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Pe lunca Dunării

Un mare șantier

al muncii voluntare •

Vor fl redate agriculturii aproape 
12.000 hectare teren
Prin muncă voluntară vor fi 
săpați aproximativ 100.000 
metri cubi de pămînt
Economii de peste 1.000.000 lei 
Va fi scurfaf termenul de execuție, 
a lucrărilor cu un an.

Adunări festive In

Proletari din toate țările, unlți-vă!

inteia 
retulul

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Joi 21 august 19584 PAGINI — 20 BANI

Sub soarele lui AugustT

Muncă însuflețită pe canalul colectiviștilor din G.A. C. „Gheorghe Doja“ — comuna Gura laiomițel.

1 Tn Capitali, peste S.500 de 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
ai uzinelor care poartă numele 
sărbătorii naționale de la 23 Au
gust au luat parte miercuri după- 
amiază la adunarea festivă închi
nată celei de-a 14-a aniversări î 
eliberării patriei noastre de sub 
jugul fascist.

Tov. Florian Dănălache, prlm- 
secretar al Comitetului orășenesc

"București al P.M.R., membru al 
ț C.C. al P.'M.R, a făcut o amplă 

expunere despre semnificația zi
lei de 23 August. Miile de mun
citori și-au exprimat atașamentul 
și dragostea lor față de partid 
și guvern prin lozinci și urale 
entuziaste.

In întîmpinarea Iui 23 August 
aici au fost puse în fabricație noi 
produse, cum sînt vagoanele de 
marfă și liniile de ciment pentru 
export, presele hidraulice de 590 
și de 250 tone necesare industriei 
noastre chimice etc.

★
Adunări festive în cinstea marii 

sărbători a poporului nostru au 
mai avut loc la „F.R.B,“, „Mano- 
tehnica", „Luceafărul", „Răscoala 
1907“. din Capitală, la șantierele, 
de construcții a oțelăriei Siemens 
Martin, precum și pe șantierul de 
locuințe de la Hunedoara.

(Agerpres)
----- •------

20.000 tone oțel

însemnări de pe Magistrala de Est

De la Țăndărei (raionul Fe
tești) ee desprinde o cale ferată 
care se înfige ca un pinten în 
lunca Dunării, străbătînd-o pînă 
aproape de confluența brațului 
Borcea cu Dunărea și a Dunării- 
Vechi cu Dunărea-Nouă. Pe pla
toul “ 
este 
grîu și porumb, de livezi și per
dele de protecție. Tabloul acesta 
de prospețime și belșug se schim
bă însă brusc, de îndată ce cobori 
în lunca inundabilă a Dunării. 
Aici, de-a lungul terasamentului 
căii ferate, de o parte și de alta, 
pe întinderi de mii de hectare, 
pămîntul este sterp, lipsit de ve
getație, cu bălți. Sînt mii de hec
tare neproductive deocamdată, dar 
care prin lucrări de desecări și 
irigații pot produce mai mult de
cît multe altele de pe care se ob
țin acum recolte mari. Și oame
nii s-au hotărît să redea acestui 
pămînt fertilitatea, să-l facă să 
rodească, traducînd astfel în fapte 
una din importantele sarcini tra
sate de partid pentru dezvoltarea 
agriculturii — recuperarea terenu
rilor neproductiv®.

Terenurile acestea neproductive 
aparțin în cea mai mare parte 
statului (gospodăriei de stat Lu
ciu—Giurgeni și sfaturilor popu
lare) și aproximativ o treime 
gospodăriilor colective din comu
nele Piua-Pdtri, Gura-IalOmiței, 
Giurgeni și Luciii.

La chemarea organizațiilor de 
partid de a sprijini voluntar ace
ste unități la executarea lucrări
lor de îmbunătățiri funciare, au 
răspuns cu entuziasm, alături de 
î^rstnici, mii de tineri din comu
nele raionului Fetești. în adună
rile generale deschise ale organi
zațiilor de bază .U.Ț.M., în care 
s-a discutat problema participării 
voluntare a tuturor tinerilor la 
executarea acestor lucrări de mari 
proporții, discuțiile purtate de 
toți participanții au exprimat o 
hotărîre unanimă: „VOM MUNCI 
VOLUNTAR PÎNA LA TERMI
NAREA LUCRĂRILOR, VOM

Bărăganului, drumul de fier 
străjuit de lanuri întinse de

FACE CA ACEST PĂMÎNT 
STERP SA DEVINĂ RODITOR44.

în urma angajamentelor luate, 
■-a obținut ca, majoritatea locuito
rilor capabili de muncă din raio
nul Fetești, să se angajeze să rea
lizeze prin muncă voluntară, con
form planului și devizelor în
tocmite de specialiști, sarci
na executării canalelor colec
toare laterale pe o lungime de pe
ste 24 km., prin dizlocarea unui 
volum de aproape 100.000 metri 
cubi de pămînt. Aceasta înseam
nă economii de peste 1.000.000 lei 
și scurtarea termenului de execu
ție cu un an, deoarece, conform 
unui plan întocmit anterior, dacă 
lucrarea rămînea numai în sarci
na Trustului 
Funciare, 
sfîrșitul

Este 
mul cu 
această 
și comparațiile sînt destul de să
race pentru ca să poată reda fidel 
cees ce s-a petrecut în ziua de 18 
august în lunca Dunării, în împre
jurimile comunei Gura Talomiței. 
Soarele nu-și scăldase încă trena 
de raze în unda Dunării și pe 
drumuri diferite au început să se 
reverse aici, pe luncă, zeci de au
tocamioane și sute de căruțe îm
podobite cu drapele și încărcate 
pînă la refuz cu colectiviști, ingi
neri, funcționari. Freamătul acela 
a peste 2.000 de oameni, din care 
mai mult de 40 la sută erau 
neri, a trezit parcă pămîntul 
amorțirea seculară. Inginerii 
tehnicienii cadastrali — care 
dat dovadă de adevărat eroism 
muncă — nu mai pridideau 
măsurătorile, atît er® de mare do
rința oamenilor de a începe cît 
mai grabnic lucrul.

S-au împărțit comunele pe c£mp, 
de-a lungul viitoarelor canale și 
munca a început din plin. Toți 
utemiștii și tinerii din această 
mare de oameni au fost și de

data aceasta un aprijin prețios 
pentru comuniști în organizarea 
întrecerii între comune, între oa
meni. Și fiecare colectivist, fiecare 
voluntar s-a străduit să-și realizeze 
angajamentul într-un timp cît mai

N. SIMIONESCU

Miercuri, în primul schimb de 
lucru oțelarii Combinatului Side
rurgic din Hunedoara au elaborat 
cea de-a 20.000-a tonă de oțel dat 
peste plan de la începutul anului. 
Angajamentul luat în cinstea zi
lei de ,23 August a fost depășit 
astfel cu 2.400 tone oțel Martin 
și electric.

Magistrala de Est constituie unul din nu
meroasele locuri ale patriei noastre în care 
îți dai seama cu deosebită pregnanță ceea ce 
a însemnat și continuă să însemne marele 
23 August pentru popor. Imaginea acestei 
neasemuite cotituri radicale în viața poporului 
am văzut-o ca într-o carte pe fețele de aur 
bronzate ale tinerilor brigadieri de pe Ma
gistrala de Est, sectorul 10. I-am sur-, 
prins tocmai într-un moment cînd se luptau 
cu namila nesupusă a muntelui, care scrîșnea 
din măselele de piatră. Șanțul adînc, săpat 
de tineri, se întinde mereu și pădurosul de 
munte se simte ștrangulat. Arcul de oțel al 
mușchilor tineri e întins la maximum, tîrnă- 
coapele lovesc cu putere — prrr ! — scrîș- 
nește muntele și își arată

— Punem dinamită !
— Foc ! Foooc ! La o
Ploaia fulgerătoare de 

durea. După răpăitul ei, namila își cere pen
tru moment iertare și începe să plîngă. Ale 
naibii lacrimi ! Gîlgîie pe sub straturile argi- 
loase și încep să surpe, ici, colo, șanțul. Dar 
brigadierii nu-i dau răgaz muntelui, îl atacă 
din nou. încăierarea e aprigă.

într-un astfel de moment am văzut pentru 
prima oară fețele curajoșilor brigadieri inun
date de soarele lui August. Le-am mai văzut 
apoi de atîtea ori și în timpul săpării uria
șului șanț și la masă în poienile verzi, pe 
marginea pîrîului vecin, ori la cantina cu 
terasă, în tabără, la club și în dormitoare,

colții uriași.

parteeee I 
pietre înfioară pă-

dimineața cînd tinerii porneac la muncă ori 
în amurg cînd se întorc cîntînd. Lumina 
de pe fețele lor e minunată. Ea izvorăște și

Prin telefon, de pe șantierul 
Magistralei de Est

• La deschiderea oficială a șantieru
lui, brigadierii, împreună cu ceilalți 
muncitori de la Magistrala de Est, s-au 
angajat să monteze pînă la 23 August 
80 km. conductă.

La 23 iulie, angajamentul luat a 
fost îndeplinit. Au fost montați 80 km.!

• Angajamentul reînnoit în cinstea 
zilei de 23 August a fost de a se mon
ta 30 km. conductă. La 19 august, 
orele 17, noul angajament reînnoit a 
fost îndeplinit și chiar depășit. în mo
mentul de față, în total, sînt montați

.111 km. conductă.
• în cinstea măreței sărbători, ti

nerii muncitori ai șantierului au reali
zat peste sarcinile de plan 1.600.000 
lei economii.

numai în
de îmbunătățiri 

ea trebuia terminată la 
anului 1959.
greu de descris entuzias- 
care au pornit oamenii la 
acțiune patriotică de masă

De la Reșița ni se comunică:

ECONOMII PENTRU
13 LOCOMOTIVE

August 1944 care le-a dat lor ca și tuturo» 
celor ce muncesc adevărata tinerețe.

Primul pe care l-am cunoscut, dînd emo
ționat raportul comandantului brigăzilor 
de voluntari de pe magistrală a fost Dabija 
Constantin, brigadierul comandant al secto
rului 10. Ochii scăpărători, neastîmpărați, 
cu reflexe de oțel, te îndeamnă spre a-1 cu
noaște în profunzime. Și după ce aflii că 
din 1945, cînd avea abia 14 ani, pînă azi el 
a dus la îndeplinire atîtea sarcini dificile pe 
care i le-a pus în față partidul și organizația 
revoluționară de tineret, îți dai seama că re
flexul îndrăzneț al ochilor îl caracterizează 
pe acest tînăr, care nu are mai mult de 26 
de ani. De meserie muncitor oțelar — mai 
tîrziu și miner — Dabija povestește foarte 
colorat, într-un ritm vioi, ca toți ploeștenii, 
(era să uit, toți brigadierii din acest sector sînt 
din regiunea PIoești !) cum la 14 ani și-a 
început activitatea Iui politică lipind afișe cu 
soarele, pe ziduri, pe garduri, pe geamuri. 
Era chipul aceluiași soare răsărit în August 
1944 pe care desigur că l-au răspîndit toți ai 
lui: tatăl, muncitor, membru de partid și cei
lalți frați, toți muncitori.

în acest sector, Dabija Constantin a 
fost primul sosit. Așa se și cuvine unui ade
vărat comandant ! împreună cu 
șantierului sub îndrumarea 
partid au pregătit totul, ; 
berei, au hotărît a.șezgrea
Pînă la venirea brigadierilor, sătulețul lor 

temporar, strălucind în alb, era 
în picioare. Și dormitoarele, și 
cantina, clubul, baia, staționarul și 
toate celelalte anexe atît de ne
cesare unui trai civilizat pentru 
tinerii brigadieri. Au tras lumină 
electrică ș-au făcut să înflorească 
puzderia de becuri. Au sosit bri
gadierii, s-a înălțat steagul roșu 
pe catarg în mijlocul taberei și 
munca a început.

Comandantul trebuia să organic 
zeze brigăzile, echipele, să cunoas
că pe fiecare brigadier, ca să știe 
de unde să înceapă. Trebuia să fii 
un dascăl iscusit .și răbdător.

Comandantul Dabija Constantin, 
ajutat de organizația de bază 
U.T.M. a obținut frumoase rezul
tate în formarea unui colectiv bine 
sudat. Aici, pe șantier, au simțit 
mulți tineri ce înseamnă un co
lectiv puternic, închegat, stabil, 
care exercită o perseverentă in-; 
fluență educativă.

