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Să generalizăm experiența 
înaintată în acțiunea de 
economisire a metalului 

a prețului
Un important 
mijloc de reducere 
de cost

Anul acesta, la {abrioa „I. C. 
Frimu“-Sinaia s-au obținut reali
zări importante în ceea ce prive
ște sporirea producției și a pro
ductivității muncii și reducerea 
prețului de cost. Astfel, producti
vitatea muncii a crescut, în pri
mele 7 luni ale anului, cu 5,6 Ia 
sută față de sarcina planificată, 
iar prețul de cost a fost redus cu 
1,75 la sută.

Obținerea acestor rezultate a 
fost posibilă datorită în mare par
te elanului cu care muncitorii și 
tehnicienii de aici aplică inițiati
va pornită cu cîtva timp în urmă 
pentru realizarea fiecărui produs 
cu un preț de cost cît mai redus. 
Inițiativa, izvorîtă din hotărirea 
muncitorilor și tehnicienilor de a 
contribui cu toate forțele la rea
lizarea sarcinilor puse de partid 
în fața industriei noastre privind 
reducerea prețului de cost al pro
duselor, a cuprins întregul colec
tiv al fabricii. însuflețiți de dorin
ța de a contribui la realizarea 
sarcinilor partidului, tinerii munci
tori ai fabricii luptă zi de zi pen
tru găsirea a noi căi de realizare 
a economiilor, pentru a-și aduce 
contribuția în mod concret la re
ducerea cheltuielilor pe fiecare e- 
Jement al prețului de cost. Tine
rii muncitori de Ia „I.C. Frimu“ 
Sinaia Știu că metalul are o mare 
pondere în structura prețului de 
cost. De aceea în acțiunea lor un 
rol important l-a avut și aplicarea 
și extinderea acțiunii patriotice de 
economisire a metalului. Căutînd 
noi căi pentru realizare de eco
nomii, colectivul secției turnătorie

— format în mare parte din ti
neret — a început să experimen
teze la turnarea unor piese meto
da de turnare de precizie cu mo
dele ușor fuzibile. Această metodă 
face să se economisească însem
nate cantități de metal și totodată 
reduce manopera deoarece piesele 
astfel turnate sînt mai apropiate 
de dimensiunile finale. Bunăoa
ră, prin turnarea de precizie se 
reduce greutatea regulatorului la 
o treime. In felul acesta într-un 
singur an se pot realiza economii 
de circa 15 tone de metal. De a- 
semenea, greutatea corpului injec- 
torului se reduce prin turnarea de 
precizie de la 750 grame la 240, 
economisindu-se importante canti
tăți de metal.

Pînă nu de mult, arborii cu ca
me pentru pompa de injecție ve
neau forjați de la uzinele „Emst 
Thălmann" din Orașul Stalin. In 
uzină erau apoi prelucrați la 
strung, la freză etc. Pentru a face 
economii de metal și a elimina, pe 
de o parte transportul, iar pe de 
altă parte prelucrările, se experi
mentează executarea acesteî piese 
prin turnare de precizie în loc de 
forjare și prelucrare mecanică. In
troducerea acestui procedeu de 
turnare va aduce o importantă e- 
conomie de metal, reducînd tot
odată aproape la jumătate prelu
crările mecanice.

Dar, aplicarea și extinderea tur
nării cu modele ușor fuzibile este 
importantă nu numai pentru fap
tul că aduce însemnate economii 
de metal și manoperă. Prin folo
sirea acestei metode se înlocuiesc

laminatele cu fier vechi. Acest lu
cru face să nu mai fie nevoie să 
se trimită fierul vechi la Combi
natul metalurgic Reșița pentru a 
fi transformat în laminate ci să-l 
toarne direct.

Pentru a contribui prin econo
miile pe care Ie realizează la re
ducerea prețului de cost, sînt în 
curs de pregătire și experimenta
re 12 repere care în acest an vor 
fi turnate în loc de a fi forjate 
și prelucrate mecanic. Ele vor a- 
duce anual în plus economii de 
mii de kilograme de metal.

La experimentarea turnării de 
precizie cu modele ușor fuzibile, 
contribuie în mare măsură tinere
tul secției. Din cele 45 tone de 
metal economisit în primul seme
stru al anului, 27 sînt realizate de 
tineri. Cele două brigăzi de tine
ret conduse de utemiștii Ion Dima 
și Nicolae Giurcă, urmînd exem
plul comuniștilor din secție, se 
străduiesc să realizeze lucru de 
cît mai bună calitate și să reducă 
procentul de rebuturi. In felul a- 
cesta, secția a ajuns să lucreze în 
semestrul I al anului sub procen
tul admis de rebuturi.

Preocupare pentru obținerea de 
economii există în fiecare secție a 
uzinei. Realizări însemnate au fost 
obținute în acest domeniu și da
torită muncii depuse de comitetul 
U.T.M. pentru antrenarea tinerilor 
în această acțiune, pentru extin-

C. BANCILA
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I
Utemistul Alexandru Vlad e 
de puțină vreme pe șantierul 
de la Luciu-Giurgeni, unde se 
redă agriculturii o însemnată 
suprafață de pămînt. El și-a 
cîștigat deja un bine meritat 
prestigiu. Incadrindti-se activ 
în entuziasmul muncii de pe 

șantier a excavat pînă acum 
din albia canalelor principale 

\ zeci de mii de metri cubi de pă- 
J mint.

600.000.000
Ordinul „foc !u adresat artileriei lui Cian Kai-și pripășită pe 

stîncile insulelor chineze ; o întreagă flotă ugitîndu-se besmetic vn 
ape străine de pavilionul ei ; niște discursuri iraționale rostite de 
personalități de primă răspundere de la care istoria pretinde în 
primul rînd rațiune ; un potop de calomnii împotriva eroicului 
popor chinez — iată schița sumară a politicii Statelor Unite în 
legătură cu Republica Populară Chineză.

Știm, nu este prima provocare la adresa păcii și liniștei omenirii. 
Pe buza prăpastiei, atît de dragă lui John Foster Dulles, sîngerosul 
imperialism american a nvai executat multe alte dansuri macabre. 
De fiecare dată, însă, mina popoarelor a oprit sarabanda și tamr 
tamul ei sinistru ; de fiecare dată mina popoarelor a venit în aju
torul unor state mici dovedind prin aceasta că, astăzi, colții rechi
nilor se pot rupe de-a binelea. Ultima experiență este de dată re
centă. Cu botul clămpănind în gol, monștrii marini oe întorc plini de 
furie, căutînd altă pradă. De astă dată o nimeresc și mai prost. 
China populară nu este Libanul

în vatra Asiei, un popor de 600 de milioane a răspuns strigă
tului de alarmă, punînd hotărît mina pe arme. Avertismentul lui 
sună foarte sever. 600 de milioane de oameni care au învăpat să 
prețuiască libertatea se string in aceste zile, cu pumnii încleștați, 
cu priviri mohorîte, la mormîntul unor copii de școală răpuși de 
bombele lui Cian-Kai-și, protejatul și „aliatul" militariștilor ame
ricani, ticălosul fără patrie. Vai de adăpostul lui 1 Vai de armele 
sale ucigașe, cumpărate, împrumutate sau primite în dar de la stă
pânii de peste ocean, cu instructori militari cu tot !

Poporul Chinei noi va elibera Taivanul și celelalte insule ale 
sale, fiind unicul gospodar al imensei sale case.

Poporul Chinei noi îi urmează pe comuniști. Adică pe oamenii de 
felul celor care, fără să se plingă de osteneală, au străbătut luptind 
mii de kilometri, în marele marș peste fluvii uriașe, peste zăpezile 
ve,nice ale munților Oameni care, biruind cărunți în lupta începută 
din fragedă tinerețe, s-au apucat cu entuziasm clocotitor de munca 
pașnica, propunîndu-și să-și ridice patria, într-un termen istoric ulu
itor de scurt, la nivelul și peste nivelul unor țări cu vechi tradiții 
industriale ; oameni care au condus transformarea rapidă a satului 
chinez pe parcursul dintre feudă și comuna populari.

Pe comuniști îi urmează cele 600 de milioane.
Pămintul deșteptat de ei îl păzesc ca lumina ochilor.
Steagul libertății, înălțat de ei, il vor înfige cele 600 de milioane 

peste toate păminturile Chinei.
ȘTEFAN IUREȘ

Afară cu imperialiștii americani 
din insulele chineze

Urmăresc cu atenție știrile 
care sosesc zi de zi cu privire 
la mîrșavele provocări ale State
lor Unite ale Americii și ale slu
gilor lor ciankaișiste împotriva 
harnicului popor chinez.

Cercurile agresive americane 
z’ngănesc din nou armele, sînt 
gata în nestăvilita lor dorință de 
profituri? de a aprinde din nou 
flăcările unui pustiitor măcel 
mondial.

Stăpînitorii din Wall-Street nu 
vor să înțeleagă că istoria nu 
este de partea meschinelor Ier in
terese, că fărădelegile lor împotri
va popoarelor lumii sînt total 
sortite eșecului.

Popoarele Chinei populare au 
pornit pe drumul făuririi unei 
vieți noi. Nimic nu poate sta in 
calea lor, in calea mărețului la
găr al socialismului și păcii.

Agresorii americani trebuie să 
știe că alături de poporul chinez 
sînt toate popoarele lumii care 
vor fringe orice încercări de pri
mejduire a păcii.

Taivanul este al chinezilor. 
Americanii nu au ce căuta pe 
străvechiul teritoriu al poporului 
chinez.

In zilele acestea cînd întreaga 
omenire progresistă se ridică în 
apărarea muncii pașnice, con
structive a poporului chinez îmi 
a ătur glasul meu glasului tine
retului întregii lumi cerînd să se 
pună deîndată capăt acțiunilor a- 
gresive ale S.U.A. împotriva Re
publicii Populare Chineze.

DIMA DUMITRU
Frezor la uzinele „Timpuri Noi" —

București

Adunări de protest în țara
La adunarea care a avut loc la 

oțelăria Siemens Martin a Com
binatului siderurgic din Hune
doara, prim-topitorul oțelar Traian 
Bîrlea a spus printre altele : „Prin 
acțiunile lor piraterești la hotarele 
R. P. Chineze, imperialiștii ameri
cani pun din nou tn pericol liniș
tea oamenilor iubitori de pace. Noi, 
oțelarii hunedoreni, sîntem hotă- 
rîți ca prin munca noastră să con
tribuim la întărirea țării noastre 
care, în cadrul marii familii fră

țești a țărilor socialiste, în frunte 
cu Uniunea Sovietică, este alături 
dc poporul chinez în lupta sa pen
tru independență și suveranitate 
națională".

„Taivanul și celelalte insule din 
apropierea coastelor Chinei conti
nentale în care și-au înfipt gliia- 
rele dușmanii poporului chinez 
sînt o parte integrantă a teritoriu
lui Chinei — a spus maistrul Eu-
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Pe bulevardul Maghem, lîngă T 
cinematograful Patria, s-a ri-1 
dicat, văzînd cu ochii, o nouă f 
construcție. Crește vertiginos I 
numărul locuințelor pentru oa-1 

menii muncii din Capitală. ♦

Foto: N. STELORIAN J 
♦2.........................Blocul de

uleiuri superioare 
din Teleajen lucrează 
cu întreaga capacitate
Miercuri dimineață a intrat în 

producție la Teleajen cea de-a 
doua linie de rafinare selectivă a 
uleiurilor cu furfurol de la blocul 
de uleiuri al rafinăriei nr. 3. Oda
tă cu intrarea in producție a noii 
instalații, blocul de uleiuri — cea 
mai mare și mai modernă unitate 
de producție a uleiurilor superioare 
din țară — a început să lucreze 
cu întreaga sa capacitate.

Proiectul complexului de insta
lații a blocului, precum și majori
tatea utilajelor șt agregatelor au 
fost furnizate de Uniunea Sovie
tică. Conducerea procesului teh
nologic al instalațiilor se face au
tomat. Construcțiile și montajul 
acestei mari unități au fost execu
tate în întregime de întreprinderile 
Ministerului Industriei Petrolului 
și Chimiei.

Intrarea în funcțiune cu întrea
ga capacitate a blocului de ulei 
va face ca producția de uleiuri 
superioare a țării să crească de 8 
ori față dc cca realizată în 1936.

0 sarcină urgentă, a tinerilor de la sate—

transportul îngrășămintelor
naturale la cimp

In regiunea Ploești
PLOEȘTI (De la corespon

dentul nostru) :
Practica agricolă a dovedit 

concret că folosirea gunoiului 
de grajd ca îngrășămînt natu
ral aduce serioase sporuri de 
recoltă. Un exemplu concludent 
ni-1 oferă în această privință 
secția „Baba Ana" a gospodă
riei de stat din Săhăteni, care 
anul trecut administrînd impor
tante cantități de gunoi pe 300 
de hectare a obținut o produc
ție medie la hectar de aproape 
2.100 kg. grîu. Anul acesta, tot 
aici, cu puțin înainte de a porni 
la însămînțatul griului de 
toamnă, al orzului și secarei 
masă verde, brigada complexă 
din această secție condusă de 
utemistul Traian Cioroc a 
transportat pe 520 de hectare 
aproape 7.000 tone de gunoi. 
Exemplul a fost urmat și de 
tinerii colectiviști din aceiași 
comună. Sute de tone de gu
noi au fost transportate de cei 
6 conducători de atelaje din 
gospodărie pe terenurile desti
nate însămînțărilor de toamnă, 
în frunte cu Gavrilă Ștefan, se
cretarul organizației U.T.M. 
pe gospodărie, tinerii colecti
viști au strîns peste 500 tone 
de gunoi. In regiunea Ploești,

Să pregătim temeinic
ALEGERILE

organelor conducătoare U. T. M. din școli
A început anul școlar. Pe 

porțile școlilor au pășit din 
nou mii și mii de tineri dor
nici să-și împlinească cuno
ștințele, să se pregătească 
pentru munca lor viitoare, 
cind vor păși in producție sau 
în institutele noastre de învă- 
țămint superior.

