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VIAȚA DE ORGANIZAȚIE: O tematică variată, 
bogată în conținut a adunărilor generale.
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HOTARIREA
Comitetului Central al P. M. R. și a Consiliului ide Miniștri 

al R. P. Romîne privind îmbunătățirea învățămîntului seral
și fără frecvență de cultură generală și superior

Poporul nostru muncitor sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn a obținut realizări mărețe în opera 
de construire a socialismului, în dezvoltarea tuturor ra
murilor economiei naționale, științei și culturii socialiste, 
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în ridicarea necontenită a nivelului 
muncii.

Ca urmare a aplicării în viață a hotărîrilor Congresu
lui al A-lea al P.M.R., țara noastră se industrializează 
într-un ritm susținut. Se lărgește an de an sectorul so
cialist al agriculturii. Făurirea bazei tehnico-materiale a 
socialismului în țara noastră impune ridicarea continuă 
a productivității muncii în industrie și agricultură, intro
ducerea pe scară largă a tehnicii noi și perfecționarea 
proceselor tehnologice, sporirea continuă a gradului de 
mecanizare a agriculturii și aplicarea metodelor agrotehnice 
a /ansate.

Îndeplinirea sarcinilor construcției socialiste cere o 
necontenită creștere a nivelului de pregătire a muncito
rilor, tehnicienilor, inginerilor din industrie, agricultură, 
iransporturi atît din punct de vedere profesional cit si 
în ce privește cunoștințele teoretice și de cultură gene
rală. Strinsa îmbinare a procesului de învățămînt cu 
munca productivă este calea cea mai bună de formare 
și de educare multilaterală a cadrelor necesare econo
miei și cultur.i.

Partidul Muncitoresc Romîn și statul nostru democrat- 
popular au acordat o atenție permanentă educării tinerei 
generații. Porțile școlilor de toate gradele și ale institute
lor de invățămint superior au fost larg deschise pentru 
fiii oamenilor muncii. Mai mult de 2.300.090 elevi și stu
denți învață astăzi în școlile și facultățile din tara noas
tră. Un mare avint au luat învățămîntul profesional și 
te.mic, învățămîntul superior tehnic și agronomic care 
au dat economiei naționale în ultimii zece ani peste 
280,090 muncitori calificați, 128.000 tehnicieni și aproape 
100.000 ingineri de diferite specialități.

Ca efect al Hotărîrii Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și a Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne din 1955 cu privire la îmbună
tățirea invățămîntului profesional și tehnic, acest in
vățămînt a fost legat direct de unitățile productive, 
industriale, agricole și de transporturi, a crescut simți
tor numărul de tineri care urmează școlile profesional;, 
în anul școlar 1958—1959, numărul elevilor din anul I 
al școlilor profesionale, de meserii și agricole a depășit 
pe cel al elevilor din clasa VllI-a a școlilor de cultură 
«encrală, ceea ce arată că tineretul se orientează în mod 
tist spre școlile legate de munca productivă.

Nevoia tot mai mare de cadre cerute de dezvoltarea 
lonstrucției socialiste, ca și dorința de invățătură a oa- 
nenilor muncii din industrie și agricultură, au dus la 
crearea în anul 1954 a școlilor serale pentru tineretul 
muncitor, care funcționează pe lîngă marile întreprin
deri și a unor secții serale pe lîngă o serie de școli me
dii de cultură generală.

Pentru formarea de noi specialiști dintre muncitorii 
care lucrează direct în industrie, construcții, transpor
turi și agricultură și doresc să dobindească o calificare 
superioară s-a organizat în anul 1950 invățămîntul supe
rior seral și fără frecvență.

Pentru ca oamenii din cîmpul muncii înscriși la înv$- 
țămîntul seral și fără frecvență să se poată pregăti te
meinic, statul le-a venit în ajutor, acordîndu-le o serie de 
înlesniri: concedii plătite, organizarea de lecții și con
sultații.

De la înființarea lor, cursurile învățămîntului seral 
și fără frecvență de cultură generală au fost absolvite 
de 35.000 de elevi; iar cursurile învățămîntului supe
rior seral și fără frecvență de peste 6.000 studenți.

In decursul funcționării învățămîntului seral și 

teri în aplicarea hotărîrilor privind acest învățămînt.

______________ _____ fără 
frecvență au ieșit însă la iveală deficiențe serioase și aba
teri în aplicarea hotărîrilor privind acest învățămînt.

Cu toate că învățămîntul seral și fără frecvență a fost 
creat pentru muncitorii aflați direct în producție, în ulti
mii ani Ministerul Invățămîntului și Culturii, conduce
rile școlilor și facultăților au permis înscrierea în acest 
învățămînt a unui număr mare de tineri care nu lucrau 
în producție, în întreprinderi industriale și agricole. 
Instrucțiunile elaborate de Ministerul Invățămîntului și 
Culturii nu precizează cu toată claritatea obiectivele aces
tui învățămînt, categoriile cărora le este destinat, condi
țiile de admitere. Au fost primiți în învățămîntul seral și 
fără frecvență elevi și studenți care n-au dat rezultate 
la cursurile de zi (au căzut la examene), precum și ele
mente cu manifestări huliganice și alte comportări 
nedemne. Unora dintre studenți li s-a dat posibilitatea 
să promoveze 2 ani într-un ari de studiu, deși în acest 
fel nu-și puteau însuși în mod temeinic cunoștințele, 
ceea ce era în primul rînd în dauna tor. La Facultatea 
de Științe Juridice din București, călcindu-se în mod 
abuziv legislația existentă, au fost înscriși fără concurs

de admitere studenți care nu îndeplineau condițiile de in
trare în învățămîntul superior, unii dintre ei neavînd nici 
studiile medii’ complecte.

O lipsă serioasă în organizarea învățămîntului superior 
a constat în faptul că numărul de locuri pentru fiecare 
specialitate la învățămîntul seral și fără frecvență nu a 
fost reglementat; invățămîntul fără frecvență a luat în 
unele ramuri o extindere nejustificată, necerută de nece
sitățile economiei și culturii.

De asemenea structura rețelei secțiilor fără frecvență 
a fost extinsă la prea multe specialități, facultăți și in
stitute ceea ce nu a permis concentrarea eforturilor asu
pra principalelor sectoare și anume invățămîntul tehnic 
industrial și agricol.

In multe școli a existat o slabă preocupare pentru în
sușirea materiei de invățămint de către elevi, frecvența 
la cursuri a fost neregulată, un număr însemnat de elevi 
au întrerupt studiile sau nu s-au prezentat la examene.

Organizațiile de partid, U.T.M. și sindicale, conduce
rile întreprinderilor și instituțiilor nu s-au preocupat 
sistematic de crearea tuturor condițiilor necesare pentru 
buna funcționare a cursurilor serale și nu au controlat 
în permanență desfășurarea procesului de învățămînt în 
vederea pregătirii temeinice și frecvenței regulate a ele
vilor.

Ministerele și departamentele de resort n-au controlat 
modul în care conducerile întreprinderilor își îndeplinesc 
obligațiile privind învățămîntul seral al muncitorilor.

Ministerul Invățămîntului și Culturii, conducerile unor 
instituții da învățămînt superior, comitetele executive ale 
sfaturilor populare nu au acordat atenția cuvenită în,ă- 
țămintului seral și fără frecvență, au repartizat in nume
roase cazuri în acest învățămînt cadse didactice fără ex
periență pedagogică, uneori fără calificare in specialitate, 
în ioc să atragă la cursurile serale și fără frecvență cadre 
fruntașe, bine pregătite.

Pentru a asigura muncitorilor din producție condițiuni 
necesare in vederea ridicării cunoștințelor tehnico-științi- 
fice la nivelul cerut de dezvoltarea economiei și socie.ății 
noastre socialiste. Comitetul Central al Partidului Atunci- 
toresc Romîn și Consiliul de Miniștri al Republicii Popu
lare Romine consideră necesară reorganizarea învățămîn- 
tuiui seral și fără frecvență.

Scopul învățămîntului seral și fără frecvență este să 
pregătească pe scară tot mai largă din rindul oamenilor 
muncii ce lucrează direct în producție cadre de muncitori, 
tehnicieni și ingineri cu înaltă calificare și cu un nivel de 
cultură generală ridicat, corespunzător necesităților dez
voltării continue a economiei și culturii.

DRUMUL CEL MAI SIGUR SPRE INVATAMINTUL 
SUPERIOR, SPRE O CALIFICARE PROFESIONALA 
ÎNALTA DUCE PRIN ȘCOALA MUNCII IN UZINA, IN 
EABRICA, IN MINA, IN GOSPODĂRIA AGRICOLA DE 
STAT, IN GOSPODĂRIA AGRICOLA COLECTIVA.

Din acei tineri care lucrind în producție au absolvit în 
același timp cu succes școala medie și apoi invățămintul 
superior se formează cei mai destoinici ingineri, tehni
cieni, specialiști, bine pregătiți pentru viață, pentru parti
ciparea activă și rodnică la opera de construire a socia
lismului.

Promovarea muncitorilor din industrie și agricultură în 
învățămîntul seral și fără frecvență va determina și o 
îmbunătățire a compoziției sociale a elevilor și studenți
lor din școlile medii și superioare, reflectind structura de 
clasă a societății noastre, formată în marea ei majoritate 
din muncitori și țărani muncitori. In felul acesta, învăță
mîntul seral și fără frecvență va aduce o contribuție în
semnată la formarea noii intelectualități, izvorîtă din popor 
și legată de năzuințele lui.

Intrucît în decursul anilor au apărut numeroase hotă- 
rîri și instrucțiuni privind învățămîntul seral și fără frec
vență, ale căror prevederi s-au dovedit, în lumina expe
rienței acumulate, incomplecte sau depășite, este necesară 
reglementarea unitară a întregului sistem al învățămîntu
lui seral și fără frecvență, înlăturîndu-se deficiențele 
existente în hotărîrile sau instrucțiunile în vigoare și 
asigurîndu-se îndeplinirea de către acest învățămînt a 
obiectivului pentru care a fost creat.

In scopul îmbunătățirii învățămîntului seral și fără 
frecvență Comitetul Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn și Consiliul de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne,

tru tineretul muncitor vor primi un spor de salariu al 
cărui cuantum va fi reglementat prin hotărîrea Consi
liului de Miniștri al Republicii Populare Romîne.

9. Personalul administrativ de la școlile și secțiile se
rale pentru tineretul muncitor se stabilește potrivit nor
mativelor în vigoare. Numirea și salarizarea acestuia se 
face de întreprinderile industriale și agricole sau de co
mitetele executive ale sfaturilor populare, după aparte
nența unității școlare respective.

10. întreprinderile industriale și agricole pe lîngă care 
se organizează școli serale pentru tineretul muncitoresc 
și sătesc sînt obligate să le asigure condițiile de func
ționare și să suporte din bugetele lor cheltuielile admi
nistrative gospodărești. Pe baza sumelor defalcate în 
acest scop, școlile își vor întocmi bugete proprii.

Întreprinderile cu număr redus de muncitori pe lîngă 
care nu este rațional să se organizeze școli serale, vor 
trimite elevi la secțiile serale ce se vor organiza pe lîngă 
școlile de cultură generală din localitate.

Pentru secțiile serale baza materială și cheltuielile 
bugetare se asigură de către comitetele executive ale 
sfaturilor populare, iar sumele necesare se înscriu în 
bugetele unităților școlare pe lîngă care funcționează 
secțiile serale.

11. Pentru oamenii muncii din agricultură și alți oa
meni ai muncii care se încadrează în prevederile artico
lului 3, dar care prin natura activității lor sau prin 
locul lor de muncă nu pot frecventa cu regularitate 
cursurile serale se pot organiza cursuri fără frecvență.

12. Invățămîntul de cultură generală fără frecvență se 
organizează ca secții pe lîngă școlile medii de cultură 
generală — cursuri de zi.

13. Pentru a veni în ajutorul pregătirii elevilor, între
prinderile, precum și școlile medii de cultură generală 
care au secții fără frecvență, pot organiza consultații.

14. în învățămîntul de cultură generală fără frecvență 
promovarea elevilor de la o clasă la alta se face prin 
examene ce se dau în sesiuni stabilite de Ministerul In- 
vățămintului și Culturii.

Intr-un an școlar elevii se pot prezenta la examene 
numai pentru o singură clasă.

15. Pentru a înlesni pregătirea șl prezentarea la exa
menele invățămintului de cultură generală fără frec
vență, elevilor li se pot acorda înlesnirile prevăzute la 
art. 28.

16. In mod excepțional, In învățămîntul de cultură ge
nerală fără frecvență, în limita planului de școlarizare 
stabilit de Ministerul Invățămîntului și Culturii, pot fi 
recomandați și alți oameni ai muncii în vîrstă de cel 
mult 30 de ani care lucrează în aparatul de stat, econo
mic și în organizații obștești cu state de serviciu înde
lungate în slujba regimului democrat-popular, care n-au 
avut posibilitate anterior să-și complecteze studiile și-și 
exprimă dorința de a le complecta în prezent.