Pe Bărbuș Gheorghe, Bulău Mi
hai, pe Dascălu Dumitru, Măcinio 
Ștefan și Chiosnel Iorgu, toți tineri 
necalificați, foarte harnici însă ți 
disciplinați, colectivul șantierului 
i-a călit, i-a crescut spre a deveni

conducerea 
organizației de 

au ales locul ta- 
i fiecărei barăci.

dinăuntru și poartă pecetea statorniciei, a 
conștiinței datoriei lor față de partid și popor.

Povestea vieții fiecăruia dintre acești briga
dieri capătă sens eu adevărat odat ă cu 23

i

<■

datorită entuziasmului cu care este 
acest angajament a fost realizat

Do la pornirea acțiunii „Să economisim cu grijă metalul41, n-au 
trecut decit cîteva luni. Acest timp însă a fost suficient ca acțiunea 
să cuprindă majoritatea muncitorilor reșițeni. Numai convingerea că 
imensele cantități de metal cerute de dezvoltarea continuă a econo

miei naționale trebuie complectate și pe calea economisirii acestuia, 
a condus muncitorii reșițeni la realizarea unor importante succese.

Tinerii reșițeni s-au angajat ca împreună cu vîrstnicii să eco
nomisească pînă la sfîrșitul anului 3.050 tone metal, lată însă că 
întîmpinată cea de-a 14-a aniversare a eliberării patriei noastre, 
și depășit în numai 6 luni.

De la Comitetul orășenesc U.T. M.-Resita ni s-a comunicat ieri 
PÎNA LA DATA DE 1 AUGUST, CA URMARE A INIȚIATIVEI TI NERETULUI, 
3.402,91 TONE METAL DIN CARE SE POT CONSTRUI 13 LOCOMOTIVE.

Pentru realizarea acestui important succes au muncit activ utemiștii și tinerii alături de întregul 
colectiv de muncitori.

Succesul însemnat obținut în e conomisirea metalului muncitorii r eșițeni îl închină marii sărbători 
paționale a poporului nostru.

că ECONOMIILE REALIZATB 
SE RIDICA LA

Din realizările tinerilor
cinstea zilei de 23 August

din fabricile, uzinele și între-

9

9

1.200.000 lei! Atît au economisit tinerii 
prinderile regiunii Craiova, muncind cu însuflețire în cadrul întrecerii so
cialiste închinate zilei de 23 August.

Peste 135.000 ore de muncă voluntară au prestat tinerii din regiunea 
Suceava în cadrul acțiunii patriotice de înfrumusețare a satelor și orașelor 
regiunii.

Utemiștii și tinerii de pe ogoarele regiunilor: București, lași, Constanța, 
Timișoara și Autonomă Maghiară au insilozat pînă la 10 august 15.900 
tone furaje. în multe locuri au fost organizate tabere permanente de 
muncă voluntară la însilozări.

O

In regiunea Iași, tinerii țărani muncitori au curățat prin muncă volun
tară aproape 7.500 ha. islaz.

Tinerii și pionieri din regiunea Craiova au strlns prin muncă voluntară 
273 tone spice.

-----y. •
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Electrificarea țării
anii

puterii populare

VIATA NOUA
ÎN TARA MOȚILOR (I)

Preludiu
Țara Moților, îngemănare de util 

și frumos! Frămîntarea mileniilor 
și drumul prim timp al materiei 
au îngrămădit sub cupolele de pia
tră ale Munților Apuseni, bogății 
nenumărate, menite să urce la lu
mina zilei de azi. Rare sînt regiu
nile lumii în 
ritoriu destul de restrîns să își dea 
mina —1 
arama 
rul și 
Și dintre toate 
aceste bogății ca 
o încununare a 
minunilor naturii, cine spre noi din 
adincurile vulcanice, aurul! Iar 
deasupra, legănîndu-se ca o per
dea uriașă pe sub cerul albastru, 
apar pădurile, frumoasele păduri 
moțești, adăposturi ale trecutelor 
răscoale. Țara Moților crene
lată de Munții Apuseni și brăzdată 
de Crișuri, mingîiată de valu
rile Mureșului și ale Ar leșului,

care pe un ie

argintul, 
și fie- 

cărbunele.

a cunoscut de-a lungul istoriei 
sale zbuciumate stăpîni care sute 
de ani i-au jefuit bogățiile. De 
sus de pe vîrful Găina sau Detu
nata, cuprinzi cu ochii toată re
giunea, In soarele zilei strălucesc 
de departe Abrudul, Zlatna', Bra
dul și Gura Barza; Alba lulia fi 
Turda. Fiecare pas îți aduce amin
te de istoria Țării Moților: Țebea 
de Avram lancu, Alba-cul de Ho-

doniți spre Cluj și Arad, aduc un 
specific inedit. . Astăzi însă cele
brele versuri:

Călăuzit de învățătura marxist-lenlnlstă cu 
privire la importanța electrificării în opera de 
construire a socialismului, partidul nostru a ini
țiat grandiosul plan de electrificare a țării. 
Cifrele oglindesc marile realizări obținute 
în anii puterii populare în domeniul electrifică

rii. Este suficient pentru a- 
ceasta să ne referim la pu
terea instalată. La sfîrșitul 
anului trecut puterea insta
lată a reprezentat 1.440.000 
kw. Ca să înțelegem exact 
dimensiunile acestei cifre 
trebuie să adăugăm că bur
ghezia nu a reușit în atîtea 
decenii de guvernare să 
realizeze decît o putere in
stalată de numai 
kw. Marile succese 
meniul electrificării 
flectă cu claritate în
creștere a producției de e- 
nergie electrică. In195Spro-

501.500 
în do
se re- 
rapida

duceam 1.150.000.000 kwh./ 
La sfîrșitul anului 1957, ✓ 
producția de energie elec-3 
trică a atins impresionanta ✓ 
cifră de 5.440.000.000 kwh.4 
Aceasta înseamnă maiy^ 
multă energie electrică/ 
pentru industria noastră so-^ 
cialistă, aflată in plină dez-/ 
voltare, pentru agricultură,^ 
pentru iluminatul public și/ 
folosința casnică. Z

Importantele succese tn/ 
domeniul electrificării au/ 
făcut ca să crească neînce-£ 
tat numărul satelor în care/ 
a pătruns „lampa lui lllci“.£ 
Burghezia nu a electrificat^- 
— în multe decenii de gu-/ 
vernare — decît 555 de/ 
sate. Regimul nostru demo-*( 
cratpopular a reușit să/ 
mărească numărul satelor Z 
electrificate la 2389. S

Unul dintre cele mai deZ
„A plecat moțul la țară 
Cu doniți și cu ciubară1'

ca și rarele înșiruiri de moți, 
și desagi, porniți spre simple, exi
stă mai mult ca o tradiție decit 
ca o necesitate. Viața nwților nu

cai

obiective din vaituP

Peste cea mai înapoiată regiune 
a țării au bătut acum 11 ani pri
mele salve de tun eliberatoare. Os
tașii sovietici și romîni goneau spre 
Berlin rămășițele armatelor fasci

ste. Țara Moți
lor, de care sute 
de ani la rînd nu 
s-a îngrijit ni
meni, care acea 
cel mai mare

procent de mortalitate infant !ă, 
cel mai mare număr de tuberculoși 
a primit ca urmare a actului 
august 1944, cea mai de preț 
găție: eliberarea de sub jugul 
ploatatorilor, libertatea rîvnită 
tea sute de ani. ■ După

rta. Străvechiul gortm al lui Horla, 
înalt și sănătos, aduce în gînd 
imaginea răscoalei tind au pornit 
moții în căutare de dreptate. Văd 
parcă într-o clipă de vis, conacele 
grofilor arzînd, sub ura oamenilor 
înarmați cu furci și topoare. Căpi
țele înalte și subțiri de fin de prin 
poiene, caravanele de moți și cai 
de munte porniți cu clubară fi

se mai poate compara cu aceea 
din trecut. După cum „tîrgul de 
fete" de pe Muntele Găina a de
venit un tîrg în care se oglindește 
în fiecare an nu sărăcia moțească, 
ca în trecut, ci traiul din ce în 
ce mai îmbelșugat tin anii aceș
tia. Viața a înflorit din plin în a- 
ceastă parte a țării, de la eliberare 
încoace.

din 
bo- 
ex- 
atî- 
ani

RUSALIN MUREȘANU
(Continuare în pag. 11 I-a)

'jvwiiio VM1US.HVV uni VS151UI j 
/plan de electrificare a țării/ 
/este măreața construcție a/
✓ Hidrocentralei „V. I. Lenin “5
✓ <fe |a Bicaz, pe șantierele £ 
✓căreia muncesc cu elan sute?
✓ și sute de tinori. In foto-^i
✓ grafia de mai sus se vede^ 
/un aspect din sectorul/ 
^Stejarii al Hidrocentralei/
✓ de la Bicaz.
/ Poporul nostru este mîn-Z 
£clru de realizările pe care,/ 
✓sub conducerea partidului,^ 
— ----- ... domeniul/
^electrificării țării, parte in-/
✓ tegrantă a luptei pentru^ 
/construirea socialismului în/ 
^scumpa noastră patrie. ✓

✓ le-a obținut în



ABSOLVENȚI AI ȘCOLILOR MEDII 
DE CULTURĂ GENERALA ȘCOALA DE IERI Șl DE AZI

Prof. unlv. Jean Llveseu
prorector al Universității „C.I. Parhon*

Orînduirea democrat-populară a 
dăruit tuturor fiilor oamenilor muncii 
din țara noastră largi posibilități de 
a-și însuși o calificare superioară de 
a cuceri cetatea științei și culturii.

Numărul absolvenților școlilor

medii din anul școlar 1956—1957 față de cel al = 
absolvenților din anul școlar 1938—1939 — expri-S 
mat în cifrele de pe fotografia noastră — vor-§ 
bește mai bine ca orice de condițiile de învățătură = 
create în anii puterii populare. ||
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pentru asigurarea condițiilor 
necesare politehnizării școlilor de cultură gene
rală. Se construiesc peste tot noi ateliere, noi la-

boratoare. Școlile sint utilate cu piese, unelte de 
lucru, aparataj tehnic. In fotografie : un aspect 
dintr-un atelier al Școlii medii „Au
rel Vlaicu" din Capitală.

țj O mulțime de vești care sosesc din toate col- 
J turtle țării ne vorbesc despre pregătirile intense 
il din lunile acestea
3
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PREGĂTIND DESCHIDEREA 
NOULUI AN ȘCOLAR

S-au scris și se vor mai scrie 
mii de pagini despre uriașele tran
sformări petrecute în anii puterii 
populare pe tărîmul culturalizării 
maselor, pe tărîmul pregătirii cadrelor necesare construcției socialiste.

Astăzi, la a 14-a aniversare a lui 23 August, trecînd în revistă 
——__________________________ biruințele dobîndite în măreața o-

peră de făurire a unei vieți noi, 
sîntem mîndri de marile transfor
mări care au avut loc sub condu
cerea partidului în învățămintul 
nostru, pe drumul antrenării tine
relor generații spre cucerirea știin
ței și tehnicii moderne.

Cîtă deosebire față de vremurile 
trecute !...

„La noi se face „lux" cu îmbră
cămintea, cu apartamentele, cu ori
ce dar numai cu mintea, cu car
tea, nu se face. La noi face „lux" 
cine are bani. In majoritatea ca
zurilor, copiii buni sînt copiii să
raci... Pe cîți dintre aceștia nu-i 
îndepărtează de școală lipsa po
sibilităților materiale ? Cîți dintre 
aceștia, conștienți de vitregia soar- 
tei ior, nu trăiesc cea mai grozavă 
tragedie. Ei își dau seama că viața 
le este potrivnică". Pînă și unul 
din ziarele burgheze, „Adevă
rul" a fost silit să recunoască a- 
ceastă tristă relatare în articolul a- 
părut în 3 septembrie 1937, sub 
titlul semnificativ „Mai multă înțe
legere"... Cui îi era solicitată a- 

I ceasta înțelegere? Cîrmuitorilor
----------------------------------------- ‘ “ acelor vremi? Dar ce interes 

aveau ei să înțeleagă setea de cui- tură a poporului, dorința, lui de a 
se lumina, de a trăi omenește ? Interesul lor era să ucidă, preme
ditat si sistematic, această sete de cultură, să mențină poporul în 
mizeria materială și intelectuală, în ignoranță. Tabloul acesta, al 
întunericului și obscurității, al mizeriei, umilirea omului simplu, 
muncitor, era expresia clară a politicii antipopulare pe care burghe
zia o promova pentru a-și apăra interesele sale de clasă, pentru a 
transforma mai ușor poporul in robi supuși, care să muncească din • 
greu fără să se împotrivească, pentru a sluji viața ei de lux și deș- 
frîu. Drumul spre cultură, spre știință, însemna un drum spre trezi
rea conștiinței maselor, drumul intensificării luptei poporului pentru 
un trai mai bun, pentru eliberarea de lanțurile exploatării. Preocu
parea pentru școală n-a depășit niciodată interesele burgheziei, cu
noștințele omului simplu nu trebuiau să depășească pe cele necesare 
pentru a putea munci cu mai mult randament în folosul capitaliști
lor. Rezultatul? 4.000.000 de analfabeți și semianalfabeți pe care-i 
număra tara noastră sub regimul burghezo-moșieresc (date oficiale 
de atunci cu mult micșorate). Peste 1.000.000 de copii de vîrstă șco
lară (anul 1933) care nu puteau urma școala.

