții din anul V 
al Institutului agronomic „N. Băl- 
cescu" din București de a merge 
acolo unde se simte mai multă 
nevoie de ajutorul lor, pentru a 
pune întreaga lor putere de mun
că și toate cunoștințele în slujba 
ridicării producției agricole. Anul 
acesta agricultura a primit mai 
multe cadre cu pregătire supe
rioară decît existau în întreaga 
țară în anul 1938.

Muncitorii din gospodăriile a- 
gricole de stat, colectiviștii, me
canizatorii și colegii lor mai vîrst- 
nici au întîmpinat cu căldură pe

poată viziona gratuit filme și pie
se de teatru. Trebuie ca neîntir- 
tiat să se asigure condițiile nece
sare, astfel ca tinerii să meargă la 
filme și piese de teatru instruc
tive și educative.

Observăm, de asemenea, ci în 
tabăra de la „Steagul Roșu" nu se 
acordă importanță primordială 
muncii educative, menită să-i ajute 
pe ucenici să-și însușească princi
piile comunismului. Așa se face 
ci ucenicii aflați la odihnă în pri

tinerii absolvenți. Mulți dintre ei 
și-au început munca în gospodă
riile agricole colective din regiu
nea Constanța și în regiunea Ga
lați.

Alături de celelalte 12.333 cadre 
cu pregătire superioară, 15.895 
cadre cu pregătire medie și peste 
80.000 muncitori cu pregătire în 
diferite școli agricole profesionale, 
care lucrează în prezent în agri
cultură, noua promoție de absol
venți ai institutelor de învătă- 
mînt superior agricol își va adu
ce contribuția la opera de trans
formare socialistă și continuă dez
voltare a agriculturii noastre.

Muncitorii în ajutorul 
colectiviștilor

Pe una din tarlalele de grîu ale 
gospodăriei agricole colective 
„Grivița Roșie" din Medgidia a 
izbucnit zilele trecute un incen
diu. Muncitorii secției carieră- 
concasaro a fabricii „Cimentul 
Păcii" au observat pericolul și au 
anunțat conducerea fabricii și or
ganizația de partid. La apelul 
acestora, 300 muncitori au inter
venit de urgență, localizînd in
cendiul și salvînd astfel recolta 
colectiviștilor de pe aproape 100 
de hectare.

INFORMAȚII
Peste 22.000 de tineri muncitori 

din întreprinderile și satele re
giunii Oradea sînt cuprinși în 
concursul „Iubiți cartea". In pre
zent aproape 6.000 de tineri sînt 
purtători ai insignei „Prieten al 
cărfii".

★
Joi, oolectivul fabricii de con

fecții „Flacăra" din Cluj, a săr
bătorit împlinirea unui deceniu de 
la înființarea fabricii. Cu 10 ani 
în urmă întreprinderea număra 
doar 25 muncitori și producea nu
mai lenjerie de calitatea a treia. 
Astăzi această fabrică are aproa
pe 900 de salariat! și produce 
costume bărbătești de calitate su
perioară.

★
In aceste zile, la Ministerul A- 

griculturii și Silviculturii are loc 
un schimb de experiență cu spe
cialiști în protecția plantelor so
siți din Uniunea Sovietică, R. D. 
Germană și R. Cehoslovacă. Con
sfătuirea discută problemele orga
nizării acțiunilor de combatere a 
gtndacului de Colorado.

severența în munca pentru con
struirea socialismului — trăsături 
proprii muncitorului patriei noa
stre socialiste.

CADRELE DIDACTICE DIN 
TABERE NU SINT IN 

VACANȚA

Organizarea odihnei fi a educa
ției ucenicilor în tabere necesită 
cadre bine pregătite, cu un nivel 
cultural și politic corespunzător, 
animate de dorința de a-i ajuta pe 
ucenici să se dezvolte oa tineri 
muncitori înaintați.

In tabăra de la Codlea, însă, în 
această perioadă nu se află nici 
un profesor, iar în tabăra de la 
,Steagul Roșu" au venit în prima 
serie peste 50 de ucenici de la 
școlile profesionale din Medgidia 
și „Timpuri Noi“-București, neîn
soțiți de nici un cadru didactic.

De asemenea, poate că multe din 
neajunsurile de la tabăra „Grivița 
Roșie" din Vasile Roaită se în- 
timplă și din cauză că directorul 
taberei, Anatol Popovici, socoate 
— se vede — că și el a fost trimis 
la odihnă și nu să conducă o ta
bără pentru care are o importan
tă răspundere.

■ir
Situația amintită cere ca atît 

conducerea taberelor, cît și depar
tamentele sub egida cărora func
ționează, să lichideze neîntîrziat 
lipsurile din funcționarea tabere
lor. Astfel, frumoasele condiții a- 
sigurate de statul nostru vor fi și 
mai pe deplin folosite.

Comitetele regionale U.T.M. 
Constanța și Stalin, pe teritoriul 
cărora funcționează aceste tabere, 
e necesar să acorde și ele aceeași 
atenție taberelor de ucenici, ca și 
taberelor de pionieri și elevi, să le 
cunoască activitatea și să ajute 
concret la rezolvarea problemelor 
acestora, mai ales în ceea ce pri
vește îmbunătățirea muncii de edu
cație comunistă a ucenicilor.

Conferlnțq Sindicala Mondiala a tineretului muncitor

Remunerarea muncii, pregătirea profesională, 
drepturile sindicale si sociale ale tinerilor 
muncitori, lupta lor și lupta sindicatelor 

pentru satisfacerea revendicărilor lor 
și împotriva discriminării

Raportul prezentat de CHARLES SALDUCCI 
fa primul punct de pe ordinea de zi

Din timpurile cele mai vechi — 
a spus raportorul — tineretul 
luptă pentru condiții mai bune de 
viață, pentru libertăți,-pentru pa
ce, pentru independența naționa
lă, pentru mai multă fericire, 
pentru educarea și pregătirea pro
fesională, căci el nu poate suferi 
nedreptatea, constrîngerea și ig
noranța.

Nu este oare adevărat, dragi 
tovarăși, că pe planeta noastră 
sînt încă prea mulți tineri căro
ra le este foame, prea mulți sînt 
cei care caută un cămin pentru 
a adăposti dragostea lor, prea 
mulți sînt cei care caută de lu
cru, prea mulți cei care nu au 
posibilitate să se instruiască și 
totuși sînt susceptibili de a de
veni mîine un Mozart, un Fran
klin, un Pasteur ?

Pe de altă parte, nu putem 
ignora faptul că astăzi multor 
milioane de tineri din țările so
cialiste le sînt oferite posibilități 
imense.

In definitiv, situația tineretului 
muncitor, parte integrantă a cla
sei muncitoare, nu poate fi dife
rită de situația întregii clase

Dreptul
Arătînd că oricine examinează 

atent situația tineretului munci
tor, nu poate să nu fie impresio
nat de masa celor fără de lucru, 
existenți în lume, raportorul a 
arătat în continuare:

In țările mai puțin dezvoltate, 
șomajul pune probleme serioase. 
E suficient să ne gîndim că mun
citorii agricoli din cea mai mare 
parte a țărilor Asiei și Africii, în 
rîndurile cărora tineretul repre
zintă un procent superior față de 
cel din alte țări, trăiește în per
manență sub această amenințare 
a șomajului. In Ceylon, bunăoa
ră, dintr-un număr total de 
3.200.000 de muncitori, aproape 
400.000 nu găsesc de lucru și un 
număr egal muncesc mai puțin 
de 20 de ore pe săptămînă.