In curind. așa cum se în- 
timplă Ia fiecare început de 
an școlar, in cadrul organiza
țiilor U.T.M. din școli vor în
cepe alegerile. Utemiștii vor 
analiza activitatea lor, vor 
dezbate sarcinile ce Ie revin 
în etapa care începe și vor 
porni la muncă mai bine pre
gătiți.

în perioada ce urmeaza tre
buie deci acordată mare aten
ție pregătirilor adunărilor de 
dări de seamă și alegeri. Să 
se pornească aici de la ideea 
că utemiștii vor trebui să facă 
un profund bilanț al activi
tății desfășurate în fiecare or
ganizație de clasă, in fiecare 
organizație de bază U.T.M. a 
școlii. De asemenea, fiecare 
utemist trebuie să se gîndea-

scă serios, cu răspundere, la 
activitatea lui și a colegilor 
Iui, să vină cu curaj în fața 
adunării să-și spună părerea, 
să pună în dezbaterea colec
tivului probleme pe care le so
cotește cele mai importante, 
să propună măsuri eficace 
pentru continuul progres al 
activității de organizație.

Perioada de pregătire a a- 
dunărilor de dări de seamă și 
alegeri vor trebui să constituie 
un bun prilej de dezbatere a 
activității organizațiilor U.T.M. 
in lumina documentelor Plena
rei C.C. al P.M.R. din 9—13 
iunie a.c. și a hotărîrilor Ple
narei a IV-a a C.C. al U.T.M. 
Trăgînd învățăminte prețioase 
din aceste documente, organi
zațiile U.T.M. din școli tre
buie să desfășoare o susținută 
muncă politică pentru a dez 
volta la utemiști simțul fer
mității, al vigilenței și comba
tivității revoluționare împotri
va influențelor ideologiei bur
gheze și a purtătorilor ei, a 
manifestărilor de Împăciuito
rism, de cocoloșeală. întreaga

activitate va trebui să ducă la 
creșterea maturității politice a 
utemiștilor și elevilor, la îm
bunătățirea muncii organiza
ției U.T.M. pentru a-i mobiliza 
pe utemiști și elevi să partici
pe mai intens la aplicarea in 
viață a hotărîrilor partidului 
nostru.

La baza muncii de pregăti
re a adunărilor de alegeri a 
organelor conducătoare in or
ganizațiile U.T.M. din școli, 
trebuie să stea preocuparea ca 
fiecare utemist să fie ajutat să 
înțeleagă ’sarcinile școlare, 
sarcinile lui de membru al or
ganizației revoluționare de ti
neret. Utemiștii și elevii să 
fie activizați pentru a depune 
mai mare efort in munca de 
pregătire școlară.

De asemenea, în această pe
rioadă de pregătire a ale
gerilor fiecare utemist tre
buie atras să participe 
la activitatea pe care o

(Continuare în pag. 2-a) .!

la îndemnul organizațiilor 
U.T.M., sute de tineri țărani 
muncitori participă cu entu
ziasm la această acțiune. 
Numai în raionul Buzău 
peste 1.500 de tineri din 
comunele și satele raionului, 
din gospodăriile de stat și gos
podăriile colective, prin muncă 
voluntară au transportat și îm
prăștiat peste 8.575 tone gunoi. 
Tinerii mecanizatori și condu
cători de atelaje din gospodă
riile agricole de stat ale acestui 
raion, într-un timp relativ 
scurt au valorificat prin muncă 
voluntară peste 4.400 tone de 
gunoi, cu care au îngrășat 315 
hectare de teren, iar tinerii co
lectiviști pe 55 de hectare au 
încorporat și ei 825 tone gunoi.

Rezultate frumoase în acțiu
nea de transport și împrăștie- 
re a gunoiului pe suprafețele 
destinate însămînțărilor de 
toamnă au obținut și tinerii din 
raioanele Cricov, Pogoanele, 
Teleajen și altele. începînd de 
la 1 septembrie și pînă în pre
zent, în principalele raioane 
agricole ale regiunii au fost 
valorificate peste 30.000 tone 
gunoi de grajd. Acțiunea pa
triotică care a pornit nu de 
multă vreme pentru transpor
tarea "și valorificarea complectă 
a îngrășămintelor naturale în 
regiunea Ploești este susținută 
de nenumărați tineri.

In raionul Hîrșova
Tinerii din raionul Hîrșova 

muncesc din toate puterile 
pentru a asigura în anul vii
tor un belșug sporit de recolte.

In afara sutelor de tineri din 
raion care participă voluntar 
la acțiunile patriotice de re“ 
dare de noi terenuri circuitului 
agricol, tinerii din organizațiile 
U.T.M sătești din raionul Hvr- 
șova muncesc cu însuflețire la 
arat, la semănat. în acțiunile 
de selecționare a semințelor ca 
și la acțiunea de transportare 
la cîmp a gunoiului de țtraid.

Acțiunea de transportare a 
îngrășămintelor naturale pe 
cîmp se bucură în raionul Tlîr- 
șova de o atenție deosebită din 
partea comitetului rutonal 
U.T.M. și a organizațiilor de 
bază U.T.M. care concretizea
ză astfel lupta lor pentru a 
face mai fertil pămîntul raio
nului. Pînă acum au fost 
transportate și împrăștiate pe 
cîmp peste 2.700 tone îngrășă
minte naturale. Acestea se a- 
daugă la cele 26.500 tone gu
noi de grajd care au fost cărate 
și împrăștiate pe cîmp de tinerii 
din raionul Hîrșova în campa
nia agricolă de primăvară.

Acum, în campania de toam
nei, în fruntea acestei acțiuni se 
află tinerii de la G.AJS. Stupi
na care au transportat pe cîmp 
1.500 de tone gunoi de grajd, 
tinerii de la G.A.C. Făgărașu și 
Tichirești.

In regiunea Oradea
Și în anul acesta sectorul 

socialist din agricultură al re
giunii Oradea a reușit să ob
țină producții de cereale la 
hectar mult sporite față de ță
ranii muncitori întovărășiți și 
individuali. Colectiviștii din 
Salontaj Sîntana, Borș, Vaica

(Continuare în pag. 111-a)

Activitate 
rodnică

= Strungarul Țigănuș Niculaie, g 
Ș utemist, de la Uzinele „Steaua s— ■ gg
J Roșie" din 'Capitală primește g 
ș o nouă comandă de la mai- ș 
g strul secției, V'asile Tomescu g 
ă fl
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiii^

închinată festivalului raional
împodobit sărbătorește, cu ghir

lande de flori, cu stegulețe multi
colore și lozinci, orașul Tecuci a 
găzuduit participanții la cel de al 
II-lea Festival raional al tineretu
lui. Luînd cuointul la deschiderea 
festivalului, tovarășul Hagiu Gh„ 
primul secretar al comitetului raio
nal U.T.M. a făcut o scurtă tre
cere în revistă a principalelor rea
lizări i bținute de tineri în cinstea 
celui de al II-lea Festival raional al 
tineretului. Astfel, rezultate remar
cabile au obținut tinerii de la 
Fabrica de spirt Ghidigeni care 
în cinstea festivalului au realizat 
economii în valoare de peste 
520.000 lei, tinerii de la centrul me
canic Tecuci care au depășit pla
nul la fabricarea pieselor de 
schimb pentru mașinile agricole, 
cu sută la sută, iar la recondiționa- 
rea pieselor cu 50 la sută.

întreaga activitate de pregătire 
a festivalului a mobilizat tineretul 
din raionul Tecuci la numeroase 
acțiuni patriotice^ Pentru refacerea

patrimoniului silvic, tineretul din 
raion a efectuat diferite lucrări, 
obținînd economii de 26.500 lei; 
realizind astfel sarcinile de plan 
stabilite pe primul semestru al 
acestui an. In acțiunea de îm
pădurire s-au evidențiat orga
nizațiile U.T.M. din comunele 
Garcea, Poiana, Năstești, Negri- 
Iești, Țepu și altele. De ase
menea merită evidențiat faptul că 
tinerii din raion au curățat pînă 
în prezent o suprafață de 1500 
hectare izlaz, realizind in felul a- 
cesta economii de peste 81.000 lei, 
evidențiindu-se organizațiile din 
comuna Cudalbi, Barcea, Ghidi
geni și altele. In campania de vară 
utemiștii și pionierii au strîns spice 
rezultînd cantitatea de peste 5000 
kg. boabe. De asemenea pionierii 
au strîns o cantitate de peste 600 
kg. plante medicinale. Cuvinte do 
laudă trebuie spuse și despre con
tribuția adusă de tineret la însi- 
lozarea unei cantități de 1.400 
tone furaje. In această muncă s-au 
evidențiat tinerii din G.A.S. Țigă
nești care au însilozat prin muncă 
voluntară peste 200 tone, G.A.S. 
Ghidigeni 100 tone.

Pînă în prezent, valoarea mun
cilor patriotice efectuate de tine-t 
ret se ridică la peste 700.000 lei.

Dar munca de pregătire a 
celui de al II-lea festival ra
ional al tineretului a dus și 
la o serioasă creștere a activității 
cultural-artistice de masă. Astfel, 
în această perioadă au fost activi-* 
zate un număr de 49 formații co
rale, 57 echipe de dansuri, 18 bri
găzi de agitație, 55 echipe de tea
tru, 101 soliști vocali și 24 instru-, 
mentiști.

Acum, după ce sărbătoarea ti
neretului din raionul Tecuci a 
luat sfîrșit, se poate spune că ea 
a fost o strălucită manifestare a 
dragostei și hotărîrii tineretului de 
a lupta cu tot entuziasmul, capa
citatea și puterea sa pentru înflo
rirea vieții noi, frumoase, pe care 
ne-a creat-o partidul.

In fotografie: un aspect de lă 
festivalul tineretului din Tecuci.

Foto text : V. CHIRCEV
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activității organizației U.T.M. 
respective, a utemiștilor. Tre
buie accentuat. îndeosebi pe 
conținutul acestei activități, a- 
naiizat modul în care organi
zația U.T.M. din școală a reu
șit să imprime fiecărei acțiuni 
un profund conținut de idei, 
dacă munca politică-educativă, 
activitatea cuitural-artistică și 
sportivă și munca de organi
zație în genera! s-a ridicat la 
nivelul cerințelor.

Spiritul combativ, împotriva 
lipsurilor, trebuie promovat 
începînd cu darea de seamă. 
Utemiștilor trebuie să le fie 
clar că a trece cu ușurință 
peste neajunsuri înseamnă în
curajarea lor, că a ajuta un 
coleg nu înseamnă a-i acoperi 
lipsurile, ci. dimpotrivă a Ie 
dezvălui, a-I ajuta să și ie în
drepte.

Utemiștii vor propune și vor 
alege apoi pe acei cărora le vor

desfășoară școala și organiza 
țiile U.T.M. pentru traducerea 
în Viață a hotăririlor partidu
lui și guvernului cu privire 
la îmbunătățirea învățămîntu
iui de cultură generală, a sar
cinilor pe care partidul ie-a 
încredințat organizației U.T.M. 
de a face educație comunistă 
elevilor. Atenția principală 
trebuie să fie îndreptată spre 
lichidarea lipsurilor care mai 
dăinuie în domeniul muncii 
politico-educative, în activita
tea cuitural-artistică și sporti
vă, pentru combaterea indisci
plinei în rîndul unor elevi, a 
atitudinii lipsite de grijă pen
tru bunul obștesc.

Anul acesta se vor organi
za, în cadrul învățămîntuiui 
politic U.T.M., cercuri politice 
„Să ne cunoaștem patria". 
Trebuie să li se arate utemiș- _..o__ r_. r__
tilor și elevilor însemnătatea încredința sarcina să îndru

me activitatea organizațiilor 
U.T.M. de clasă, organizațiilor 
de bază U.T.M. din școli. Ei 
trebuie să chibzuiască bine la 
aceste propuneri pe care le vor 
face. în birourile și comitetele 
U.T.M., trebuie aleși cei mai 
buni utemiști fruntași la învă
țătură, fii de muncitori și ță
rani muncitori, cu dragoste de 
muncă, cu experiență în acti
vitatea de organizație, pregă
tiți politicește, combativi, cu 
un înalt simț al răspunderii.

Comitetele regionale, raiona
le și orășenești U.T M. vor 
trebui să se ocupe serios, în 
perioada care urmează, de in
struirea birourilor U.T.M. și a 
__ ;; " din școli 
cu problemele privind pregăti
rea și desfășurarea alegerilor 
organelor conducătoare U.T.M. 
Vor trebui să le îndrume să 
formeze, pe lingă fiecare birou 
și comitet U.T.M. un colectiv 
de muncă care să sprijine 
efectiv acțiunea de pregătire a 
alegerilor.

Să depunem toate străduin
țele pentru ca, sub îndruma
rea organizațiilor de partid, la 
sfîrșitul acestei perioade de 
pregătire și desfășurare a ale
gerilor organelor conducătoare 
U.T.M., organizațiile U.T M. 
din școli, utemiștii să fie mai 
căliți politicește, răspunderea 
lor pentru rezolvarea sarcini
lor care stau în fața lor, să 
crească, fiecare utemist și elev 
să pornească în noul an șco
lar cu forțe sporite.

acestor forme de studiu politic 
(I organizat, necesitatea ca pre- 
(• gătirea lor să crească, de a 

Urmări cu interes conferin
țele, lucrările care-i pot ajuta 
să-și ridice nivelul lor politic 
și ideologic.

în această perioadă se săr
bătorește aniversarea a zece 
ani de la aplicarea în viață a 

d reformei învățământului. Vor 
trebui organizate acțiuni care 
să le priiejuiască elevilor po
sibilitatea să cunoască reali
zările regimului nostru în do
meniul învățămîntuiui, să cu
noască trecutul școlii noastre, 
să poată face comparație intre 
condițiile pe care le aii ei as- 

1* tăzi în școală și condițiile 
care le-au avut părinții lor 
trecut.

d Numai o muncă politică 
<’ conținut, susținută, cu obkcti- 
<* ve precise, pe care organiza- 
<* țiile U.T.M. trebuie s-o desfă- 
<* șoare în perioada pregătirii a- 
<* legerilor, va duce la organiza

rea unor adunări generale de 
< alegeri combative, în care să 
d se poată lua măsurile cele mai 

corespunzătoare pentru conti
nua ridicare a nivelului acti- 

I1 vității organizațiilor U.T.M. 
I din școli.