Fiecare om al muncii care și-a trăit copilăria șt viața în acei ani, 
poate depune mărturie împotriva cîrmuirii nedrepte, care i-a zdro
bit cele mai omenești năzuinți, cele mai firești visuri de a urca pe 
treptele culturii, de a se bucura de binefacerile luminii și științei. 
Istoria scrisă sau nescrisă a fiecărui sat sau comună vorbește des
pre dezastrul învățămintului la sate, despre mizeria în care se învă
ța, despre mizeria acelora care trebuiau să-i învețe carte pe cei 
cîțiva elevi din școală.

Acum cîtăva vreme, învățătoarea emerită Elena Ciucescu (din comu
na Icoana, satul Ursoaia) își evoca amintirile din îndelungata-i ca
rieră de dascăl la sat:

„Prin anul 1930, veneam ca învățătoare într-un sat, după ce în 
urma mea, timp de opt ani, se perindaseră prin școala satului 42 
de învățători,"care după o lună-două își luau lumea în cap și fu
geau. Am găsit pe. sertarul mesei ce ținea loc de catedră, rîndurile 
lor disperate — avertisment pentru învățătorii ce vor mai veni prin 
acest sat: „Vai de voi ce veți veni la această școală". In parte 
fe-am dat dreptate. Pe învățători, ca și pe mine de altfel, nu-i aștep
ta nimeni în sat. Țăranii își duceau greul și amarul vieții lor, 
n-veau timp să asculte îndemnul nostru de a-și da copiii la învă
țătură.

Așa m-a primit școala, într-o stare fără- stare, cu lacăt la ușa 
părăsită, cu o singură sală de clasă, cu mobilier care nu semăna a 
nimic. Nici poartă, nici' gard, peste tot pustiu. Aceasta era școala 
unde avea să fiu învățătoare...

...Și iată-mă acum, după 28 de ani, în același sat. Satul e același 
și totuși altul. Școala este aceeași și tertuși alta, Sîntem patru învă
țători în satul Ursoaia. Copiii vin cu toții la școală. Părinții lor 
nu mai sînt analfabeți. Mă vizitează astăzi foștii elevi, azi medici, 
ingineri, învățători, muncitori, ofițeri, cu toții tineri crescuți în anii 
noștri de regim democrat-popular".

Iată, de asemenea, concluziile unei anchete sociale efectuată fn

vremea burgheziei: timp de 18 ani, 
între 1920—1938, din 55 sate cu 
peste 100.000 locuitori au plecat la 

școli secundare și superioare nu
mai 1573 tineri, adică mai puțin de 100 pe an, ceea ce înseamnă mai 
puțin de un elev sau student la o mie de locuitori.

După eliberarea țării noastre, în viața școlii. în conținutul și 
structura învățămintului s-au petrecut schimbări hotărîtoare. Școala 
care era apanajul claselor exploatatoare, în care puteau pătrunde 
pentru a-și face „educația" de pension fiii burgheziei orășenești și 
chiaburimii satelor, cei care aveau să plătească bani grei pentru taxe 
și întreținere, a devenit astăzi școala poporului, deschisă larg pentru 
popor, care crește și pregătește viitorii cetățeni, constructori de nă
dejde ai socialismului.

La sate, învățămintul elementar de patru ani obligatoriu, gratuit 
a devenit o realitate. Toți copiii de vîrstă școlară sînt cuprinși în 
școli. De curînd, datorită grijii permanente a partidului și guvernu
lui pentru dezvoltarea învățămintului, a fost posibilă adoptarea ho- 
tărîrii ca învățămintul elementar de 7 ani să se generalizeze și în 
mediul rural unde există școli de 7 ani.

Școala medie de cultură generală a făcut și ea pași înainte. Au 
fost create condiții pentru ca în școala de cultură generală să poată 
fi cuprinși un număr mai mare de tineri. 1.975.269 de elevi învață 
azi în cele 16.131 de școli de cultură generală. Dintre aceștia majo
ritatea sînt fii de muncitori și țărani muncitori.

Minorităților naționale din țara noastră, lipsite în anii regimului 
burghezo-moșieresc de dreptul de a învăța în limba lor maternă, 
după înfăptuirea reformei învățămintului, le-au fost deschise școli 
în limba maternă, s-au tipărit cărți, manuale în aceste limbi.

Înfăptuirea reformei învățămintului în țara noastră a adus însă 
schimbări nu numai în situația școlii, ci a transformat cu desăvîr- 
șire caracterul acesteia, influența pe care o are școala asupra copii
lor și tineretului. Dintr-un învățămînt îmbibat de misticism, rupt 
de viață, care otrăvea sufletul și mintea copiilor cu teorii idealiste, 
retrograde, antiștiințifice, școala noastră s-a stabilit solid pe baze 
științifice, marxist-leniniste, copiii sînt ajutați să înțeleagă și să 
judece de pe pozițiile înalte, de cetățean al unei țări ce construiește 
socialismul, fenomenele din natură și societate. învățămintul s-a le
gat de viață și slujește bunului mers al societății noastre noi.

In școală crește un tineret cu o cultură generală solidă, educat 
și crescut din agedă vîrstă în spiritul dragostei față de muncă. 
Odată cu prima literă din alfabet, elevii învață că munca închinată 
patriei, poporului, este cea mai sfintă datorie, că munca este'o 
chestiune de onoare, de cinste. Școala îi înarmează cu cunoștințe 
teoretice, îi învață să aplice aceste cunoștințe în practică, să cu
noască bazele producției moderne, să-și însușească temeinice deprin
deri practice. In această activitate educativ-politică pentru a forma 
la elevi atitudinea socialistă față de muncă, acțiunea de politehni- 
zare ocupă un loc de seamă. In atelierele școlare, în atelierele în
treprinderilor care patronează școlile, pe loturile școlare, sub îndru
marea maiștrilor, a tehnicienilor, elevii învață să mînuiască unelte, 
piese, să lucreze la mașini simple, se deprind cu muncile agricole.

Școala, familia, organizațiile U.T.M. și de pionieri, și-au unit 
efortul în nobila misiune de a face educație comunistă tineretului, 
de a-i pregăti pe tineri pentru viață. Pe zi ce trece elevii devin tot 
mai cpnștienți asupra misiunii lor, înțeleg tot mai profund de ce 
învață, pentru ce se pregătesc, cui trebuie să slujească cunoștințele 
pe care și le însușesc în școală. Și această nouă conștiință stimu
lează voința, interesul pentru învățătură și pentru muncă, duce la 
îmbunătățirea calitativă a rezultatelor pe care le obțin.

Viitorii muncitori, tehnicieni, agronomi, profesori, ingineri, medici, 
care se formează azi pe băncile școlii, se ridică din mijlocul po
porului și sînt crescuți și educați să slujească acest popor. Profe
sorii, sprijiniți de organizațiile U.T.M. și de organizația de pionieri, 
îi educă pe acești tineri în spiritul celor mai înalte calități morale, 
în spiritul atașamentului nemărginit față de partid, față de patria 
care i-a trimis la învățătură, în spiritul internaționalismului prole
tar, al urii profunde pentru dușmanii poporului nostru, cultivă la 
tineri dragostea față de muncă, cinstea, abnegația și curajul.

Din școala noastră nouă, creație a regimului democrat-popular au 
plecat de-acum cîteva generații de tineri. Foarte mulți dintre ei sînt 
mîndria colectivului unde lucrează sau învață. Ei au dus la locurile 
de muncă comoara de învățăminte dobîndite în școală, prestigiul 
școlii, au depus străduință să valorifice toate cunoștințele lor. Ma
joritatea s-au străduit să fie la înălțimea marilor cerințe pe care 
partidul le pune în fața tineretului, la înălțimea condițiilor create. 
Dar școala noastră trebuie să țină la ridicarea permanentă a nive
lului de pregătire a elevilor, la întărirea continuă a muncii de edu
cație, să crească preocuparea pentru ca fiecare elev să devină un 
bun cetățean, un bun constructor, care să se poată alătura cu toate 
forțele la construirea vieții noi, socialiste.

Acțiuni patriotice
III

Ne vorbește iov. Anghel Manolache,
director general adjunct în Ministerul 

Invățămîntului și Culturii
Săptăminile de vacanță sînt pe sfîrșite. Curînd porțile școlilor 

Re vor redeschide, va începe noul an de învățămînt.
Dorind a vorbi cititorilor noștri despre cîteva din acțiunile în

treprinse pe linia pregătirii deschiderii noului an școlar, un re
dactor al ziarului nostru s-a adresat tov. Atighel Manolache, di
rector general adjunct în Atinisteful învățămintului și' Culturii, 
care ne-a declarat următoarele :4 care ne-a declarat

La baza pregătiri
lor pentru deschide
rea ânului 
1958—1959 
grija pentru 
rea consecventă a 
prevederilor docu
mentelor de partid și 
de stat cu privire la 
dezvoltarea și îmbu
nătățirea învățămîn- 
tului de cultură ge
nerală și a învăță- 
mîntului 
și tehnic.

Pentru 
cu succes 
lelor probleme meni
te să asigure pregăti
rea deschiderii noului 
an școlar au fost lua
te o serie de măsuri 
printre care :

Au fost definitivate 
' planurile de școlari

zare pentru școlile 
de cultură generală și 
școlile pedagogice.

Pentru a cuprinde 
în școli toți copiii de 
vîrstă școlară a fost 
extinsă rețeaua .școli
lor elementare creîn- 
du-se școli de patru 
ani și în cele mai în
depărtate cătune.

Au fost înființate 
boi școli de șapte 
ani, au luat ființă noi 
școli medii de cultu
ră generală în fiecare 
raion care nu avea 
astfel de școli.

» Pentru asigurarea 
cadrelor didactice ne
cesare s-a dublat nu
mărul locurilor la a- 
nul I al școlilor pe
dagogice și al Insti
tutului pedagogic de 
învățători.

școlar 
a stat 

aolica-

profesional

rezolvarea 
a principa-

Un eveniment deo
sebit pentru dezvol
tarea învățămintului 
nostim îl constituie 
recenta Hotărire a 
Consiliului de Mini
ștri cu privire la ge
neralizarea învăță- 
mîntului elementar 
de 7 ani în toate lo
calitățile din mediul 
rural care au școli de 
7 ani. Pentru aplica
rea acestei hotărîri 
s-au luat toate măsu
rile necesare bunei 
funcționări a școlilor. 
Au fost intensificate 
lucrările pentru ter
minarea și darea în 
folosință a noilor con
strucții școlare, pen
tru repararea sălilor 
și curățirea sălilor de 
clasă și a mobilieru
lui școlar.

In aceeași ordine 
de idei aș vrea să 
mai subliniez faptul 
că o condiție princi
pală pentru asigura
rea deschiderii cursu
rilor în cele mai bu
ne condițiuni o con
stituie terminarea la 
timp a încadrării uni
tăților de învățămînt 
cu cadre didactice. 
Aproape peste 
sînt terminate de 
cum luorărlîe de 
cadrare. Organele
învățămînt și sfatu
rile populare au luat 
toate măsurile pentru 
a evita orice mișcări 

■ de cadre după înce
perea cursurilor.

Măsuri deosebite 
: s-a’ij luat de aseme

nea pentru îmbună-

tot
a- 

în- 
de

tățirea programelor și 
manualelor școlare 
încît ele să răspundă 
sarcinilor actuale ce 
stau în fața școlii 
noastre. Pentru acest 
an școlar s-au tipărit 
583 titluri de manuale 
școlare într-un tiraj 
de 12.300.600 exem
plare. Marea majori
tate a manualclcr se 
găsesc de acum în li
brării. Au fost de 
asemenea inițiate o 
serie de noi măsuri 
pe linia intensificării 
acțiunii de polilehni- 
zare a școlii. Multe 
din școlile de pe în
tinsul patriei noastre 
au fost 
ateliere, 
terenuri 
vii vor 
condiții 
pentru însușirea unor 
deprinderi practice.