Referindu-se lă posibilitățile de 
lucru din țările capitaliste, rapor
torul a arătat că în ultimii ani 
numărul șomerilor s-a menținut 
în Europa, în jurul a patru mi
lioane. Astăzi, consecințele de
presiunii economice neliniștesc 
masele muncitoare și deși cifrele 
oficiale sînt sub realitate, nimeni 
nu poate trece cu vederea că exi
stă de exemplu, 600 de mii de șo
meri în Canada — cifră record 
după război — 1.325.000 în Ger
mania Federală, 700.000 în Japo
nia, 200.000 în Austria, dintre 
care 50.000 de tineri sub vîrsta 
de 25 de ani etc.

După ce a arătat că un mare 
număr de tineri nu poate să-și 
aleagă meseria pentru care s-au 
pregătit, raportorul a subliniat 
că totodată un număr considera
bil de tineri în căutare de lucru 
trebuie să-și părăsească familii
le, obiceiurile și să plece în lu
me, în speranța unei problema
tice plasări în muncă. Cîți tineri 
din Italia, din Amerioa de sud, 
din Japonia, de exemplu, nu sînt 
constrînși în fiecare an să plece 
în căutarea „țării făgăduinții" 1 
Aceștia sînt căutătorii de aur mo
derni din această a doua jumăta
te a secolului al XX-lea. Or, cri
za economică ce se dezvoltă nu 
va întîrzia să lovească și mai 
crunt clasa muncitoare. Introdu
cerea automatizării; în condițiile 
statului capitalist, a spus vor
bitorul, nu va rămîne nici ea fără 
influență asupra posibilităților de 
lucru. La uzinele „Ford“ din Cle
veland (S.U.A.), 250 de munci
tori produc datorită automatizării 
tot atîtea blocuri-motor cît pro
duceau înainte 2.500 de munci
tori. In sfîrșit, pentru unele țări 
europene, înființarea pieții comu-

Dreptul la educație și la pregătirea 
profesională

Abordînd această problemă, ra
portorul a citat titlul unei publi
cații a U.N.E.S.C.O.: „700 de mi
lioane de analfabeți în lume: 2 
din 5“. Statisticile publicate în 
ultimii ani de Organizația Națiu
nilor Unite, a subliniat raporto
rul, menționau că analfabetismul 
merge pînă la 95 și 99 la sută, 
în special, în regiunile imense 
din Africa, cum ar fi în Africa 
Ecuatorială Franceză și Africa 
Occidentală Franceză. Nu este 
oare acest lucru un flagel pentru 
omenire, nu constituie o acuzație 
zdrobitoare pentru acei care pre
tind că „conduc" popoarele res
pective spre o înaltă civilizație?

Acest fenomen nu este spe
cific numai Africii sau Asiei. 
In numeroase alte regiuni ale lu
mii există mulți analfabeți, mai 
ales în America de sud, unde din 
40 de milioane de copii de vîr- 
stă școlară, aproape jumătate nu 
au putința de a urma învățămîn- 
tul primar, pentru că această re
giune este lipsită de școli, de 
profesori și de material didactic.

Ocupîndu-se de organizarea 
pregătirii profesionale și de ex
tinderea ei în lume, raportorul a 
arătat,- citînd date publicate de 
O.N.U., că există în acest dome
niu mari inegalități și mari slă
biciuni, și că problema califică
rii profesionale se pune nu nu
mai în țările slab dezvoltate dar 

muncitoare. Cînd aceasta și-a 
luat soarta în propriile ei mîini, 
pentru tineretul muncitor s-au 
deschis toate perspectivele.

La fel, politica capitaliștilor 
bazată pe profit și pe pregătirile 
de război, nu poate fi lipsită de 
repercusiuni asupra condițiilor 
de viață prezente și asupra viito
rului tinerei generații. Ce nu s-ar 
putea face cu miliardele cheltuite 
în fiecare zi pentru ucidere, sau 
pregătirile de ucidere ?

De aceea, organizațiile sindi
cale din numeroase țări ale lumii 
luptă pentru dreptul la o viață 
mai bună. Răspunderea lor față 
de tineretul muncitor crește pe 
măsura agravării dificultăților p& 
care le întîmpină această masă 
mereu crescîndă de salariați.

In ceea ce o privește, a subli
niat raportorul, Federația Sindi
cală Mondială se preocupă de a- 
ceastă problemă încă de la înfiin
țarea ei și convocarea conferinței 
noastre, decisă la cel de-al IV- 
lea Congres Mondial al Sindica
telor de la Leipzig, arătă clar in
teresul manifestat de ea.

stă aici 230 de școli moderne 
destinate să formeze muncitori 
calificați într-un an sau doi. Din 
1952 pînă în 1956, și-au însușit 
o calificare profesională mai 
mult de 1.000.000 de noi munci
tori și aproape 2.500.000 și-au 
îmbunătățit calificarea.

In Cehoslovacia, de asemenea, 
un întreg ansamblu de institute 
și școli pregătesc tinerii în cele 
mai bune condiții în vederea vii
toarei lor profesiuni. Tinerii be
neficiază de un ajutor economic 
din partea statului în timpul stu
diilor, iar cei care frecventează 
cursurile serale pentru ridicarea 
calificării profesionale au drep
tul la concedii suplimentare plă
tite etc. In 1956, numărul elevi
lor în școlile profesionale care 
formează tehnicieni pentru toate 
ramurile economei naționale a a- 
tins 140.000, adică cu 86 la sută 
mai mult decît în anul 1936.

Aceasta este situația din țările 
socialiste.

Această scurtă trecere în revi
stă arată întregul interes pe care 
mișcarea sindicală trebuie să-l 
acorde acestor chestiuni în țările 
capitaliste și cele slab dezvoltate, 
datorită întîrzierii existente în 
domeniul formării profesionale; a 
importanței acestei probleme pen
tru tineret; a numeroaselor în
cercări ale patronatului din nu
meroase țări de a acapara direct 
pîrghiile de comandă ale pregă
tirii profesionale.

Experiența ultimilor ani arată 
ce mari succese pot fi obținute.

Apoi, raportorul s-a ocupat de 
alte probleme care se pun în fața 
tineretului muncitor din țările 
capitaliste. El a arătat că urmă
toarele trei aspecte principale ca
racterizează condițiile de muncă 
și de^ trai ale tineretului din ace
ste țări : 1) tinerii suferă o dublă 
exploatare : ca muncitori și ca ti
neri ; 2) ritmul de muncă di
struge în ei adesea orice posibi
litate de a se bucura de rarele 
momente de răgaz existente și. de 
cultură. Problemele securității și 
igienei muncii prezintă un aspect 
dramatic ; 3) pauperizarea, adică 
sărăcirea, care caracterizează si
tuația clasei muncitoare, lovește 
mai puternic masa tinerilor mun
citori.