) Știut este că baza discuții- 
i lor în adunările generale de 

A alegeri o constituie darea de 
seamă. Tocmai de aceea, pa- 

p ralel cu pregătirile care se fac, 
■I birourile U.T.M. și comitetele 

U.T.M. trebuie să lucreze cu 
seriozitate la întocmirea ace- 

ă stor dări 
I rile de 
a conțină o profundă analiză a

Pe comitetelor U.T.M. 
în

de

de seamă. Dă- 
seamă trebuie să

din Buzău

de la

mare 
unori redare

degradate agricul-

medie „M. 
neretul din

Eminescu". Ti- 
oraș se pregă

tește acum pentru o 
a

sul, aproape general, al ele
velor și elevilor de la Școala

anului 1955, 9-a în-

Prima oră de laborator din acest an școlar. (Elevi din clasa X-a a Școlii medii nr. 2 din Capitală)

Educația elevilor în spiritul 
patriotismului socialist și al 
internaționalismului proletar 
constituie una din sarcinile 
cele mai de seamă ale organi
zațiilor U. T. M. din școli.

Comitetul organizației U.T.M. 
la Școala medie „Mi- 

il Eminescu" din Buzău 
s-a aplecat cu luare aminte 
asupra acestei importante în
datoriri. El a luat ca punct 
de reper al acțiunilor viitoa
re îndreptate spre eduțarea e- 
levilor în spiritul patriotismu
lui experiența din perioada a- 
tiului școlar trecut și din pe
rioada vacanței de vară, su- 
punînd-o analizei. dezbă- 
tînd-o.

Activitatea trecută a fost 
bogată în acțiuni menite să 
ajute elevilor să aprofundeze 
cunoașterea patriei. S-au orga
nizat în această privință nume
roase vizite și excursii. Cerce
tarea orașului a ocupat — și 
va ocupa și în viitor — primul 
loc. Întreprinderile industriale 
din oraș, instituțiile de cultură, 
muzeul, au fost vizitate în 
repetate rînduri. Există în a- 
ceastă privință și roade pal
pabile : o mulțime de în
semnări monografice alcă-

prinde deocamdată o colecție 
de monezi și alte cîteva obiec
te de valoare. La o cercetare 
mai atentă a tematicei însem
nărilor monografice, iată că 
iese totuși la iveală o oareca
re unilateralitate în, munca de 
cunoaștere a ținutului natal: 
consemnează mai ales trecu
tul. Aceasta n-a scăpat din ve
dere comitetul U. T. M.; el 
va orienta viitoarele acțiuni 
îndeosebi spre cunoașterea a 
ceea ce s-a realizat în anii pu
terii populare în orașul și in 
regiunea natală.

Activitatea îndreptată de că
tre comitetul U.T.M. spre cu
noașterea patriei, a realizări
lor regimului nostru, nu se va 
mărgini doar ia excursii și 
vizite, la acțiuni de cercetare 
a ținutului natal. Tot experien
ța trecută a dovedit că 

. acestui scop îi poate servi o 
mare varietate de acțiuni. 
S-au organizat cîteva confe
rințe : una dintre ele, organi
zată în Luna culturii, a pre
zentat utemiștilor și celorlalți 
elevi din școală, puternicul a- 
vînt al culturii noastre în anii 
puterii populare; alta, prilejui
tă de a 10-a aniversare a re
publicii, a constituit un lumi-

tre. Participarea, în două rîn
duri, la concursul „Drumeții 
veseli" a țintit de asemenea 
același țel: dezvoltarea dra
gostei de patrie. Astfel, con
cursul „Balada populară" le-a 
deschis posibilitatea de a se 
apropia — pe calea cercetării
iiiiiiiiiiHiiiiliiHiiiililliiiiiiiiiliiiiiiiilliiw

— Din experiența 
organizației de bază

U. T. M. a Școlii 
medii „M. Eminescu"

iiiiHiiiiiiiiiiiiiiiuiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
— de tezaurul, nesecat al fol
clorului nostrțr; iar concursul 
„Invenții și inventatori" i-a pus 
în fața realizărilor însemnate 
ale științei și tehnicii romî- 
nești, a muncii înflăcărate, de 
pionierat a unor remarcabili 
înaintași cum a fost Vuia, 
le-a oferit posibilitatea de 
a cunoaște activitatea ino
vatoare din întreprinderile 
propriului lor oraș.

acordă acum, de asemenea, o 
deosebită importanță cultivării 
respectului pentru tradițiile 
luptei revoluționare a poporu
lui nostru. Și în activitatea 
trecută s-a urmărit aceasta: 
un bătrîn muncitor de la 
C.F.R., participant la grevele 
din 1933 de la Grivița a 
fost oaspetele organizației 
U.T.M. ; în vizitele la între
prinderea metalurgică sau la 
atelierele C.F.R. elevele au a- 
vut, nu odată prilejul de a sta 
de vorbă cu muncitori frun
tași, cu comuniști. In această 
privință trebuie făcut încă 
mult mai mult. Iată, nu
mai un scurt sondaj a arătat 
că și printre elevele din co
mitetul U. T. M. sînt unele 
care nu cunosc viața nici u- 
nuia dintre uteciștii eroi. Co
mitetul se va îngriji de a- 
ceea de amenajarea unui 
„Colț U.T.C." și de alcătui
rea unui jurnal al vieții ute- 
ciștilor căzuți în lupta pentru 
libertatea și fericirea patriei, 
dar mai ales va iniția o lar
gă acțiune ca fiecare elevă 
și fiecare elev să le cunoască 
viața, lupta, să le cinsteas
că memoria. Se va organiza 
de asemenea o excursie la 
București, pentru vizitarea 
Muzeului de istorie a partidu-

prevăzut comitetul U.T.M. ori- & 
entarea spre prezent, spre lupta '•* 
de azi: se va urmări în cursul & 
vizitelor și întîlnirilor cu acti- 8 
viști și membri de partid să £ 
se afle mai mult despre lupta 
dîrză și înflăcărată de azi a / 
comuniștilor, despre cuceririle Z 
poporului nostru pe drumul Jț 
construirii socialismului.

Tot din experiența trecută a 
învățat comitetul U.T.M.. de 
la Școala medie „M. Emines
cu" un mare și de netăgăduit 
adevăr: acela că patriotismul 
își găsește expresia în fapte. 
Iar un teren deosebit de rod
nic pe care elevii își pot ma
nifesta activ, prin fapte, senti
mentul de dragoste față de pa
trie e fără îndoială activita
tea de folos obștesc. Acțiuni 
ca acelea de ajutorare a 
G.A.S.-urilor la strînsul re
coltelor sau de înfrumusețare 
a orașului, au stîrnit intere-

acțiune de 
terenuri < „ v
turii. Vor participa negreșit 
și utemiștii de la Școala me
die ,,M. Eminescu". Există 
de asemenea în intenția lor să 
ajute și în munca de cultura
lizare la sate, deplasînd acolo, 
din cînd în cînd, formații ar
tistice.

Acestea sînt doar cîteva din 
problemele pe care comitetul 
organizației U.T.M. de la Școala 
medie „M. Eminescu" din Bu
zău le pune la baza activității 
sale viitoare pentru adîncirea 
educației patriotice în rîndul 
elevilor.

Asa s-a născut 
echipa de teatru 

a ciasei
tn toamna

ființat în clasa noastră, din iniția
tiva organizației U.T.M., o modestă 
echipă de teatru. Pornisem la în
ceput cu pretenții mici, dar cu en
tuziasm mare. Elevii clasei se sim
țeau cu toții antrenați în pregăti
rea spectacolului, chiar dacă n-a
veau un rol anume în piesă. „Ar
tiștii" își împărțeau timpul între 
învățătură și repetiții. Pregătirile 
le conducea diriginta clasei. Paralel 
repetam dansurile pentru piesă. La 
sfîrșitul anului școlar am prezentat 
primul spectacol. Muncisem un an 
de zile, dar nu ne părea rău, publi
cul ne-a răsplătit cu aplauze, iar 
noi eram mulțumiți că ne umplu- 
sem timpul liber cu o activitate 
utilă. Debutul nostru era promiță
tor, deși, e drept, el a fost făcut 
nu într-o sală de teatru, ci pe o 
scenă improvizată^ în sala de gim
nastică.

După un an, părinții și fabrica 
„Temelia" 
ne-au făcut 
ruit o scenă
Sarcinile noastre creșteau, deci, tre
buia să le îndreptățim încrederea, 
să pregătim spectacole de o ținută 
mai înaltă. Am început să pregă
tim o baladă și o piesă 
mare —— „Băieții din strada 
(de Molnar Ferenc). Iar la 
șitul anului școlar trecut, 
noastră a prezentat primul 
spectacol în sala 1 eatrulul de stat 
din localitate.

Nici n-am simțit cum a crescut 
prestigiul clasei noastre în școală. 
Acum însă știm, elevii clasei sînt 
mîndri și vor să-și mențină pe mai 
departe acest prestigiu. Cred că 
organizație U.T.M. din școală ar 
putea generaliza experiența noastra 
și în fiecare clasă să organizeze 
o brigadă arti
stică. Elevii vor 
fi astfel antre
nați să-și folo
sească timpul in- 

iro activitate 
interesantă din 
care pot învăța 
multe lucruri 
folositoare.

FORSTER 
BALAZS 

elev la Școala 
medie nr. 4 din
Orașul Stalin

In cinstea 
aniversării 
reformei 

învățămîntuiui

care ne patronează 
o bucurie : ne-au dă- 

nouă demontabilă.
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Reproș..

— Poftim! în fiecare zi întîrzii la făcutul lecțiilor! E posibil tată ? Afară de 
mine nimeni nu simte în casa asta c-a-nceput școala...

Desen de N. CLAUDIU

e m e distractive
mai 

Pal“ 
sfîr- 
clasa 

său

Cum e posibil ?
Cercul exploratorilor 

discuta ieri o comu
nicare deosebit de im
portantă. Sandu, unul 
din membrii activi, a- 
nuTipase că, fără a părăsi 
suprafața pămîntului, se 
poate apropia de centrul 
pământului. întrebat 
cum poate realiza acest 
lucru, Sandu a răspuns : 
Urcîndtt-mă
Mont Blanc, din Alpi.

Răspunsul 
nedumerire in rlndurile

pe virful

a stir nit

membrilor clubului, 
oare posibil 'așa ceva ?

Cît e ora?

E

o 
pendulă foarte intere
santă. întrebat de Un co
leg care-l vizitase ! „Cît 
este ora?**, Tudor a răs
puns :

— Pefidula mea mer
ge foarte bine. Totuși de 
ia ultima reparație dă 
indicații false și bate o- 
rele greșit. De pildă 
cînd pendula arată ora 
11 și 16 minute și bate

Tudor are acasă 
pendulă foarte

de cinci ori, înseamnă 
că e ora 24. Acum, după 
această explicație, cînd 
pendula arată ora 8 și 
49 minute, poți, să afli 
de cile ori va bate pen
dula și cît este în reali
tate ora ?

După această explica
ție colegul lui Tudor a- 
jlă cu 
exactă.
flați și

Care este 
adevărul?

Radu are obiceiul 
să-și păcălească priete-

ușurință ora 
încercați să a- 
dum ne avo as t ră.

mii. Ieri îi anunță că bi
letele luate pentru me
ciul de fotbal le-a pus 
într-o carte și nu le mai 
găsește. Toți prietenii 
săi erau m panică. Unde 
sînt biletele ? Zîmbind 
șiret, Radu, după cîteva 
ore, ii anunță că, în sfîr- 
șit, le-a găsit : erau în 
cartea de geometrie, în
tre paginile 53 și 54.

Sandu, după o clipă 
de gîndire îi răspunse :

— E o minciună 1 Lu
crul acesta nu e posibil!

Care este adevărul ?
A. BĂLTĂREȚII

In aceste zile, cînd tineretul 
studios din întreaga țară sărbăto
rește 10 ani de la punerea în a- 
plicare a legii pentru reforma în
vățămîntuiui, elevii din regiunea 
și Orașul Stalin desfășoară o ac
tivitate însuflețită ; este vorba de 
acțiunile pe care Ie întreprind ei 
în cinstea acestei aniversări.

Elevii din majoritatea școlilor 
medii din regiunea și din Orașul 
Stalin participă la organizarea ex
pozițiilor pe oraș și a expozițiilor 
din fiecare școală, care vor eviden
ția conținutul nou al învățămîn- 
tului și realizările obținute în cei 
zece ani prin grija partidului și 
statului nostru. In acest scop, ele
vii au confecționat diverse mate
riale didactice, au întocmit albume cu fotografii, ilustrînd realiză
rile din viața școlii lor în anii care au trecut de la înfăptuirea re
formei învățămîntuiui. La Școala medie nr. 4 cu limba de predare 
maghiară din Orașul Stalin, elevii claselor a IX-a, a X-a și a Xl-a 
au întocmit un frumos album eu fotografii, care oglindește realiză
rile școlii lor atît pe linie culturală, științifică, cît și pe linia poli- 
tehnizării.

Unele școli, cum ar fi, de pildă, Școala medie nr. 4 și Școala me
die nr. 5 din Orașul Stalin, au întocmit anuare școlare, iar altele 
lucrează la întocmirea lor. Gazetele festive vorbesc de munca ele
vilor și a profesorilor în școala de tip nou — creație a regimului 
democrat-popular. Tot pe linia realizărilor e demnă de menționat 
acțiunea elevilor claselor a X-a și a Xl-a B și C de la Școala medie 
nr. 4 din Orașul Stalin, care în ziua de 20 septembrie vor termina 
terenul sportiv construit de ei prin muncă voluntară în cinstea ace
stei aniversări.