Insfîrșit aș vrea să 
mai subliniez faptul 
că pe lima hotărîri- 
lor Consfătuirii de la 
Constanța, elevii 
clasele a V-VI 
primi din acest 
școlar temeinice 
noștințe agricole 
teoretice cit și prac
tice, vor fi educați ca 
încă din școală să în
drăgească munca în 
agricultură.

Trebuie să facem 
totul pentru a asigu
ra încă de la începu
tul anului școlar toa
te condițiile desfășu
rării procesului de 
învățămînt ia un ni
vel tot mai înalt, pe 
măsura cerințelor 
construcției sociali
ste.

înzestrate cu 
laboratoare, 

agricole. Ele- 
avoa astfel 

tot mai bune

din 
vor 
an 

cu- 
atît

-AL

și pedago- 
organizațiile 
au dat aju-
la diferite 
la cifra de

în cinstea marii sărbători

Puterea populară a deschis mari posibilități de 
învățătură în limba maternă minorităților naționale. 
An de an a crescut numărul fiilor oamenilor muncii 
aparținînd minorităților naționale ce studiază în 
limba maternă. De pildă dacă în anul școlar 1948— 
1949 studiau în limbile minorităților naționale 5192 

| elevi din clasele VIII—XI în anul școlar trecut au studiat 18.610 
|elevi. Ca și tînăra din fotografia noastră, elevii aparținînd mino- 
șrităților naționale își exprimă dragostea pentru scumpa noastră 
| patriei — R; P. Romînă.
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Regimul nostru democrat-popular a creat toate condițiile ca 
școlile de toate gradele să fie deschise pentru masele populare 
ținute decenii și veacuri de-a rindul în mizerie și ignoranță. O 
largă acțiune de construcții de școli asigură spațiul 
mereu sporit de școlarizare. Numai numărul școlilor 
de cultură generală este astăzi cu 2266 mai mare 
decît în anul școlar 1938—1939.

In fotografie : clădirea Școlii mixte medii din cartierul Feren
tari — București.

propierea zilei de 23 
August, această lumi
noasă sărbătoare a po- 
lorului nostru, a însu- 

— -------- -lețit deopotrivă pe ele
vii de pe întreg cuprin

sul țării. Alături de ceilalți tineri, ei 
au ținut să întîmpine glorioasa zi a 
eliberării patriei noastre de sub ocu
pația hitleristă cu numeroase acțiuni 
patriotice, contribuind la munca de 
înfrumusețare a orașelor și satelor 
lor, ajutînd la ridicarea de noi edificii 
de cultură sau lucrînd voluntar pe 
ogoare. Numărul, de pildă, numai al 
elevilor din școlile medii 
gice care, mobilizați de 
de bază U.T.M. din școli, 
tor țărănimii muncitoare 
munci, agricole se ridică 
13.000. La aceasta se adaugă cei a- 
proape 6.000 elevi constituiți în mii 
mult de 350 brigăzi care au ajutat 
timp de 7 zile la muncile agricole în 
gospodăriile agricole colective și de 
stat sau pe diferite șantiere locale, 
inițiate de Uniunea Tineretului Mun
citor în scopul educării la elevi a dra
gostei pentru munca fizică. Pretutin
deni, în preajma marii sărbători frea
mătul muncii patriotice de folos obștesc 
a cuprins pe elevii din satele și orașele 
noastre. Astfel, în raionul Grivița Ro
șie din București elevii de la școlile 
medii mixte nr. 3. 4 și 6 au inițiat

brigăzi de cîte 20—30 utemiști și au 
ajutat alături de ceilalți tineri din cu
prinsul raionului la terminarea, în 
cinstea lui 23 August a Casei de cul
tură a tineretului. Tot elevii din ra
ionul Grivița Roșie, constituiți în 
grupe de cîte 70 de tineri, au efectuat 
zilnic, timp de două săptămîni. muncă 
patriotică pe ogoarele Gospodăriei a- 
gricole de stat Mogoșoaia, adunînd 
spice sau strîngind cereale și legume.

Și în. celelalte raioane ale Capitalei 
elevii au obținut realizări în preajma 
zilei de 23 August. Elevii din raionul 
Tudor Vladimirescu. de pildă, mun
cesc zilnic în brigăzi la construirea 
Casei raionale de cultură a tineretu
lui sau inițiază acțiuni de muncă ob
ștească, ca de exemplu la Gospodăria 
agricolă colectivă „Timpuri Noi“ din 
Dudești-Cioplea unde au ajutat la 
strînsul zarzavaturilor, iar elevii de 
la Școala medie 1. L. Caragiale și 
școlile medii nr. 28, 5 și 32 din ra
ionul Stalin au muncit voluntar pe 
șantierul Floreasca.

La Buzău, în gospodăria agricolă 
de stat înființată pe fosta moșie a lui 
Marghiloman, funcționează o mare 
tabără-șantier a elevilor, care au 
efectuat și efectuează zilnic cîte 6 ore 
de muncă la recoltarea mazărei pă
stăi, a fasolei, la plivitul răsadurilor 
de varză, la așezarea snopilor de grîu 
In clăi, la recoltarea și sortarea roșii
lor și alte munci agricole, fiind de un

prețios ajutor muncitorilor din gospo
dăria agricolă de stat. Dar acțiunile 
elevilor de pe întreg cuprinsul țării 
sînt mult mai multiple și mai bogate. 
Mobilizați de organizațiile U.T.M., nu
meroși elevi din Regiunea Auto
nomă Maghiară au sprijinit lucrările 
de pe șantierul conductei de gaz me
tan Nadeș-Onești, elevii din Cluj «u 
muncit pe șantierul de construcții a 
casei tineretului din oraș și la insta
larea unei linii pentru trenul pionie- fi 
rilor, cei din Iași au ajutat la ame
najarea Bahluiului.

Elevii au fost ajutați să prețuiască ' 
munca fizică și pe cei ce muncesc, 
au învățat din exemplul de muncă al 
oamenilor muncii de pe ogoare. Și-au 
însușit mai temeinic conștiința înain
tată a celor ce duc bătălia pentru 
pîinea poporului. Din numeroasele 
știri despre acțiuni ale elevilor închi
nate zilei de 23 August mai desprin
dem pe cea din Dolhești unde elevii 
din clasele mai mici au luat sub în- . 
grijirea lor cimitirul eroilor sovietici 
căzuți în luptele ce s-au dat în acel 
loc.

Acțiunile patriotice întreprinse de I 
elevii de pe întreg cuprinsul țării în 
cinstea măreței zile de 23 August 
s-au caracterizat prin entuziasm și 
elan tineresc. Ele au dat astfel do
vadă că elevii, sub îndrumarea orga
nizațiilor U.T.M. și a cadrelor didac
tice își exprimă astfel recunoștința și 
dragostea pentru partid, pentru patria 
noastră scumpă. £



întreceri viu disputate, rezistate

valoroase in cea de a doua zi
fina liștii Spartachiadei deȘi in cea de a doua ti, f’ " Z,__ .T

neretului șî-ati apărat cu ardoa re șansele, iar lupta 
fost de o frumusețe rar iniil nită.

Spectatorii prezenți ieri (și. au fost neobișnuit de 
tribunele stadionului Tineretul ui, tnfruntînd căldura 
au fost martorii unor întreceri entuziaste, răsplătind 
lungi aplauze în egală măsură și pe invingătod și 
oentru însuflețirea cu care au luptat.

Cui să fie adresate cuvintele de laudă ? Tractoristului ion Tui- 
canu de la S.M.T. Călugăreai, regiunea București, elevei Natalia 
lurăscu, in vîrstă de 15 ani, din Constanta, iui .Ionel Nicolae 
din București, sau altora care au aiștigat ?

Fără îndoială că în primul rind lor. Dar totodată tuturor ce
lor care au evoluat ieri pe stadionul Tineretului sau la ștrandul 
„Dante Gherman". •

Ei au dovedit cu prisosință că sportul de masă, competițiile 
Dopulare pentru tineret, sînt un izvor nesecat de noi cadre pentru 
mișcarea noastră sportivă, pentru continua împrospătare a lotu
rilor reprezentative ale tării noastre.

Iată acum ciîteva din

vară a ti- 
sportivă a

mulți), in 
caniculară 
cu inde- 

pe învinși

rezul latele înregistrate ieri :

Un regiment de pontonieri

i CICLISM
(Feminin)
Biciclete oraș: 1) Astrid 

mer (regiunea Stalin), 2)
Kram- 

, _ ____ Dumi
tra Filip (regiunea Galați),-3) Iri
na Bucur (regiunea Cluj);

Eliza Igescu 
2) Aurelia Ma- 
București), 3) 
(regiunea Sta-

chiul record 9,58 m.) 2. Ildico 
Szabo (regiunea Oradea) 9,78 m., 
3. Doina Grigorescu 
Plocști) 9,59 m.

(regiunea
Aspect din una din seriile cursei de 100 in. plat seniori

va purta numele eroului
EFTIMIE CROITORU

Tiskaldk, 17 noiembrie 1944. 
Ostașii din compania a 18-a de. 
pontonieri romini care construi
seră peste Tisa un pod de vase 
necesar 
militare sovietice fi românești care 
nimiceau fiara fascistă, 
acum zi și noapte podul de furia 
valurilor Tisei, a bombardamentelor 
și minelor plutitoare lansate de 
armatele hitleriste. In ziua aceasta 
intră in post soldatul Efii mie Croi
toru împreună cu soldatul Ghem- 
ghe Stan. In vreme ce scrutau va
lurile fluviului, Eftimie Croitoru 
observă de la postul său apariția 
unei mine plutitoare. Cei doi ostași 
au făcut sforțări supraomenești 
pentru îndepărtarea minei care 
amenința cu distrugerea podul 
de pe Tisa. Dar curentul apei 
era mult prea puternic pen
tru a putea îngădui schim-

transportului unităților

apărau

Setnicurse: 1) 
(București oraș), 
tache (regiunea 
Nicullna Ciolan 
lin) ;

(Masculin)
Biciclete oraș : 

lae (București oraș),

TINEREȚE BIRUITOARE
1) Emi! Nico- 
... 2) Noroc

Sava (regiunea Iași), 3) Nicolae 
Simonfi (regiunea Cluj);

Semicurse : 1) Ion Vadea (re
giunea București), 2) Eugeniu 
Sima (București oraș), 3) Dumi
tru Nicolae (regiunea Galati).

ATLETISM
Lungime seniori: 1. Ionel Ni

colae (București oraș) 6,44 m., 
2. Robert Valiș (regiunea Timi
șoara) 6,24 m„ 3. Antonie Florian 
(regiunea Craiova) 6,22 m.

Lungime juniori :
(București oraș) 
Delcov (regiunea 
m., 3-4 Valentin 
unea Craiova) și 
(regiunea Bacău)

Înălțime junioare: Natalia Ju- 
răscu (regiunea Constanța) 1,35 
m., 2. Eniko Szabo (regiunea 
Cluj) 1,32 m., 3. Geta Petrovici 
(regiunea Timișoara) 1,32 m.

creutate juniori: 1. Dorian Fil
ler (București oraș) 14,79 m„ 2. 
Arpad Bibo (R.A.M.) 13,37 m . 3. 
Florea Roșculescu (regiunea Pi
tești) 13,29 m.

Greutate senioare : Maria Szabo 
(regiunea Timișoara) 10,54 m„ 

. nou record al Spartachiadei (ve-

Ion Scoda 
6,18 m„ 2. Ion 
Timișoara) 6,10 
Pcțtescu (regi- 
Remus Lăcătuș 
6,09 m.

Discuția cu Eliza Igescu, proas
pătă campioană a Spartachiadei 
de vară a tineretului la proba de 
ciclism, s-a legat ușor

Căldura caniculară și eforturile 
cerute de cursă lăsaseră semne pe 
fața ei de copil, dar ochii mari și 
luminoși îi luceau de bucurie, din- 
du-i un farmec deosebit.

— Să știți că nicioind nu m-am 
simțit mai fericită ca azi. Anul 
trecut, la Spartachiadă, am termi
nat pe locul 7...

— Era primul concurs în viața 
ta Eliza și primele lacrimi — com
plectă glumind antrenorul ei, fos
tul internațional Negoescu.

— Da, Primele lacrimi nu pen
tru că nu ieșisem prima, ci pentru 
că eram convinsă că puteam ocu
pa un loc mai bun. M-am încurcat 
tocmai la sosire. Oricum, mi-au 
prins bine.

— Dar nu-i asta totul — inter
veni din nou „bătrînuT Dede Ne
goescu. De-abia de-acum începe 
munca serioasă.