17. Pentru oamenii muncii care r,*i au absolvit o 
școală profesională sau agricolă ori au absolvit o ast
fel de școală cu durata mai mică de 3 ani și sint re
comandați pentru a urma învățămîntul seral sau fără 
frecvență, întreprinderile industriale și agricole vor or
ganiza cursuri de pregătire cu durata de 6 luni.

18. Pentru oamenii muncii care nu au absolvit școala 
elementară de 7 ani și manifestă dorința de a-și com
plecta cunoștințele, se pot organiza cursuri serale sau 
fără frecvență pentru clasele V—Vil în cadrul școlilor 
și secțiilor serale pentru tineretul muncitor sau al sec
țiilor fără frecvență. Intr-un an școlar aceștia pot pro
mova numai o singură clasă.

19. Candidații recomandați pentru a urma învățâ- 
mîntul de cultură generală seral și fără frecvență vor 
fi supuși unei probe de verificare a cunoștințelor de 
limba romînă și matematică.

II. Invățămîntul superior, seral și fără frecvență
învățămîntul superior seral șl fără frecvență dă po

sibilitatea muncitorilor, maiștrilor și tehnicienilor care 
lucrează efectiv în producție și doresc să capete o cali
ficare superioară să urmeze o facultate în specialita
tea lor. fără a părăsi locul de muncă.

20. Admiterea în anul 1 la invățămîntul superior seral 
și fără frecvență se face pe bază de concurs, la care se 
pot prezenta persoanele care îndeplinesc următoare e 
condiții :

— lucrează dirret în producția industrială și agricolă 
ci muncitori calificați, maiștri sau tehnicieni, au o \e- 
chime de cel puțin 3 ani în specialitate ;

— au absolvit școala medie de cultură generală 
menul de maturitate, sau o școală echivalentă
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Incepînd cu anul școlar 1959/1960, invățămîntul 

ral și fără frecvență se organizează după cum 
mează :

r
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I. Invățămîntul seral de cultură generală
1. învățămîntul seral de cultură generală asigură 

muncitorilor din industrie și agricultură condițiile pentru 
complectarea studiilor de invățămint mediu fără a pă
răsi producția.

Durata acestei forme de invățămint este de 4 ani.
2. Invățămintul seral de cultură generală se desfă

șoară in cadrul următoarelor unități:
a) școli serale pentru tineretul muncitor organizate 

pe lingă întreprinderile industriale și agricole ;
b) secții serale pentru tineretul muncitor organizate 

in cadrul școlilor medii de cultură generală.
3. La cursurile invățămintului seral vor fi admiși 

numai absolvenți al școlilor profesionale de ucenici, ai 
școlilor de meserii și ai școlilor agricole, cu stagiu in 
producție de cel puțin un an după terminarea acestor 
școli. Alai pot fi admiși in mod excepțional muncitori din 
producție care au absolvit școaia de 7 ani, au făcut 
ucenicia, au un stagiu de cel puțin trei ani ca lucrător 
calificat și dovedesc înclinații și aptitudini pentru în
vățătură. Pentru a fi primiți in invățămîntul seral ei 
vor trebui să-și complecteze studii e în cadrul cursurilor 
de pregătire de 6 luni prevăzute la punctul 17.

4. Selecționarea muncitorilor care urmează a fi ad
miși la cursurile’invățămintului seral se va face în fie
care întreprindere, dintre muncitorii cu bune rezultate 
în producție și cu activă participare la 
Selecționarea se va efectua de către o 
din directorul întreprinderii, delegatul 
partid, secretarul organizației U.T.M., 
mitetului 
muncitorii 
delegatul

viața obștească, 
comisie formată 
organizației de 
președintele co- 
școlii. Pentrude întreprindere și directorul

din agricultură comisii'e vor fi formate din 
comitetului raional de partid, al comitetului

raional U.T.M., șeful secției de invățămînt șl cultură a 
sfatului popular raional și președintele consiliului sin
dical raional.

5. Planul de școlarizare și rețeaua școlilor, planurile 
și programele de invățămînt se stabilesc de către Minis
terul Invățămintului și Culturii cu consultarea departa
mentelor interesate.

La întocmirea planurilor și programelor se va ține sea
ma și de cunoștințele primite de elevi în școlile profe
sionale.

Structura anului școlar pentru învățămîntul seral se 
stabi'ește de Ministerul Invățămîntului și Culturii, ți- 
nind seama de specificul unităților școlare.

6. După promovarea ultimei clase, elevii depun examen 
de maturitate. Promovarea elevilor de la o clasă la alta 
și susținerea examenului de maturitate se face în con
formitate cu normele elaborate de Ministerul Invățămîn- 
tului și Culturii.

7. Directorii și cadrele didactice de la școlile și sec
țiile serale pentru tineretul muncitor se numesc de către 
comitetele executive ale sfaturilor populare regionale, în 
conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, iar salari
zarea se asigură prin bugetele acestora.

Pentru buna desfășurare a procesului instructiv-educa- 
tiv, pentru o cit mai temeinică pregătire a elevilor, la 
școlile și secțiile serale directorii și profesorii vor fi nu
miți dintre cele mai bune cadre didactice care au temei
nică pregătire profesională și pedagogică, un stagiu la 
catedră de cel puțin 5 ani, cu nivel politico-ideologic co
respunzător, însuflețite de dorința de a contribui la ridi
carea nivelului științific și cultural ai clasei muncitoare.

8. Cadrele didactice de la școlile și secțiile serale pen-
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n toate regiunile țării, ti- 
' 1 cu en~

. tuziasm la munca de ri-
| dicare a noi obiective indu- 
g striale fi social-culturale, la re- 
8 darea agriculturii de noi tern- 
j nuri, la înfrumusețarea satelor 
g fi orașelor patriei noastre.
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CLUJ. — In regiunea Cluj 
au luat ființă pînă acum 830 
brigăzi utemiste de muncă pa- „ 
triotică care cuprind aproape 8 
24.000 tineri muncitori, țărani 2 
muncitori, funcționari și stu- | 
denți. Tinerii brigadieri au 8 
prestat pînă acum aproape | 
200.000 ore de muncă voluntară 
pe șantierele de construcții de 8 
locuințe, șantierele de hidroame- 8 
liorații, precum și la alte ac- g 
țiuni de folos obștesc. In orașul 8 
Cluj brigăzile de muncă pa- g 
triotică au transportat pe șan- 8
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triotică au transportat pe șan
tierele de construcții 1.500.000 
cărămizi și 2000 m.c. de ba
last. Au participat de asemenea 
la lucrările de îndreptare a 
cursului Someșului și la ame- 

g najarea unui parc al tineretului. 
8 Cele peste 500 brigăzi de muo- 

că patriotică de la sate s-au 
8 angajat să redea în acest an 
8 circuitului agricol prin lucrări 
| de îmbunătățiri funciare peste 
8 7.000 ha., economisind astfel 
| circa 20.000.000 lei.
8 Tinerii vor cultiva importante 
8 suprafețe cu sfeclă de zahăr și 
g floarea-soarelui, vor curăța și 
8 întreține 25.000 ha. pășuni și 
| finețe și vor însiloza 150.000 
g tone nutrețuri.
| în munca patriotică s-au evi- 
| dențiat brigăzile
8 raioanele Aiud, 
? altele.

utemiste din 
Dej, Turda și

★
SUCEAVA. — 

utemiste de muncă patriotică 
din regiunea Suceava fac parte 
22.600 tineri

Ei au prestat pînă în prezent 
un însemnat număr de ore de 
muncă voluntară lucrind pe 
șantierele de construcții, la re
pararea drumurilor ele.

Numai cele 41 
raionul Botoșani 
peste 13.900 ore 
luntară. Tinerii 
comuna Copălău 
la terminarea unui nou local de 
școală iar cei din Blindeșli au 

_ lucrat la construirea noului lo- 
? cal al cooperativei. 
8 ’---------- J- —
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Din brigăzile

de brigăzi din 
au efectuat 

de munci va- 
brigadieri din 

au contribuit
8
8
8

In munca de reparare a dru
murilor t-au evidențiat fi tine
rii din comunele Verona, Po
iana fi Tudora.

superior fără frecvență în specialitatea pe care o profe
sează.

Aceste cadre didactice se pot înscrie la concursul de 
admitere dacă îndeplinesc următoarele condițiuni :

— funcționează în invățămînt de cel puțin 3 ani în spe
cialitatea facultății la care se înscriu ;

— sint recomandați de către o comisie formată din 
șeful secției de invățămint a sfatului papular raional, un 
delegat al comitetului raional de partid și un delegat al 
consiliului sindical raional.

Comisia va selecționa în primul rînd cadre didactice 
cu bune rezultate în munca didactică, care au merite 
deosebite in munca de culturalizare a maselor și de 
transformare socialistă a agriculturii, fii ai clasei mun
citoare, ai țărănimii muncitoare și fii de învățători și 
profesori.

Intr-un an studenții cursurilor fără frecvență pot pro
mova un singur an de studiu.

24. Planul de școlarizare și rețeaua învățămîntului seral 
și fără frecvență se stabilesc prin planul anual de școla
rizare aprobat de Consiliul de

25. In scopul îmbunătățirii 
Ministerul Invățămîntului’ și 
centrele muncitorești prevăzute 
dii pentru studenții care 
frecvență.

26. Instituțiile de învățămînt superior care au secții se
rale sau fără frecvență vor organiza pentru studenții aces
tor secții consultații și meditații, lucrări practice de labo
rator ---- —■'----- ------- : *—*-:4----- *— *—*-
nele.

27.
zent 
fără 
conștiincios îndatoririle școlare, prezentînd facultății lor 
recomandarea întreprinderilor, instituțiilor sau sfaturilor 
populare unde lucrează.

Vor fi exmatriculați din învățămîntul superior seral și 
fără frecvență acei studenți care nu au absolvit școala 
medie cu examen de maturitate sau o școală echivalentă 
cu diplomă.

menul de maturitate,
plomă ;

— sînt fii de oameni
21. Selecționarea 

concursul de admitere 
fără frecvență se va face în întreprinderi de către co
misia prevăzută la art. 4, formată din directorul între
prinderii, delegatul organizației de partid, președintele 
comitetului de întreprindere și secretarul organizației 
U.T.M. Vor fi recomandați tinerii muncitori din pro
ducție care și-au complectat studiile medii de cultură 
generală, au dat bune rezultate în producție, participă 
activ la viața obștească, manifestă dorința să-și ridice 
nivelul profesional.

Acei dintre ei care vor dori să urmeze învățămîntul su
perior, cursurile de zi, vor avea prioritate la obținerea 
burselor.

22. La concursul de admitere în învățămîntul superior 
seral și fără frecvență se pot prezenta și muncitori sau 
tehnicieni în vîrstă de cel mult 35 ani, care au școala 
medie terminată și o vechime de cel puțin 3 ani în pro
ducție și cărora ii s-au încredințat funcții în aparatul de 
partid, de stat și în organizațiile obștești. In acest caz, 
recomandarea va fi făcută de ministerul sau conducerea 
organizației centrale de care depinde.

23. ‘Cadrele didactice care predau la clasele V—VII în 
mediul sătesc și nu au pregătire corespunzătoare, în 
vîrstă de cel mult 35 ani, vor putea urma învățămîntul

Dispozițiuni finale
1 28. Elevilor șl studenților înscriși la cursurile serale 
șl fără frecvență li se vor acorda următoarele înlesniri:

a) Vor fi programați în schimburi de producție care să 
le permită frecventarea zilnică a cursurilor și pregătirea 
pentru lecții.

b) Nu vor fi folosiți îa munci suplimentare în zilele 
de școală.

c) Li se va acorda un concediu de studii plătit cu du
rata de 39 zile pe an, în afara concediului legal de o- 
dihnă, cu condiția de a-și îndeplini îndatoririle de pro
ducție și de a promova an de an clasele. Pentru elevii 
din ultimul an care se încheie prin examen de maturi
tate, concediul pentru studii se majorează de la 30 la 
40 de zile. Aceste concedii se vor putea acorda după 
dorința elevilor, eșalonate sau integral. -

Indemnizația pentru concediul de studii a elevilor și 
studenților care urmează învățămîntul seral și fără frec
vență va fi egală cu salariul mediu pe timpul respectiv, 
nedepășindu-se însă suma de 1.000 lei lunar.

d) Studenților și absolvenților din învățămîntul seral 
și fără frecvență care se prezintă la examenul de stat sau 
la examenul de maturitate li se va putea acorda la cerere 
un concediu fără plată de cel mult 15 zile.

e) Elevii și studenții înscriși la cursurile serale și 
fără frecvență sînt scutiți de plata taxelor școlare.

f) Cheltuielile 
menul cursurilor 
aceea în care au 
tre întreprinderi 
dre didactice — 
Culturii,

g) Ministerul
suri ca, pe timpul sesiunilor de examene, studenții de la 
învățămîntul superior fără frecvență să fie cazați în că
mine și să ia masa la cantinele studențești, contra cost.

29. Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul Fi
nanțelor vor aloca sumele necesare pentru înfăptuirea 
prevederilor prezentei hotărîri.