Se mai proiectează și alte acțiuni. De pildă, în luna aniversării 
reformei, din inițiativa organizației U.T.M. se vor organiza vizite 
între unitățile școlare cu prilejul cărora se vor realiza schimburi de 
experiență pe teme ca i întreținerea bunurilor din școală, organiza
rea laboratoarelor, muzeelor, atelierelor, munca pe loturile școlare și 
experimentale care vor fi urmate de manifestări artistice date de 
devi. D p<

Am văzut de foarte multe ori elevi care 
nu erau în stare să dea răspunsuri satisfăcă
toare la lecție, plingîndu-se totuși că ei au 
învățat. Adesea, elevii merg chiar mai de
parte, afirmând că profesorii îi nedreptățesc, 
și că nu vor să țină seama de osteneala lor. 
Mai mult : unii părinți întăresc afirmațiile 
copiilor lor și sînt revoltați că profesorii nu 
vor să ia în considerație spusele acestora.

în fo-arte multe cazuri unii elevi încearcă 
să găsească o motivare a riepregătirii lor și 
în loc să fie sinceri și să spună adevărul, 
găsesc această scuză : eu am învățat mult, 
dar nu-mi explic de ce nu-mi amintesc acum. 
Sînt însă și cazuri frecvente cînd elevii in
tr-adevăr citesc mult, uneori pină la exte
nuare, însă nu pot reda ceea ce au învățat — 
fie că nu-și mai amintesc ideile principale, 
fie că răspund haotic și încomplect.

Cum se explică faptul că unii elevi citesc 
mult și, cu toate acestea, nu sînt in măsură 
să răspundă satisfăcător ? Explicații sînt mai 
multe. De pildă, unii elevi desconsideră im
portanta explicațiilor date de profesor în 
clasă. Ei cred că, de îndată ce au un manual, 
se pot dispensa de ajutorul profesorului. Nu
mai așa se explică de ce vezi uneori elevi 
care stau de vorbă în timp ce se explică lec
ția nouă sau se distrează cu altceva : fac 
lectură, desenează, scriu ' bilețele, se uită pe 
fereastră, sau pe pereți, se gîndesc la orice 
numai la lecție nu. Fără îndoială că elevii 
care n-au urmărit cu atenție și tot timpul 
explicațiile profesorului, vor avea mult mai 
mult de muncit acasă.

Sînt și elevi care urmăresc explicațiile date 
de profesor dar se încred prea mult în fide
litatea memoriei lor și, în loc să noteze pe 
maculator ideile principale, ascultă totul pa
sivi. Desieur că atitudinea aceasta este mult 
mai comodă. însă munca acasă a elevilor din 
categoria aceasta este mult mai grea decît a 
celor care își iau notițe cu grijă.

Se pune însă întrebarea : cum se explică 
faptul că mulți elevi iau notițe tot timpul cil 
se explică lecția cu o viteză uimitoare și 
totuși, cînd este vorba să pregătească lecția 
acasă muncesc tot atît cît cei care n-au luat 
notițe ? Explicația este simplă. Notițele nu se 
iau de dragul de a dovedi că poți să scrii 
repede, ci pentru a consemna pe loc ideile

maii importante pe care se axează lecția res
pectivă. Aceste idei, odată notate, vor ajuta 
mult la reconstituirea lecției cu ajutorul ma
nualului și la repetarea ei, după ce a fost 
pe deplin însușită acasă. De aceea, consider 
că a lua notițe nu este un lucru prea simplu. 
Trebuie să notezi doar ideile principale ale 
materialului expus, asupra cărora profesorul 
se oprește mai mult, insistă. Chestiunile de 
amănunt îți vor veni după aceea numaidecît 
in minte citind notițele.

Nimic nu poate să fie mai dăunător decît 
notarea cuvîni cu cuvînt a explicațiilor pro-

Cred însă că orice măsură luată de școală 
nu va da rezultate atîta vreme cît elevii nu 
vor ști cum șă-și organizeze timpul de muncă 
acasă în jumătatea de zi destinată studiului 
individual și mai ales cît timp ei nu vor ști 
cum se face studiul individual.

Buna însușire a materiei nu este condițîo- 
timp 
lucru 
mult, 
chiar 

lucru.

nală numai de sacrificarea întregului 
liber studiului. A sta mult la masa de 
nu însemnează totdeauna și a învăța 
Este greșită mentalitatea unor elevi și 
a unor părinți oare mai cred încă acest

C u m s a învățam

Hotăritor e ce înțelegi 
din cele citite
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fesorului. Cînd elevul notează tot ce spune 
profesorul, nu face altceva decît să-și consume 
inutil energia.

Fiindcă lecția, predată de profesor are o 
mare importanță în pregătirea elevilor, consi
der că este absolut necesar ca aceștia să nu 
plece niciodată din clasă înainte de a-și fi 
clarificat toate problemele legate de lecția 
respectivă. A ruga pe profesor să dea unele 
lămuriri suplimentare nu este o rușine. Este 
mult mai rușinos să afirmi dintr-un fel de 
timiditate sau dintr-o inexplicabilă, lașitate, 
că ai înțeles o lecție cînd în realitate n-ai 
înțeles-o, decît să cauți să-ți clarifici toate pro
blemele ridicate de lecția predată. Fără în
doială că trebuie combătută tendința unor 
elevi de a cere, cu rost sau fără rost, lămuriri 
suplimentare, numai pentru a dovedi că sînt 
foarte preocupați de însușirea lec ției.

în (
cum se studiază și cînd

Succesul
de felul ........._ _ __
diază. Creierul are nevoie și el de odihnă, 
de 'aceea elevul care își formează obiceiul de 
a-și programa zilnic un anumit număr de ore 
pentru studiu în funcție de orarul școlii, re- 
zervindu-și insă timpul necesar pentru odihnă, 
pentru masă, pentru activitățile obștești și 
pentru joc sau pentru plimbare, va fi sigur 
că pregătirea lui va fi temeinică.

Un elev care se apucă de învățat imediat 
ce s-\a înapoiat de la școală, irosește un timp 
prețios fără prea mare folos. Tot fără profit 
muncește și elevul care își petrece o bună 
parte din noapte la masa de lucru. Mic este 
și randamentul elevului care nu se ridică ore 
întregi de la masă, socotind că prin aceasta 
realizează maximum. Dimpotrivă, elevul care 
se deprinde să lucreze, ca și la școală, cinci-

domeniul învățăturii este asigurat 
‘ ! se stu- 

nevoie și el de odihnă,

zeci de minute, apoi face o pauză de zece « 
minute, fără să lucreze mai mult de ț ore j 
pe zi acasă, va fi fără îndoială printre frun- Z 
tașii clasei. Singura condiție este însă ca în 4 
aceste ore să lucreze intens și cu atenție con- ▼ 
centrată și, mai ales, să nu se abată niciodată X 
de la un program strict de muncă, bine chib- 3 
suit și respectat cu precizie matematică. 4

Nu numai organizarea muncii acasă asigură X 
buna pregătire a lecțiilor, ci și felul în care 4 
înțelege fiecare elev să învețe. Este greu de J 
dat rețete în această direcție, deoarece stu- X 
diul individual se desfășoară de la o zi la 4 
alta în mod deosebit, in funcție de materiile ▼ 
de studiu pentru care se pregătește elevul. X 
Totuși cîteva sugestii sînt utile. Am observat X 
că cei mai mulți elevi își încep pregătireu ♦ 
lecțiilor pentru ziua următoare cu scrierea te- Y 
melor. Nimic nu poate fi mai contraindicat și X 
mai nepedagogic decît acest fel de a munci. ♦ 
Temele date de profesori pentru acasă au ca X 
scop consolidarea cunoștințelor și formarea 
deprinderilor. Cum se pot forma deprinderile X 
sau consolida cunoștințele înainte de a se fi ♦ 
reîmprospătat, cu ajutorul manualului, lec- 
țiile predate în clasă ? De aceea, elevul care X 
vrea să se pregătească bine în minimum de ♦ 
timp, trebuie mai î-ntîi să-și învețe lecția și T 
apoi, ca o aplicație la cele învățate, să ex»- X 
cute temele date. ♦

O altă greșeala pe care o fac elevii este și X
aceea de a citi lecția din manual, fără a se X
folosi de notițele luate la orele de curs, sau ♦
de a învăța numai după notițe. Amindouă Y
procedeele sînt greșite și nu dau rezultatele X 
dorite. Un studiu individual bun se face cu ♦ 
maculatorul în față și cu creiomd in mină X 
Lecția se studiază concomitent după manual X 
și după caietul de notițe, complectîndu-se în- ♦ 
semnările luate la orele de curs cu unele date Y 
scoase din manual. X

Audierea cu atenție a lecțiilor, luarea ra- ♦ 
țională a notițelor, organizarea timpului de Y 
pregătire a lecțiilor și a studiului individual. Z 
sînt numai cîteva 
dări care se pot 
anului școlar.

din numeroasele recoman- 
face elevilor la începutul

Prof.
Șceala medie
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LA CAPATCJL
MARII ÎNTRECERE

Concursul care s-a desfășurat 
de-a lungul a zece zile „pline", 
în care, simultan, candidau 
tineri violoniști și pianiști, 
dincolo de un ritm vertiginos, a 
avut un nivel remarcabil, nivel 
care s-a manifestat din plin ca o 
încununare la concertul festiv de 
marți seara.

Din capul locului trebuie spus 
că a deschide seria concursurilor 
de pian din București cu un pro
gram obligatoriu extrem de greu
— departe de a alunga candida
te, i-a atras : era evident că era 
vorba de un concurs serios, de 
mare însemnătate. Și aceste ca
lități erau subliniate de prezența

”5 in juriu a unor eminenți muzicieni 
din țară și de peste hotare. Pro- 

“ bele prin care treceau candidații 
erau atotcuprinzătoare: trebuia 
să poți să cînți muzică în orice 
stil — de la Bach la Enescu și la 
alți contemporani și la orice nivel 
de exigență tehnică. Un concurs 
purtînd numele lui George Enescu
— artist multilateral, se cerea 
însă extrem de exigent și multila
teral în această privință. Și 
ceastă exigență s-a dovedit a 
o garanție a înaltului nivel 
artă al concursului. Au reușit 
deplin acei concurenți care s-au 
dovedit a putea aborda toate sti
lurile, cu o perfectă stăpînire teh
nică și profundă muzicalitate. Li 
Min-cian, de pildă, acea extraor
dinară revelație a concursului, a 
cucerit din capul locului prin in
teriorizarea profundă și extrem de 
sensibilă cu care a cîntat muzică 
de Bach. Apoi a abordat o sonată 
tîrzie de Beethoven și iarăși a- 
ceeași simțire lăuntrică excepțio
nală te-a izbit prin rigurozitatea 
interpretării și, în același timp, 
prin spontaneitate și adîncime. Se 
vedea olar că Li Min-cian poartă 
în el ceva din geniul filozofic mi
lenar al poporului chinez. Dar 
muzica lui Enescu ? Se poate 
presupune că Li a ascultat discuri 
edificatoare cu mari tălmăciri ale 
muzicii lui Bach sau Beethoven, 
dar în cazul acesta Li a pătruns 
singur, cu acel talent minunat 
care-i e propriu, 
de subtil al 
nescu și l-a 
măiestrit. A 
Li avea în
Liszt, Paul Constantinescu, Enes
cu și Liu Țiuan. Tot dramatismul 
faustian al sonatei de Liszt, cu 
adîncul său element filozofic trăia 
sub degetele lui Li. In această 
șlefuire regăsești minuțiozitatea 
și perfecțiunea artiștilor populari 
chinezi creatori de încrustații în 
fildeș, sculpturi în lemn, tablouri 
în relief din plută. Și, în sfîrșit, 
în ultima etapj, Lia cîntat splen
did Rapsodia de Rahmaainov pe 
o temă de Paganihi pe care a re
petat-o cu brio și în concertul 
laureaților concursului. Arta -lui 
Li Min-cian, artă a unui mare 
talent muzical — stă mărturie a 
uriașei rezerve de talente, în tre
cut ținute sub obroc, a poporului 
chinez și a condițiilor create în 
zilele noastre înfloririi acestor 
talente în China populară.

La un nivel foarte înalt s-au 
prezentat și Mihail Voskresenski, 
Michele Boegner și Dmitri Paper- 
no. Talente remarcabile, ei ne-au 
desfătat în cursul celor trei etape 
și ne-au creat certitudinea că în

fața lor stau drumurile deschise 
ale unei arte majore.

Dar Alexandrina Zorleanu — 
pianistă romînă care se află pe 
lista celor distinși la acest prim 
concurs internațional? Seriozita
tea pregătirii ei, a „școlii" ei, 
munca asiduă, extrema conștiin
ciozitate au făcut-o să răzbească 
pînă în finală unde ne-a dat o 
frumoasă tălmăcire a concediului 
de pian de Grieg.