— Știu asia bine, tovarășe an
trenor, și tocmai de aceea m-am 
hotă rit definitiv pentru ciclism.

Utemista Eliza Igescu are 17 
ani și lucrează la Combinatul po
ligrafic „Casa Scinteii“ — mai 
bine zis învață meseria la mașini- 
plane, l-a fost greu să aleagă în
tre volei și ciclism. Totuși antre
norul are multă încredere în posi
bilitățile ei de oreștere. De alt-

fel, în discuția purtată, el a inter
venit deseori, subliniind mereu ne
cesitatea unei munci asidue, fără 
de care performanțele superioare 
nu se pot realiza.

De obicei cicliștii bătrini sînt 
zgârciți la vorbă, dar Dede Ne
goescu vroia să dezmintă probabil 
aceasta și încet, încet, discuția a 
alunecat pe panta am.ntirilor, a- 
mintiri în care antrenorul de as
tăzi povestea proaspetei campioa
ne cit de greu era să faci sport 
înainte de 23 August și cu atît 
mai mult ciclism. Sportivul trebuia 
să-și procure singur și materialele, 
și echipamentul. El n-o putea face 
fără să-și rupă de la gură.

— Vezi, Eliza — i se adresă 
Negoescu tinerei campioane — 
azi au venit aici toți antrenorii de 
ciclism din 
au oameni---- ---- -------------- . —
au venit să vă vadă, să vă dea în
drumări, să 
se întîmpla pe vremea regimului 
burghezo-moșieresc, nici chiar in 
cursele mari.

Poate că discuția între antrenor 
și elevi ar fi mai continuat, repor
terul puțind să înregistreze și alte 
aspecte, dar spectatorii de pe mar
gine au început să se agite.

— „Vin cicliștii! vin băieții!“ 
— șt ca la o comandă, toți s-au 
răspândit pe marginea șoselei in- 
curajîndu-și colegii.

A. I. DANCU

București, deși nu toți 
care să concureze Ei

că ajute. Așa ceva .iu

Viata
9

în Țara Moților
(Urmare din pag. ba)

de suferință și chin, deasupra 
muntelui Găina soarele eliberării a 
răsărit, transformând oamenii și 
viața intr-un izvor de bucurii și 
încrederi. Și iată că regimul nostru 
de democrație populară a început 
marea schimbare spre bine in Țara 
Moților,

Acum, tn anii luminoși ai regi
mului nostru versurile ce înmaga
zinau în ele adevărul și durerea a 
sute de ani :

„Țara noastră aur poartă 
Noi oerșim din poartă-n poartă'

au devenit dintr-odată un simplu 
document tragic, simbol al tre
cutului, oare și-a pierdut pentru 
totdeauna actualitatea.

raională Brad adună în jurul lor 
cititori de cele mai diferite vîr- 
ste. Setea de cultură, de a ști cit 
mai mult, gituită în trecut de că
tre grofi și patroni se manifestă 
astăzi în toată puterea cuvântului. 
Bogăția folclorului moțesc, rod al 
geniului popular, este împărtășită 
prin echipele culturale miilor de 
spectatori din Țara Moților. De 
la cunoscuta „Țarină de la Abrud" 
pînă la creațiile scriitorilor clasici 
și contemporani, cultura și frumo
sul iși face loc in viața de toate 
zilele a oamenilor. La ooncursurile 
pe raion ale echipelor culturale 
ou fost premiate pentru interpre
tare deosebită echipele de dans 
din Țehea, corurile din Vălișoara. 
Iar formația de tulnicari din co
muna București a deschis specta
colul de gală al concursurilor că
minelor culturale ce s-a ținut in 
Capitală.

Și pentru ca totul să fie mai 
concludent în privința realizărilor 
din ultimii ani, dau câteva exem
ple în cifre, comparate cu situația 
existentă in 1938 îm partea cea 
mai industrială a Țării Moților: 
raionul Brad. •

Deosebirea e ca de la cer la pă
mînt.

cu cea de ieri. Fața 
electrificat, ca Alba- 
clădirea unui cămin

SUD SOARELE
LUI AUGUST

In anii puterii populare
Dacă ar fi să facem o statistică 

despre tot oe s-a realizat nou, în 
Țara Moților, in ultimii 14 ani, 
ne-ar trebui fără doar și poate o 
înșiruire de cifre, care ar depăși 
de sute de ori tot ce s-a realizat 
sub toate guvernele burgheze. Din 
cea mai înapoiată regiune a ță
rii a devenit tina din regiunile 
în plină dezvoltare. Faima mi
nelor de la Brad, Gura Bar
za, Roșia Montana a trecut de
mult granițele țării. Carierele 
de marmoră roză de la Ruș- 
chița și Monesa, dau de zece ori 
mai mult material ca acum 15— 
20 de ani. înzestrarea carierei de 
marmoră de la Rușchița cu utilaj 
modern, a făcut ca această carie
ră să fie una dintre cele mai mo
deme din Europa. De la tăierea 

1 blocurilor din munte pînă la tăie
rea în plăci și șlefuire, totul se 
face cu cele mai moderne mașini. 
Fe plan industrial Țara Moților 
a luat un avînt pe care altădată 
puțini ar fi îndrăznit să-l viseze. 
Și alături de progresul industria
lizării, viața moților s-a îmbunătă
țit și ea. Nimeni nu mai vorbește 
astăzi despre foamea moțului, de^ 
spre neștiința Iul de carte. Așa 
ceva nu mai există. Veșnicul pele- .
rinaj spre cîmpie cu donițe șipe moți să cufreere săptămini și 
ciubară e tot 
velul cultu ral 
crește continuu.
rale noi,
Bulzefti,
Luncoiul
Bucureșci, 
pare a regimului 
tru ridicarea nivelului cultural al 

‘ maselor. Există aici, în Munții 
Apuseni, nenumărate biblioteci, la 
oare moții vin cu drag să citea
scă, sa învețe lucruri noi. Biblio
tecile sătești din Baia de Criș, Băi- 
ț •, Crișciar, Țărățel, sau biblioteca

mai rar.
al moților 

Cămine cultti- 
ca cele din comuna 

lingă Cimveni, Bălța, 
de tos, Derdii-Mure, 
denotă larga preocu- 

nostru pen-

R.P.R.\ a ordinului Ministrului 
Forțelor Armate ale R.P.R., cu pri
vire la denumirea acestui regiment 
.JE/timie Croitoru*", tovarășul gene
ral maior Marcu Stan a vorbit \le* 
spre însemnătatea acestui 
mient, mărturie de preț a recuno
știnței depline pe care o poartă 
guvernul, partidul și poporul tării 
noastre fiilor săi credincioși, caro 
nu și-au precupețit viața în lupta 
pentru eliberarea și independența 
patriei.

Ostașii și ofițerii regimentului 
Eftimie Croitoru** și-au manifestat 

prin cuvintul lor recunoștihțn 
pentru această înaltă încredere •

— Noi vom fi demni de nu
mele pe care-l purtăm, au decla
rat cu acest prilej ostașii și ofițe» 
rii din regimentul „.Eftimie Crni- 
toru** și nu vom precupeți nici o 
clipă din activitatea noastră în 
scopul unei înalte pregătiri poli
tice și de luptă.

Către sfîrșitul festivității, un 
grup de pionieri din localitate a 
dăruit flori familiei 
erou, iar 
maior Marcu 
mandantului 
blou înrămat 
timie Croitoru. Apoi, prin ordinul 
Ministrului Forțelor Armate ale 
R.P.R. soldatul Eftimie Croitoru a 
fost trecut în controalele acestui 
regiment ca erou pe veci, pentru 
ca fapta sa să rămînă un perma
nent exemplu de vitejie și dragoste 
față de patrie pentru toți militarii 
armatei noastre populare.

Fapta eroică a soldatului Efti
mie Croitoru se înscrie la loc da 
cinste Jn paginile de luptă ale po
porului, ale ostașilor din armata 
romînă care au luptat pentru alun
garea și înfrîngerea contropitonlor 
hi tier iști.

barea cursului minei plutitoare. Nu 
era însă vreme de zăbovit. Fără 
nici un moment de ezitare soldatul 
Eftimie Croitoru, conștient eă-și 
aruncă in luptă propria-i viață, se 
năpusti eu o cange asupra minei 
provocind explodărea. In focul ex
ploziei bravul ostaș pieri in vreme 
ce tovarășul său fusese grav rănit. 
Podul ■—- această prețioasă poziție 
de luptă — rămăsese neatins.

...Au trecut de atunci aproape 
14 ani. Dar amintirea eroului 
Eftimie Croitoru a rămas pe ve
cie în memoria noastră. Fap
ta sa constituie o pildă de înalt 
patriotism pentru militarii de 
toate gradele din forțele noastre 
armate, pentru întregul tineret al 
patriei noastre. Ostașii forțelor 
noastre armate cinstesc memoria 
neuitatului erou străduindu-se in 
ridicarea continuă a pregătirii lor 
politice și militare.

Frintr-un decret al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R.P.R. 
un regiment de pontonieri va pur
ta numele eroului Eftimie Croito
ru. Vestea aceasta a prilejuit mo
mente înălțătoare pentru ostașii și 
ofițerii din «cest regiment. Ieri, 
întregul regiment a trăit o zi de 
adevărată sărbătoare, încă din zo
rii zilei au început pregătirile :n 
vederea festivității de acordare a 
numelui eroului Eftimie Croitoru 
acestui regiment. In jurul orei 11 
a început festivitatea. Cu acest pri
lej a sosit printre ostașii și ofițe
rii acestui regiment, tovarășul ge
neral maior 
turi 
zenți aici 
eroului, 
pii, precum și 
ganelor locale și de partid. După 
ce s-a dat citire decretului Prezi
diului Marii Adunări Naționale a

neuitatului 
tovarășul general 

Stan a înmînat ,co- 
regimentului un ta- 

al soldatului Ef-

(Urmare din pag. I-a)

mai dîrji și hotărîți, adevărați 
tineri cu conștiință muncitorească. 
Acolo, în luptă cu pămintul împie
trit, sub soarele fierbinte, prin 
munca educativă
U.T.M., tinerii se călesc, se for
mează în spiritul înaltelor trăsă
turi morale ale comuniștilor,

Mulți dintre tineri s-au anunțat 
că rămin pe șantier și după expi
rarea celor 3 luni pentru care au 
venit inițial. J------ *x
învețe diferite 
maiștrii sudori, 
nici, șoferi etc. 
magistrală. Așa 
șefuț de, echipă 
din comuna Glodeanu sSiliștea. ra
ionul Pogoanele va arăta tatălui 
său carnetul de șofer și-l va pofti 
in camion, să zicem pînă la 
ești.

Sînt însă și alți tineri care 
venit acum întiia oară pe un 
tier. Cum s-ar putea numi altfel 
decît romantism, într-adevăr re
voluționar. pasiunea unui tînăr u- 
temist de 21 de ani, ca Moise 
Gheorghe. care pe șantierul stadio
nului „2S August" din București 
a lucrat ca tractorist, pe un șan
tier al Ministerului Industriei Chi
mice a fost șofer,iar la Bicaz s-a 
calificat miner, făcînd parte din 
vestita echipă a lui Gavrilă Pașca. 
cel care a sfredelit tunelul de a- 
ducțiune ale hidrocentralei „V.I. 
Lenin“. Acum Moise Gheorghe a 
venit pe șantierul Magistralei de 
Est, ca săpător în pămînt și piatră, 
care dă zilnic două și chiar trei 
norme, reușind, în cinstea marii 
sărbători a întregului popor, să-și 
depășească planul, cu întreaga echi
pă, cu aproape 200 la sută. De el au 
început „să se teamă“ pînă și e- 
ehipa lipovenilor, mari maeștri 
la săpături, care au venit și ei să 
ajute tineretului de pe magistrală. 
Pe Hui său Gheorghe, maistru] 
Moise de la rafinăria nr. 2 Cîmpi- 
na, cu o vechime de 35 de ani în 
aceeași meserie, îl va invidia de
sigur pentru cele 4-5 meserii pe 
care le-a învățat, folosindu-le rînd 
pe rînd acolo unde greul construc
ției socialismului i-o cere.