Remunerarea muncii
Abordînd această problemă, ra

portorul a arătat că în ciuda 
propagandei capitaliste care ar 
voi să prezinte situația din acest 
punct de vedere ca demnă de in
vidiat, salariul ce-1 capătă tine
rii muncitori din țările capitaliste 
e, mai totdeauna, mult inferior 
celui obținut de adulți pentru o 
muncă egală. In Argentina, tine
rii salariați de la 16 pînă la 18 
ani suportă scăzăminte de sala
riu de aproximativ 30 la sută; în 
Chile, salariul adolescenților de 
la 15 pînă la 18 ani este mai 
mic cu 25 la sută decît salariul 
minim al muncitorilor agricoli 
adulți. In ceea ce privește Brazi
lia, un exemplu luat din statul 
Rio de Janeiro arată cît se poate 
de bine această diferență: în 
timp ce salariul tinerilor este de 
25 de cruzeiros, salariul minim 
al adulților este de 1Q7 cruzeiros.

In Franța, scăzămintele de sa
lariu legate de vîrstă sînt de 
50 la sută de la 14 la 15 ani, de
40 la sută de la 15 la 16 ani, de
30 la sută de la 16 la 17 ani și
de 20 la sută de la 17 la 18 ani.

Referindu-se la situația din 
mediul rural raportorul a arătat 
că 500.000 de tineri muncitori 
agricoli argentinieni nu se pot 
căsători din lipsă de mijloace. 
Muncind numai 3 sau 4 luni pe 
an, le-ar trebui — fiecăruia din 
ei — 100 pînă la 150 de ani pen
tru a-și putea cumpăra un petec 
de pămînt și a-și întemeia, pe 
baza aceasta, un cămin.

Evident, patronatul și guver
nanții se străduiesc să ascundă 
față de tinerii muncitori, ca și 
față de_ clasa muncitoare în ge
neral, rădăcinile acestor dificul
tăți.

Față de această stare de lu
cruri se întreprind acțiuni impor
tante, punîndu-se cu tărie reven
dicarea unui salariu egal pentru 
muncă egală, revendicare ce de
vine din zi în zi mai populară.

Această idee își poate croi 
drum în mințile multora și să 
devină o forță considerabilă. 
Tendința spre specializare în in
dustrie și în comerț, ca sursă 
considerabilă de oboseală, ca și 
deosebirea minimă între munca 
celui tînăr și a celui adult în a- 
gricultură, vor pune această pro
blemă cu tot mai multă tărie în 
viitor.

După ce a arătat că în această 
direcție s-au și înregistrat nume
roase succese, raportorul s-a re
ferit la discriminarea revoltătoare 
practicată în țările coloniale. In 
magazinele „Monoprix" din Ga
bon. o vînzătoare africană cîști- 
gă, în medie, de patru ori mai 
puțin decît colega sa europeană. 
In raport s-au amintit statisticile 
O.N.U. în care se arată că în a- 
ceste țări copiii sub 15 ani sînt 
folosiți în muncă în proporție re- 
lativ mare. De foarte multe ori, 
în regiuni imense ca Africa Oc
cidentală și Africa Ecuatorială 
franceză; nici măcar nu se plăte-

(Continuare in pag. 4-a)

la muncă
ne poate să devină o nouă sursă 
de șomaj.

Patronii, mereu lacomi de pro
fituri, se bucură de astfel de si
tuații. Raportorul a subliniat că 
unii patroni îndrăznesc chiar să 
declare în mod public că anul 
acesta șomerii sînt indispensabili, 
pentru a menține un nivel just al 
salariilor, adică al salariilor mici.

In majoritatea cazurilor, a 
subliniat el, tineretul suferă mai 
mult de pe urma acestei situații 
decît celelalte pături de munci
tori, în special din cauza lipsei 
de vechime în muncă, de califi
care profesională, deși uneori pa
tronii preferă să atragă tineri, 
cărora le plătesc salarii mai 
mici.

Este necesar ca sindicatele 
noastre să dea mai multă atenție 
acestor probleme, atrăgînd tine
retul la rezolvarea lor. ',

Dreptul la muncă apare ca o 
revendicare primordială, indis
pensabilă. Dreptul la muncă este 
un drept indispensabil, căci el se 
confundă cu dreptul la viață.

Raportorul a citat apoi nume
roase fapte care ilustrează lupta 
pe care o duce tineretul din ță
rile capitaliste pentru acest drept 
al său.

Federația Sindicală Mondială 
duce din totdeauna o campanie 
vastă în acest sens. In mai multe 
rînduri, ea a intervenit pe lîngă 
forurile internaționale. Mai mult, 
susținînd luptele angajate împo
triva concedierilor și închiderii 
uzinelor, ea contribuie activ la 
soluționarea problemelor puse în 
fața clasei muncitoare.

In acest domeniu, un ultim as
pect n-ar trebui să scape atenției 
organizațiilor noastre. Asprele 
lecții ale istoriei dovedesc că ti
neretul fără lucru devine adesea 
o pradă ușoară pentru dușmanii 
noștri, că tinerii șomeri pot fi 
mai ușor utilizați decît ceilalți în 
scopuri contrarii intereselor cla
sei muncitoare. Oare acești duș
mani nu se servesc uneori de ti
neret pentru a atenta la cuceri
rile dobîndite mai ales în mate
rie de salarizare sau condiții de 
muncă ?

Evocînd acest tablou, ne ima
ginăm lesne reacția tinerilor 
muncitori din țările socialiste, 
pentru care toate acestea nu re
prezintă decît un vechi coșmar, 
povești pe care bătrînii le pove
stesc din timp în timp.

Faptele vorbesc de la sine. Si
stemul capitalist este incapabil 
de a oferi un astfel de viitor ti
neretului. Nu se poate să dai în 
același timp unt și tunuri...

și în cele avansate din punct de 
vedere industrial

In continuare raportorul a vor
bit despre discriminarea practi
cată în țările capitaliste în do
meniul calificării profesionale a 
tinerelor fete. Referitor la această 
problemă raportul aduce un nu
măr mare de fapte din Noua Zee- 
landă, Australia, Italia etc.

O bază de unitate foarte largă 
se poate crea atît pe plan națio
nal cît și pe plan internațional. 
Mai mult, se pot stabili contacte 
utile, ca de exemplu în'Franța, în
tre organizațiile sindicale și cele 
studențești pentru apărarea și 
îmbunătățirea învățămîntului.

Este important să se acționeze 
pentru ca tinerii muncitori și ti
nerele muncitoare să-și poată 
continua studiile tehnice, deoa
rece tineretul muncitor în țările 
capitaliste este prezent într-o 
proporție atît de modestă în ma
rile școli încît s-ar putea vorbi în 
această privință, de o adevărată 
discriminare.

Raportul s-a referit în conti
nuare la tabloul cu totul opus al 
situației învățămîntului profesio
nal din țările socialiste. Să luăm 
de exemplu China. In această 
imensă țară cu peste 600.000.000 
de locuitori, se duce o luptă cu
rajoasă împotriva analfabetismu
lui, unul din flagelele statului 
arhaic din ultimele secole. In ce 
privește învățămîntul tehnic exi
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Să înceteze agresiunea americană
și engleză în Orientul Apropiat!