Ministerele economice vor controla și îndruma între
prinderile din subordinea lor pentru asigurarea condiții
lor corespunzătoare aplicării prezentei hotărîri, |

ai muncii, 
candidaților recomandați
în învățămîntul superior seral și

pentru

Miniștri.
procesului de invățămînt, 
Culturii va organiza în 
în anexă cercuri de stu- 

urmează învățămîntul fără

și vor asigura cursuri tipărite pentru toate discipli

Studenții — fii ai oamenilor muncii — care în pre- 
urmează cursurile învățămîntului superior seral sau 
frecvență vor continua studiile, îndeplinindu-și

(Agerpres)

V. Ana din clasa a 6-a ă 
școlii medii Drăgănești regiunea 

‘ i elevele frun-Pitești este una din 
tașe.

lat-o ta hartă la 
grafie.

ora de geo«

CH1RCEV

pentru transportul studenților la exa- 
fără frecvență în altă localitate decît 
locul de muncă vor fi suportate de că- 
și instituții, iar pentru studenții-ca- 
de către Ministerul Invățămîntului și

Invățămîntului și Culturii va lua mă-

30. Ministerul Invățămîntului și Culturii va elabora în 
termen de 30 de zile de la apariția prezentei hotărîri re
gulamentul cu privire la organizarea și funcționarea în
vățămîntului seral și fără frecvență.

31. Se abrogă toate prevederile și dispozițiile ante
rioare privitoare la învățămîntul seral și fără frecvență 
de cultură generală și superior.

★

Pe baza hotărîrii de față ministerele de resort, con
ducerile întreprinderilor, comitetele executive ale sfatu
rilor populare, conducerile institutelor de învățămînt 
superior, cărora li se încredințează sarcina de a avea 
școli sau secții de învățămînt seral și fără frecvență tre
buie să ia toate măsurile necesare în vederea bunei or
ganizări și desfășurări a acestui învățămînt. O răspun
dere deosebită revine în această privință Ministerului 
Invățămîntului și Culturii care are sarcina de a coordo
na, controla și îndruma întregul învățămînt seral și fără 
frecvență.

Cadrele didactice de Ia cursurile serale și fără frec
vență cărora li se acordă marea cinste de a contribui la 
ridicarea noii intelectualități din rîndurile poporului 
muncitor, au datoria de a pune toată capacitatea și p»i- 

!°[ ^e muncă pentru asigurarea unui nivel înalt 
al învățămîntului seral și fără frecventă.

Organele și organizațiile sindicale și de tineret au sar
cina să atragă pe cei mai înaintați tineri muncitori în în
vățămîntul seral și fără frecventă,’ să mobilizeze elevii și 
studenții în obținerea celor mai bune rezultate la învă
țătură, să se preocupe sistematic de buna funcționare a 
învățămîntului seral și fără frecvență.

Comitetele regionale, raionale și orășenești de partid, 
organizațiile de partid din întreprinderi, școli și institute 
de învățămînt superior trebuie să acorde o permanentă 
atenție învățămîntului seral și fără frecvență, să vegheze 
la îndeplinirea întocmai a prevederilor prezentei hotărîri, 
la_ justa selecționare a oamenilor muncii pentru învăță
mîntul seral și fără frecvență, la îmbunătățirea continuă 
a acestui învățămînt — mijloc important de formare a 
unor cadre cu înaltă calificare profesională și nivel ri- 
djc®f.de cultură, ieșite din rîndurile clasei muncitoare și 
țărănimii muncitoare, devotate trup și suflet cauzei con
struirii socialismului în patria noastră,

La „Colțul 
Festivalului"

Ministerului

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine
CHIVțJ STOICA

De curînd s-a deschis într-un 
cadru festiv la fabrica „Pavel 
Tcacenco" din Capitală ,.Colțul 
Festivalului". Frumos pavoazat, 
lîngă vitrina cu produsele fabricii 

— oglindă a muncii tineretului — 
..Colțul Festivalului" inițiat de 
organizația de bază U.T.M. cu 
sprijinul raionului U.T.M. Bălcescu 
va oferi tinerilor din această în
treprindere informații privitoare la 
pregătirile pe care tinerii le fac în 
întîmpinarea celui de al 7-lea Fes'* 
tival Mondial al Tineretului.

Organizația U.T.M., sub condu
cerea organizației de partid, va an
trena în cadrul „Colțului Festiva
lului" tineretul la o bogată ac
tivitate cultural-educativă. Astfel 
vor fi organizate săptămînal con* 
ferințe pe diferite teme politice, 
științifice, de cultură generală, re
cenzii, programe artistice, întîlniri 
cu participant! la festivalurile 
trecute ale tineretului, reuniuni 
tovărășești etc.

In acest fel tinerii vor avea po* 
sibilitatea să-și lărgească orizon
tul cunoștințelor politice și de 
cultură generală. La gazeta de 
perete a „Colțului Festivalului" vor 
fi publicate informații oglindind 
activitatea pe care o depun tine
rii din toată lumea îa vederea a- 
cestui eveniment însemnat

In cadrul festivității de deschi
dere a „Colțului Festivalului" nu
meroși tineri muncitori și-au luat 
frumoase angajamente în produc
ție.

GH. CHIDQ
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Tinerii disculâ despre viata
din gospodăria colectiva

Foto : organizată 
gospodăria

Membru uneia din 
brigăzile utemiste 
de muncă patriotică 
din gospodăria agri
colă colectivă din 
Tomnatec, raionul 
Sînnicolau Mare, 
muncind cu entu
ziasm pe șantierul 
de hidroameliorații, 
Șandra-Uihei.

10JO EDMUND

PĂMÎNTURI noi
ÎNSEAMNĂ BELȘUG

La S. M. T. - Zorleni

Pe mii de hectare, învinse în 
lupta aprigă cu oamenii, apele se 
retrag nevolnice. Domnia lor săl
batică, a apelor care se revărsau 
peste maluri, cotropind pămînturi 
bune de a fi brăzdate de plug, se 
apropie de sfîrșit. Din inițiativa 
partidului, în sute de puncte ale 
țării ofensiva aceasta pentru cu
cerirea pămînturilor noi a început 
impetuoasă ți entuziastă. Noile 
pămînturi înseamnă bogăție, bel
șug, mai mult porumb, grîu, orez...

Despre această sarcină dată de 
partid au discutat ți tinerii din 
Dăbuleni într-o adunare U.T.M. 
lărgită.

— Digul care se va înălța de la 
Bechet pînă la noi, la Dăbuleni, 
a început secretarul, va salva de 
apele Jiului, care se revarsă în 
fiecare primăvară, 12.000 de hec
tare. Digul ăsta trebuie să-l fa
cem, pentru că asta înseamnă o 
bogăție uriașă pentru noi, pentru 
țară. Oricît de greu ar fi, oricite 
eforturi ar cere, digul 
înălțat. Datoria noastră 
miști e să fim alături 
nițti în fruntea acestei 
tru cîțtigarea de noi 
Douăsprezece mii de hectare, vă 
dați voi seama ce bogăție înseam
nă ostia ?

— Cît anume ? i-a șoptit cineva 
de aproape.

— Păi să facem socoteala. Vasă- 
zică odată se vor putea cultiva 
pe toată întinderea acestor noi 
pămînturi, de către gospodăriile 
colective vecine cu Jiul, 4000 
de hectare de orez, cu o re
coltă să zicem de 4000 kg. la 
hectar. (Nu uitați ce pămînt e 
acolo !). Pe urmă puneți încă 
4000 de hectare porumb irigat, 
care trebuie musai să dea 8000 kg. 
la hectar. Pe urmă de pe alte 2000 
de hectare ies vreo 6 milioane kg. 
grîu, 1800 de hectare cu sfeclă de 
zahăr, plug 200 hectare de grădini 
de zarzavat care scot pe an pe 
puțin 3.200.000 lei, după socotelile 
noastre. Nici n-o să vă vină să 
credeți că digul asta o să aducă un 
venit în fiecare an de 113.600.000 
lei. Ce ziceți de asta ?

va trebui 
de ute- 

de comu- 
lupte pen- 
pămînturi.

— Cit ziseși, mă ? întreabă Ma
rin Șalău, crezînd că n-a auzit el 
bine.

— O sută treișpe milioane. Adi‘ 
că sute de mii, milioane de tone 
de cereale și legume. Vă dați sea
ma ce treabă extraordinară trebuie 
să facem noi, ce folos înseamnă 
asta pentru colectiva noastră, pen
tru țara întreagă ? Cine se înscrie 
la cuvânt ?

S-au înscris mulți. N-au spus 
lucruri prea deosebite. Cuvântul 
fiecăruia a fost uri angajament.

Utemâștii și tinerii din Dăbuleni 
au mai ținut o adunare în acest 
scop. S-a vorbit despre exemplul 
corns omoliștilor, despre miile de 
curajoși și entuziaști, care au por
nit încrezători pe pământurile în- 
țelenite, necunoscute ale Gazahsta- 
nului, dovedind încă odată erois
mul fără seamăn al membrilor 
Comsomolului leninist. S-a făcut 
chiar un fotomontaj cu aspecte 
din munca și viața tinerilor sovie
tici, care au 
rile înțelenite.

T o a te astea 
ca cititorii să
fapta demnă de pildă a 
de tineri din Dăbuleni, 
muncit și muncesc plini 
ziasm la înălțarea digului. Cinci
sute dintre ei au venit cu căruțele, 
au săpat, au cărat și bătătorit fie
care cîte 8 metri cubi de pămînt. 
Ceilalți trei sute, fără atelaje, au 
pus pe dig cîte 4 metri cubi de 
pămînt. Pe tabela fruntașilor au 
fost scrise la loc de frunte numele 
utemiștilor Nicolae Mihalache, Ma
rin Șalău, Stanciu Ciuculin, Flori- 
ca Negriâă, Maria Radulescu, Ma
ria Oprea Rădulescu și 
Rădulescu.

...Pe o distanță de 10 
tri digul e gata. Mai sînt
Pînă acum s-a lucrat porțiunea 
dintre Lișteava și Zăvoi. Colecti
viștii din aceste comune pot folosi 
deja 1250 de hectare de pămînt 
care a fost salvat de înecul ape-

-^<>O .....-

lor Jiului. Oameni din toate co
munele in frunte cu comunițtii au 
muncit aci. în curînd digul va a- 
junge ți la Dăbuleni. Cele 60 de 
brigăzi utemiste de muncă pa
triotică din satele vecine, cu peste 
2000 de tineri în efectiv, au por
nit încolonate spre dig, cu steagu
rile roții în frunte. Cintecele lor, 
cîntece de muncă, entuziaste, răsu
nă de-a lungul Jiului. In fața a- 
cestui asalt nestăvilit al oamenilor 
din aceste sate, în fruntea cărora 
stau comunițtii, douăsprezece mii 
de hectare de pămînt gras și fertil 
vor scăpa de ape 
crește 
rumb,

ți pe ele vor 
mănoase lanurile de po- 
holdele de grâu și orez.

I. BAIEȘU
I. TEOHARIDE
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lucrat pe pămîntu-

le-am spus pentru 
înțeleagă mai bine 

celor 800 
care au 
de entu-

Ștefan

kilome- 
încă 29.

O sarcină uitată...

Transportă 
îngrășăminte 

naturale la cîmp

Comitetul raional U.T.M. Tg 
Mureș a organizat cu cîtva timp 
în urmă o ședință cu secreta
rii comitetelor comunale U.T.M., 
cu instructorii superiori de 
pionieri și alți tineri. în scopul 
de a explica sarcinile pe care 
le au organizațiile U.T.M. din 
raion pentru creșterea păsărilor 
și iepurilor de casă. S-au subli
niat atunci sarcinile pe care 
le-a pus în fața organizațiilor 
de bază U.T.M. plenara a VI a 
a C.C. al U.T.M în legătură cu 
această problemă. După această 
ședință însă unii dintre secre
tari au uitat cu totul de aceste 
sarcini. Iată cum stau lucrurile 
în organizațiile U.T.M. din 
Sincrai și Mazna. Cînd a plecat 
de la instructaj. Aurora Sîn- 
georzan, secretara organizației 
de bază U.T.M din Mazna. avea 
de gînd să facă, cu sprijinul 
sfatului popular și al cîtorva 
utemiști, un mic „recensământ" 
al iepurilor de casă. Din aceasta 
n-a rămas însă decît gîndul. To
varășa Sîngeorzan nu numai că 
n-a făcut ceea ce își propusese, 
dar a ținut în... „secret" tot 
ceea ce aflase la această șe
dință. întrebată fiind de ce nu 
s-a ocupat de mobilizarea tine
rilor, pionierilor și școlarilor 
la îndeplinirea acestei sarcini 
trasate de comitetul raional 
U.T.M., tovarășa Sîngeorzan a 
spus că nu sînt... condiții. Care 
anume „condiții", n-a spus. în 
realitate, mulți colectiviști ti
neri și pionieri din Mazna au 
pe lingă casă iepuri. De pildă, 
pionierul Petru Urgan are aca
să 30 de iepuri pe care îi îngri
jește cu grijă și dragoste.