în toiul muncii harnice, con-

a organizației

Ei doresc să 
meserii, pe lingă 
montatori, meca- 

care lucrează pe 
că, brigadieri ca 
Stoica Petre, venit

Plo-

n-au
șan-

structive, chipul încordat al bri
gadierului Moise Gheorghe capătă 
reflexe de statuie și în mintea 
mea obișnuită cu simbolurile în
cepe să ia proporții. Acești tineri 
constituie pleiada noii generații 
de luptători — schimb de nădejde 
al vechii găTzi comuniste, căci pe 
șantierul sectorului 10, exemplul 
lui Gheorghe Moise e urmat și de 
alți brigadieri printre care trebuie 
să amintesc numele lui Secăreanu
Constantin. Paraschiv Gheorghe, 
Stoian Alexandru, Alexandrescu 
Dumitru și alții. Cu oameni ca ei 
nu e deci de mirare că pînă la 
23 August sectorul 10 în
deplinește peste 60 la sută din 
planul general, săpat și montat, 
înscriindu-se pe primele locuri ale 
întrecerii dintre sectoare.

Dar despre acești brigadieri, de
spre viața și munca lor eroică s-ar 
putea scrie foarte mult. Educați 
de organizația U.T.M., brigadierii 
desfășoară o frumoasă activitate 
cultural-educativă. Discută cu în-

suflețire și răspundere, la ora de 
educație politică, despre situația 
din Liban și Iordania, înfierînd 
intervențiile agresorilor americani 
și englezi, dezbat probleme legate 
de morala comunistă, de realizările 
științei și tehnicii sovietice. Se’ci
tesc cărți și, citind, tinerii au tre. 
cut și examenul pentru insigna 
„Prieten al cărții". Mărturisesc sin
cer că n-ara putut bănui atîta in
teres pentru literatură și scriitori. 
La o șezătoare literară, după ce 
le-am citit poezii, m-au întrebat 
cele mai surprinzătoare lucruri 
despre viața și munca scriitorilor 
noștri.

Văzîpd uriașa desfășurare a lu
crărilor de pe șantierul Magistra
lei de Est, ai o nouă dovadă con
cretă că lumina soarelui de August 
rodește în plin. De pe fețele, din 
ochii și din inimile tinerilor bri- 
gadieri iradiază cu o prospețime 
tulburătoare. Și cînd te gindești 
că e numai o părticică din lumina 
ce învăluie țara în aceste zile de 
august !

Marcu Stan. Ală- 
de dînsul au fost pre- 

membri' ai familiei 
soția și cei doi co- 

conducători ai or-

V. RANGA

închiderea lucrărilor Consfătuirii
pe tară a specialiștilor

în cultura griului

Pe lunea Dunâril

n mare șantier
al muncii voluntare

(Urmare din pag. l-a) execuție al lucrărilor

mai seamănă 
unui nou sat 
cui de pildă, 
cultural nou, a unei noi fabrici ori 
cooperative, schimbă pe zi ce tre
ce configurația acestui ținut mun
tos. Puținul pămînt arabil exis
tent, e muncit cu rivnă, e scurmat 
ca să producă porumbul, cartofii, 
legumele necesare traiului. Urmînd 
îndemnul partidului, țăranii mun
citori au pornit pe drumul trans
formării socialiste a agriculturii. 
Pulsul vieții noi se simte pînă 
în cele mai îndepărtate unghere 
ale Țării Moților. Oamenii 
siguranța zilei de mâine, a 
niî zilnice, 
faptul că numai ei sînt stăpînii 
bogățiilor 
moții zilelor de azi. __________
lor aprins și revoluționar, se mu-|| 
nifestă minunat în munca zilnică = 
și pașnică, in dîrzenia cu care lu-= 
crează pămintul, în perseverența^ 
făuririi ciubărelor și in incăpățî-șl 
narea cu care moții băieși caută g 
fiecare firicel de aur in muntele § 
lor. Moții știu să lucreze nu numai || 
ciubară ci și cele mai fine parce-șț 
lanuri. Din rîndul moților au rasă-3 
rit in ultimul deceniu, medici Jtg 
ingineri destoinici, tehnicieni ne- z 
hrtrecuți, șoferi pe mașini și auto
camioane românești. Puii de moți

scurt, pentru ca să dea locul altor 
eșaloane de oameni care vor veni 
aici în zilele următoare, prin ro
tație. (In total peste 8000 de oa
meni).

Fruntașii primei zile de muncă 
sînt cei peste 500 de colectiviști 
din comuna Gura-Ialomiței, care 
au lansat o chemare către toți vo
luntarii pentru terminarea canale
lor colectoare laterale pînă la 23 
August.

O scurtă recapitulație. 
redate agriculturii aproape 
hectare teren. Prin muncă 
tară vor fi economisiți 
1.000.000 lei. Se va scurta

Vor fi 
12,000 
volun- 
peste 

terme-

nul de 
un an.

Toate 
o mare 
manifestai însă aici și un alt fapt 
care are o valoare deosebită. Este 
vorba de manifestarea noii con
științe socialiste a oamenilor. în
deosebi a colectiviștilor, care re
prezintă marea majoritate, a vo
luntarilor și care au venit bucuroși 
și hotărîți să ajute atît statul, care 
deține cea mai mare parte a su
prafețelor ce vor fi redate agricul
turii, cit și pe tovarășii lor, colec
tiviștii din cele patru gospodării 
colective amintite. Și faptul acesta, 
dovedește puternic dezvoltarea 
conștiinței socialiste a țăranilor 
colectiviști.

cu

de

sint

au 
pii-fei 

conștienți de s

Numărul analfabeților : în 1938 — 9963 1958 ~ II
Cămine culturale 1938 3 1958 84 I

Pîine (în tone): 1938 — 1958 2598 I

'Case radioficate 1938 — 1958 1821

Cinematografe 1938 1 1958 9

Case de nașteri 1938 6 1958 16

Medici 1938 3—4 1958 56

Personal sanitar 1938 — 1958 209

nu se mai miră, ca de o minune 
Ui ivirea unei mașini prin Țara 
Moților. Liniile de autobuse din
tre diferitele localități ca Brad. — 
Deca, Brad -r- Abrud sînt deser
vite astăzi în condițiuni optime cu 
mașini de fabricație românească 
conduse de șoferi moți. E un fapt 
demn de relevat. Regimul demo
crat-popular le-a dat posibilitatea 
moților să-și înjghebeze singuri, 
din resurse proprii o industrie lo
cală, înainte aproape inexistentă. 
Articolele de încălțăminte ale coo
perativei meșteșugărești „Moțul" 
din Brad, înființată în anii noștri, 
și care produce mii de perechi de 
pantofi, rivalizează în frumusețe 

___r. ... _ . ___  _ cu produsele similare ale oricărei
înfăptuit in Țara Moților in ’mit fabrici din țară. Faimoasa opincă 
puterii populare a aprins in sufle
tul oamenilor de pe aceste locuri 
flacăra iubirii față de o viață din 
ce în ce mai fericită,

O asemenea schimbare radicală 
in viața Țării Moților n-a fost po
sibilă decit după eliberarea patriei 
noastre. Țara Moților de azi nu

Dacă numai în raionul Brad, in 
1938 existau aproape 10.000 de a- 
nalfabeți, ne dăm seama cit de de
rizorie era viața culturală in Țara 
Moților. Aproape fiecare al doilea 
moț era analfabet. Știința de car
te — o raritate acum 20 de ani — 
e astăzi un lucru obișnuit. Piinea, 
articolul acesta inexistent în tre
cut în Țara Moților, care-i făcea

Ni- > luni de zile prin cîmpie, ca s-o 
cîșlige, există azi din belșug. Ce 
însemnau în trecut 3-4 medici pe 
un întreg raion ? Însemnau: boli 
netratate cu anii, mortalitate, mă
cinare de oameni care au avut 
dreptul In viață de mii de ort mai 
mult ca stăpînii lor. Ceea ce s-a

acestea sînt realizări 
importanță economică. S-a

Miercuri au luat sfîrșit lucrările 
Consfătuirii pe țară a specialiștilor 
în cultura griului, organizată de 
Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii.

La consfătuire au participat to
varășii : Al. Moghioroș, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romine, 1. Cozma, ministrul 
Agriculturii și Silviculturii, Marin 
Stemcu și Bucur Schiopu, ud juneți 
ai ministrului Agriculturii și Sil
viculturii, Sergiu Vrejbă, secretar 
general al Comitetului de Stat al 
Planificării, acad. prof. Gh. lones- 
cu-Sisești, cercetători ai Academiei 
R. P. Romine, ai institutelor de 
cercetări și stațiunilor experimen
tale, profesori de specialitate de 
ba institutele agronomice, specia
liști din Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii.

Referatele prezentate și discuți
ile care au avut loc au scos in e- 
vidență necesitatea introducerii în 
cultură a unor noi soiuri de ce
reale potrivite condițiilor pedocli
matice specifice zonelor naturale 
de producție din țara noastră.

La consfătuire s-a subliniat fap
tul că soiurile și liniile autohtone, 
precum și soiurile importate con
stituie un bogat material de cer
cetare pentru amelioratori, sarcina

lor fiind de a continuu neohoșiți 
munca științifică pentru a du pro
ducției, in cel mai scurt timp, so
iuri dintre cele m-'i productive.

în încheierea lucrărilor consfă
tuirii tov. Marin Stancu, adjunct 
al ministrului Agriculturii și Sil
viculturii, a arătat că sînt necesa
re grine de înaltă productivitate 
care să poată valorifica fondul 
agrotehnic îmbunătățit in condiți
ile agriculturii socialiste. Cerealele 
noastre vechi au corespuns unei 
agrotehnici inferioare practicate în 
agricultura parcelară. Cercetătorii 
trebuie să creeze soiuri noi, 
zistente la boli, secetă, cădere 
care să suporte o producție de 
5.000—6.000 și chiar 10.000 kg. la 
hectar.

în încheiere tov. Marin Stancu 
a urătat că se vor continua încer
cările cu cele mai valoroase linii 
create in țară și soiuri importate, 
precum și cu soiurile de perspec
tivă.

Consfătuirea a delegat o comisie 
care să precizeze noua raionare a 
soiurilor de grîu și orz de toam
nă pe teritoriul țării noastre, pre
cum și zonele in care se va face 
înmulțirea acelor soiuri din im
port care s-au dovedit valoroase.

(Agerpres)
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moțească e in puternic declinI
Numai in ultimii ani s-au dat 

iu folosință în același raion nenu
mărate blocuri pentru muncitori. 
Casele mici, nesănătoase dispar și 
în locul lor apar blocurile moder
ne. Țara Moților iși schimbă înfă
țișarea, Țara Moților a devenit un 
vast șantier.
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TELEGRAMĂ

Să fie retrase imediat trupele 
agresoare din Orientul Mijlociu!

Cu prilejul Zilei Independenței 
Indiei, tovarășul Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne a trimis o tele
gramă de felicitare lui Jawaharlal 
Nehru, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii India.

Ca răspuns, Jawaharlal Nehru a 
trimis următoarea telegramă : 

Excelenței sale,
CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

București
Din partea Guvernului Indian și 
mea transmit Excelenței Voa-

Lucrările sesiunii speciale extraordinare a. O. N. U.

a
stre, mulțumirile noastre pentru 
amabilul Dv. mesaj de Ziua Inde
pendenței Indiei. Vă sintem recu
noscători pentru sentimentele Dv. 
prietenești și pentru bunele urări.

Dv. personal vă transmit 
călduroase salutări

JAWAHARLAL NEHRU
NEW YORK 20 (Agerpres). — 

TASS transmite: La sfîrșitul șe
dinței din dimineața zilei de 19 
august a sesiunii speciale extra
ordinare a O.N.U. a luat cuvîn
tul K. Popovici, secretar de stat 
pentru Afacerile Externe al Iu
goslaviei, care a subliniat serio
zitatea și primejdia situației 
create în Orientul Apropiat. De
barcarea forțelor armate ameri
cane în Liban și a celor engleze 
în Iordania, a spus K. Popovici, 
constituie o inteAenție armată 
inadmisibilă în treburile acestor 
țări.

K. Popovici a declarat că nu 
este necesară o condamnare sau 
o aprobare a acțiunilor S.U.A. și 
Angliei, ci o hotărîre ----- *"
facă posibilă lichidarea 
primejdioase create.

Delegatul iugoslav nu 
nimic despre atitudinea 
ției lui față de proiectul

care sa 
situației

a spus
delega-

,   , sovietic
de rezoluție și față de proiectul----•----

Ecoul cuvînfârll 
fov. Avram Bunaciu
CA1RO 20 (Agerpres). — Zia

rele din capitala R.A.U. au publi
cat ample extrase din discursul 
rostit în sesiunea extraordinară a 
Adunării Generale a O.N.U. de 
către tov. Avram Bunaciu, mini
strul Afacerilor Externe și- condu
cătorul delegației R. P. Romîne, 
la această sesiune.