Trupe britanice au intrat
în Iordania

la Amman, capitala

Intervenției militare 
Iordania a fost dis-

WASHINGTON 17 (Agerpres). 
Agenția United Press Internatio
nal transmite că un purtător de 
cuvînt militar american a anun
țat că peste 50 de avioane de 
vînătoare și bombardiere cu reac
ție de pe vasul port-avion „Sara
toga" al flotei a 6-a americane 
au zburat joi Ia mică altitudine 
deasupra Iordaniei, de-a lungul

malului de vest al fluviului 
dan. Zborul a durat o oră și 
minute.

Agenția United Press Interna
tional arată că acest zbor a a- 
vut drept sc<»> „să demonstreze 
sprijinirea de către S.U.A. a for
țelor britanice care au fost tri
mise în Iordania".

lor- 
zeee

Noul regim din Irak
s-a consolidat în întreaga țară
BAGDAD 17 (Agerpres). — In 

cea de-a patra zi de la proclama
rea Republicii Irak noul regim re
publican s-a consolidat în întrea
ga țară. Corespondentul din Bag
dad al agenției France Presse a 
transmis o relatare potrivit 
reia în toate regiunile țării 
tuația 
lei de

că- 
si- 

este normală. In cursul zi- 
17 iulie trenurile au circu-

AMMAN 17 (Agerpres). — A- 
’gențiile de presă occidentale a- 
nunță o nouă agresiune imperia
listă împotriva popoarelor arabe: 
Joi dimineața primul contingent 
de trupe britanice a sosit pe ca
lea aerului 
Iordaniei.

Problema 
britanice în
cutată în cadrul unei ședințe ex
traordinare a cabinetului englez 
care a avut loc în noaptea de 
miercuri spre joi. Ședința cabi
netului a durat peste două ore, 
după care primul ministru Mac
millan și cîțiva membri ai cabi
netului au discutat în 
o serie de probleme.

Comentatorul politic 
(iei Associated Press
că după toate probabilitățile au 
avut loc divergențe în problema 
trimiterii de trupe britanice în 
Iordania.

PREȘEDINTELE NASSER:

continuare

al agen- 
subliniază

întreaga armată libaneză a hotărît 
să opună rezistență intervenției 

americane în Liban
DAMASC 17 (Agerpres).— Co

mandantul armatei libaneze, Șe- 
hab, a declarat la 17 iulie că 
„întreaga armată libaneză a hotă- 
rît să opună rezistență interven
ției americane în Liban și se va 
alătura forțelor populare dacă tru
pele americane nu Se vor retrage 
din Liban într-un timp delimitat".

„Orice agresiune împotriva Republicii 
Irak va fi privită ca o agresiune 

împotriva R.A.U.“

Postul de radio Libanul liber 
care a anunțat această știre a a- 
dăugat că Șehab a luat contact 
la 17 iulie cu Saeb Salam, con
ducătorul forțelor populare din 
Beirut, și l-a informat că armata 
libaneză se va pune la dispoziția 
poporului dacă forțele străine nu 
se vor retrage curind din Liban.

Armata libaneză s-a retras din 
Beirut și s-a concentrat în regiu
nea Al Hursh, în împrejurimile 
Beirutului.

★
DAMASC 17 (Agerpres). — 

După cum transmite postul de 
radio Damasc, la 16 iulie între 
trupele americane de ocupație din 
Liban, concentrate în fața clădirii

Băncii americane și a clădirii par
lamentului libanez de la Beirut, și 
răscutați a avut loc un schimb de 
focuri. Trupele americane au des
chis primele focul împotriva po
zițiilor fortificate ale răsculaților, 
iar ac.eștia au răspuns. In urma 
schimbului de focuri au fost uciși 
10 soldați americani, iar mai mulți 
au fost răniți.

Trupele americane au fost si
lite să părăsească clădirea Băncii 
și a parlamentului.

După cum se precizează în ști
rea transmisă de postul de radio, 
împreună cu răsculații au luptat 
și unele unități ale armatei liba
neze care trecuseră de partea for
țelor rezistenței populare.

lat normal. Călătorii care au so
sit la Bagdad din provinciile din 
sud au declarat că aici domnește 
un calm deplin. La Bagdad ma
gazinele comercianților irakieni 
și străini s-au redeschis. Pe stră
zile orașului au apărut pancarte 
de salut la adresa Republicii Irak 
și peste tot sînt ăfișate portretele 
noului președinte al Consiliului 
de Miniștri, Abdel Kerim Kasem.

Postul de radio. Cairo a anun
țat că aproximativ 3.000 de șefi 
de triburi, comercianți și repre
zentanți ai diferitelor pături so
ciale din Irak au adresat o tele
gramă secretarului general al 
O.N.U., Hammarskjoeld, prin 
care îi cer să informeze Consi
liul de Securitate că toți cetățe
nii Republicii Irak sprijină în 
întregime noua Republică si sînt 
gata să nu precupețească nici o 
jertfă pentru a o apăra. Semna
tarii telegramei protestează de 
asemenea cu vehemență împotri
va intervenției puterilor imperia
liste în treburile interne ale po
poarelor arabe.

Noi state recunosc 
Republica Irak

17 (Agerpres). — In 
de 17 iulie Republica 
fost recuncacută de 
state : R. Cehoslova- 

R.D. Germană,

’ CAIRO 17 (Agerpres). —Agen
ția MEN a transmis următoarea 
declarație a președintelui' R.A.U., 
Gamal Abdel Nasser :

„OCUPAREA LIBANULUI DE 
CĂTRE FORȚELE ARMATE A- 
MERICANE CONSTITUE O PRI
MEJDIE PENTRU PACEA IN 
ORIENTUL MIJLOCIU ȘI UN 
ATENTAT ÎMPOTRIVA CARTEI 
O.N.U, Ea reprezintă o primejdie 
pentru toate țările arabe care au 
refuzat să se supună imperialis
mului și duc o politică 
dentă.

Statele Unite au recurs 
jjtă agresiune periculoasă

indepen-

la acea- 
invocînd

Grupul de observatori 
ai ON.U. în Liban 
nu intenționează să 
intre în contact cu 
trupele agresive ale 

S.U.A.
NEW YORK 17 (Agerpres). — 

Secretariatul Organizației Națiu
nilor Unite a dat publicității de
clarația grupului de observatori ai 
O.N.U. în Liban în care se ex
plică poziția acestui grup în le
gătură cu debarcarea de trupe a- 
mericane în Liban. In declarație 
se arată că grupul de observatori 
ai O.N.U. din Liban nu intențio
nează să intre în contact sau să 
colaboreze într-o formă oficială 
sau neoficială cu trupele străine 
din Liban. Această poziție a gru
pului de observatori, se subliniază 
în declarație, nu poate fi schim
bată de nimeni în afară de Consi
liul de Securitate care l-a trimis 
în această regiune.

pretext pretinsul amestec tn
R.A.U., deși

ca 
Liban din partea 
această afirmație a fost dezmințită 
oficial în raportul prezentat Con
siliului de Securitate de către ob
servatorii O.N.U. care au luat cu
noștință îndeaproape de situația 
din Liban.