Așa stau lucrurile și la Sin
crai, unde mulți tineri, pionieri 
și școlari, au acasă iepuri de 
casă Organizația de bază) 

X U.TM. din sat nu s-a interesat)

— Ne așteptam să ne puneți o 
asemenea întrebare. Și noi am 
pus-o la rîndul nostru altora. îna
inte de a intra în gospodăria co
lectivă. Hai să vă spun cît am eîș- 
tigat eu și nevastă-mea într-un an 
de zile. Nu vă înșir toate produ
sele pe care țe iau. Vă spun doar 
că anual făcînd socoteala, am luat 
produse în valoare de 12—18.000 
lei. Din aceasta, o bună parte îmi 
prisosesc. Pe acestea le valorific Ia 
cooperativă sau la oraș și-mi cum-

cum câteva zile, 14 familii de 
tineri țărani muncitori cu 
gospodării individuale din 

satele Tîmpeni și Slăbănești, ra
ionul Potroava, au fost oaspeții ti
nerilor familiști de la G.A.C. 
„Ștefan Țugui" din comuna Crîm- 
poaia, raionul Drăgănești-Olt. în
tâlnirea aceasta a fost inițiată de 
oaspeți, din dorința lor de a cu
noaște cum trăiesc familiile tinere 
din gospodăria colectivă. Vizita 
s a desfășurat într-o atmosferă 
de voioșie, discuțiile au fost vii 
și interesante.

Desigur, prima chestiune care-i 
interesa pe oaspeți se referea la 
cîștigurile personale pe care le au 
tinerii în gospodăria colectivă.

— Vrem să cunoaștem asta — 
le-a spus tânărul Ion Preda — 
pentru că și în satul nostru. Tîm
peni, a luat ființă, săptămîna trecu
tă o gospodărie colectivă. Mulți 
dintre noi vrem să pășim în gospo
dărie. După cîte am auzit și noi 
e mai bine acolo. Ca să ne convin
gem și mai mult, am venit să vedem 
cum trăiți voi. Cam cît cîștigă o 
familie tînără dacă ia parte tot 
anul la muncă ?

Constantin Măldăruț s a ridicat 
să răspundă.

Cu asta discuțiile au început să 
se desfășoare din plin. Tinerii 
oaspeți, precum și soțiile lor, erau 
interesați de cele mai diverse 
chestiuni. Ion Preda a vrut să a- 
fle, de pildă, cum e 
munca tineretului în 
colectivă și cum își petrec timpul 
liber. Alexandru Gheorghe, secre
tarul organizației de bază U.T.M. 
și vicepreședinte al gospodăriei 
era cel mai în măsură să răspun
dă la o asemenea chestiune. El a

ultimii ani s-a creat o tradiție 
nouă în privința zestrei fotelor.- 
Fiecare cînd se mărită, are deja 
ridicată o casă nouă. Gospodăria 
colectivă îi ajută pe tineri să și 
procure materiale de construcție, 
iar ceilalți tineri ajută în timpul 
lor liber, în mod voluntar, pe cel 
care-și construiește casa. în sat a 
și apărut de altfel în ultima vre
me un cartier nou, al colectiviștilor, 
de 40 de case.

Cîteva tinere mame au întrebat 
cine le poartă de grijă copiilor 
mici cînd mamele lor pleacă Ia 
cîmp și n-au cu cine-i lăsa acasă. 
Ca răspuns la această întrebare a 
fost vizita imediată care s a făcut 
la creșa gospodăriei și la căminul 
de copii.

Discuțiile au continuat și mai 
tîrziu cînd gazdele i-au invitat pe 
oaspeți să viziteze toate sectoarele 
gospodăriei, precum și gospodăriile 
lor personale. Nu a fost întrebare 
la care să nu li se fi dat răspuns. 
Acasă la C. Măldăruș, de pildă,- 
Rada Dorin și-a adus aminte s e 
întrebe pe nevasta acestuia dacă 
merge la muncă în același loc cu 
familia.

— Sigur că da, i-a răspuns ai 
ceasta. Echipele din fiecare briga
dă sînt formate din rude și vecini. 
Zi de zi noi aîntem, toată familia 
împreună.

La despărțire oaspeții și-au ară-', 
tat mulțumirea pentru răspunsu
rile și sfaturile prietenești pe care 
le-au primit și le-au mărturisit 
gazdelor că vor spune altor țărani 
muncitori din satele lor despre tot 
ce-au văzut aici, la gospodăria co
lectivă milionară din Crîmpoaia.

PETRE LUNGU j

însemnări de la o întîlnire tu tinerii familiști 
din gospodăria colectivă „Ștefan Țugui** 

din raionul Drăgănești-Olt și tinerii familiști 
cu gospodării individuale

Slabă preocupare 
față de campania 

de primăvară
Anul trecut S.M.T. Zorleni 

nu și-a îndeplinit planul de 
producție, iar prețul de cost al 
lucrărilor a fost depășit. Acest 
lucru se datorește in bună mă
sură și organizației de bază 
U.TM. care n-a mobilizat cu 
simț de răspundere pe tinerii 
mecanizatori la muncile agri
cole. în primăvara aceasta sta
țiunea are de realizat 6.900 
hantri și va trebui deci să are 
și să semene o considerabilă 
suprafață de teren.

Comitetul organizației de ba
ză și-a stabilit în planul 
de muncă să organizeze 
timp grupele U.T.M. 
drul brigăzilor și să fie aleși 
ca responsabili tineri tracto
riști pricepuți și harnici.

Cum au înțeles insă tovară
șii din comitetul organizației 
de bază U.T.M. să realizeze a- 
ceste sarcini ?

Organizația de bază U.T.M. 
n-a mai inițiat nici o acțiune 
pentru traducerea în fapte a 
acestor sarcini.

Nici un tînăr tractorist nu a 
fost consultat asupra posibi
lităților pe care le are în înde
plinirea și depășirea planului 
de producție, de creștere a pro
ductivității muncii și reducerea 
prețului de cost. Tovarășul Pa
vel Negrea, secretarul organi
zației de bază U.T.M., a recu
noscut de pe acum că în condi
țiile existente nu toți tractoriștii 
vor reuși să-și depășească pla
nul în campania de primăvară.

Pavel Negrea împreună cu 
ceilalți tovarăși din comitet nu 
se îngrijesc de mărirea numă
rului de cărți din bibliotecile 
volante, de împrospătarea lor 
cu cît mai multe cărți noi și 
bune, și n-au luat nici alte mă
suri pentru buna deservire a 
brigăzilor cu hrană caldă și ali
mente.

Timpul nu așteaptă. Este ne
cesar ca organizația de bază 
U.TJVL să ia măsuri urgente 
pentru buna desfășurare și or
ganizare a campaniei de însă- 
mînțări.

păr ce-mi trebuie pe lingă casă. 
Vreau să vă spun că din cîștigul 
meu. de eînd am intrat în gospo 
dărie. mi-am înălțat o casă nouă 
(vreau să vă rog să veniți pe ur
mă s-o vizitați) mi-am cumpărat 
o vacă cu lapte, porc gras și al
tele.

Oaspeții au ascultat totul cu a- 
tenție.

său 
din 

în ca-

arătat că în gospodăria colectivă 
există patru echipe de tineret, care 
au obținut titlul de cinste de „e- 
chipe cu producții record".

De asemenea, sectorul zootehnic 
— unul dintre cele mai dezvolta
te din gospodărie — este încre
dințat tineretului. Tot tineretului 
i-au fost date în seamă și loturile 
agricole pentru producerea semin
țelor de elită. în ceea ce privește 
timpul liber, secretarul a arătat că 
tinerii au la dispoziție un club, o 
bibliotecă, un colț roșu și o bază 
sportivă. Săptămânal se organizea
ză reuniuni tovărășești, conferințe, 
recenzii, competiții sportive etc.

Angelica Ghioacă a vrut să afle 
ce zestre au fetele din gospodăria 
colectivă atunci oînd se mărită. La 
chestiunea aceasta au dorit să-i 
răspundă Angelicăi mai multe fete 
colectiviste. Ele au arătat că

Pentru 450 hantri
pe tractor convenționalSub lozinca „Să valorificăm toa

te rezervele de îngrășăminte natu
rale, să terminăm la timp arătu
rile ți însămînțările" ute'miștii ți 
tinerii din comunele Fierbinți ți 
Slobozia, din raionul Găețti, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
au obținut importante realizări in 
desfășurarea lucrărilor de primă
vară. De exemplu, cele 5 brigăzi 
utemiste de muncă patriotică, 
constituite din cursanții cercurilor 
de învățămînt politic, au raportat 
comitetului comunal U.T.M. că au 
transportat pe cîmp aproape 1.400 
de tone de îngrășăminte naturale, 
din cantitatea de 3.300 tone cît se 
angajase cu cîteva săptămîni în 
urmă. De asemenea, brigăzile ute
miste de muncă patriotică, din 
cele două comune, au confecționat 
ți un număr de 80 de platforme 
pentru depozitarea ți dospirea 
îngrățămintelor naturale.

Un aport serios iți aduc utemiț
tii ți tinerii și la grăbirea arătu
rilor ți însămînțărilor de primă
vară, care cer mare urgență prin 
partea locului din lipsa umidității 
în sol.

Pînă acum tinerii conductori 
de atelaje de la G.A.C. „Descătu
șarea" din comuna Slobozia ți ti
nerii din întovărășirile agricole 
„11 Martie", „30 Decembrie", 
,4 Februarie", „Centenarul Uni
rii" ți „Grigore Preoteasa" din co
muna Fierbinți au executat arături 
de primăvară pe o suprafață de 80 
hectare care au fost insămințate 
cu orz și floarea-soarelui.

C. SLAVIC

ln întîmpinarea oaspeților au venit membrii din consiliul de con
ducere și un mare număr de colectiviști. Tovarășul Ion Șerban, 
președintele gospodăriei colective le urează bun sosit.

Foto: V. CHIRCEV
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Folosesc resursele locale 
in construcțiile zootehnice

ȘT. NECANIȚKI

Plantarea

L. PETRE

însă de problema aceasta, n-a 
discutat cu nici unul din ei.

Situații asemănătoare mai 
sini ți în organizațiile de bază 
U.T.M. din comuna ledu, Sard. 
Corunca ți multe altele De a- 
ceste lipsuri se fac vinovați nu 
numai secretarii U.T.M. din 
aceste organizații care au uitat 
de sarcinile primite, ci ți Comi
tetul raional U.T.M. Tîrgu 
Mureț, care a uitat la rîndul 
său să controleze organizațiile 
de bază U.T.M. sătețti in a- 
ceastă privință.

pomilor se des
fășoară din plin, 
înainte rte a în
cepe munca, ti
nerii ascultă 
sfaturile tehni
cienilor.

încă din anul trecut, după 
Consfătuirea de la Constanța or
ganizația de bază U.T.M., sub 
conducerea organizației de partid, 
a luat hotărîrea într-o adunare 
generală deschisă ca sectorul zoo
tehnic să fie luat sub patronajul 
tineretului. Hotărîrea a fost apro
bată de către organizația de par
tid și de către consiliul de con
ducere. Acum avem în grija noa
stră un sector zootehnic care cu
prinde 122 bovine, 260 porcine și 
900 de oi.

Es.te cunoscut că dezvoltarea 
creșterii animalelor nu se poate 
face fără construcțiile necesare. în 
acest scop, organizația de bază

U.T.M., sub conducerea organiza
ției de partid, a studiat posibilită
țile folosirii materialelor din re
surse locale. De exemplu, în pla
nul gospodăriei era prevăzut în 
anul trecut ca să se construiască 
un grajd pentru 100 capete bovi
ne, al cărui proiect de deviz se 
ridica la 180.000 lei In acest de
viz însă nu era

le. Același grajd de 100 capete, 
pe care noi l-am construit anul 
trecut, cu materiale din resurse 
locale, ne-a costat numai 90.000 
lei.

Pentru fundație și tencuieli au 
fost folosite 15.000 kg. ciment, am 
făcut 20.000 bucăți de cărămidă 
pe care am folosit-o la stîlpii de 
rezistență și la pardoseala aleii 
principale. Din 7500 kg. paie, am 
făcut plăci de paie pentru pereți 
și tavan. Acoperișul l-am făcut 
din stuf, tencuiala am făcut-o cu 
mortar de lut și ciment. La toate 
acestea au participat cu însuflețire 
tinerii colectiviști. Dar pentru ca 
anul acesta aportul lor să fie și

însă nu era prevăzută folosi- 
materialelor din resurse loca-

Acțiunea patriotică de a planta 
cit mai mulți pomi fructiferi a 
fost îmbrățițată cu dragoste ți de 
către organizația de bază U.T.M. 
din gospodăria agricolă colectivă 
din Tomnatic, raionul Sînnicolau 
Mare.

Organizația U.T.M., îndrumată 
de către organizația de partid, a 
discutat cu fiecare utemist ți ti- 
năr în parte arătîndu-i importan
ța ce o prezintă îndeplinirea ace
stei acțiuni ți ce înseamnă aceasta 
pentru continua dezvoltare a gos
podăriei colective.

Pe marginea consfătuirii cu tinerii 
mecanizatori fruntași din regiunea Ploești

mai mare în construcția de noi 
adăposturi pentru animale, organi
zația de bază U.T.M. a organizat 
o echipă de tineret care lucrează 
permanent la construirea a încă 
două saivane pentru oi, pe care le 
vor face din baloți de paie, stuf 
etc.