La vioară trei candidați romîni 
s-au așezat pe primele locuri. Ște
fan Ruha (pr. I.), Varujan Cozi
ghian (pr. II), Daniil Podlovski 
(pr. 111) sînt numele celor care 
au reprezentat cu cinste școala

a-
fi 

de 
Pe

talent 
specificul atît 

Suitei a Il-a de E- 
redat într-un chip 

urmat etapa a Il-a. 
program muzică de

tscu

fabricarea cau
ciucului sintetic. In fotografia nr. 2, un grup de constructori mon
tează o coloană înaltă de 27 metri în greutate de 48 tone, pentru 
instalație de absorbție și fracționare.

| Cînd nu se fine seama
de realitate

în lumina înaltelor merite ale ce
lorlalți candidați. Solomon Snit
kovski care a obținut și el premiul 
1. dispune de un sunet frumos, 
cald. învăluitor și de o tehnică ce 
nu cunoaște greutăți. „Trilul dia
volului" de Tartini a fost interpre
tat excelent la concertul final al 
concursului, cu o tehnică într-a- 
devăr uimitoare și o sensibilitate 
extrem de ascuțită, și ne-a dat o 
„probă" a înaltelor sale calități de 
virtuoz-muzician. Foarte 
Evghenii Smirnov a vădit și 
precoce calități 
care-1 anunță a 
strălucit. Ralph 
noscut publicului 
susținută activitate de concerte, 
instrumentist pe care-1 credeam la 
început bun în special în recita
luri sau muzică de cameră, s-a 
dovedit în Concertul de Ceaicov- 
ski a fi un remarcabil solist pentru 
lucrări simfonice, vădind o muzi
calitate și o cultură remarcabile. 
Ralph Holmes, acompaniat la 
pian de Radu Negreanu a inter
pretat la concertul festiv Sonata 
de Enescu într-un mod remarcabil. 
Să n-o uităm nici pe Lilia Beretti, 
violonistă franceză cu meritorii rea
lizări și cu o personalitate certă, 
dacă nu încă pe deplin cristalizată, 
și să nu-i uităm pe Serge Blanc și 
Pierre Vozlinski, interpreți remar
cabili ai Sonatei în caracter popu
lar romînesc de George Enescu.

In acest complex de valori ale 
artei interpretative din diferite 
țări apare cu atît mai frumos suc
cesul violoniștilor noștri cărora 
regimul nostru le-^great excepțio
nale condiții de dezvoltare.

Marea întrecere s-a încheiat... 
Dar viața continuă, continuă și 
studiul și activitatea tinerilor mu
zicieni, li se adîncește și îmbogă
țește arta. Pentru toți tinerii de 
talent care au răzbit prin grelele 
probe muzicale ale concursului, a- 
cesta va fi fost nu numai un pri
lej de afirmare și autoverificare a 
talentului și măestriei, ci un pro- 
pulsor al „lansării" lor — în 
sensul netezirii drumurilor spre o 
cunoaștere și apreciere largă a 
darurilor lor — și o întîlnire prie
tenească cu colegi din multe țări, 
uniți cu toții de slujirea adevăru
lui artistic, de admirația pentru 
muzică și genialul ei reprezentant 
— George Enescu.

FR. SCHAPIRA

de ambasadorul

tînărul 
el 

de concertist 
avea un viitor 
Hoimes, binecu- 
englez și cu o

noastră violonistică. Ștefan Ruha 
are 27 de ani, Daniil Podlovski 
are numai 19. Talentele lor 
mari și au trăsături diferite. . 
bii pun uri accent principal 
spontaneitatea acestui talent, 
vident sprijinit în mai mare 
mai mică măsură de elemente 
bîndite. La Varujan. Cozighian 
mentul spontan pare perfect echi
librat cu cel conștient, dobîndit, 
asimilat în școală. Revenirea frec
ventă în aceste rînduri a cuvîntu- 
lui „școală" nu este întîmplătoa- 
re întrucît aceste succese confir
mă — dincolo de extistența unor 
neîndoielnice talente violonistice 
în tînăra generație de muzicieni 
de la noi — drumul bun pe care 
merge școala violonistică romî- 
nească. Acest drum rodnic a fost 
confirmat de altfel și în concursul 
pentru cea mai bună interpretare 
a Sonatei a IlI-a de George Enes- 
cu în care Ștefan Gheorghiu și 
Valentin Gheorghiu au dobîndit 
premiul I. Atît Ștefan Ruha cît 
și Ștefan și Valentin Gheorghiu 
și-au dovedit din nou măiestria și 
virtuozitatea cu ocazia Concertu
lui laureaților.

Succesele școlii noastre de vi
oară apar cu atît mai pregnante

Cocktail oferit
Uniunii Sovietice la București

sînt
Am- 

pe 
e- 

sau 
do- 
ele-

Miercuri după amiază, amba
sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Uniunii Sovietice la 
București, A. A. Epișev, a oferit 
un cocktail cu ocazia prezenței în 
Republica Populară Romînă a 
participanților sovietici la Con
cursul și Festivalul internațional 
„George Enescu".

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Leonte Răutu, 
Ștefan Voitec, Alexandru Bîrlă- 
deanu, Gheorghe Stoica, Constan
ța Crăciun, Ion Pas, Aurel AAăl- 
nășan și alte persoane oficiale ; 
personalități ale vieții muzicale 
din țară și de peste hotare care 
iau parte la manifestările festiva
lului, participanți la concurs, nu
meroși oameni de artă și cultură.

Un important mijloc de reducere
<1 prețului de cost

(Urmare din pag. l-a)

derea metodelor și inițiativelor 
bune folosite de tinerii fruntași.

Pentru ca tineretul să contribuie 
intr-o măsură cit mai mare Ia re
ducerea prejului de cost prin „• 
conomiile pe care le realizează, 
comitetul U.T.M. a studiat împre
una cu organizația de bază din 
sectorul „A“, posibilitatea de a-i 
învă(a pe tineri să lucreze econo
micos, urmărind astfel și educarea 
tinerilor pentru a gospodări cu 
grijă materia primă și materialele. 
Astfel, organizația de bază din 
sectorul „A“ și-a propus ca în fie
care secție un maistru și un ingi
ner tînăr să se ocupe, pe rînd, de 
doi-patru tineri pe care să-i înve
țe concret la locul de muncă, cum 
să lucreze pentru a realiza econo
mii, pentru a reduce rebuturile.

Pentru ca responsabilii de bri
găzi să devină adevărați îndrumă
tori ai tinerilor din brigadă în ac
țiunea pentru realizarea de econo
mii, comitetul U.T.M. a organizat 
un curs tehnico-economic la care 
inginerii uzinei vorbesc, cu 
exemple concrete din diferite sec-

toare, despre metodele de organi
zare a locului de muncă, metode
le de sporire a producției și pro
ductivității muncii etc. Prima lec
ție la care au participat responsa
bilii brigăzilor de producție s-a 
intitulat: „Despre prețul de cost 
și căile de reducere a lui".

Comitetul U.T.M. ișj propune 
ca pe viitor să se ocupe mai 
sistematic de acțiunea de econo
misire a metalului pentru a antre
na în această mișcare un număr 
cit mai mare de tineri. In acest 
scop, va populariza prin gazeta 
de perete și posturile utemistc de 
control pe aceia care fac econo
mii, arătînd metodele concrete pe 
care le folosesc. Pe de altă parte, 
vor căuta să creeze o largă opi
nie de masă împotriva acelora care 
risipesc din neglijență sau din ne
pricepere metalul.

Ocupîr.du-se în mod sistematic 
de popularizarea și extinderea me
todelor care duc la realizarea de 
economii prin antrenarea tuturor 
tinerilor, comitetul U.T.M. va con
tribui într-o măsură mai mare Ia 
acțiunea patriotică de gospodărire 
cu grijă a metalului.

Au luat parte șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

In timpul cocktail-uluî a avut 
loc un program muzical la care 
și-au dat concursul violonistul 
Solomon Snitkovski, laureat al 
Premiului I al Concursului inter
național „George Enescu", piani
stul Mihail Voskresenski, laureat 
al Premiului II al Concursului in
ternațional „George Enescu", pia
nistul Iakov Zak, precum și ma
rele violonist sovietic David 
Oistrah.

Concertul soliștilor sovietici a 
fost primit cu o deosebită căldură.

Cocktailul s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească

Două însemnate 
manifestări muzicale

Cea de-a 14-a zi a Festivalului 
internațional „George Enescu" a 
fost ilustrată prin două însemna
te manifestări muzicale care s-au 
desfășurat în marea sala de con
certe a Ateneului R. P. Romîne.

Celebrul violonist american 
Yehudi Menuhin a susținut un 
recital care a cuprins partitele nr. 
6 în mi major și nr. 4 în re mi
nor de Bach și Sonata pentru 
vioară solo de Bela Bartok.

Interpretarea de o profundă ex
presivitate pe care marele violo
nist a dat-o acestor lucrări a a- 
tras aplauzele îndelungi ale pu
blicului care a rechemat de mai 
multe ori pe interpret.

La cererea publicului. Yehudi 
Menuhin a mai interpretat ada
gio și siciliana din Sonata în sol 
minor de Bach. I

La orele 18 a avut loc un Con
cert din muzica de cameră a lui 
C-eorge Enescu — Suita pentru 
vioară și pian „Impresii din co
pilărie" și cvartetul cu pian nr 
2 în re minor în evocatoarea exe
cuție a fraților Valentin și Ștefan 
Gheorghiu, a lui Radu Aldulescu 
și George Popovici.

In încheiere a fost interpretată 
sub inspirata conducere a artistu
lui poporului Constantin Silvestri 
Simfonia de cameră pentru 12 
instrumente soliste opus 33.

Noi instalații la rafinăria nr. 10
Se apropie Ziua petrolistului. Sărbătoarea celor 

care extrag și prelucrează țițeiul va găsi numeroa
sele angajamente împlinite. La rafinăria nr. 10 din 
Moldova munca petroliștilor este plină de roade. 
Alături de ei, pe șantierul rafinăriei (rafinăria a in
trat parțial în funcțiune), constructorii ridică mereu 
noi instalații. Amplasate în apropierea unor uzine 
chimice — și ele în construcție — instalațiile care 
funcționează împreună cu cele care vor fi date în 
folosință vor produce pe lingă rafinatele principale 
și materii prime pentru produse chimice.

Prima fotografie reprezintă o instalație de cracare 
termică în funcțiune. Gazele rămase de la cracare 
împreună cu gazolina, introduse într-o instalație de 
absorbție și fracționare vor da hidrocarburi pentru

Să se pună capăt
acțiunilor agresive ale S.U.A
împotriva R.P. Chineze!
Adunări de protest în țară

(Urmare din pag. l-a) schimbului de diminea-

d

d 
d

d
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D
acă te afli dimineața în 
. jurul orei 6,30, lingă ha
lele din piața orașului 

Ploești, atenția îți este atrasă 
de o foirfotă deosebită. Nume
roși salariați ai rafinăriilor și ai 
altor întreprinderi din Ploești 
se pregătesc de îmbarcare în 

mașinile Care-i vor transporta 
la locurile respective de muncă.

Urmărind mai îndeaproape 
felul cum se face „îmbarcarea" 
rămîi surprins cînd observi 
că autobuse mari „Ziss" sau 
„Skoda" care sosesc cu regula
ritate, pleacă spre rafinăriile 
1, 2 sau 7 de multe ori cu 
locuri goale. Cu totul altfel se 
petrec lucrurile atunci cînd so
sesc mașinile ce deservesc ra
finăria nr. 3 și Blocul de Ulei.

Cele 25 de locuri — cît au 
aceste mașini — sînt ocupate 
de peste 40 de pasageri care 
caută să-și găsească o poziție 
cît mai convenabilă în spațiu, 
unii reușind să facă o adevă
rată echilibristică pentru a se 
putea susține în poziție verti
cală.

Credeți oare că nu s-au fă
cut suficiente intervenții ? Dar 
tovarășii de la O.C.A., (institu- 

care răspunde de deservj 
pasagerilor

șini), o țin una și bună (așa < 
bună..,l): „noi așa am apucat, 1 
așa deservim". Zadarnic li s-a ( 
demonstrat că rafinăria 3 și i 
Blocul de Ulei au un număr j

ou aceste tna-

mult mai mare de salariați de- 
cît rafinăriile 1, .2 sau 7. Za
darnic li s-au prezentat în a- 
cest sens date statistice etc. 
Unii muncitori au' intervenit 
chiar personal pentru a schim
ba „planificarea" defectuoasă 
a repartizării acestor mijloace 
de transport. Totul a fost însă 
zadarnic 1

De aceea ne-am gîndit să r 
scrim această notă ziarului. ț 
Poate că se vor găsi unele me- 1 
tode pentru a-i convinge pe to- i 
varășii de la O.C.A. Ploești să F 
rezolve ceea ce pînă în pre- \ 
zent au refuzat s-o facă cu o î* 
nejustificată nepăsare. Și dacă i 
se poate, cît mai repede 1 v 

Ml REA VICTOR ț 
inginer ă

l

Entuzias m.. t

gen Damianoiu, de la hala de tur
nare. Nici un fel de provocare a 
ciankaișiștilor și a patronilor lor 
imperialiștii americani nu poate 
zdruncina hotărîrea poporului chi
nez de a lupta pentru integritatea 
teritorială a patriei sale".

Luînd cuvîntul la adunarea care 
a avut loc în secția laminoare, 
bătrînul laminator Ioan Dănică a 
arătat că dușmanii păcii și liber
tății popoarelor, imperialiștii ame
ricani, vor să arunce omenirea 
într-un nou măcel. Dacă va fi ne
voie însă, China populară alături 
de care stau popoarele Uniunii So
vietice și ale tuturor țărilor socia
liste, toate popoarele iubitoare de 
pace, va ști să dea agresorilor ri
posta cuvenită. „Puternicele mani
festări de solidaritate cu lupta ma
rii Chine care au loc pe întreg glo
bul pămîntesc trebuie să dea de 
gîndit celor care atentează astăzi 
la pacea omenirii — a spus furna- 
listul Constantin Condeescu la a- 
dunarea care a avut loc la secția 
furnale noi. înfierăm cu indignare 
acțiunile provocatoare ale Statelor 
Unite și alături de toți oamenii 
muncii din țara noastră sprijinim 
hotărîrea guvernului nostru de so
lidaritate cu lupta dreaptă a po
porului frate chinez".

★
In regiunea lași peste 48.000 de 

oameni ai muncii din întreprinderi 
și instituții, din gospodării, de stat 
și S.M.T.-uri au participat zilele 
acestea la adunările de protest îm
potriva acțiunilor provocatoare ale 
imperialiștilor americani în Extre
mul Orient. In cadrul acestor adu
nări au luat cuvîntul peste 2.200 
de cetățeni. Alte zeci de mii de 
colectiviști, țărani întovărășiți și 
țărani muncitori cu gospodării in
dividuale din cuprinsul regiunii 
au luat parte la cele aproape 600 
adunări de protest care au avut 
loc la căminele culturale. Parti
cipants la adunare și-au expri
mat indignarea lor împotriva pro
vocărilor agresive ale imperialiști
lor americani în strîmtoarea Tai- 
van.

terminarea 
ță, a luat cuvîntul și muncitorul 
Constantin 
sculărie.