în ceea ce privește atitudinea 
noastră față de situația din Irak, 
guvernul R.A.U, declară că ORI
CE AGRESIUNE ÎMPOTRIVA 
REPUBLICII IRAK VA FI PRI. 
VITA CA O AGRESIUNE ÎMPO
TRIVA R.A.U. IN ACEST CAZ 
R.A.U. 1ȘI VA ÎNDEPLINI OBLI
GAȚIILE FATA DE REPUBLICA 
IRAK CONFORM PACTULUI DE 
SECURITATE COLECTIVA AL 
STATELOR ARABE.
:■ ★

Presa relatează că Husein Azil, 
locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al Republicii Arabe Uni
te, a primit la 16 iulie pe Hare, 
ambasadorul S.U.A. la Cairo și i~a 
declarat că amestecul american în 
treburile țărilor din Orientul Mij
lociu și intervenția militară a Sta
telor Unite în Liban pot avea con
secințe grave pentru pacea și secu
ritatea în Orientul Mijlociu.

După cum relatează presa, Hu
sein Aziz a făcut o declarație si
milară însărcinatului cu afaceri 
al Turciei la Cairo.

Manifestații populare de protest
La Moscova

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite: In după-amia- 
za zilei de 17 iulie în fața am
basadei S.U.A. 
avut loc o

din Moscova a 
mare demonstrație

de protest a oamenilor mun
cii din 'Moscova, sub lozincile : 
„Jos mîinile de pe Liban!“, „Ru
șine colonialiștilor americani!“, 
„Trăiască pacea în întreaga 
lume 1“

La Damasc
17 (Agerpres).— La 
Damasc au avut foc 
populare de masă în

DAMASC
16 iulie, la 
demonstrații 
semn de protest împotriva inter
venției americane în Liban.

Participanții la demonstrații au 
parcurs străzile centrale ale Da-

mascului scandînd lozincile: „Im
perialiști jos mîinile de pe Li
ban !“, „Yankei plecați imediat 
din Liban I", „Trăiască revoluția 
din Irak!“, „Trăiască Uniunea So
vietică — prietenul credincios și 
apărătorul statelor mici!“.

La Buenos Aires
BUENOS AIRES 17 (Agerpres). 

Agenția Associated Press anunță 
că în fața ambasadei S.U.A. din 
Buenos Aires a avut loc o mani
festație de protest împotriva 
barcării de trupe americane 
Liban.

Manifestanții au aruncat 
cărămizi în zidurile clădirii și
spart geamurile. Ei au scandat:

„Jos cu imperialismul yankeu I", 
„Invadatorii trebuie să părăsească 
Libanul!“.

de-
în

cu 
au

Ședința conducerii Asociației de prietenie sovieto-romină
MOSCOVA 17 Corespondentul

Agerpres transmite: In ziua de 16 
iulie a.c. la sediul din Moscova al 
Uniunii asociațiilor sovietice pen
tru prietenie și legături culturale 
cu străinătatea a avut loc ședința 
conducerii Asociației de prietenie 
sovieto-romînă. La ședința, care

a dost prezidată de E. I. Afana
senko, ministrul Invățămîntului 
din R.S.F.S.R., președintele Aso
ciației, au fost alese comisiile de 
lucru ale Asociației și aprobate 
principalele manifestări prevăzute 
pentru a doua jumătate a anu
lui curent.

Să fie oprită mîna agresorilor!

*
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(Urmare din pag. I-a) 
chip. Cum ? Au manevrai după 
plac In Iordania. Au instaurat 
In Liban un regim antipopu
lar. Au inițiat și au parafat la 
Bagdad un pact ostil interese
lor popoarelor arabe, un pact 
confintnd tn sine primejdia a- 
venturilor războinice, un pact 
care a dus statele semnatare 
la remorca puterilor occidenta
le. Toate acestea tn speranța 
că popoarele arabe vor pleca 
mereu fruntea, intrind docile in 
toate combinațiile stabilite la 
New York sau Lo.ndra, că pe
trolul peninsulei va ajunge in 
continuare, fără cheltuieli a- 
proape, tn rezervoarele de ben. 
zină ale autoturismelor engle
ze șl că lemnul scump din pă
durile de cedrii ale Libanului 
va împodobi la infinit, gratis, 
interioare somptuoase, la mii 
de kilometri peste ocean.

O dată mai mult, socotelile 
au dat greș.

O lună șl jumătate de in
surecție populară tn Liban; 
clieva ceasuri pentru lovitura 
de stat în Irak, instaurarea re. 
publicil, denunțarea pactului de 
la Bagdad. Intr-adevăr, au a- 
vut pentru Ce să scadă acțiu
nile companiilor petrolifere la 
bursele occidentale. Alarmă la 
British Petroleum / Alarmă la 
Royal Dutch /

Și iarăși a început forfota 
disperată a magnaților din oc
cident, loviți în carnetele lor 
de cecuri. Președinți de con
cerne și acționari principali, 
miniștri și subsecretari de stat, 
diplomați și șefi de stat ma
jor, arhiepiscopi, directori de 
ziare șl de radio, amirali și 
generali — toți s-au întrunit 
în dezbateri alarmate șl au or
ganizat în grabă agresiunea. 
Vasele americane șl-au aruncat 
puntea pe pămîntul Libanului 
șl pe puntea aceasta au bocă
nit țintele cîtorva mii de sol
dați veniți să înece în singe pe 
luptătorii pentru libertate. Din 
porturile Mediteranei și-au ri
dicat brusc ancora crucișătoa-

re, submarine Șl contratorpi- 
loare pornind să înăbușe gla
sul libertății popoarelor arabe.

De la eșecul aventurii cercu
rilor interesate In redobîndirea 
Suezului au trecut douăzeci de 
luni. Ne amintim bine. Atunci, 
de la o zl la alta, prin canalul 
blocatr, au trecut toi mai puți
ne vase petrolifere — șl pînă 
la urmă n-au mal trecut de 
loc. Ziarele din capitalele ță
rilor agresoare se lamentau cu 
titluri mari: „Criza benzinei / 
Binecunoscutul domn X a fost 
văzut mergînd pe jos; din lip
sa combustibilului, superbul 
său Cadillac (sau Buick, sau 
Renault, sau Chevrolet. sau 
Packard) stă tn garaj, devenit 
neutilizabil".

Ne amintim bine. Atunci s-a 
pornit un război imperialist, de 
agresiune. Nu a putut cuprinde 
lumea în flăcările sale. Dato
rită avertismentului sever dat 
agresorilor de către Uniunea 
Sovietică, datorită luptei po
porului egiptean șl acțiunii e- 
nergice de protest a opiniei 
publice mondiale, agresorii au 
trebuit să bată în retragere. 
Sfîrșitul ? Prin Suez au re
început să treacă vasele, dar, 
bineînțeles, cu plata de rigoa
re către Republica Arabă Uni
tă, proprietara canalului; în
treaga lume a văzut victoria 
unui popor mic care a dus un 
război drept, de apărare a li
bertății și independenței sale; 
șl a bătut încă o oră, din foar
te puținele ore care i-au mai 
rămas colonialismului, pînă în 
momentul definitivei sale în
mormântări t

Iar acum ? Magnații ameri
cani. trusturile engleze, intrind 
în panică, comit un nou aten
tat la dreptul de libertate al 
popoarelor arabe, un nou aten
tat mârșav la pacea omenirii. 
Cu nerușinare, tn disprețul ce
lor mal elementare norme in
ternaționale imperialiștii ame
ricani șl-au trimis trupele asa
sine în Liban, imperialiștii en-

glezl îl imită tn Iordania și 
ambele puteri agresoare se de
clară fățiș pentru o incursiune 
tn Irak, de unde un stllp de 
nădejde a fost zdrobit prin in
staurarea republicii. Acestea 
sînt agresiuni armate fățișe, 
fără putință de a fi apărate 
de pledoarii avocățești. Prin ur
mare. la atita s-au redus ne
număratele declarații de dra
goste făcute păcii, de la tribu. 
na O.N.U., de către dl. Lodge, 
și de cătne dl. Dixon. Cuvin
tele se rostesc șl zboară, be
neficiile trusturilor petrolifere 
au un caracter mult mal con
cret și pentru apărarea acestor 
beneficii totul poate fi călcat 
in picioare — dreptul la liber
tate și la viață; independența 
popoarelor, pacea. Acestea sînt 
socotelile murdare ale agreso
rilor imperialiști care se de
mască din nou, așa cum sînt. 
In fața întregii omeniri.