In sprijinul lor a venit și bri
gada utemistă de muncă patriotică 
care a ajutat la recoltatul stufu
lui necesar pentru acoperiș. Mai 
tîrziu, brigada va începe să con
fecționeze cărămizile și plăcile de 
paie necesare pentru pereți și ta
vane.

Prin contribuția ' voluntară a 
brigăzii și folosirea materialelor 
din resurse locale, noi vom reali
za construcții zootehnice ieftine, 
durabile și igienice. Astfel ne-am 
angajat ca prețul de cost al unui 
saivan pentru 1.000 de oi să nu 
depășească suma de 20.000 lei.

Ing. POPESCU CONSTANTIN 
locțiitor secretar organizata 

U.T.M. din G.A.C. Ștefan Vodă, 
regiunea București

Du,pa ce s-a luat legătura cu 
colectivul de conducere al gospo
dăriei, utemiftii ți tinerii au tre
cut la depistarea tuturor pomilor 
uscați, iețifi de pe rod din livada 
gospodăriei pe care i-au scos din 
pămînt ți in locul cărora au plan
tat puieți. Cu ajutorul tinerilor au 
fost astfel înlocuiți cu puieți peste 
250 pomi iețiți de pe rod.

In această muncă s-au eviden
țiat în mod deosebit utemițtii Ioan 
Baraga. Petre Grifaton, loan Stroe 
ți alții.

V. APARAS8HIVEI

Recent a avut loc la Ploești o 
consfătuire a tinerilor mecanizatori 
fruntași din S.M.T.-urile și G.A.S.- 
urile regiunii Ploești. La consfă
tuire au participat directori, se
cretari ai organizațiilor de partid 
și U.T.M. din S.M.T.-uri și G.A.S.- 
uri.

Din dezbaterile consfătuirii a 
reieșit că datorită muncii politice 
desfășurate de către organizațiile 
de bază U.TJW., sub conducerea 
organizațiilor de partid, tinerii me
canizatori și-au adus o contribu
ție importantă la îndeplinirea pla
nului de producție. în anul 1958 
ei au realizat un volum de lucrări 
cu 14 la sută mai mare față de 
cel planificat Prin creșterea pro
ductivității muncii cu 3 la sută 
față de anul 1957 și prin reduce
rea prețului de cost pe hantru, 
s-au realizat economii de 2.178.780. 
De asemenea s-a subliniat că a 
crescut simțitor și calitatea lucră
rilor executate de tinerii tractoriști 
pe ogoarele colectiviștilor și înto- 
vărășiților. Acest lucru a contribuit 
la obținerea de pe terenurile co
lectiviștilor a unui spor de pro
ducție echivalent cu peste 
10.000.000 lei.

Dezbaterile au scos însă în e- 
vidență și unele aspecte negative 
privind slaba activitate politică 
desfășurată de unele organizații 
de bază U.T.M. în rîndul tinerilor 
mecanizatori. Vorbitorii au criticat 
de pildă faptul că din cei peste 
2.000 mecanizatori din regiune au 
fost antrenați la întrecerea pentru 
titlul de fruntaș doar o mică par
te din ei; prea puțin au îndrumat 
organizațiile U.T.M. pe tractoriști 
să lupte activ pentru a realiza 430 
hantri pe fiecare tractor conven
țional, așa cum prevăd documen
tele Consfătuirii de la Constanța.

In concluziile consfătuirii s-a 
subliniat faptul că în fața tuturor 
mecanizatorilor din regiunea Plo
ești stau sarcini de seamă pentru 
anul în curs. Documentele Plena
rei G.C. al P.M.R. din 26—28 no
iembrie 1958 și hotărîrile confe
rinței regionale de partid Ploești 
trebuie să constituie o 
luptă și muncă pentru 
canizator și 
și S.M.T.

Conferința 
a stabilit ca 
giune să ajungă la o producție 
medie la hectar în 1959 de 2.000 
kg. porumb, să reducă prețul de

. 0
cost la principalele produse vege
tale și animale cu 4 la sută, față 
de cel planificat, făcîndu-se econo
mii în valoare de 6—900.000 lei. 
Prețul de cost pe hantru în G.A.S. 
va trebui să nu depășească 84 lei, 
iar pentru S.M.T. s-a stabilit ca 
sarcină în 1959 să se realizeze un 
preț de cost pe hantru cu cel pu
țin 10 lei mai mic decît cel pla
nificat, realizîndu-se astfel o eco
nomie de 2.800.000 lei.

Organizațiile U.T.M. din G.A.S. 
și S.M.T., fiecare utemist și tînăr 
mecanizator trebuie să lupte pen
tru folosirea la maximum a capa
cității tractoarelor și mașinilor a- 
gricole și după exemplul brigăzi
lor și mecanizatorilor fruntași,.SA 
LUPTE PENTRU A REALIZA 
GEL PUȚIN 450 HA. DE ARATU- 
RA NORMALA DE FIECARB 
TRAGTOR CONVENȚIONAL.

O problemă deosebit de impor-i— 
tantă, căreia trebuie să i se dea 
toată atenția este lupta . pentru e- 
conomii, lichidarea consumului 
exagerat de piese de schimb, care 
ridică prețul de cost al lucrărilor 
agricole. Pentru aceasta fiecare u- 
temist și tînăr este chemat să de
vină un bun gospodar, să econo
misească fiecare picătură de moto
rină, benzină sau ulei.

Comitetele raionale U.T.M., or
ganizațiile de bază U.T.M. sînt 
datoare să lupte cu toată răspun
derea pentru întărirea disciplinei 
în rîndul tractoriștilor, să combată 
cu toată hotărîrea toate manifestă
rile de indisciplină sub orice formă.

Consfătuirea i-a chemat pe toți 
mecanizatorii din regiunea Ploești 
să muncească sub lozinca NICI 
O ZI
NULE AGRICOLE. Comitetele ra
ionale și organizațiile 
U.T.M. trebuie să întărească viața 
internă de organizație, să educe 
fiecare utemist pentru a fi un 
exemplu în muncă și în compor
tarea de zi cu zi, să se organizeze 
bine activitatea grupelor U.T.M. 
în cadrul brigăzilor și prin ele să 
se desfășoare o continuă și boga
tă muncă de educație comunistă a 
tinerilor tractoriști.

Consfătuirea a chemat toate or
ganizațiile U.T.M., pe toți utemiș- 
tii și tinerii să pornească cu avînt 
și elan tineresc la îndeplinirea 
sarcinilor ce Ie revin, dovedind 
prin fapte devotamentul și dra
gostea lor față de partid, față de 
poporul muncitor.

LIPSA ÎN CAMPA- f-

muncitor

chemare la 
fiecare me- 
din G.A.S.

regională
G.A.S.-urile din re-

de partid

de bază

N. PUIU
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INFORMAȚII
In Spartachiada de iarnă a tineretului

r___ __ .a com-
,,Grivița Roșie" adu-

La Complexul o tematică variată 
„Grivița Roșie bogată în conținut

Studierea documentelor Plena
rei C.C. al P.M.R. din noiembrie 
1958, i-a ajutat pe utemiștii com
plexului C.F.R. „Grivița Roșie" 
să pună în dezbaterea adunărilor 
generale U.T.M. problemele cele 
mai importante, la rezolvarea că
rora tineretul poate și trebuie

să se orienteze just, punînd în dis- și unii utemiști au observat 
cuția adunării generale problemele unii tineri și în special Lucia 

halache mai cred încă în diferite 
superstiții, semne și leacuri bă-

• * A.* 1*inițiativa Către Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane, 
tovarășulColectivul Teatrului de Stat din 

Petroșani a luat de curînd inițiativa 
să prezinte în fiecare localitate din 
Valea Jiului un spectacol două zile 
consecutiv. Astfel, in primele zile 
ale lunii trecute, colectivul teatru
lui a prezentat in fața minerilor 
din Lonea și Petrila cite două 
spectacole cu piesa „Cauțiunea" 
de Hans Lucke, aceeași piesă ur
mând să fie prezentată și pentru 
minerii din alte localități din Va
lea Jiului. Cite două zile consecu
tiv va prezenta spectacole in depla
sare și Teatrul de păpuși din Pe
troșani.

Mult stimate tovarășe

Gu prilejul celei de-a 
vă rugăm să primiți, din partea Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și al Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, cele mai calde și cordiale felicitări.

Vă urăm, scumpe tovarășe Grotewohl, viață lungă, multă sănă
tate și noi succese în activitatea neobosită pe care o desfășurați 
pentru înflorirea continuă a Republicii Democrate Germane, pentru 
întărirea prieteniei dintre popoarele noastre, pentru încheierea Tra
tatului de pace cu Germania, în interesul păcii și securității în 
Europa și în lume.

cele mai importante ale muncii și
calificării tineretului. _ ,____ ____ _ ..... Y. ___ _ _

Adunările generale ale organiza- .bești. Pornind de la aceste cazuri 
concrete un grup de utemiști au 
primit sarcina de a pregăti un re
ferat documentat care să combată 
astfel de maniîestări și care să-i 
îndemne pe utemiști să-și însu
șească în permanență cunoștințe 
științifice despre viață și lume.

in adunarea generală utemiștii, 
luînd cuvîntul pe marginea refera
tului, au subliniat netemeinicia 
unor astfel de credințe, caracterul 
lor neștiințific, dăunător. Victor 
Borcan, Ion Ispas, Dumitru Gri- 
gore și alții, au vorbit in adunare 
despre munca pe care trebuie să o 
depună fiecare utemist în vederea 
însușirii unor concepții științifice, 
materialist-dialectice despre viață 
și lume. Pentru a da posibilitate 
utemiștilor să se înarmeze cu noi 
cunoștințe despre apariția vieții și 
a omului pe pămînt, adunarea ge
nerală a hotărît să se organizeze 
cîteva vizite-lecții la muzeul de 
științe naturale „Grigore Antipa", 
și să organizeze conferințe pe di
ferite teme științifice.

Bogăția și varietatea temelor 
discutate în adunările generale 
dovedesc seriozitatea cu care birou
rile organizațiilor de bază U.T.M., 
sub îndrumarea organizațiilor de 
partid s au ocupai de pregătirea 
lor. Birourile organizațiilor de bază 
U.T.M. au cercetat cu mai multă 
atenție problemele multiple pe care 
le ridică viața și activitatea tine
retului, preocupările acestuia. Va
rietatea tematică a adunărilor ge
nerale 
C.F.R.

țiilor de bază U.T.M. din comple
xul C-F.R. „Grivița Roșie" se ca- 

____ . _ _ racterizează de asemenea și prins 
să-și aducă contribuția. La oțe- tr-un spirit puternic de combativi- 
lărie, de exemplu, cantitatea de tate. Aceasta pentru faptul că exi-

■ ■ " • ► «xi---:- gCnța utemiștilor față de activita
tea lor politică și profesională a 
crescut din ce în ce mai mult. Ute
miștii de la frînă suspensie nu au 
tolerat actele de indisciplină ale 
utemiștilor Petru Năstase și Ion 
Nițu. In adunarea generală in care 
au discutat despre atitudinea so
cialistă față de muncă — trăsătu
ră a moralei comuniste, utemiștii 
i-au criticat cu asprime pentru in
disciplina lor, ajutîndu-i să se în
drepte.

Și exemplele pot continua 
pe multe pagini. Din ele se poate 
înțelege cu ușurință că la 
plexul C.F.R. \ 
nările generale U.T.M., prin conți
nutul lor bogat, sînt profund edu^ 
cative, că majoritatea folosesc in 
felul acesta, educării tinerilor in 
spirit comunist.

Birourile organizațiilor de bază 
U.T.M., îndrumate îndeaproape de 
comitetul U-T.M. pe complex, sub 
conducerea organizațiilor de par
tid s-au interesat însă nu numai 
de modul cum muncesc și se com
portă tinerii in întreprinderi, ci și 
de viața pe care ei o duc în 
afara întreprinderii, în familie, în 
cercul de prieteni. Aceasta a făcut 
ca diferitele aspecte ale profi
lului moral al tînărului să-și 
găsească locul în discuția mui- 
tor adunări generale U.T.M. La 
sudură 1 
s-a discutat despre -respectul p* 
care îl datorează tineretul vîrstni- 
cilor. La această adunare a fost tocnlai jn cunoașterea vieții și ac- 
aspru criticată ^atitudinea nedemna, țjvitătii tineretului, a eforturilor 

pe care fiecare tînăr în parte le 
face pentru a deveni un om nou, 
constructor demn al socialismului.

In felul acesta majoritatea adu
nărilor generale U.T.M. din com
plexul C.F.R. „Grivița Roșie" au 
devenit mijloace eficace de mobi
lizare a tineretului la îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor trasate de 
partid.

rebuturi dată de tinerii turnători 
într-o perioadă, depășea chiar coe
ficientul admis. Discutînd în adu
narea generală această problemă 
și punîndu-se în special accentul 
pe rolul brigăzii de producție a ti
neretului in reducerea rebuturi
lor, tinerii din această secție, cu 
sprijinul comuniștilor, au reușit 
să scadă rebuturile sub coeficien
tul admis. Tot în urma analizei 
lor intr-o adunare generală 
U.T.M. s-a îmbunătățit simțitor și 
activitatea brigăzilor utemiste de 
producție de la strungărie vagoa
ne. La cazangerie și la turnăto
rie fontă, utemiștii au consacrat o 
adunare generală următoarei 
teme : Preocuparea utemistului de 
a-și ridica nivelul tehnic și profe
sional. Discuțiile au fost aprinse, 
pasionante, iar adunarea a avut 
o eficiență practică imediată. 
Toți tinerii din aceste secții frec
ventează cu regularitate cursu
rile superioare de instruire teh
nică, majoritatea devenind citi
tori activi ai cărților tehnice de la 
bibliotecă.