Noi muncitorii din aceste mari 
uzine, ca și toți oamenii muncii 
din țara noastră — a spus el — 
am aflat cu adincă indignare și 
revoltă despre noile acțiuni agre
sive săvîrșite de aceia care aten
tează iarăși la pacea lumii. Știm 
că imperialiștii americani nu văd 
cu ochi buni uriașele realizări pe 
care le înfăptuiește astăzi marele 
popor chinez sub conducerea înțe
leaptă a gloriosului său partid co
munist. Scopurile lor agresive, 
sint limpezi pentru noi, deși ei 
încearcă să le camufleze prin tot 
felul de manevre. Au apus pentru 
totdeauna vremurile cînd imperia
liștii puteau decide după bunul 
lor plac de soarta popoarelor. 
Toate uneltirile lor războinice se 
vor zdrobi de forța de neînvins a 
marelui popor chinez de 600 mi
lioane, alături de care se află în
tregul lagăr socialist în frunte cu 
Uniunea Sovietică, toți aceia care 
iubesc și apără cu hotărîre pacea.

Taivanul este un străvechi teri
toriu chinez și eliberarea lui este 
o problemă internă a R. P. Chi
neze, — a declarat strungarul Ion 
lorgu din secția filetaj. Cerem cu 
toata tăria — a spus el — să fie 
retrase neîntîrziat trupele ameri
cane din insulele ce aparțin R. P. 
Chineze și să înceteze nesăbuitele 
provocări imperialiste.

Andreescu din secția

Acum trei 
tr-un moment 
ziasm, comitetul 
nai U.T.M. 
cu tinerii de la 
U.R.C.C, Focșani și de 
la alte întreprinderi, 
și-au luat un angaja
ment : acela de a a- 
menaja parcul N. Băl- 
cescu.

Parcul N. Bălcescu, 
grădina de pe strada 
Tăbăcari, parcul de 
lingă piață, aveau să 
dea orașului un aer 
de prospețime, de cu
rățenie. Și treaba 
a început. S-au curățat

ani, în
de entu- 

raia- 
împreună 

de

buruienile, s-au săpat 
citeva gropi, s-au răs
turnat cîteva căruțe cu 
pietriș și nisip etc... 
Treaba era destul de 
anevoioasă, pămîntul 
prea tare și deodată— 
entuziasmul s-a topit.

Peste gropile săpate 
au năpădit iar buruie
nile, apoi au venit 
ploile, zăpada, cu pri
măvara anului următor 
alte buruieni pînă 
cind... într-un nou mo
ment de entuziasm, a- 
nul trecut, aceiași ti
neri, cu hotărîre mai 
multă insă, au început 
din nou munca pără-

0 sarcină urgentă 
a tinerilor de la 

sate — transportul 
îngrășămintelor 

naturale la cîmp
(Urmare din pag. l-a)

smuls 
săpat 
chiar

la 
Dar 

raional 
tinerii

★
Intr-una din cele peste 30 de 

convorbiri pe care muncitorii, teh
nicienii, inginerii și funcționarii 
uzinelor „Republica" le-au ținut 
în secții și ateliere miercuri, după

prin

----------- 1 ................. ■ ,

Petrolul Ploești învins 
în „Cupa campionilor 

europeni**
AUE 17 (Agerpres). 

telefon :
Miercuri a avut loc la Aue în- 

tîlnirea internațională de fotbal 
dintre echipele Petrolul Ploești și 
Wismut Karl-Marx-Stadt, contîrid 
pentru „Cupa campionilor euro
peni". Jocul a luat sfîrșit cu sco
rul de 4—2 (2—1) în favoarea 
fotbaliștilor germani.

Returul acestui joc se va dispu
ta la 28 septembrie la Ploești.

și din alte comune au cules 
roade bogate.

IJn factor de seamă care a 
contribuit la obținerea unor 
producții sporite este acela că 
s-au respectat cu strictețe re
gulile agrotehnice. La timpul 
potrivit, colectiviștii au aplicat 
pe suprafețele care urmează 
să fie însămînțate mari canti
tăți de îngrășăminte naturale și 
chimice. In acest an pe supra
fețele planificate pentru însă- 
mînțarea culturilor păioase de 
toamnă din regiunea Oradea 
s-a prevăzut aplicarea unor 
însemnate cantități de îngră
șăminte naturale, revenind 
pentru fiecare hectar în medie 
cîte 20 tone.

Odată cu pregătirea terenu
rilor pentru însămînțarea cul
turilor de toamnă a început 
munca pentru aplicarea îngră 
șămintelor naturale.

Conform situației operative, 
pînă la data de 14 septembrie 
în G.A.C.-urile din regiune s-« 
transportat gunoi de grajd pe 
suprafețe întinse, planul ,in>- 
țial fiind realizat pînă la a- 
ceastă dată în proporție de pe
ste 60 la sută. Fruntașe în ac
țiunea de aplicare a îngrășă
mintelor naturale se află ra
ionul Marghita, care a trans
portat 122.643 tone gunoi d? 
grajd pe 5917 ha. și raionul 
Șitnleu care a transportat o 
cantitate de 119.424 tone pe 
6450 ha.

sita. Din nou au 
buruienile, au 
gropi, au ajuns 
să facă și citeva stra
turi pe care pentru a 
asigura securitatea vii
toarelor flori, au în
fipt plăcuțe care aver
tizau scurt. „Nu rupeți 
florile".

Trecătorii înșelați o- 
dată, priveau de data 
asta cu mai mult opti
mism. „Dacă au făcut 
și straturi, au pus și 
plăcuțe înseamnă"... în
seamnă... că ar fi tre
buit să pună și flori, 
înseamnă că ar fi tre-

o p î t
buit să ducă pînă 
capăt treaba.
atît comitetul 
U.T-M. cît și
de la U.R.C.C., de la 
fabrica de ghiață, și 
toți ceilalți tineri care 
cu trei ani în urmă 
și-au luat angajamente 
atît de frumoase, le-au 
lăsat baltă și anul tre
cut și anul acesta. Din 
inițiativa și din entu
ziasmul lor nu au ră
mas doar decit citeva 
plăcuțe îngropate în 
buruieni care stîrnesc 
mirarea și zîmbetul ce
lor care le privesc.

!
I

PROS P E C T

>
Belșug de struguri în acest an. Cum n-a mai fost în ultimii 20 de ani.
In fotografie: tinerele din brigada nr. 5 de la gospodăria viticolă de stat Panciu lucrind la împachetatul strugurilor.

In cadrul Centrului școlar 
agricol Lipova pentru anul 
școlar 1958/1959, se fac înscri
eri în anul I, pentru următoa
rele tipuri de școli:

1. Școala tehnică de hidro
ameliorații, cu durată de studii 
de 2 ani și acordă titlul de 
tehnician, hidroameliorator. Se 
pot înscrie absolvenți ai școlii de 
10 ani cu diplomă de maturitate 
în vîrstă de 17—25 ani. înscrie
rile se fac pînă la 27 septem
brie 1958, în baza unei cereri 
însoțită de :

a) Certificatul de naștere 
(copie legalizată).

b) Diploma de maturitate (în 
original).

c) Certificat de sănătate.
d) Dovada situației militare 

pentru candidații 
de ani.

c) Declarația 
materială.

Examenul de
ține între 28—30 septembrie 
1958 din următoarele materii:

1. Matematică (scris și oral).
2. Fizică (oral).

- Elevii Școlii tehnice de hidro
ameliorații pot primi bursă în 
condijiile H.C.M. nr. 1688 și 
în conformitate cu H.C.M. nr. 
247/1955. •

C Cursurile pentru anul 1 încep 
S la data de 1 octombrie 1958.
S 2. Școala profesională de a-

I

trecuți de 20

tip de starea

admitere se

gricultură cu limba de predare ' 
romînă. ,

3. Școala profesională de ■ 
horticultura cu limba de pre- ‘ 
dare romînă și cu o secție cu I 
limba de predare germană. j

Durata de studii este de 3 ! 
ani, absolvenții primind califi- > 
cativul de muncitori calificați ‘ 
cu dreptul de a urma școala de j 
maiștri.

La aceste școli se înscriu ab- j 
solvenții școlii de 7 ani în 
vîrstă de 14 pînă la 17 ani. i

Înscrierile se fac la sediul > 
școlii pînă la data de 13 sep- ■ 
tembrie 1958, în baza unei ce- , 
reri însoțită de 
acte :

a) Certificat de 
pie legalizată).

b) Certificat de 
original).

c) Declarația tip de starea 
materială.

Pentru școlile profesionale 
agricolă și horticolă nu se dă 
examen de admitere. Cursurile 
încep la data de 15 septembrie 
1958.

Elevii școlilor profesionale 
conform H.C-M. nr. 247/1955, 
primesc pe tot timpul școlari
zării întreținerea (hrană, haine, 
încălțăminte, articole de igienă 
etc.) în mod gratuit.

Orice alte informații se pot 
obține de la secretariatul școlii, 
zilnic între orele 7—14.

următoarele

naștere (co-

. studii (în

s

•4

pc cont propriu, masa, casă și 
opti me.

ultima zi

sînt 25 la sută fată de tarifele dinreduse cu

în continuare prin agențiile de voiai 
Arad, Bacău, Baia Mare, Brăila, Cluj.

Stațiunile balneo-clim atice 
din cadrul Ministerului Sănătății 

și Prevederilor Sociale

FUNCȚIONEAZĂ TOT TIMPUL ANULUI
oferind bolnavilor veniți 
tratament, în condiții

Cu începere de la 1 septembrie a.c. se aplică următoa
rele tarife, zilnice,

Bazna
Borsec
Buziaș
Călimănești
Eforie
Govora
Herculane
Noile tarife 

sezonul de vară.
Biletele se vînd 

C.F.R.: București, 
Constanța, Craiova. Deva, Galați, Iași, Oradea, Orașul Sta
lin, Pitești, Roman, Suceava, Sibiu, Tg. Mureș și Timișoara, 
precum și prin administrațiile stațiunilor balneare și poli
clinicile din orașele reședință de regiuni.

Informații, suplimentare puteți obține la Direcția bal- 
neo-climatică telefon 11.03.30. și 12.31.17 interior 78.

la stațiunile balneare;
lei 31 Ocna Sibiului lei 33
lei 35 Olănești lei 33,50
lei 32 Sîngiorz lei 34,50
lei 35 Slănic Moldova lei 32,75

ah Sovata lei 35iei TechirghioT lei 33lei 37 Vatra Dornei lei 33
lei 33 Victoria lei 32
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Să înceteze acțiunile provocatoare
ale S.U.A. împotriva R. P. Chineze I

Presa americană î 
critică politica î 

f agresivă a S. U. A.j
Presa americana continuă să • 

critice politica agresivă a • 
S.U.A. față de Republica Popu*

•
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s

î

i

i

Iară Chineză.
Ziarul tiPOST Dl SPAT CIT 

care apare la St. Louis, obiec
tează într-un articol redacțio
nal special împotriva po
ziției , președintelui. „Obiec
tăm cu hotărîre împotri
va politicii S.U.A, în problema 
Formozei, scrie ziarul. Chemăm 
cu hotărîre opinia publică să 
se pronunțe împotriva 
țuirii unui război din 
Quentoy-ului“.

„POST DISPATCH1* 
cetarea actelor provocatoare ale 
forțelor armate americane și 
ciankaișiste îndreptate împotri
va R. P. Chineze și cere să 
se caute „o reglementare pe 
cale pașnică a problemei Tai
vanului și celorlalte probleme

dezlăn- 
cauza

cere în-

t

<DSk

’ nereglementate" cu guvernul 
1 Chinei populare. Intr-un alt ar- 
’ ticol redacțional, același ziar 
' condamnă cu asprime pe secre- 
’ tarul de stat Dulles care se 
’ dedă în Extremul Orient la un 
I „joc hazardat lipsit de înțelep- 
I ciune". Ziarul cere schimbarea 
1 politicii externe agresive a 
: S.U.A. și demisia secretarului 
’ de stat, Dulles. Eisenhower și 
' Dulles sînt criticați și de ziarul 
' „CAPITAL TIMES", care apa- 
' re în orașul Madison (statul 
‘ Visconsin). Acest ziar critică 

Congresul american care prin 
rezoluția sa din 1955 a acordat 
președintelui „libertate de ac
țiune" în problema Taivanului. 
„Urmează să fie convocat din 
nou Congresul pentru a-1 lipsi ■ 
pe Eisenhower de acest drept j 
înainte de a ne împinge într-un ; 
război", declară ziarul. „Eisen- j 
hower și Dulles trebuie opriți j 
înainte de a fi prea tîrziu". i

• ••••••*a«aa»aaeaa«aa«»a«aaaaa««.«aa«aa«aa»*. •
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Tratative economice 
romîno-polone

VARȘOVIA 16. — Corespon
dentul Agerpres transmite : Intre 
9 și 16 septembrie s-au ținut la 
Varșovia ședințele de lucru ale de
legațiilor economice romîne și po
lone în care, pe baza declarației 
guvernamentale și de partid ro
mîno-polone din 14 mai 1958 s-a 
căzut de acord asupra constituirii 
comisiei mixte guvernamentale 
permanente pentru colaborarea e- 
conomică dintre țările noastre. De 
asemenea, în cadrul ședințelor de 
la Varșovia s-a căzut de acord 
asupra problemelor legate de co
laborarea economică romîno-polo- 
nă pe perioada 1959—1965.