De asemenea, postul de radio 
Cairo a difuzat pe larg această 
cuvîntare subliniind că ministrul 
de Externe romîn a arătat gravi
tatea situației create în Orientul 
Alijlociu în urma intervenției mi
litare a forțelor americane și en
gleze in Liban și Iordania și re- 
levînd faptul că R. P. Romînă 
cere retragerea neîntîrziată a tru
pelor agresoare din Orientul Mij
lociu și se ridică împotriva orică
ror soluții care ar fi impuse ță
rilor arabe prin forța armată sau 
intervenție străină ilegală.

Ziarele siriene „Al Ray UI Am“, 
„Al Nour-', „Al Joumbour Bara
da" și „AI Fajr“ au publicat, de 
asemenea, pe larg cuvîntarea, iar 
radiodifuziunea siriană a transmis 
extrase ale expunerii făcute de șe
ful delegației R. P. Romîne la 
O.N.U.

de rezoluție al Norvegiei, Cana
dei și altor țări. El a declarat că 
își va exprima ulterior părerea 
asupra proiectelor de rezoluție.

In ședința din după-amiaza zi
lei de 19 august primul a luat 
cuvîntul Filali, șeful delegației 
Marocului. El a declarat că eve
nimentele din Liban și Iordania 
trebuie privite în cadrul, crizei 
generale din această regiune și a 
consacrat o parte considerabilă a 
cuvîntării sale analizării cauze
lor acestei crize. Problemele O- 
rientului Apropiat și Mijlociu, a 
spus el, se mențin în permanentă 
pe ordinea de zi a Organizației 
Națiunilor Unite și ele nu vor fi 
înțelese dacă fiecare este privită 
în parte. Cauza principală a cri
zei cronice din această regiune 
rezidă în conflictul dintre aspi
rațiile naționale ale popoarelor 
acestei regiuni, pe de o parte, și 
tendința de a înăbuși aceste as
pirații, pe de altă parte. Arabii 
din Orientul Apropiat și din A- 
frica de nord luptă pentru reali
zarea sau consolidarea indepen
denței lor, împotriva rămășițelor 
colonialismului.

Delegatul Norvegiei, Hans En- 
gen, a „justificat" proiectul de 
rezoluție al „celor șapte" (Cana
da, Norvegia, Danemarca, Libe
ria, Columbia, Panama, Para
guay). Cuvîntarea sa a fost vagă, 
la fel ca și proiectul de rezoluție 
al „celor șapte", și nu a abordat 
fondul problemei în discuție. En- 
gen, ca și delegatul Canadei care 
a luat cuvîntul după el, s-a stră
duit să prezinte proiectul său 
drept un proiect „de compromis", 
deși în fond el este proiectul 
anglo-american. Autorii proiectu
lui de rezoluție, a declarat Engen, 
au căutat să prezinte o rezoluție 
care „să ajute guvernele intere
sate".

Intrucît nici în rezoluții, nici 
în cuvîntarea delegatului norve
gian nu a fost pomenită prin nici 
un cuvint retragerea trupelor a- 
mericane și engleze din Liban și 
Iordania, ceea ce cer toate po
poarele iubitoare de pace, devine 
absolut limpede ce fel de „guver
ne interesate" a avut în vedere 
delegatul norvegian.

Ministrul Afacerilor Externe al 
Canadei, Sydney Smith, a cărui 
delegație este de asemenea 
coautoare a proiectului de rezo
luție al „celor șapte" a recunos-

cut că această rezoluție „nu este 
ideală" și a afirmat că ea „nu va 
fi întrutotul satisfăcătoare" pentru 
nici unul din grupurile de țări.

Ministrul Afacerilor Externe al
R. S.S. Ucrainene, L. F. Palamar- 
ciuk, a declarat că Adunarea Ge
nerală s-a întrunit într-o sesiune 
specială extraordinară pentru a 
căuta căi care să asigure retrage
rea imediată a trupelor agresori
lor din Liban și Iordania, să slă
bească încordarea și să însănăto
șească atmosfera în regiunea O- 
rientului Apropiat și Mijlociu, 
încercările delegațiilor S.U.A. și 
Angliei de a limita lucrările Adu
nării Generale la examinarea 
„plîngerilar" guvernelor Libanu
lui și Iordaniei, a subliniat el, au 
drept scop să abată atenția Adu
nării Generale de la discutarea 
și rezolvarea problemei retragerii 
imediate a trupelor.

Adunarea Generală, a spus L.F. 
Palamarciuk, trebuie să condamne 
cu hotărîre acțiunile agresive ale
S. U.A. și Angliei și să nu admită 
ca ele să se eschiveze de răspun
dere. Agresorii au călcat în picioa
re'bazele Cartei O.N.U.9

★
NEW YORK 20 (Agerpres). — 

In ședința din dimineața zilei de 
20 august a sesiunii extraordinare 
speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. primii care au luat cuvîn
tul au fost delegații Ceylonului și 
Yemenului care s-au pronunțat 
pentru retragerea cît mai rapidă 
a trupelor americane și engleze 
din Liban și Iordania.

Dejun oferit de
NEW YORK 20 (Agerpres). — 

La 19 august A, A. Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a oferit un dejun la care 
au participat Behar Shtylla, mi
nistrul Afacerilor Externe al R.P. 
Albania; Endre Sik, ministrul A- 
facerilor Externe al R. P. Ungare; 
A. Bunaciu, ministrul Afacerilor 
Externe al R.P. Romîne ; M. Mah- 
gub, ministrul Afacerilor Externe 
al Sudanului; A. Sukeir, ministru 
de stai pentru problemele O.N.U. 
al Arabiei Saudite ; F. Matsch, re
prezentant permanent al Austriei 
la O.N.U.; U Tan, reprezen-

S.U.A. au retras tn mod „simbolic" din Liban un 
batalion de infanterie marină.

(ZIARELE)

---- •----
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care 
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Delegatul Yemenului, Kamil Ab
del Rahim, a criticat proiectul de 
rezoluție al celor șapte. In înche
iere, delegatul Yemenului a propus 
trei puncte care, după cum a de
clarat el, creează premisele nece
sare pentru o rezolvarea reală și 
trainică a problemelor Orientului 
Apropiat și Mijlociu :

1. — Retragerea imediată a tru
pelor străine de pe teritoriile a- 
rabe,

2. — înțelegerea naturii uriașei 
creșteri a mișcării naționale in în
treaga lume arabă,

3. — Țările arabe vor să 
participe la pacte și doctrine 
creează unul din principalele 
tive de discordie în prezent.

Reprezentantul Etiopiei, Aleme- 
iehou a cerut să se găsească o 
formulă care să corespundă inte
reselor Libanului și Iordaniei și 
să determine retragerea trupelor 
străine din aceste țări.

S-a dat apoi cuvîntul ministru
lui Afacerilor Externe al Franței, 
Couve de Murville, care s-a pro
nunțat în sprijinul agresiunii an- 
glo-americane în Orientul Apro
piat.

Reprezentantul Franței a spriji
nit proiectul de rezoluție al celor 
șapte, care trece sub tăcere pro
blema retragerii trupelor america
ne și engleze din Liban și Iorda
nia. Totodată, el s-â pronunțat 
pentru ținerea conferinței la cel 
mai înalt nivel cu participarea șe
filor guvernelor marilor puteri și 
ale altor țări interesate pentru exa
minarea situației din Orientul A- 
propiat.

Ziarul .Izvestia* despre 
a 14-a aniversare 

e eliberării Romîniei
MOSCOVA 20 (Agerpres). — 

Ziarul „Izvestia" din 20 august 
consacră Republicii Populare Ro
mîne, cu prilejul celei de-a 14-a 
aniversări a eliberării Romîniei 
numeroase materiale care ocupă 
peste patru pagini.

Ziarul publică un amplu articol 
al tovarășului Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, intitulat „Spre 
noi victorii pe calea 
socialismului".

Printre 
este articolul semnat
C. I. Parhon, președintele de 
onoare al A.R.L.U.S.-ului — „Prie
tenilor sovietici — din toată ini
ma !“, convorbirea corespondentu
lui „Izvestiei" cu tov. Marcel Po
pescu, ministrul Comerțului, arti
cole semnate de acad: Petre Con- 
stantinescu-Iași — „Izvoarele prie
teniei", acad. Zaharia Stancu — 
„Din 1907 pînă în 1958", Dumitru 
Arjan, Erou al Muncii Socialiste, 
— „Noi, petroliștii I", acad. Cezar 
Petrescu — „Aurul negru — ieri 
și azi".

Ziarul publică și alte articole, 
reportaje, corespondențe, diagra
me, cifre, scurte știri, poezii, foto
grafii, desene asupra realizărilor 
obținute de poporul romîn pe dru
mul construirii socialismului.

construirii

materialele publicate 
de acad.

Tinerii din R.P.D. Coreeană trăiesc o viață Terictra.
In fotografie: Un grup de tineri din R.P.D. Coreeană plimbîndu-se într-un parc din Phenian,

A. A. Gromîko
tant permanent dl B imani ei la 
O.N.U.; A. Rahim, reprezentant 
permanent al Yemenului la O.N.U.; 
G. Jarring, reprezentant perma
nent ăl Suediei la O.N.U.

Din partea sovietică au fost de 
față V. A. Zorin, adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., A. A. Sobolev, reprezen
tant permanent al U.R.S.S, la 
O.N.U., și consilieri ai ambasadei.

In cursul dejunului a avui loc 
o convorbire in legătură cu des
fășurarea sesiunii speciale extra
ordinare a Adunării Generale a 
O.N.U.

Feisal condamnă intervenția militară 
anglo-americană

Expozlfia universală de la Bruxelles

(Din Pravda)
Fapte simbolice și strategiceFapte simbolice și strategice

(Din Pravda)

Viața de mizerie a tineretului 
din țările capitaliste

CAIRO 20 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat ziarului „Al 
Ahram", primul ministru al Ara- 
biei Saudite, Feisal, a declarat că 
intervenția militară 
cană 
zintă 
turor 
țelor

anglo-ameri- 
în Iordania și Liban repre- 
un act agresiv împotriva tu- 
statelor arabe. Prezența for- 
americano-engleze în Liban

și Iordania — a continuat prințul 
Feisal — 
la adresa 
rabilor și 
străină în

Primul 
damnat imperialismul ca răspun
zător pentru tulburările și dezor
dinile care au loc în prezent în 
Orientul Mijlociu.

constituie o amenințare 
independenței tuturor a- 

dovedește intervenția 
treburile lor.
ministru saudit a con-

S.U.A. nu intenționează să-și retragă trupele
Conferința de presă a lui Eisenhower

WASHINGTON 20 (Agerpres). 
La 20 august a avut loc obișnuita 
conferință de presă a președintelui 
S.U.A., Eisenhower. Răspunzînd 
la întrebări privind desfășurarea 
sesiunii speciale extraordinare a 
Adunării Generale a O.N.U. pre
ședintele a lăsat să se înțeleagă 
că, ca și pînă acum, S.U.A. nu in
tenționează să-și retragă 
din Liban atîta timp cît 
nu va lua măsuri care să 
stabilitatea situației în 
Fiind întrebat dacă pentru 
nul S.U.A. va fi acceptabilă o re
zoluție a Adunării Generale pre- 
văzînd retragerea cît mai grabni
că a trupelor americane din Liban, 
președintele a refuzat să răspun-

trupele 
O.N.U. 
asigure
Liban, 
guver-

dă la această întrebare. El a in
vocat că S.U.A. sînt gata să-și 
retragă trupele fie la cererea gu
vernului libanez legal, fie după ce 
O.N.U. va asigura o situație sta
bilă în această țară. După cum re
iese din răspunsurile președintelui 
guvernul S.U.A. încearcă ca 
pînă acum 
Generale o 
constituirea 
polițienești
care să asigure stabilitatea 
ției în Orientul Apropiat.

Președintele s-a exprimat 
rabil în privința tratativelor
Geneva ale experților tehnici 
problema mijloacelor de detectare 
a exploziilor nucleare. El a spus 
însă că tratativele nu pot fi con
siderate ca pas pregătitor suficient 
pentru ținerea unei conferințe la 
nivel înalt.roase premii o bținute 

de exponate sovietice
BRUXEELES 20 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 19 august 
au devenit cunoscute rezultatele 
mai multor concursuri care au a- 
vut loc în cadrul Expoziției uni
versale de la Bruxelles. Juriul in
ternațional al Expoziției a acor
dat unor exponate și secții ale 
pavilioanelor Expoziției universale 
premii speciale, diplome și meda
lii. Au fost distinse numeroase ex
ponate ale pavilionului Uniunii 
Sovietice. Au fost distinși sculpto
rul ..sovietic Vucetici cu marele 
premiu al Expoziției pentru sta
tuia lui V. 1. Lenin sculptată de 
el, sculptorul Konenkov, construc
torul de avioane Tupolev pentru a- 
vionul „TU—114". colectivul uzi
nei de Tractoare din Stalingrad, 
uzina de stat nr. 1 de rulmenți și 
o serie de alte întreprinderi și in
stituții de cercetări din Uniunea 
Sovietică.