Aceste exemple și altele care se 
mai pot da dovedesc că organiza
țiile de bază U.T.M., îndrumate de 
organizațiile de partid, au știut

----- 00Q00----------------
U- T. M. din complexul 

„Grivița Roșie- dovedește
locomotive, de exemplu, țncj 0 dată. că intr-adevăr izvorul

P.e tuturor temelor ce pot fi discutate' 
în adunările utemiștilor constă

I Lucrînd cu atenție, pen- j 
( tru a da lucru de bună caii- J 
[tate, tînăra Ecaterina Pleianie, 1 
} din secția jucării a fabricii de j 
I mase plastice-București a de- I 
[venit fruntașă în producție. j 
[ — Priviți ce lucruri frumoa- J
(se fabricăm noi — pare să | 
[spună tînăra muncitoare.

Foto: D. F. DUMITRU j

in ultima vreme peste 100 de 
mecanizatori de la S-M.T.-urile și 
gospodăriile agricole de stat din 

hiorac, Cefa, Marghita, Sîntana, 
Episcopia Bihorului și altele din 
regiunea Oradăă s-au mutat în lo
cuințe individuale pe care și le-au 
construit cu credite acordate de 
stat. Numeroase case au fost con
struite și de alți lucrători din agri
cultura regiunii. In comunele Sîn
tana, Borș, Station, Satul Mare, 
Vaida, Salonta, Batăr, Talpoș și 
altele unde stat gospodării colec
tive puternice, au apărut în ulti
mii ani străzi noi cu sute de case 

;-•* noi, spațioase, din cărămidă și a- 
coperite cu țiglă. Majoritatea a- 
cestora au fost construite de co
lectiviști din veniturile lor proprii. 
In ultimii șase ani în satele regiu
nii Oradea au fost construite cu 
credite acordate de stat și cu mij
loace proprii ale colectiviștilor și 
țăranilor muncitori cu gospodării 
individuale peste 13.900 case.

Colectiviștii, și țăranii întovără
șiți din regiune au hotărît să-și 
construiască în acest an cu mij
loace proprii peste 1.500 case.

a lui Mircea Manolescu față de 
părinți, purtarea necivilizată a 
lui Petru Sandu față de tovarășii 
săi de muncă.

De mult folos a fost pentru ute- 
miști și adunarea generală U.T.M. 
de la timplărie clasă. Tema adu
nării a fost: Utemistul, om cu con
cepții științifice despre viață și 
lume. Iată pe scurt ce a determi
nat să se țină o asemenea adu
nare generală U.T.M., cum a fost 
ea organizată. Membrii biroului

Sosirea în Capitală 
a ministrului 
Marii Britanii 
la București

La 10 martie a sosit In Capitală 
dl. Robert D. J. Scott Fox, trimis 
extraordinar și ministru plenipo
tențiar al Marii “........... "
rești.

La sosirea în
Robert D. J. Scott Fox a fost în- 
tîmpinat de N. Șerban, director 
ad-interim al Protocolului Minis
terului Afacerilor Externe, și de 
membri ai Legației Marii Britanii 
în frunte cu Arthur J. Wilton, în
sărcinat cu afaceri ad-interim.

Britanii la Bucu-

Gara de Nord, dl.

; Cercul de chimie
: și-a reluat
: activitatea

In EeHtura
Tineretului
AU APĂRUT:

Să ne cunoaștem 
patria voi. il
328 pag. 3 lei

Materiale în ajuto
rul celor ce studia
ză 
le 
șe
420

Materiale în aju
torul celor ce studi
ază la cursurile sera
le U.T.M. de la sate 
voi. ii 
44d pag.

la cursurile sera- 
U.T.M. de ia ora 
voi. 11
Rog- 4,50 lei

La Casa prieteniei romîno-sovie- 
tice din Capitală a avut loc marți 
după amiază un simpozion organi
zat de Institutul „I P. Pavlov" al 
Academiei R. P, Romîne și 
Casa prieteniei romîno-sovietice 
A.R.L.US. cu tema „Colaborarea 
dintre neurologii sovietici și ro
mâni". Au vorbit acad. prof. dr. 
Kreindler, directorul Institutului 
„I. P. Pavlov", prof. dr. O. Sager, 
membru corespondent al Acade
miei R.P.R., și dr. Ion Cincă, can
didat în științe medicale. Vorbito
rii au împărtășit impresii de la se
siunea științifică a neurologilor de 
la Moscova.

*

Expoziția sovietică „U.R.S.S. în 
plin avînt al construcției comunis
mului", care s-a deschis zilele tre
cute la Orașul Stalin, este vizitată 
cu un deosebit interes de un mare 
număr de oameni ai muncii. Nu
mai în primele 3 zile de .la deschi
dere expoziția a fost vizitată de 
peste 15.000 de cetățeni.

întrecerile celor mai L

Sîmbătă și duminică în ora
șele Galați și Brăila au fost 
desemnați cei mai buni din 

cei peste 100.000 participanți la 
întrecerile din cadrul celei de-a 
IV-a ediții a Spartachiadei de iar
nă a tineretului, care vor repre
zenta regiunea Galați la faza fi
nală. Să facem cunoștință cu citi- 
va din cei 200 de final iști.

Sala de sport a liceului „Vasile 
Alecsandri" din orașul Galați a 
găzduit, ca în fiecare an, întrece
rile la tenis de masă. Spre deose
bire de ceilalți ani, cînd întrece
rile erau dominate de reprezentan
ții raioanelor Brăila, Galați și 
Focșani, anul acesta pe primele 
trei locuri s-au clasat tinerele: 
Ureche Elisabeta, raionul Tecuci, 
Silvestru Stela din raionul Pan

----------------- OOO------------------

In întîmpinarea sesiunilor cercurilor
științifice studențești

uni

P. ISPAS
4,90 lei.

„...în 1959, din fondurile alocate de 1 miliard de lei pentru construirea de locuințe se vor putea 
da în folosință cu 60.000 m2 suprafață locuibilă mai mult decît se prevede în proiectul de plan". (Din 
Expunerea tovarășului Gheorghe Gneorghiu-Dej la ședința plenară a 6.0. al P.M.R. din 26—28 no
iembrie 1958). ,

In fotografie: unul din noile blocuri care se construiesc pe Splaiul Independenței din Capitală.
► Foto: AGERPRES

Teme științifice legate 
de practică

Nu peste mult timp vor avea loc ferat s-au făcut o serie de identi- 
în toate centrele universitare ale 
țării sesiunile cercurilor știin
țifice studențești. In vederea 
apropiatelor sesiuni cercurile 
științifice care funcționează pe 
lingă catedrele din cadrul Facultă
ților de științe naturale și geogra
fie de la Universitatea ,^4. I. 
Cuza" din Iași se pregătesc intens. 
Tradiția bună in activitatea de 
cercetare științifică a fost conti
nuată și anul acesta. Activitatea 
științifică a studenților universită
ții din Iași a fost orientată îndeo
sebi către studierea unor probleme 
ridicate de necesitățile actuale ale 
producției.

Activitatea de cercetare științi
fică a studenților in cercurile de 
biologie, geografie, pedologie, geo
morfologie, entomologie și altele 
urmărește rezolvarea unor pro
bleme ridicate de necesitățile ac
tuale ale regiunii Iași. Studenții 
cercului de biologie țin perma
nent legătura pe linie științifică 
cu întreprinderea Fructexport din 
Focșani luînd în studiu teme pro
puse de această întreprindere. 
Astfel în urma propunerii făcute 
de această întreprindere studenții 
au întocmit lucrarea intittilată 
„Valabilitatea epocii cornului în 
pădurile din împrejurimile lașu
lui" . După prezentarea acestui re-

ciu și Cireașă Elena, din raionul 
Măcin. La băieți, pentru a cuceri 
primul loc, inginerul silvic Marin 
Nicolae din orașul Brăila a tre
buit să se întrebuințeze serios 
pentru a-1 învinge pe tînărul 
Groper Joze. Pe locul III s-a cla
sat navigatorul Vlad Victor de pe 
vasul „Libertatea", din orașul 
Brăila.

întrecerile de trîntă s-au desfă
șurat în sala școlii medii sportive 
din localitate. La categoria 55 kg. 
tinărul muncitor loniță Haralam- 
bie de la l.P.R.O.F.I.L. Gugești, 
care a participat și la alte ediții 
ale Spartachiadei de iarnă a tine
retului și-a îndeplinit visul anul 
acesta cucerind locul I. Tînărul 
Tuluca Mihai elev fruntaș la învă
țătură din clasa Xl-a a școlii me
dii „Unirea" din Focșani a cuce
rit locul I la categoria 76 kg. O 
bună impresie a lăsat și colecti
vistul Bolbocea Florea din G.A.C. 
„Grivița Roșie" raionul Călmățui 
care, participînd pentru prima oa
ră la întrecerile Spartachiadei, a 
reușit să ocupe locul I la catego
ria 68 kg. învingîndu-și toți ad
versarii prin tuș.

Sala clubului 7 Noiembrie din 
Brăila precum și numeroșii spec-

tatori prezenți au fost martorii 
succesului tinerei eleve din Brăila, 
Adjudeanu Nicoleta, care după 
trei ore de joc a învins la șah pe 
Anastasiu Gabriela cucerind ast
fel primul loc. La băieți pe primul 
loc s-a clasat tinărul învățător 
Otava Costel din raionul Focșani.

Deși favoriți în probele de hal
tere, care s-au desfășurat în sala 
Voința din Brăila, reprezentanții 
orașului Galați au trebuit pînă ia 
urmă să se mulțumească numai cu 
trei titluri cîștigate prin Boșneaga 
loniță care a ridicat 80 kg. la ca
tegoria 60 kg., Manole Dumitru 
care a ridicat 85 kg. la categoria 
75 kg. și Marcu Gheorghe, mun
citor fruntaș la centrul mecanic 
Galați, care a ridicat 100 de kg. la 
categoria de peste 75 kg. La ca
tegoria 55 kg. campion este Dra- 
gomir Vasile din raionul Tecuci, 
cu performanța de 72,500 kg. Sînt 
remarcabile de asemenea rezulta
tele obținute de Vartic Dumitru 
cu 70 kg. la categoria 65 kg. și 
Chivu Nicu cu 75 kg. la categoria 
75 kg. ambii din raionul Panciu.

IONEL H1NCU 
forjor

în cadrul școlii noastre medii 
Nr. 1 din Beiuș și-a reluat acti
vitatea cercul de chimie „Petre 
Poni" sub conducerea tovară
șului profesor Pop Cornel. Cer
cul are menirea de a aprofunda 
cunoștințele teoretice dobîndite 
în timpul orelor de chimie prin 
aplicarea lor în practică și lăr
girea sferei cunoștințelor gene
rale ale elevilor.

In ședințele cercului, care 
se țin lunar, participă un 
număr mare de elevi iubitori 
ai chimiei. Prima ședință festivă 
a cercului s-a ținut în amfitea
trul școlii și a avut ca temă: 
„Petrolul". Membrii cercului au 
pavoazat sala amfiteatrului cu 
un bogat material documentar 
compus din : planșe care dove
deau originea petrolului, vastele 
aplicații ale țițeiului, fotomon
taje cu aspecte ale industriei 
noastre petrolifere, tablouri cu 
savanți care au contribuit la 
dezvoltarea chimiei. Și, bineînțe
les, nu a lipsit nici gazeta 
cercului cu articole care vorbeau 
despre activitatea tinerilor chi- 
miști. In cuvîntul de deschidere 
elevul M. Grabovski, președin
tele cercului, a prezentat un am
plu referat despre viața și acti
vitatea marelui nostru chimist 
Petre Poni, al cărui nume îl 
poartă cercul drept omagta 
adus acestui om de 
continuare a urmat 
„Petrolul" despre a 
gină și compoziție a 
vul Matiuță Ion.

GEORGE RUCHWALD 
elev

știință. In 
referatul 

cărui ori- • 
vorbit ele-

[oreipondentului voluntar
UCENICUL DE IERI-

ficări, s-au început ameliorările, 
iar rezultatele sînt promițătoare. 

Constatîndu-se că
G.A.C. Dumești este productiv, nu 
dă totuși randamentul cuvenit, 
studenții au început să facă cerce
tări asupra terenului acestei gospo
dării. Astfel colectivul cercului de 
pedologie lucrează la tema „Stu
diul pedogeografic al solurilor 
din cadrul G.A.C. Dumești" me
nită să aducă îmbunătățiri utiliză
rii raționale a solului, iar colecti
vul cercului de geomorfologie a 
luat in. cercetarg tema intitulată 
,JStudiul degradărilor de teren din 
G.A.C. Dumești" în scopul găsirii 
metodelor de preîntîmpinare a de
gradărilor de teren.