♦

*

Continuă pregătirile agresive
PEKIN 17 (Agerpres). — Chi

na Nonă transmite: In timp ce 
la Varșovia au fost reluate trata
tivele chino-americane, Casa Albă 
și Pentagonul, ignorînd opinia 
publică mondială care cere ca di
ferendul internațional din regiu
nea strîmtorii Taivanului să fie 
soluționat prin tratative, continuă chetelor Nike. 
să sporească primejdia de 
și să intensifice șantajul 
față de China.

Din relatările transmise 
gențiile occidentale din Taipe 
zultă că S.U.A. își întăresc cu 
brilitate forțele armate din regiu
nea Taivanului. In Taivan sosesc 
neîncetat întăriri americane. Există 
informații în sensul că în momen
tul de față efectivul misiunii con
silierilor militari americani din 
Taivan a sporit la 4.500 de oa
meni. Acești consilieri se ocupă cu 
pregătirea, aprovizionarea și, con
ducerea armatei ciankaișiste.

Se știe că la 15 septembrie Mi
nisterul Apărării al S.U.A. a a- 
nunțat hotărîrea sa de a trans
porta în regiunea Pacificului ba
talionul 2 de rachete din regimen
tul 71 de artilerie staționat la baza 
militară Fort Blis din statul 
Texas. După cum a anunțat a- 
genția Associated Press, acest ba
talion înzestrat cu rachete Nike

americane
a și fost transportat în Taivan. 
Batalionul are un efectiv de peste 
700 de oameni și dispune de 48 
de instalații pentru lansarea ra-

război 
atomic

de a- 
re- 
fe-

Imperialiștii americani transfor
mă teritoriul chinez Taivan într-o 
bază pentru lansare de rachete. 
Aceasta constituie o amenințare 
pentru China continentală și pen
tru pacea in Extremul Orient.

Atrage asupra sa atenția știrea 
transmisă de corespondentul a- 
genției United Press Internatio
nal, la 15 septembrie, după ce a- 
cesta a vizitat baza militară ame
ricană din Taivan. In această ști
re se spune că proiectilele teleghi
date americane „Matador" se află 
de șase săptămîni în stare de lup
tă fiind îndreptate înspre China 
continentală. Această știre denotă 
că încă 
dică la 
S.U.A.
acțiunile 
va Republicii Populare Chineze.

★
TAIPE 17 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția France Preș-

se, sosirea neîncetată de trupe 
americane și de diferite tipuri de 
arme, în Taivan „este acum încon
jurată de cel mai strict secret".

Potrivit relatărilor agenției, sta
tul major american din Taivan și 
ministrul ciankaișist al Apărării 
au interzis accesul corespondenți
lor de presă pe insulele Tzînmîn- 
dao (Quemoy) și Penhuledao. A- 
ceastă hotărîre a fost luată la ce
rerea ciankaișiștilor, „nemulțumiți 
de informațiile transmise de co
respondenții de presă cu privire la 
situația dezastruoasă a insulei 
Quemoy", și despre pregătirile de 
agresiune americano-ciankaișiste.

Anglia se solidarizează 
cu agresiunea americană

LONDRA 17 (Agerpres). — A- 
genția Reuter anunță că Ministe
rul Afacerilor Externe al Angliei 
a adus la cunoștința guvernului 
R.P. Chineze că guvernul Angliei 
nu recunoaște zona de 12 mile a 
apelor teritoriale, stabilită recent 
prin hotărîrea guvernului R. P. 
Chineze.

In felul acesta guvernul Angliei 
a luat din nou o hotărîre care 
în actuala situație din Extremul 
Orient nu înseamnă altceva decît 
solidarizarea cu politica agresivă 
a S.U.A. față de R.P. Chineză.

acum șase săptămîni, a- 
începutul lunii august, 
intenționau să intensifice 
lor provocatoare împotri-

Vie indignare înrîndurile
populației

PEKIN 17. — Corespondentul 
special al Agerpres transmite: 
Populația din Taivân își manife
stă fățiș nemulțumirea față de 
guvernarea ciankaișiștilor, în po
fida măsurilor drastice de repre
siune luate de aceștia. Noile pro
vocări împotriva Chinei Populare 
puse Ia cale de ciankaișiști cu 
sprijinul militariștilrir americani, 
au stîrnit o vie indignare în rîn
durile populației din întreaga insu
lă. Ziarele taivaneze sînt nevoite 
să recunoască că populația insulei 
s-a opus cu înverșunare pregăti
rilor militare care au început în 
Taivan cu luni de zile înainte de 
provocările de la Matsushan și 
Țzînmîndao. încă din luna iulie au 
avut loc mișcări populare pe care

din Taivan
presa ciankaișistă s-a grăbit să le 
califice drept „acțiuni rebele". 
Taivanezij au distrus în centrul 
insulei, pe o distanță de 5 km. 
firele de telegraf folosite de arma
tă, iar în orașul Taiciun au distrus 
o instalație de telegraf. Poliția 
ciankaișistă deși înarmată pină în 
dinți de americani, este incapabilă 
să stăvilească împrăștierea mani
festelor prin care taivanezij cer 
americanilor să evacueze insula 
împreună cu ciankaișiștii sau prin 
care protestează împotriva înro
lării cu forța în armată.

In întreaga insulă domnește, 
după cum recunosc cu îngrijorare 
ziarele, „o mare dezordine" căreia 
stăpînirea americano-ciankaișista 
nu-i poate face față.

Mitingul de la Delhi
DELHI 17 (Agerpres). — La 

16 septembrie la Delhi a avut loc 
un miting de protest împotriva a- 
gresiunii Statelor Unite in Extre
mul Orient. La acest miting, con
vocat de Asociația indiană de so
lidaritate cu țările Asiei și Africii 
au lisai cuvîntul cunoscuta militan
tă pe tărim obștesc din India 
Rameshwari Nehru, deputății H. 
Mukerji și Gowinda, Redii și alții.

Cei care au luat cuvîntul au criti
cat eu asprime amestecul S.U.A. în 
treburile interne ale Chinei și au 
cerut încetarea imediată a ameste
cului S.U.A. în treburile interne 
ale țărilor asiatice.

Participanții la miting au adop
tat o rezoluție in care ae sublinia
ză eă Taivanul și celelalte insule 
de coastă sînt o parte inalienabilă 
a R. P. Chineze.

In R. F. Germană

Educația crimei și victimele sale
La conferința de presă inter

națională care a avut loc la 
Berlin, la 9 septembrie, Comi
tetul executiv pentru unitatea 
germană a prezentat opiniei 
publice un material îngrijoră
tor privind educația tineretului 
din Germania occidentală.

De ani de zile se revarsă a- 
supra populației un torent de 
literatură pornografică și demo
ralizatoare, se prezintă tinere
tului filme care constitue o a- 
devărată școală a crimei, asa
sinatului, dezumanizării. Aceste 
filme contribuie la creșterea 
considerabilă a criminalității în 
Germania de vest. Așa de pil
dă, la Miinchen, după prezen
tarea filmului cu gangsteri de 
producție franceză, „Rififi"; 
numărul furturilor a crescut 
chiar în următoarele zile în 
medie cu aproximativ 20 zilnic. 
Negustori abili difuzează a- 
nual in rîndurile tineretului 
vest-german peste 100 de mi
lioane de exemplare de „revis
te" pornografice, cunoscute sub 
denumirea de „comics“-uri. 
Ele pot fi găsite în servietele 
elevilor în vîrstă de 12 ani sau 
fn buzunarele tinerilor șomeri, 
care își petrec ziua stînd la 
colțuri de stradă. Este oare de 
mirare că criminalitatea este ci
tit de mare tocmai în rîndurile 
tineretului ?

Timp pe 4 ani, o bandă for
mată din 10 inși și cunoscută 
sub denumirea de banda lui 
Zorro, și-a desfășurat activita
tea la Arnsberg, inspirîndu-se 
în activitatea ei după niște 
„comics“-uri. La activul ei are 
peste 400 infracțiuni — de la 
simple furturi pînă la asasinate 
și jafuri.

Sărrunța violenței sădită si 
îngrijită tn permanență de 
cercuri interesate nu întîrzie să 
dea roade. 50.000 de minori se 
află sub o supraveghere per
manentă, 60.000 în casele de 
corecție, 220.000 sînt urmăriți 
de poliție. Statisticile poliției a-

— Scrisoare 
din Berlin —

rată că în anul 1956 un număr 
de 36.000 de copii sub 14 ani 
au fost sancționați de organele 
judiciare, în anul 1957 numă
rul acestora crescînd la 39.000; 
în 1956 au existat 96.000 de 
criminali minori în vîrstă de 
14-18 ani, în 1957 
Față de 
prezintă 
sută.

„L-am 
un băiat 
ten după ce l-a asasinat în mod 
bestial pe tatăl său, deoarece 
acesta a refuzat să-i dea o anu
mită sumă de bani de buzu
nar. Cuvintele erau aceleași pe 
care le rostise unul din eroii 
filmului cu gangsteri care rula 
pe atunci în localitatea respec
tivă.

In Berlinul occidental au fost 
citați timp de 9 luni în fața in
stanțelor judecătorești 13 învă
țători pentru crime sexuale co
mise asupra copiilor care le-au 
fost încredințați. La periferia 
orașului Miinchen, se află ca
zarma Warner, unde sînt incar- 
tiruiți 15.000 soldați americani.

107.000
1954 aceste cifre re
ci creștere de 36 la

achitat!“ — spunea 
de 16 ani unui prie-

Intr-o așezare vecină, locuiesc 
594 familii cu 680 copii. Or, in 
această localitate 21 de per
soane au fost acuzate pentru 
negoț cu fete pentru cazărmile 
americane. Fetele tinere au de
venit obiect de vînzare. La 5 
septembrie 1958, un ziar vest- 
berlinez a confirmat că „fetele 
tinere sub 22 de ani sînt oîn- 
dute la prețul de 3000 pînă la 
6000 mărci pentru casele de to
leranță..."

Aceasta este numai o scurtă 
privire de ansamblu privind 
starea de deoadență morală a 
tineretului. Desigur că nu toți 
tinerii vest-germani sînt decă- 
zuți, criminali. Dar, dat fiind 
climatul^ existent tn Germania 
occidentală, ce mamă are sigu
ranța că copilul ei de 8-9 ani 
nu va cădea în" mîinile unor 
criminali, după cum s-a întîm- 
plat cu copilul vecinei ? Care 
tată e sigur că nu va fi „lichi
dat" într-o bună zi de fiul său, 
pînă mai ieri un copil bun, 
dacă hu-l va satisface capri
ciile ? Tatăl, și mama știu doar 
că criminalitatea nu se reduce, 
Ci crește vertiginos. In același 
t,imp ei .știu că autoritățile nu 
fac nimic pentru a opri difuza
re'’ „comics"-urilor și a filme- 
Ipr cu gangsteri. Din contră. 
Se urmărește prin tot soiul de 
mijloace coruperea tineretului, 
educarea lui în spiritul crimei, 
pentru a deveni o masă inertă, 
lesne de manevrat de către 
cercurile revanșarde. Așa se 
explică valul de criminalitate, 
corupție și degradare morală a 
unei 
R.F.

părți a tineretului din 
Germană.

HERBERT HEMMANN

Cea de a XIIl-a 
sesiune a Adunării 
generale a O.N.U.

Puternice acțiuni de protest 
Chinezaîn R. P.

PEKIN 17 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă relatează că 
pe întreg teritoriul R.P. Chineze 
se desfășoară acțiuni de protest 
împotriva provocărilor imperialiș
tilor americani în regiunea Taiva- 
nului. In provincia Hunan peste 
10 milioane de persoane au parti
cipat la mitinguri și demonstrații 
de protest. 10 milioane de țărani 
din această provincie s-au angajat 
să producă mai multe grîne pen
tru a sprijini frontul. Ei muncesc 
sub lozinca „Mai multe grîne pen
tru sprijinirea frontului, mai mul
te lovituri lupilor americani".. In 
Kvantung și Fiiceu 20 de milioa
ne de cetățeni s-att înrolat în mi
liția populară.

In întreaga R.P. Chineză mun
citorii, țăranii, intelectualii partici
pă cu avînt la acțiunea de spriji-

nire și întărire a Armatei Popu
lare de Eliberare. Cei 4.000 de 
studenți și profesori ai universită
ții din Siamîn au hotărît să intre 
în producție, în întreprinderi și 
ferme. La această universitate a 
fost de asemenea înființată o uni
tate militară. Pescarii din regiu
nea de coastă dau pilde de eroism 
continuînd să muncească sub fo
cul artileriei ciankaișiste de pe 
insula Tzintnîndao. Ei au reușit 
să dubleze cantitatea de pește 
pescuit față de aceeași perioadă a 
anului trecut. In provincia Fttțzian 
țăranii string acum o producție 
record de orez. In acțiunea 
sprijinire a Armatei Populare de 
Eliberare sînt angrenați sute 
milioane de locuitori ai R.P. Chi
neze.

de

de

NEW YORK 17 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 16 septembrie 
A. A. Gromiko, ministrul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S. și șeful 
delegației sovietice la cea de-a 
13-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U. a avut o întrevedere cu 
șefii delegațiilor Republicii Popu- 
iare Albania, B. Shtylla ; Republi
cii Populare Bulgaria, K. Lukanov; 
Republicii Populare Ungare, E. 
Sik; Republicii Populare Romine, 
A. Bunaciu; Republicii Ceho
slovace, V. David ; reprezentantul 
permanent al Republicii Populare 
Polone la O.N.U., J. Michalowski. 
Convorbirea s-a referit la lucrările 
sesiunii in curs ale Adunării Ge
nerale a O.N.U.

♦
NEW YORK 17 (Agerpres). — 

După cum s-a anunțat în cadrul 
primei ședințe a celei de a 13-a 
sesiuni a Adunării Generale s 
Organizației Națiunilor Unite au 
fost aleși președintele actualei 
sesiuni și președinții și vicepre
ședinții comitetelor Adunării Ge
nerale.

Pentru prima dată de la pri
ma sesiune a Adunării Generale 
un reprezentant al unei țări so
cialiste deține funcția de preșe
dinte al unuia dintre cele două 
comitete politice ale Adunării Ge
nerale.