Dar tn fața acestor socoteli 
criminale se ridică valul uriaș 
al umanității, hotărîtă să îm
piedice și de astă dată mina 
agresorilor. Strigătul plin de 
mînie: „Jos mîinile de pe ță
rile arabe l" sudează meridia. 
nele lumii. Nu infanteria ma
rină a Statelor Unite este che
mată să hotărască cine trebuie 
să fie președintele unui stat 
arab și care trebuie să fie po
litica acestui stat. Să fie opri
tă agresiunea / Să plece impe
rialiștii / Și să 
fără pertractări 
plece dejinitiv. 
ban. afară din 
ridică la lupta 
tate.

Să învețe o dată colonialiștii 
din lecțiile istoriei contempo
rane I Nici un metru din pă- 
mlnturile pe care le-au stăpî- 
nit o dată șl ale căror bogății 
le-au supt nesățios nu va mai fi 
al lor. Să ia aminte imperia
liștii : locul cu focul este tot
deauna periculos și mai ales 
In preajma petrolului.

plece repede, 
viclene, să 

Afară din Li- 
țările care se 
pentru liber-
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BAGDAD 
cursul zilei 
Irak a mai 
următoarele
că, R.P. Polonă, 
R.P. Ungară, R.P. Bulgaria, R.P. 
Albania, R.P.D. Coreeană, R.D. 
Vietnam și R.P.F. Iugoslavia.

Numărul statelor care au recu
noscut pînă acum Republica Irak 
se ridică la 13.

Guvernul japonez 
se pronunfâ împotriva 

oricărui amestec în Irak
TOKIO 17 (Agerpres). — La 

16 iulie a avut loc la Ministerul 
Afacerilor Externe al Japoniei o 
consfătuire extraordinară în legă
tură cu situația creată în Orien
tul Apropiat în urma agresiunii 
S.U.A. în Liban.

Agenția Kyodo Țusin anunță că 
ministrul Afacerilor Externe Fud- 
ziama, a informat pe primul mi
nistru al Japoniei Kisi despre re
zultatele acestei consfătuiri. Kisi 
și Fudziama au ajuns la conclu
zia că evenimentele din Irak au 
un caracter pur intern și s-au 
pronunțat împotriva oricărui a- 
mestec în aceste evenimente.

Lucrările Congresului 
de la Stockholm

STOCKHOLM 17 (Agerpres). 
Corespondență specială: In șe
dința din dimineața zilei de joi 
lucrările Congresului au conti
nuat cu dezbaterile asupra pro
blemelor incluse pe ordinea de zi.

A luat cuvîntul Iousseff El Se- 
bai, secretarul general al Consi
liului de solidaritate a popoarelor 
din Asia și Africa. El s-a ocupat 
în cuvîntarea sa, întreruptă în re
petate rînduri de puternice aplau
ze, de lupta hotărîtă a popoarelor 
afro-asiatice împotriva amestecu
lui imperialiștilor în treburile lor 
interne.

In numele popoarelor din Afri
ca și Asia, Iousseff El Sebai a 
exprimat admirația și solidarita
tea acestora cu poporul Irakului, 
care a reușit să răstoarne regi
mul vîndut imperialiștilor și să ia

în mîini proprii destinele sale.
Kaoru Yasoui, luînd cuvîntul 

s-a ocupat de lupta poporului 
japonez pentru interzicerea arme
lor atomice, arătînd că în reali
zarea acestui țel nobil se află an
gajate toate forțele iubitoare de 
pace.

A mai luat apoi cuvîntul Wal
ter Friederich (R.D.G.), care a 
relevat pericolul înarmării Bun- 
deswehrului vest-german cu arme 
atomice, atît pentru poporul ger
man cît și pentru toate popoarele 
Europei.

In continuare a vorbit genera
lul Jose Rafael Gabaldon (Vene
zuela).'

In ședința de dimineață a mai 
luat cuvîntul Grace din Austra
lia, Oscar Lange — Polonia, Bon- 
vie din Norvegia.

De la Ministerul Apărării al U.R.S.S,
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

Ziarul „Pravda" din 17 iulie pu
blică următorul comunicat al Mir 
nisterului Apărării al U.R.S.S.

In conformitate cu planul pre
gătirii de luptă a Forțelor Armate 
ale U.R.S.S., cu începere de la 18 
iulie 1958 în regiunile militare 
Transcaucazia și Turkestan vor 
avea loc aplicații ale trupelor de 
uscat și forțelor aeriene militare.

La aplicațiile din Regiunea mi-

litară Transcaucazia vor participa 
și forțele din Flota Mării Negre.

Aplicațiile din Regiunea milita
ră Transcaucazia vor fi conduse 
de A. A. Greciko, mareșal al 
Uniunii Sovietice, iar în Regiunea 
militară Turkestan — de K. A. 
Merețkov, mareșal al Uniunii So
vietice,

BERLIN. La 16 Iulie a avut loc 
ședința Comitetului Central nou 
ales al Partidului Socialist Unit 
din Germania.

Comitetul Central a ales ca 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G. 
pe tovarășul W. Ulbricht.

MOSCOVA. La 16 iulie A. A. 
Gromîko, ministrul Afacerilor Ex
terna al U.R.S.S., a primit ,pe A. 
Steevenson, lider al partidului de
mocrat din S.U.A., cu care a avut 
o convorbire.

PARIS. La 17 iulie tn suburbia 
pariziană Montreuil 
deschis conferința 
Partidului Comunist 
va dura două zile.

NEW YORK. Circa 1.500 de 
muncitori de la centrul de expe- 
rimentare al proiectilelor teleghi
date de la Cape Canaveral 
clarat grevă în semn de 
împotriva condițiilor de 
Greviștii au refuzat să se 
ordinului judecătorului 
care a interzis greva.

sous Bols s-a 
națională a 
Francez care

au de- 
protest 
muncă, 
supună 
federal

Remunerarea muncii, pregătirea profesională, 
drepturile sindicale si sociale ale tinerilor 
muncitori, lupta lor si lupta sindicatelor 

pentru satisfacerea revendicărilor lor 
si împotriva discriminării

(Urmare din pag. 111-a)

salariu pentru muncă, dîndu-ște 
se numai o hrană mizerabilă.