Cercul de zoologie al vertebra
telor va prezenta la sesiunea cercu
rilor științifice lucrarea intitulată 
„Creșterea în lungime și greutate 
a carasului" la întocmirea căreia 
studenții au studiat condițiile de 
dezvoltare ale acestei specii de 
pești în Delta Dunării. Cercului de 
zoologie a vertebratelor ii apar
ține inițiativa întocmirii mai 
multor comunicări care să trateze 
diversele aspecte ale problemei 
cercetate în cadrul unei singure 
teme. Un astfel de exemplu îl o- 
feră cele șapte comunicări din ca
drul temei „Contribuțiuni la „ stu
diul malophagelor din R.P.R".

Orientarea activității științifice 

Cînd se desconsideră | ințe naturale și geografie de la
nftHAiivoiiI ?? Universitatea 1. Cuza" din lașiconcursul Z? spre cercetarea problemelor lo-

navtnaU >> cale> concrete, practice, va duce la
luDIțl Canea $$ obținerea a numeroase rezultate

practice folositoare, va ridica pe 
" o treaptă superioară conținutul 

activității de cercetare științifica 
a studenților universității din Iași.

VICTOR VO1CU 
student

Universitatea „A. I. Cuza"-Iași

deși terenul

O reușita manifestare 
a sportului de masă

INGINERUL INOVATOR DE AZI
Dacă ar fi să ne luăm după ca

lendar, aș putea spune : l-am 
văzut pentru prima oară în 
1956. ,Jj-am văzut", nu l-am 
cunoscut. Nici azi nu-l cunosc 
îndeajuns, și poate totdeauna 
voi spune așa. Dacă ieri credeam 
că știu lot cg se putea ști des
pre el. azi constat, cu mirare 
și bucurie, că m-am InșeTat. Ră
mâne neschimbat doar chipul 
lui senin, cu ochii sinceri sub 
sprincenele negre.

Fiul unui țăran sărac din co
muna Soimuș din raionul Deva, 
ucenic în 1940 la un atelier me
canic particular din Deva, în
dată după naționalizarea prin
cipalelor mijloace de producție 
îl găsim la Combinatul Siderur
gic Hunedoara. Ca o răsplată a 
hărniciei sale este trimis la 
Facultatea muncitorească 
Cluj iar apoi la Institutul 
litehnic din București.

Și s-a așezat cu rîvnă pe
vățătură, iar în 1956 a încercat 
fericirea cea mare : i s-a lumi
nat diploma de inginer Aș 
vrea să vi-l prezint pe inginerul 
Gheorghe Colceru din uzina

din
po-

în-

noastră, „Timpuri Noi" din 
Capitală. Cu un ceas de control 
in mini, cu o simplă cheie, ori 
cu un șubler, e veșnic printre 
oameni, printre miile de piese. 
E mereu preocupat : Ce-i cu 
chiulasa de la D 6 de nu se în
chide bine ? Gaura pentru chi- 
dul supapei nu cade pe centru 
De ce ? Se lucrează cu freza și 
cu burghiul separat. E clar I 
Concentricitatea nu poate fi 
perfectă. Face un semn specific 
din cap, ceea ce, după cite în
țeleg, înseamnă „să nu uit" ! Și 
nu uită ! Curînd piesele vin co
recte. A propus să se găurească 
cu un șpiral combinat cu o 
freză. Se reduce și timpul, iese 
și lucru de calitate... Dar la 
pompele de apă ce folos aduce 
filetul de bronz, atașat ? Bucșa, 
da, trebuie să fie din br:onz, 
fonta se gripează, dar filetul"? 
Și, la fiecare pompă filetul și 
suportul de fixare cîntăresc a- 
proape 1 kg. de bronz ! Nu s-ar 
putea turna și filetul din fontă, 
odată cu corpul pompei ? Am 
face astfel economii importante, 
bronzul e mult mai scump ca 
fonta... Și iar clatină din cap

„să nu uit", ca la cîteva zile ca
binetul tehnic să înregistreze o 
nouă propunere de inovație a 
tînărului inginer Gheorghe Col
ceru, propunere care, aplicată 
in practică, va aduce statului 
economii de zeci de mii de lei 
anual. Și alte, și alte probleme 
de calitate și economii îl fră- 
mintă zilnic pe tinărul inginer. 
De cile ori îl întîlnesc sînt si
gur că-mi va face o nouă sur
priză : „știi, mă gindesc la o 
inovație frumoasă de tot !..." 
De asta nici azi nu-l cunosc 
destul de bine pe fostul munci
lor Gheorghe Colceru. Pot 
afirma doar atit : iubește omul 
meseria, patria.

în doi ani are zece inovații 
admise. Și e modest, și priete
nos, și cu atit mai tînăr, cu cit 
propunerile lui inovatoare înti
neresc produsele uzinei, crescîn- 
du-le calitatea și ieftinindu-le.

Partidul, educînd și ajutînd 
pe tinărul Gheorghe Colceru să 
învețe, a dat patriei lin 
demn de exemplu.

om

V. D. ANDR1ESCU
montor

La Centrul Școlar Agricol 
din orașul Curtea de Argeș, re
giunea Pitești, sute de elevi își 
însușesc știința și cultura, pre- 
gătindu-se pentru a deveni 
buni tehnicieni agricoli 
sari agriculturii noastre 
liste.

Dar această dorință a 
lor de a studia, de a-și 
necontenit nivelul cultural și 
politic nu numai că nu este în
drumată și sprijinită de comi
tetul U.T.M. al școlii, ci dimpo
trivă e neglijată. Astfel, din cei 
aproape 300 utemiști de la 
școala profesională și școala 
tehnică de maiștri numai 4 sînt 
purtători ai insignei de „Prie
ten al cărții" iar aceștia au 
primit insigna în alte organi
zații, înainte de a veni în școa
lă.

Tinerii se întreabă pe bună 
dreptate : Ce 
U.T.M.? Unde 
organizator în 
tantă acțiune?

Rezultatul ? S-a format co
misia de examinare, s-a adus 
bibliografia etc. și cu aceasta, 
totul s-a terminat. O asemenea 
atitudine formală trebuie să 
dea serios și cît mai urgent de 
gîndit comitetului U.T.M. 
școlii, care trebuie, în fine, să 
acorde importanța cuvenită 
concursului „Iubiți cartea".

MIU C. MARIN 
elev

nece- 
socia-

tineri- 
ridica

Cea de-a IV-ia edi
ție a Spartachiadei 
d.e iarnă a tineretului 
în raionul Cîmpina — 
regiunea Ploești s-a 
bucurat de o largă 
participare, in fazele 
pe colectiv s-au în
trecut 12.294 tineri. 
Cele mai populare 
discipline s-au dove
dit a fi schiul cu 
2.597 tineri, gim
nastică 2.188, șah 
4.479.

Organizațiile de ba
ză U.T.M. și asocia
țiile sportive din ra
ion au fost îndruma
te să antreneze in 
întrecerile spartachia
dei un număr rât mai 
mare de fete, astfel 
ci la această ediție 
au participat 3.386 
fete dintre oare 600 
au participat pentru 
prima oară la o în
trecere sportivă.

Cele mai bune re
zultate, în antrenarea 
tinerilor în întreceri
le spartachiadei, au 
fost obținute de către 
organizațiile U.T.M. 
și asociațiile sportive

de la Fabrica 
tie Bușteni, 
profesională Petrol- 
chimie nr. 1 Cîmpi
na, comuna Bordeni, 
Filipești de Tîrg etc.

în acest an faza 
raională s-a organi
zat în orașul Sinaia. 
Finala s-a bucurat de 
o bună apreciere din 
partea celor 4000 ti
neri și vîrstnici care 
au urmărit întreceri
le celor 165 de tineri 
clasați 
locuri 
centru.
s-au desfășurat în să
lile de sport de 
Casa de cultură 
clubul uzinei I. C. 
Frimu din oraș. Pre
gătirea fizică și teh
nică a participanți- 
lor, precum și intere
sul manifestat de fie
care dintre partici
panți au făcut ca 
desfășurarea concursu
lui să se ridice la un 
înalt nivel.

Merită să scoatem 
în evidență rezultatul 
tînărului Pepenel 
Damian, muncitor la

de hîr- 
Școala

pe primele 
la fazele de 

întrecerile

la

Fabrica de liîrtie 
Bușteni, care partici- 
pind pentru prima 
oară la faza raională, 
a reușit să ocupe lo' 
cui I la șah.

Bine pregătită s-a 
prezentat și tovarășa 
Dulamă Maria din o- 
roșul Bușteni care a 
cucerit locul 1 in în
trecerea de șah re
zervată fetelor.

lată acum rezulta
tele și la celelalte 
discipline. Tenis de 
masă fete : Jianu 
Paula de la colecti
vul sportiv „Voința", 
Sinaia băieți : Ala- 
nasiadis Atanase din 
Poiana Cîmpina, 
triată pînă la 55 kg.t 
Savu Stelian colecti
vul „Carpați“-Sinaia; 
55-61 kg.; Gheorghe 
Cotacu „Carpați" -Si
naia; 61-68 kg. Ni
colae Ion „Tînărul 
petrolist" din Cimpi- 
na.
MARIN FENIGHIU 
președintele comisiei 
raionale a Spartachia

dei
GHEORGHE BADOI

ce^uR'

.. . . Zite de dra-
- Popular ; Cerul Infer nu- 
Ilie Pintilie. B. Delavra.n- 

Eminescu, G.
N. Băl-

OOO

FOîObR^'^D-ale carnavalului — Patria, 
București, Gh. Doja, Alex. Sahia; 
Tatăl meu actorul — Republica ; 
Răsfățatul — Magheru, I. C, Fri
mu, înfrățirea între popoare, Li
bertății ; Moralitatea d-tiei Dulska 
V. Alecsandri, Lumina ; Marea bă
tălie - Central ; Ne am împriete
nit la Moscova — 13 Septembrie ; 
Razia — Maxim Gorki, Aurel 
Vlaicu ; Dezertorul — Victoria, 
8 Martie, Flacăra ; Program de 

face comitetul SS filme documentare și de desene 
este rolul său << animate — Timpuri Noi, Alex. Po- 

această impor- « pov- Idiotul - Tineretului ; Fata 
K " eu chitara — Grivița ; Viața nu 

iartă — Vasile Roaită, -Miorița; 
Omul meu drag — Cultural, Doin
ea Simo; Procesul se amină — 
8 Mai; Prima zi — 1 Mai, 16 Fe
bruarie; Lupta nu s-a sflrșit încă 
Unirea ; Zboară cocorii — Const. 
David ; Mârlndrul îndrăgostit 
Arta, Olg-a Bancic; Moțanul în
călțat — Munca ; Patru pași în 
nori — 23 August;
goste 
lui - 
cea ; Melba — M. 
Coșbuc ; Visul sp-ilberat 
cescu ; Căi greșite — G. Baco via, 
Drumul Serii; Tamango — 30 De
cembrie ; Alo?. ați greșit numă
rul / — T. Vladimirescu ; Noile 
aventuri ale motanului încălțat — 
Clubul C.F.R .„Grivița Roșie1'.

al
^găsiți de vinzare la
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Către tinerii membri 
ai parlamentelor 
tuturor țărilor

g MOSCOVA. — Comitetul 
g vietic de pregătire pentru 
ș= de-al VI 1-lea Festival Mondial 
jf al Tineretului și Studenților a 
s trimis Comitetului Internațio- 
g nai de pregătire de la Viena 
g apelul tinerilor deputați ai So- 
g vietului Suprem al U.R.S.S. că- 
jf tre tinerii membri ai parlamen
tă telor tuturor țărilor, prin care 
g tinerii parlamentari sînt che- 
H mâți sâ-și ridice glasul în a- 
s pararea păcii și prieteniei.
ș Ideea festivalurilor — foruri 
g mondiale ale tineretului și stu- 
|f denților pentru apărarea păcii 

și prieteniei, subliniază apelul, 
g are un ecou din ce în ce mai 
p larg. Noi, tinerii parlamentari 
H din Uniunea Sovietică, țară în 
îă care pentru prima oară în lu- 
g me propaganda de război a 
g fost interzisă prin lege, spriji- 
șg nim din toată inima această 
s idee.
=j Fie ca pretutindeni oamenii 
g să-și întindă mîinile nu strînse 
g în pumn, ci deschise pentru 
= îmbrățișare — se spune în apel. 
= Fie ca cel de-al Vll-lea Festi- 
Ș val Mondial al Tineretului și 
g| Studenților de la Viena să con- 
= stituie o contribuție în această 
g privință.
g Apelul a fost semnat de de- 
?.l putați în Sovietul Suprem al 
§ U.R.S.S. — muncitori, țărani, 
H studenți, lucrători științifici.

so- 
eel Deschiderea

celui de-al III-lea
al P. M. U.

Congres 
P.

Membrii organizației
„Șoimii" 

împotriva participării 
la Bundeswehr

VARȘOVIA 10 (Agerpres). — 
La 10 martie, în Sala Congreselor 
din Palatul Culturii și Științei s-a 
deschis Congresul al 111-lea al 
Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez.