Este vorba de reprezentantul 
permanent al Republicii Populare 
Romîne la O.N.U., Mihail Maghe- 
ru, care a fost ales în unanimi
tate președintele Comitetului po
litic special. Propunerea a fost 
făcută de reprezentantul Etiopiei 
și a fost susținută de reprezen
tantul Mexicului.

Funcțiile de vicepreședinți si 
Adunării Generale vor fi îndepli
nite de reprezentanții Uniunii So
vietice, Statelor Unite, Marii Bri
tanii, Franței, Republicii Ceho
slovace, Ecuadorului, Pakistanu
lui, Uruguayului, Australiei, In
doneziei, Nepalului și Olandei, 
precum și de reprezentantul lui 
Cian Kai-și.

Miercuri după-amiază are loc 
o întrunire a Biroului Adunării 
care urmează să examineze ordi
nea de zi a sesiunii. Următoarea 
ședință plenară va avea loc joi 
dimineața cînd vor începe dezba
terile generale.

★
Comitetul general a hotărît ca 

lucrările Adunării Generale O.N.U. 
să ia sfîrșit la 12 decembrie.

In regiunea Stalinsk din R. S. S. Ucraineană se construiește fur
nalul „Enakievskaia — Komsomolskaia*. El va fi dat in exploatare 
spre sfirșitul lunii septembrie. In fotografie: vedere generală a ma

relui furnal

In întîmpinarea celui de al XXI-lea 
Congres al P.C.U.S.

Adunarea activului de partid al regiunii 
Moscova

MOSCOVA 17 (Agerpres). —

t♦
iI 
t

P. C. Francez sprijină crearea unei acțiuni 
coordonate a opozanților la proiectul de constituție reacționar

Scrisoarea lui M. Thorez
PARIS. — De la corespono'en- 

tul Agerpres: Comitetul național 
universitar pentru apărarea Repu
blicii a lansat un apel în care 
cheamă toate organizațiile demo
cratice să adere la „CONTRAC
TUL DEMOCRATIC PENTRU 
NU" pe care acest Comitet îl 
propune ca bază de raliere a tu
turor celor ce se opun proiectului 
de constituție.

In esență, programul elaborat

IN TUNISIA: grevă 
generală de protest
TUNIS 17 (Agerpres) — Co

respondentul din Tunis al agen
ției France Presse relatează că 
în dimineața zilei de 16 septem
brie, drept răspuns la chemarea 
comitetului secretariatului perma
nent al Maghrebului, în întreaga 
Tunisie a avut loc o grevă gene
rală de o jumătate de oră în 
semn de protest împotriva extin
derii de către autoritățile fran
ceze în Algeria a campaniei în 
favoarea proiectului antidemo
cratic al noii constituții franceze.

Chemarea la grevă a fost ur
mată în proporție de sută la sută. 
Intre orele 10 și 10,30 întreaga 
activitate din oraș a încetat. 
Muncitorii și funcționarii au o- 
prit lucrul, magazinele și cafe
nelele s-au închis, iar mijloacele 
de transport în comun au încetat 
să circule.

de Comitetul 
preconizează 
a unui congres al popoarelor LK 
niunii ” 
că in 
egali, 
ceste 
tratative in problema algeriană și 
încheierea unui pact rezultat din- 
tr-o discuție liberă între toate păr
țile interesate pe baza principii
lor care prevăd dreptul popoare
lor coloniale la autodeterminare.

După examinarea acestor docu
mente, Biroul Politic al Paitidu- 
lui Comunist Francez a declarat 
că partidul comunist este gata să 
colaboreze pe baza principiilor e- 
nunțate.

Maurice Thorez, secretarul ge
neral al P.C.F„ a făcut cunoscut 
acest răspuns In scrisoarea pe

național univet3:tar 
convocarea imediată

Franceze care să stabiteas- 
mod liber, între parteneri 
raporturile viitoare între a- 
popoare. Programul cere

care a adresat-o profesorului 
telet, decanul Universității 
Paris și unul din principalii

Cha- 
din 

_ ,__  ani
matori ai Comitetului național u- 
niversitar.

„Biroul Politic al partidului no
stru, arată printre altele Maurice 
Thorez, a studiat cu atenție acest 
proiect. După acest studiu, Biroul 
Politic consideră că manifestul ar 
putea efectiv să slujească •*rept 
platformă comună tuturor organi
zațiilor republicane care vor răs
punde Nu la referendum. Acest 
program are, de asemenea, avan
tajul de a stabili liniile mari ale 
unui program pentru un guvern 
republican care ar putea fi spri
jinit de toate organizațiile și pai- 
tidele democrate.

Pentru aceste motive 
nostru este 
mod public

Forțele democratice își 
activitatea în condiții 

de grele
PARIS 17 (Agerpres). — Zia

rele francțze publică zilnic nu
meroase informații oglindind con
dițiile deosebit de grele în care 
își desfășoară activitatea forțele 
democratice potrivnice noii con
stituții.

In timp ce posturile de radio 
și televiziune sînt puse la dispo
ziția grupărilor de dreapta și de 
extremă dreaptă, partidele de

masele

KOui

la a- 
sărbă- 

au con-

ir

La Milano s-a 
desfășurat tradi
ționala sărbătoa
re a ziarului U- 
nita, organul cen
tral al P.C. Ita
lian. Cu acest 
prilej, 
populare parti
cipante 
ceastă 
toare 
damnat prezen
ța trupelor ame
ricane în Italia.

In fotografie : 
Macheta unei 
rachete america
ne. Textul de pe 
afișul alăturat 
spune: „Nu
vrem rachete a- 
mericane în Ita
lia".

partidul
dispus să subscrie în 
la manifest*.

desfâșoarâ 
deosebit

stingă, șl fn 
munist, slnt 
tea de a-și duce pe această cale 
campania împotriva noii consti
tuții. Astfel, de pildă, Ministerul 
Informațiilor a fixat Partidului 

mai nefavorabilă 
la postul de radio

special Partidul Co- 
lipsite de posibllita-

Informațiilor 
Comunist cea 
oră de emisie 
Paris.

Un alt truc 
ciale constă în faptul 
emisiunile în vederea 
dumului vor înceta la 25 septem
brie. Dar Ministerul Informațiilor 
a dat dispoziții ca buletinele de 
informații transmise de posturile 
de radio și televiziune franceze 
în zilele următoare să cuprindă 
toate știrile favorabile partizani
lor noii constituții.

al propagandei ofi- 
că toate 

referen-

✓X

TASS transmite: La 16 septem
brie în marele palat al Kremlinu
lui a avut loc o adunare a acti
vului organizației de partid a re
giunii Moscova. Ivan Kapitonov, 
prim secretar al Comitetului regio
nal Moscova al P.C.U.S. a pre
zentat un raport în care a subli
niat că în cei doi ani și jumăiate 
care s-au scurs după cel de-al 
XX-lea Congres al Partidului, :n- 
dustria din regiune s-a completat 
cu noi întreprinderi moderne. Din 
1955 volumul producției industria
le al regiunii Moscova a crescut 
cu peste 28 la sută, iar producti
vitatea muncii a crescut cu 21 la 
sută.

In privința agriculturii, raporto
rul a subliniat că aproximativ 
două treimi din artelurile agricole 
au cumpărat mijloace tehnice de

la stat. Mașinile sînt folosite a- 
cum cu mult mai bine decît îna
inte. Atît raportorul cît și cei care 
au luat cuvîntul în cadrul discu
țiilor au subliniat că hotărîrea ple
narei C.C. al P.C.U.S. cu privire 
la convocarea celui de al XXI-lea 
Congres extraordinar al partidu
lui a provocat un nou avînt în 
muncă și în activitatea politică a 
muncitorilor, colhoznicilor și in
telectualilor din regiunea Mosco
vei.

Intr-o rezoluție adoptată în u- 
nanimitate, adunarea activului a- 
probă cu căldură hotărîrile ple
narei din septembrie a C.C. al 
P.C.U.S. și declară că oamenii 
muncii din regiunea Moscovei sînt 
hotărîți să întîmpine cel de-al 
XXI-lea Congres al P.C.U.S. cu 
noi victorii în construcția comu
nistă.

Noutăți despre tineretul lumii
ITALIA: O declarație a Federației de 

tineret a partidului social-democrat
ROMA 17 (Agerpres). — La 15 septembrie a avut loc la 

£ Roma o ședință a conducerii Federației de tineret a partidului 
/ social-democrat din Italia. Din declarația dată publicității de 
8 Federație reiese că conducerea Federației a adoptat în princi- 
5 palele probleme ale politicii interne și externe o poziție care 
/ diferă de poziția conducerii partidului social-democrat.
8 Conducerea Federației de tineret a arătat „necesitatea unor 
/ acțiuni tot mai hotărîte pentru slăbirea încordării internaționale 
Z și dezarmare" și s-a pronunțat pentru restabilirea drepturilor 
8 lega'e ale Republicii Populare Chineze în O.N.U.
> Participanții la ședință și-au exprimat neîncrederea față de 
Z politica de colaborare a social-democraților și creștin-democra- 
y ților în guvern.
Z Conducerea Federației de tineret a partidului social-democrat 
y a condamnat prevederile proiectului noii constituții franceze, 
Z „întrucît el nu consfințește garantarea instituțiilor democrate". 
Z Conducerea Federației condamnă de asemenea poziția majo- 
y rității partidului socialist francez și „își exprimă solidaritatea 
Z cu minoritatea acestui partid și cu toate celelalte forțe cu ade- 
Z vărat democrate din Franța care luptă pentru apărarea demo- 
» crației și libertății".

S. U. A.; Rasiștii continuă 
acțiunile provocatoare

LITTLE ROCK 16 (Agerpres). — Corespondenții agențiilor de 
presă americane sînt de părere că cei 3.740 de elevi ai școlilor 
secundare din Little Rock nu vor începe încă multă vreme de 
acum înainte anul școlar. Ei se referă la declarația guvernatorului 
Faubus care a făcut cunoscut că nu va redeschide școlile decît 
după ce va organiza un referendum pentru a «e vedea atitudinea 
populației față de problema integrării rasiale în școli.

Părinții elevilor sînt deosebit de nemulțumiți și cer deschiderea 
imediată a școlilor, respectîndu-se hotărîrea Curții Supreme care 

a ordonat să se înceapă de îndată lichidarea segregației rasiale.
Rasiștii continuă acțiunile provocatoare. îndată după ce s-a 

anunțat că guvernatorul a ordonat închiderea școlilor pentru a 
evita aducerea la îndeplinire a hotăririi Curții Supreme au apărut 
semne ale activității Ku-Klux-Elanului : două cruci în flăcări și 
o păpușă infățișînd un negru ars pe rug.

Agenția Associated Press anunță că ministrul justiției William 
Rogers a plecat marți la Rhode Island, reședința de vară a pre
ședintelui Eisenhower, pentru a conferi cu acesta în legătură cu 
situația creată la Little Rock.

VAlNFORNftMi
NEW YORK. - Agențiile ame- 

ricane de presă anunță din Ca.pe 
Canaveral (statul Florida) că la
16 septembrie s-.a încercat lansa
rea unui sistem de rachete „Van
guard" prevăzut cu un satelit ar
tificial în greutate de 9,76 kg și 
un diametru de 50,8 cm. Agenția 
U.P.I. anunță că racheta „nu s-a 
înălțat în aer" deși motorul ei a 
intrat tn funcțiune. Aceasta este 
cea de-a 7-a încercare de .a lansa 
un sistem de rachete american 
..Vanguard" prevăzut cu un sate
lit artificial. Din aceste încercări 
a reușit doar una singură — la
17 martie a.c.

TOKIO. — O japoneză tn vîrstă 
de 43 de iani, Kazuko Murata, 
a murit la un spital din Hiroșima 
în urma unei maladii pricinuite 
de radiațiile atomice de la bom
bardamentul asupra Hiroșimei în 
1945. Acesta este al 20-lea caz 
morta] înregistrat anul acesta 
printre supraviețuitorii bombarda- 
meatului atomic de la Hiroșima.

MOSCOVA. — In urma unui a- 
cord intervenit între Institutul de 
geologie și geografie al Academiei 
R.P.R. și Institutul de geografie 
al Academiei de Științe al U.R.S.S. 
un grup de oameni de știință ro- 
mîni și sovietici lucrează în co
mun la întocmirea unei monogra
fii „Geografia R.INR.". Lucrările 
fiind avansate, |a Moscovă a 
avut loc o sesiune a consiliului de 
redacție

MOSCOVA — Nuritdin Muhit- 
dinov. președintele Comisiei pen
tru Afacerile Externe a Sovietu
lui Naționalităților al Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a plecat la 
17 septembrie la Cairo ca oaspe
te personal al președintelui R.A.U., 
Gamal Abdel Nasser.

UFA. — Exploatările petrolifere 
din Bașkiria găzduiesc în prezent 
o delegație de petroliști din Re
publica Populară Romînă, tn frun
te cu Dumitru Ion, adjunct a! 
ministrului Industriei Petrolului 

și Chimiei.

BEIRUT. — Președintele par
lamentului libanez, Osseirăn, a 
informat pe deputați că parla
mentul se va întruni la data de 
23 septembrie. Cu acest prilej, 
noul președinte ales al Libanului 
Fuad Seha va depune jurămîntul 
și va face o declarație asupra po
liticii interne și externe a noului 
guvern.

BUDAPESTA. — Cu prilejul 
deschiderii la Budapesta a Expo- 
ziției-tîrg agricole. Ion Cozma, 
ministrul Agriculturii și Silvicul- 
turii din Republica Populară Ro. 
mină, precum și delegațiile R.P. 
Romîne, R.P. Polone, R. Ceho
slovace, R.P. Bulgaria, R.P. Mon
gole, R.D. Germane și R.P.D. 
Coreene. sosiți în Republica 
Populară Ungară, au vizitat sta
țiunea de selecționare viticolă din 
Kecskemet și Institutul de Irigații 
și de cultură a orezului din Sziar- 
vas, în estul Ungariei.
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