Mai multor exponate ale pavi
lionului sovietic li s-au acordat di-

plome de onoare. Medalii de aur 
ale expoziției au fost acordate U- 
niunii Compozitorilor Sovietici 
pentru propagarea largă a muzicii 
contemporane și clasice, Uniunii 
Scriitorilor Sovietici pentru edita-

rea cărților în limbile multor po
poare ale lumii și pentru tradu
cerea operelor create de autori 
străini în limbile popoarelor 
U.R.S.S.» precum și altor organi
zații din Uniunea Sovietică.

Docherii japonezi refuză 
să descarce arme de tip atomic
TOKIO 20 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția Reuter, va
sul japonez „Arima-Maru“, care a 
adus din Elveția zece proiectile 
teleghidate de tipul „Oerlikon“ și 
o instalație pentru lansarea lor, a- 
chiziționate de guvernul japonez, 
continuă să stea imobilizat în 
docurile portului Yokohama, deoa
rece docherii japonezi au refuzat 
să-l descarce. Potrivit agenției, 
tratativele între comandantul va-

sului, reprezentanții docherilor 
ai Ministerului japonez al Apără
rii au eșuat. Docherii au anunțat 
că nu vor descărca aceste arme 
pe teri loriul japonez, deoarece ele 
pot fi folosite cu incărcătură ato
mică. Autoritățile japoneze au in
tenționat să îndrepte vasul spre 
portul Nagoya, dar au fost silite 
să renunțe în urma știrilor că do
cherii din acest port sînt solidari 
cu tovarășii lor din Yokohama.

și

Mîrșăvia rasistă 
de la Little Rock 

continuă
LITTLE ROCK 20 (Agerpres).— 

Corespondentul agenției France 
Presse este de părere că în mo
mentul de față, la Little Rock si
tuația este pe cale de a deveni tot 
alît de incendiară ca și la începu
tul anului școlar trecut, cînd gu
vernatorul Faubus a 'folosit armata 
pentru a împiedica intrarea elevi
lor negri în liceul din oraș.

Faubus a anunțat în cadrul unei- 
conferințe de presă că, oricare ar 
fi situația, el va lua măsuri pen
tru a împiedica integrarea rasială 
și a lăsat să se înțeleagă că în 
caz de nevoie va folosi din nou 
armata împotriva elevilor negri 
care, ar încerca eventual să frec
venteze școala.

5• Tn prezent există peste 
milioane de șomeri în S.U.A., 
600.000 în Canada, 1.325.000 în 
Germania occidentală, 700.000 
in Japonia, 200.000 în Austria, 
dintre care multe sute de mii 
sînt tineri sub virsta de 25 de

Și 
să impună Adunării 
hotărîre cu privire la 

așa-numitelor forțe 
ale O.N.U. ca măsură 

situa-

favo- 
de la 

în

? Copiii italieni sînt nevoiți să înde
si plinească munci peste puterile lor.

• Intensificarea muncii, pre
lungirea zilei de muncă și rit
mul infernal impus de benzile 
rulante, sau numeroasele apa
rate de control fac ravagii asu
pra sănătății tineretului din 
țările capitaliste. Astfel, în Ja
ponia. Olanda, în numeroase în
treprinderi multi tineri sînt 
obligați să lucreze numeroase 
ore suplimentare iar in R.F.G. 
60-70 și chiar 80 de ore șăptă- 
mînal. Lipsa oricăror măsuri 
de securitate a muncii duce la 
schilodirea și mutilarea a sute 
de mii de tineri anual In 

multe țări ucenicia se prelun
gește pînă la 5-6 ani, perioadă 
în care tinerii execută munci 
calificate, patronii obținînd ast
fel profituri suplimentare.

• Tinerii din țările capita
liste sînt supuși unor mîrșave 
sisteme discriminatorii de sa
larizare. In Argentina, tinerii 
între 16 și 18 ani suportă scă- 
zăminte din salariu pînă la 30 
la sută. In Brazilia, salariul ti
nerilor este mai redus ca al a- 
dulților cu peste 25 la sută. 
In Franța, scăzămintele ajung 
pînă la 50 de sută pentru ti
nerii între 14-15 ani și 40 la 
sută pentru tinerii între 15-16 
ani. De pe urma acestor siste
me de salarizare cel mai mult 
suferă însă tinerele fete. In a- 
proape 2000 de întreprinderi 
din Japonia, între salariile băr
baților și ale femeilor există o 
diferență de 22 la sută.

• 900 de tineri s-au sinucis 
în cursul anului 1957 în Ger-

mania occidentală ; peste 1000 
de tineri au fost împiedicați 
în ultimul moment de la sinu
cidere ; din 800 băieți și fete 
între 12 și 18 ani cărora li 
s-a ptis întrebarea : „vă este 
frică de viață ?“ — 799 au răs
puns da ! Toate aceste relatări 
zguduitoare le-a publicat săp- 
tăminalul vestgerman „Welt 
am Sonnabend" în ultimul său 
număr. Cauzele pesimismului 
din rîndul majorității tineretu
lui vestgerman sînt: perspec
tiva de a servi in armata re
vanșardă de la Bonn, exploa
tarea brutală a miilor de copii 
de vîrstă școlară 
nefastă a culturii

• Analfabetis
mul constituie o 
plagă permanen
tă și rușinoasă a 
lumii capitali
ste. In America 
de Sud, din 40 
de milioane de 
copii de vîrstă 
școlară, aproape 
jumătate nu pot 
frecventa învă- 
țăinintul primar, 
datorită lipsei de 
școli, profesori 
și material di
dactic. In Fran
ța aproape 1 mi
lion de tineri in
tre 14—17 ani 
nu pot urma stu
diul mediu.

și influența 
decadente.

cîștigl *tin grup d« copii japonezi eare-șl 
existența din cerșit.

La SofiaGuvarnul grec respinge planul englez 
la Cipru
un reprezentant al său pentru a 
colabora cu guvernatorul englez al 
Ciprului pentru realizarea acestui 
plan. Guvernul grec subliniază în 
declarație că în insulă „se . men-, 
ține în întregime statu-quo-ul co
lonialist". -'i- -

„Poziția Greciei în problema ci
priotă este limpede, se spune în 
răspuns. Noi cerem să se acorde 
ciprioților dreptul la autodetermi
nare. Din această cauză Grecia 
s-a adresat O.N.U. fiind convină 
de faptul că nu se poate refuza 
un astfel de drept unui popor eu
ropean, care trăiește încă. în în
tregime în condițiile statu-quo-ul 
colonialist". ' ■ ' <

In încheiere guvernul grec de
clară că este dispus să. ducă în 
continuare tratative în. problema 
cipriotă.

privitor
ATENA 20 (Agerpres). — TASS 

transmite : La Atena a fost dat 
publicității răspunsul primului mi
nistru al Greciei, Karamanlis, a- 
dresat primului ministru al An
gliei, Macmillan, prin care guver
nul grec respinge planul englez 
de rezolvare a problemei cipriote. 
Guvernul a refuzat să numească

WASHINGTON. - După cum a- 
nunță agenția France Presse, co
misia pentru afacerile externe a 
Camerei Reprezentanților a adop
tat marți un proiect de lege care 
acordă Departamentului de Stat 
dreptul de a refuza să elibereze 
pașapoarte „persoanelor bănuite 
de activitate comunistă".

CAIRO. — Comentînd rezulta
tele tratativelor dintre președin
tele Nasser și emirul Feisal, prin
țul moștenitor și primul min stru 
al Arabiei Saudite, Hasan Ben 
Ibrahim, reprezentantul în R.A.U. 
al regelui Yemenului Imamul Ah
med, a 
acordat 
genției 
dorește 
trainice 
Arabia

GENEVA 20 (Agerpres). 
Conferința experților tehnici 
încheie lucrările. In ședința 
19 august a fost aprobată conclu
zia asupra sistemului de control

declarat într-un interviu 
unui corespondent a| a. 
MEN - ' "
menținerea unor 
între Yemen, R.A.U.

Saudită.

ă Imamul Ahmed 
relații 

Și

își 
din

pentrh descoperirea eventualelor 
încălcări ale acordului privitor la 
încetarea experiențelor nucleare.

DAMASC. — Agenția de știri a 
Orientului Mijlociu a anunțat că 
guvernul Republicii Arabe Unite a 
cerut marți convocarea de "urgen
ță a Comisiei mixte de frontieră 
turco-siriene 
unor recente 
ră care s-au soldat cu moartea a 
doi sirieni.

CARACI. — La 19 august, pri
mul ministru al Pakistanului, 
Malik Faroz Khan Noon, a propus 
printr-un mesaj adresat |ui Nehru, 
primul ministru al Indiei, ca 
conferința în problema frontiere
lor dintre reprezentanții celor două 
țări să aibă loc între 10 și 15 
septembrie.

DELHI. — Ziarul „Svadhinata" 
anunță că la Calcutta a avut loc 
o adunare festivă consacrată edi
tării noii reviste trimestriale „Sa- 
hadjatri" — organ a| studenților 
din Calcutta care învață limba 
rusă.

pentru anchetarea 
incidente de frontie-

REDACȚIA Șl ADMINIS1 RAȚIA : Bjeureșli. Piața „SAnteli". fel. 7 60 10. Tiparul; Comb'riatul Pol'graflc Casa Sctnteq „I. V. Stalin".

Reuniune închinata 
lui George Enescu

SOFIA 20 (Agerpres). — A.T.B. L_ L.„.± ___ r_..l
transmite: Comitetul pentru prie- cipat reprezentanți ai lumii mu- 
t r* M« a c-1 rnlntii nnlrHrnln nu I •• 1

La această festivitate au partU

tenie și relații culturale cu stră
inătatea a organizat la 19 august 
la Sofia o reuniune cu prilejul

zicale din Sofia, oameni de cul
tură și o numeroasă asistență. Au 

celei de-a 77-a aniversări a naș- fost de față membrii Ambasadei 
terii marelui muzician .romîn Reptjblicu Populare Romîne, în 
George- Enescu și a apropiatului , : ,
concurs muzical internațional „E-. ^rlln^e cu Mihail Roșianu, amba< 

' .. i i i- «rt -4 11 TA TA. TA f * C* M f_Bescu" de la București. sadorul R.P-.R. la Sofia.

Declarația conferinței internaționale de ia Tokio
TOKIO 20 (Agerpres). — La 20 

august, a avut loc ședința de în
chidere a celei de-a 4-a conferințe 
internaționale pentru interzicerea 
armei atomice și cu hidrogen și
pentru dezarmare.

VIZITA LUI DE GAULLE IN AFRICA FRANCEZA
PARIS 20 (Agerpres). — Gene

ralul De Gaulle a părăsit miercuri 
Parisul plecînd cu avionul, la Ta
nanarive, capitala Madagascarului 
— prima etapă a călătoriei: sale 
prin coloniile franceze din Africa. 
Înainte de plecarea sa au avut 
loc două ședințe ale Consiliului 
de Miniștri, dintre care una pre
zidată de președintele Coty, după 
care a fost dat publicității textul

definitiv al proiectului noii consti
tuții franceze.

Vizita generalului De Gaulle în 
Africa franceză va fi urmată de 
vizite în principalele centre ale 
Franței metropolitane. Pe tot par
cursul acestei călătorii, De Gaulle 
va rosti numeroase discursuri ce- 
rînd populației să voteze în fa
voarea, constituției sale la plebis
citul organizat pentru 28 septem
brie.

Participanții la conferința intere 
națională pentru interzicerea ar
mei atomice și cu hidrogen și pen
tru dezarmare au adoptat un apel 
în.: care cheamă toate popoarele 
lumii să ceară 1. încetarea imediată 
și necondiționată a experiențelor 

■nucleare. Aceasta, se spune în 
apel, poate fi realizat imediat dacă 
guvernele S.U.A. și Angliei vor 
urma exemplul Uniunii Sovietice: 
2. Retragerea imediată a trupelor 
americane și engleze din Liban și 
Iordania ; 3. Convocarea unei con
ferințe la cel mai înalt nivel pen
tru a găsi mijloacele de slăbire a 
încordării internaționale și de 
creare a condițiilor pentru trata
tive rodnice; 4. Toate guvernele 
să-și asume obligația de a nu re
curge în nici un fel de împrejui 
rări la folosirea armei nucleare. t
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