Lupte importante se desfășoară 
cu larga participare a tinerilor și 
vom da ca exemplu doar marea 
grevă generală care a avut loc fa 
Dakar în august anul trecut și 
care a ținut 18 zile, soldîndu-se 
cu importante succese. In aceste 
țări slab dezvoltate, ca și în nu
meroase țări coloniale, obținerea 
unui salariu minim, in special 
pentru tineri, poate însemna un 
mare pas înainte pentru îmbună
tățirea condițiilor de viață ale 
muncitorilor. Ajutînd la unitatea 
de acțiune, această revendicare, 
conținută în numeroase programe 
ale organizațiilor din aceste re
giuni, poate duce la importante 
succese. In ceea ce o privește, Fe
derația Sindicală Mondială a sus
ținut întotdeauna principiul sala
riului egal pentru muncă egală, în 
toate congresele sale ca și în toa
te intervențiile făcute în cadrul 
organismelor internaționale com
petente. La rîndul lor, Confedera
ția Internațională a Sindicatelor 
Libere și Confederația Internațio
nală a Sindicatelor Creștine 
vesc de asemenea favorabil 
astfel de eventualitate.

O campanie de acest fel ar 
tea mobiliza pe tinerii muncitori 
și ar putea deveni nu numai o 
trăsătură de unire importantă în
tre diferitele categorii de sala- 
riați, ci și un mijloc puternic de 
apropiere între aderenții diferite
lor centrale sindicale în vederea 
urmăririi unui obiectiv comun în 
fața patronatului 
lor.

Obținerea unui 
pentru tinerimea 
țările coloniale și 
adoptarea și punerea în aplicare 
a principiului „salariu egal la 
muncă egală" — iată deci două 
revendicări importante, de bază, 
privind masele muncitoare ale ti
neretului.

E necesar desigur ca și în a- 
cest domeniu, să arătăm imense
le posibilități oferite de o politi
că de pace, ca și enormele bene
ficii realizate de patronat și de 
guvernele capitaliste; dar argu
mentarea noastră n-ar fi com
plectă dacă n-am explica și care 
sînt condițiile de salarizare ale 
tinerilor în țările socialiste.

Ce tînăr oare n-ar fi entuzias
mat să afle că în aceste țări, 
Constituția prevede aplicarea in
tegrală a principiului „la muncă 
egală, salariu egal", și că sindi
catele veghează în mod scrupu
los ca acest principiu să fie a- 
dus la îndeplinire? Să luăm ca 
exemplu Constituția cehoslovacă 
din 1948. lată cum sună paragra
ful 17 : „Pentru condiții de mun
că identice, toți bărbații și toate 
femeile au dreptul la același sa
lariu". Iar la mina Nejedly, în 
apropiere de Praga un tînăr mi
ner care prestează aceeași muncă 
ca și tovarășul său adult, cîștigă 
3000 de coroane, adică un sala
riu mai mare decît salariul mediu 
din R. Cehoslovacă.

pri- 
o

pu

și a guverne-

salariu minim 
muncitoare din 
slab dezvoltate,

Durata muncii, 
securitatea muncii 

și dreptul la odihnă 
și cultură

Pentru a face față revendicări- 
; lor cu privire la salariu, patro-
■ natul încearcă să accelereze rit- 
: mul de muncă și să determine e-

fectuarea de ore suplimentare.
O anchetă a Ministerului Alun- 

cii din Japonia, arată că în nu
meroase întreprinderi, mai ales în 

i cele care folosesc un personal pu-
■ țin numeros, mulți tineri sînt puși 

să lucreze 10 ore și uneori chiar 
mai mult decît atît.

Problema orelor suplimentare 
se pune cu mai mult accent pen
tru tineri, mai ales, datorită ni
velului scăzut al salariilor, a lip- 

, sei de experiență sindicală și a 
lipsei posibilităților de a solu
ționa aceste greutăți.

’ Vorbind despre lupta tinerilor 
: muncitori împotriva prelungirii 

zilei de muncă și a măririi pro- 
t ductivității prin intensificarea rit

mului de muncă, raportorul a ară-
• tat că la marile uzine „Steyer 

Puch" din Gratz, (Austria), tine
rii au fost în cea mai mare mă
sură făuritorii împotrivirii și vie-.

toriei împotriva prelungirii zilei 
de lucru, propusă de direcțiune.

Și în acest domeniu, ca și în 
altele, a spus raportorul, impor
tant este că apărînd prezentul, în 
același timp, să luptăm pentru un 
viitor mai bun, fiindcă lăcomia 
patronilor nu poate fi stăvilită de- 
cît prin acțiunea unită a clasei 
muncitoare. Apoi raportul a ară
tat o seamă de fapte referitoare la 
„ritmul infernal" de munca la care 
sînt supuși tinerii în uzine din 
Franța.

După ce a arătat că creșterea 
accidentelor de muncă în țările 
capitaliste, înregistrată în ultimii 
ani, se datorează în mare măsură 
oboselii, orelor suplimentare, rit
mului accelerat de lucru, rapor
torul a accentuat că igiena, ca și 
securitatea muncii, reprezintă, de 
asemenea, un drept important pe 
care nimeni nu-1 poate nesocoti 
fără a lovi în viitorul tinerei ge
nerații. Subliniind că în Franța 
în 10 ani. 2.172 tineri mineri au 
fost condamnați la moarte, fiind 
bolnavi de silicoză, raportorul a 
citat zguduitoarea poveste a 
unuia dintre acești tineri mineri, 
relatată nu de mult de un ziar 
de tineret. Atins de silicoză in
tr-un procentaj de 100 la sută, 
tînărul nu mai avea de trăit de- 
cît cel mult 3 sau 4 ani, și acest 
lucru el îl știa foarte bine. El 
mai știa, se spune, felul în care 
vine sfîrșitul cînd ești atins de 
această boală îngrozitoare ; știa 
că respirația devine din ce în ce 
mai anevoioasă, că apoi nu va 
mai outea sta lungit în pat și că 
în cele din urmă pentru a-și mai 
putea zmulge 
el își va sfîșia 
tul.

Raportorul a 
pentru această 
cruri o poartă în întregime capi
taliștii. Referindu-se în continuare 
la dreptul la odihnă al tinerilor 
muncitori, raportorul a declarat că 
acest drept nu prezintă numai un 
aspect important pentru tineretul 
muncitor, ci devine o problemă de 
interes național pentru fiecare 
țară. Noi nu trebuie să îngă
duim, a spus el, ca sănătatea ti
neretului să fie ruinată și ca via
ța lui să fie limitată numai la o 
muncă de brută, la a mînca și a 
dormi. Revendicarea cu privire la 
reducerea duratei săptămînii de 
lucru, cu același salariu poate să 
devină repede populară ținînd 
seama de lungimea zilei de 
muncă și ritmul de muncă epui
zant. Și în această privință exi
stă de asemenea o importantă 
bază de unitate între diferitele 
sindicate din lume, oricare ar fi 
apartenența lor. Tineretul poate 
reprezenta 
în această

In timp 
că crește 
pitaliste, a spus în 
vorbitorul, ziua de muncă de 8 
ore formează baza legislației si
stemului socialist. Unul din pri
mele decrete ale guvernului so
vietic, adoptat în octombrie 1917, 
a fost fixarea zilei de muncă‘’la 
8 ore. In ultimii ani s-au făcut 
mai multe reduceri ale săptămînii 
normale de muncă, în special în 
Republica Democrată Germană, în 
Uniunea Sovietică, Bulgaria, Cc- 

, hoslovacia și Polonia. In sfîrșit, 
nu putem să nu subliniem faptul 
că pentru tinerii sub 16 ani, în 
U.R.S.S., Cehoslovacia și Albania 
săptămîna de lucru nu este decît 
de 36 ore. Sînt lesne de înțeles 
posibilitățile imense pe care ace
ste noi dispoziții le oferă tinere
tului în ce privește odihna și cul
tura.

o ultimă suflare; 
cu unghiile piep-

subliniat că vina 
tristă stare de lu-

o forță considerabilă 
luptă.
ce săptămîna de mun- 
în numeroase țări ca- 

continuare

Drepturile tinerilor 
la apărarea 

și îmbunătățirea 
condițiilor de viață
Tînărul muncitor se găsește în 

fața unei serii întregi de proble
me : lipsa sau insuficienta pregă
tire profesională, dificultatea de a 
găsi de lucru, salarii insuficiente, 
durata excesivă a zilei de muncă 
cu riscuri sporite de accidente și 
boli, imposibilitatea materială de 
a beneficia de odihnă și de cul
tură. Acestea sînt caracteristicile 
situației tineretului muncitor din 
țările capitaliste. In general, toate 
problemele care îrămîntă pe mun-
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în egală măsură 
într-cr formă mult 
pentru că ei tre-

citori, frămîntă 
și pe tineri, dar 
mai accentuată 

să le rezolve cind intră în 
și cînd riu sint încă sufi- 
pregatiți pentru ea. Subli- 
că tinerii uniți cu întreaga 
muncitoare, nu suportă pa-

buie 
viață 
cient 
niind 
clasă 
siv situația lor grea, raportoruj a 
arătat că aproape de pretutindeni 
parvin ecourile grevelor, ale pe
tițiilor, ale multiplelor acțiuni în
dreptate atît împotriva patronatu
lui cit și a forței publice din ță
rile capitaliste. Și mulțumită 
acestor acțiuni succesele re
purtate de clasa muncitoare s-au 
concretizat în anumite îmbunătă
țiri ale nivelului de trai.

După ce a arătat că în regi
mul capitalist condițiile de viață 
ale tineretului muncitor sînt în re
gres în timp ce. în regimul so
cialist s-au realizat progrese con
siderabile, raportorul s-a ocupat 
de problema locuințelor, precum 
și de necesitatea generalizării re
gimului de asigurări sociale.

Raportorul a subliniat că apă
rarea revendicărilor tineretului 
muncitor în regimul capitalist 
presupune organizații puternice și 
o cît mai masivă participare a ti
neretului. Aceasta presupune, de 
asemenea, o grijă 
pentru , unitatea de 
turor muncitorilor 
sar să insistăm 
stui punct inițial.

Pentru această luptă, Federația 
Sindicală Mondială a trasat per
spective precise, promulgînd Car
ta drepturilor sindicale. Asupra tu 
cestui punct esențial există o im
portantă bază de unitate, pe care 
tinerii muncitori, atașați întregii 
clase muncitoare, trebuie s-o dez
volte. Raportorul a subliniat apoi 
că paralel cu lupta pentru drep- 
turile sindicale, tineretul munci
tor va continua să dezvolte acțiu
nile sale în apărarea libertăților 
democratice, mai ales în favoarea 
dreptului de vot al celor tineri, a 
libertății de exprimare etc.

★
In concluzie, raportorul a ară

tat că asistăm la o agravare me
reu crescîndă a situației maselor 
de tineri muncitori, in timp ce 
profiturile capitaliștilor cunosc în 
aceeași perioadă o creștere fără 
precedent.

A îmbunătăți legăturile noastre 
cu tînăra generație, a cerceta și a 
ne ocupa de revendicările ei, 
înseamnă a răspunde unei ne
cesități imperioase, atît pentru 
tînăra generație, cît și pen
tru clasa muncitoare în între
gimea ei, a subliniat raportorul. 
Aceasta înseamnă, într-un anumit 
fel, a munci pentru unitatea tu
turor păturilor muncitoare și, prin 
aceasta, a servi cauza 
căci tineretul 
unire atît în 
dus cît și în 
sindicale.

In lumina 
mente, puttm să enunțăm 
pe acum un anumit număr 
revendicări susceptibile să inte
reseze pe tineri. Printre ele sînt: 
dreptul la muncă ; dreptul la un 
salariu egal pentru muncă egală; 
dreptul la o pregătire profesiona
lă rațională și capabilă să răs
pundă nevoilor epocii noastre: 
reducerea timpului de lucru fără 
scăderea salariului; respectarea 
drepturilor sindicale ale tineretu
lui ; dreptul la odihnă și la cul
tură ; posibilitatea întemeierii unui 
cămin.

Fiecare dintre aceste revendicări 
constituie o bază solidă pentru u- 
nitate. Ele se găsesc în progra
mul a numeroase organizații na
ționale ce aparțin de F.S.Mi, ca 
și în acele ale Confederației In
ternaționale a Sindicatelor Libere 
și Confederației Internaționale a 
Sindicatelor Creștine. Noi socotim 
că o Cartă revendicativă în acest 
sens, îndeajuns de largă și de 
suplă pentru a putea fi discutată 
pe toate treptele mișcării sindica
le, ținîndu-se seama de caracte
risticile naționale, ar putea reieși 
din lucrările noastre. Pe de altă 
parte, socotim că în acest dome
niu ar trebui să fie făcute pro
puneri Conferinței europene a ti
neretului muncitor, ținută în ca
drul Confederației Internaționale a 
Sindicatelor Libere, conferință care 
va avea loc la Bruxelles, luna 
viitoare.

Posibilități imense sălășluiesc 
în rîndurile tineretului — a de
clarat în încheiere raportorul. 
Conferința noastră va trebui să 
fie un nou punct de plecare, pen
tru ca, împreună cu el, luptele de 
mîine să fie mai puternice, mai 
unitare, nînă la victoria deplină.

(Text prescurtat)
-------•-------

permanentă 
acțiune a tu
și este nece- 
asupra ace

unității, 
poate fi o punte de 
luptele ce sînt de 
restabilirea unității

acestor prime ele- 
de 
de

Conferlnfa Sindicală 
Mondială a tineretului 

muncitor
PRAGA 17 (Agerpres). — în 

cursul ședinței din 17 iulie a 
Conferinței Sindicale Mondiale a 
Tineretului Muncitor, delegații au 
aprobat în unanimitate apelul Fe
derației Sindicale Mondiale. Toți 
vorbitorii înscriși la cuvînt au în
fierat acțiunea trupelor americane 
care au invadat Libanul. Sosirea 
la conferință a delegatului Ira
kului a stîmit un entuziasm de 
nedescris. In ședința din diminea
ța acestei zile el a declarat :

Vă mulțumesc pentru primirea 
frățească și sînt fericit că vă pot 
vorbi despre tînăra noastră repu
blică, Republica Irak, apărută în 
urma luptei poporului irakian și 
mai ales a clasei muncitoare.

Lucrările conferinței continuă.