Delegații au salutat apariția în 
sală a primului secretar al C.C. al 
P.M.U.P., W. Gomulka, a membri
lor Biroului Politic al C.C., a se
cretarilor C.C. al P.M.U.P., mem
brilor delegațiilor partidelor comu
niste și muncitorești care au sosit 
la Congres.

Congresul a fost deschis printr-o 
cuvîntare introductivă de Wladys
law Gomulka, prim-secretar al C.C. 
al P.M.UJ’.

Partidul Muncitoresc Unit Polo
nez, a spus el, s-a întrunit aici în 
cel de-al III-lea Congres al său. 
Acesta este al treilea Congres al 
partidului de Ja unificarea mișcării 
muncitorești poloneze, care a avut 
loc acum 10 ani.

Istoria a trasat partidului nostru 
unit sarcina grea și totodată de 
cinste —- aceea de a înfăptui năzu
ințele predecesorilor noștri spre 
transformarea Poloniei într-o țară 
a dreptății sociale, spre construirea 
socialismului în țara noastră. Ac-

tualul nostru congres constituie un 
nou jalon pe drumul construirii so- 
cialismului în Polonia.

Lg propunerea lui W. Gomulka, 
Congresul a cinstit printr-un mo
ment de reculegere pe eminenții 
conducători ai P.M.U.P., B. Bierut, 
F. Fidler și alții.

In numele delegaților la Con
gres, W. Gomulka a salutat dele
gațiile partidelor comuniste și 
muncitorești frățești care au sosit 
la Congres din 41 de țări.

După alegerea prezidiului și a 
organelor conducătoare, Congresul 
a aprobat următoarea ordine de zi:

Darea de seamă a Comitetului 
Central al P.M.U.P. — raportul luJ 
Wladyslaw Gomulka prim-secretar 
al C. C. al P.M.UJ5.

Despre directivele cu priviro la 
dezvoltarea economiei naționale tn

anii 1959-1965 — raportul lui Ște
fan Jendrychowski, membru al B;- 
roului Politic al C.C. al P.M.U.P. 

x Despre politica partidului la 
sate — raportul lui Edward Ochab, 
membru al Biroului Polifc al C.C. 
al P.M.U.P.

Cu privire la modificările în sta
tutul partidului — raportul lui Ro 
man Zambrowski, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P.

Darea de seamă a Comisiei cen
trale de revizie a P.M.U.P.

Alegerea organelor conducătoare 
ale partidului: Comitetului Cen
tral și Comisiei centrale de revizie 
a P.M.U.P.

După aprobarea ordinei de zi, 
Wladyslaw Gomulka, primul secre
tar al C.C. al P.M.U.P., a prezen
tat darea de seamă a C.C. al 
P.M.UJ’,

o<>o

Răspunsul guvernului R. P. Polone 
la nota Uniunii Sovietice

din 2 martie 1959

t—

s=

BONN.— Corespondentul din 
Ulm al agenției vestgermane 
DPA relatează că la 8 martie 
organizația de tineret a Parti
dului social-democrat, „Șoimii" 
a adoptat la Ulm o hotărîre în 
care se desolidarizează de ha- 
tărîrea din 14 octombrie 1958 
a fracțiunii P.S.D.G. din Bun
destag, care a aprobat partici
parea membrilor P.S.D.G. la 
Bundeswehr.

Hotărîrea organizației „Șoi
mii" a fost adaptată la cea 
de-a 4-a conferință a organiza
ției din landul Baden-Wurttem- 
berg și va fi predată conduce
rii P. S. D. G. și fracțiunii 
P.S.D.G. din Bundestag.

Membrii organizației de ti
neret „Șoimii", se spune în ști
rea transmisă de agenția DPA, 
au aflat despre această hotărî
re cu teamă și nedumerire. Ei 
o consideră „o nouă retragere 
sub presiunea politicii înarmă
rilor duse de guvernul Ade
nauer". Organizația „Șoimii" 
speră că P.S.D.G. va anula 
această „hotărîre fatală“s

Paul Robeson a pârâsit 
Moscova plecind 

la Londra
MOSCOVA 10 (Agerpres). — 

TASS transmite: Duminică seara 
marele cîntăreț american Paul 
Robeson a părăsit Moscova, ple- 
cînd la Londra-

„Am fost și voi fi întotdeauna 
un prieten devotat al Uniunii So
vietice și al ideilor ei îndreptate 
spre menținerea păcii în întreaga 
lume — cele mai apropiate idei 
inimii mele" — a declarat înainte 
de plecare Paul Robeson într-o 
convorbire cu corespondentul zia
rului „Moskovskaia Pravda",

VARȘOVIA 10 (Agerpres), — 
PAP. transmite: La 9 martie A. 
Rapacki, ministrul Afacerilor Ex
terne al R. P. Polone, a primit pe 
P. A. Abrasimov, ambasadorul 
Uniunii Sovotice la Varșovia, că
ruia i-a remis textul notei de răs
puns a guvernului R. P. Polone la 
nota Uniunii Sovietice din 2 martie 
1959.

In notă se arată că guvernul 
Republicii Populare Polone împăr
tășește părerea guvernului Uniun'i 
Sovietice că încheierea unui tratat 
de pace în baza căruia cele două 
state germana — Republica Demo
crată Germană și Republica Fede
rală Germană — și-ar asuma an
gajamente care să garanteze dez-

~ooo----------- ------

Vizita lui N.S.Hrușciov 
la Berlin

Intîlnirea cu conducătorii R. D. G.

Semnarea
Planului de mdnc& 

pentru aplicarea 
pe anul 1959 

a acordului cultural 
romîno-chinez

PEKIN 10. — Corespondentul 
Agerpres transmite: La 10 mar
tie s-a semnat la Pekin Planul de 
muncă pentru aplicarea pe anul 
1959 a Acordului de colaborare 
culturală între R. P. Romînă și 
R. P. Chineză. Planul a fost 
semnat în numele părții romine 
de Barbu Zaharescu, ambasadorul 
R. P. Romîne în R. P. Chineză, 
iar în numele părții chineze de 
Ciu U, vicepreședintele Comitetu
lui pentru relațiile culturale cu 
străinătatea din R.P. Chineză

La ceremonia semnării au luat 
parte reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, Ministeru
lui Culturii, Ministerului învăță- 
mîntului, Uniunii Ziariștilor chi
nezi, Comitetului pentru cultură, 
fizică și sport din R. P. Chineză^ 
precum și membri ai ambasadei 
R.P. Romîne.

Planul de muncă prevede în
cheierea unui acord de colaborare 
între Academia R. P. Romîne și 
Academia de Științe din R. P. Chi
neză, schimb de delegații cultu
rale și din învățămînt, schimburi 
de artiști, formații sportive, zia» 
riști, scriitori etc.

Ceremonia semnării s-a desfă
șurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie.

BERLIN 10 (Agerpres). — La 
10 martie u avut loc la Berlin la 
reședința președintelui Consiliului 
de Miniștri al R.D. Germane o în
tîlnire intre IV. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C. C. al P.C.U.S. și

președinte al Consiliului da Mi
niștri al U.RS.S., fi conducătorii 
Republicii Democrate Germane.

Intîlnirea a decurs intr-o atmos
feră deosebit de prietenească și 
cordială.

Interviul acordat 
de tovarășul 

Chivu Stoica ziarelor 
grecești „To Vima“ 

și „Ta Nea“ în atenția 
presei străine

ROMA 10 (Agerpres). — Presa 
străină continuă să se ocupe de in
terviul acordat de tovarășul Chivu 
Stoica ziarelor grecești „To Vima" 
și „Ta Nea‘\

Ziarele italiene „îl Popolo" și 
„Unita" publică în paginile lor ex
trase din interviu. „Zeri i Popullit", 
organul Partidului Muncii din Al
bania , și postul de radio Tirana 
acordă în comentariile lor o deose
bită importanță interviului tov. 
Chivu Stoica.

Ziarul finlandez „Kansan Uuti- 
set", intr-un articol publicat la 8 
martie arată că propunerea inițială 
a guvernului romîn cu privire la 
crearea unei înțelegeri interbalca- 
nice a avut un răsunet în toate 
statele balcanice și scrie că „aceas
tă problemă a devenit foarte im
portantă azi cînd prin N.A.T.0 se 
fac presiuni asupra Greciei ca să 
accepte staționarea trupelor ameri
cane dotate cu armament nuclear și 
instalarea de rampe pentru rachete 
și proiectile teleghidate pe terito
riul ei". Referindu-se la dezvolta
rea relațiilor multilaterale între 
R.P.R și Grecia, ziarul mențio
nează că „în prezent există condiții 
favorabile pentru dezvoltarea 
schimburilor comerciale dintre 
R.P.R. și Grecia. R.P.R. ar putea 
ajuta dezvoltarea economiei Greciei 
prin forme de colaborare reciproc 
avantajoase".

Prînzul oferit de Biroul Politic al C.C. al P.S.U.G.
BERLIN 10 (Agerpres). — La 

10 martie Biroul Politic al Comi
tetului Central al P.S.U.G. a ofe
rit la reședința președintelui Re
publicii Democrate Germane un 
prînz în cinstea lui N. S. Hruș
ciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. U.S. și președinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.

La prînz au participat N. S. 
Hrușciov, V. A. Zorin, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., M. G. Pervuhin, amba
sadorul U.R.S.S. în R.D. Germa
nă, general de armată M. V. Za
harov, comandantul suprem al

grupului de trupe sovietice din 
Germania.

Au participat de asemenea W. 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., O. Grotewohl, președin
tele. Consiliului de Miniștri al 
R. D. G., membri și membri su- 
pleanți ai Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., membri ai C.C. al 
P.S.U.G. și activiști cu munci de 
răspundere din aparatul Comitetu
lui Central.

Printre oaspeți se afla de ase
menea M. Reimann, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Germania.

La prînz au rostit cuvîntări 
Ulbricht și N. S. Hrușciov.

Recepție la Ambasada U. R. S. S

BERLIN 10 (Agerpres). — In 
seara zilei de 10 martie N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a oferit o mare recepție 
în clădirea Ambasadei U.R.S.S. 
din Berlin.

Din partea Republicii Democrate 
Germane la recepție au participat 
conducători ai P.S.U.G., ai guver-

seara zilei de

w.

nului R. D. Germane, conducătorii 
partidelor democratice, organizații
lor de masă, fruntași în producție 
și în agricultură, directori ai unor 
mari întreprinderi populare, cu- 
noscuți oameni de știință și artă, 
laureați ai Premiului Național.

La recepție N .S. Hrușciov și O. 
Grotewohl au rostit cuvîntări.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de excepțională cordia
litate, frăție și unitate.

In Bolivia 
a fost descoperit 

un complot împotriva 
actualului regim

LA PAZ 10 (Agerpres). — Gu
vernul bolivian a anunțat desco
perirea unui complot îndreptai 
împotriva actualului regim, pus la 
cale de partidul opoziționist fas
cist „Falanga socialistă boliviana*. 
Complotul, se spune în comunica-, 
tul guvernului, „a avut sprijinul 
unor elemente din străinătate".

OOO-
voltarea Germaniei pe baza unor 
principii pașnice și democratice, ar 
constitui o chezășie a păcii și secu
rității în Europa, o piedică cu ade
vărat eficace împotriva pericolului 
care amenință evoluția pașnică a 
ovenimentelor, în Germania.

Guvernul R. P. Polone e3te de 
părere că toate problemele liti
gioase, inclusiv problema Berlinu
lui, trebuie să fie reglementate pe 
calea tratativelor, în baza propu
nerilor rezonabile și realiste ale 
guvernului Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste.

Guvernul R. P. Polone este gata 
să participe la conferința la cel 
mai înalt nivel propusă de U.R.S.S. 
pornind de la faptul că experiența 
istorică a Poloniei, decurgind din 
vecinătatea sa cu Germania, pre
cum și interesele ei vitale justifică 
utilitatea acestei participări.

întrevederea lui N. S. Hrușciov 
cu Ollenhauer ---- -O----

CU AJUTORUL MARILORBONN 10 (Agerpres). — TASS 
transmite : Opinia publică din 
Germania occidentală salută între
vederea lui Ollenhauer, președin
tele conducerii Partidului Social- 
Democrat din Germania, cu N. S. 
Ilrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., întîlnire 
care a avut loc la 9 martie la 
Berlin. După cum relatează buleti
nul de presă „Parlamentarisch- 
Politischer Pressedienst", în dimi-

neața zilei de 9 martie, încă îna
inte de a avea loc convorbirea cu 
N. S. Hrușciov, Ollenhauer a pri
mit la hotelul din Berlinul de vest, 
unde se afla, numeroase telegrame 
din diferite colțuri ale R.F.G. Te
legramele aprobau călătoria la 
Berlin in scopul întrevederii cu 
N_ S. Hrușciov, Ollenhauer a pri
mit, de asemenea, numeroase tele
foane din Germania occidentală. 
Cei care i-au dat telefoane au 
aprobat vizita lui la Berlin.

Presa vestgermană din 10 martie 
acordă mare atenție întrevederii 
dintre N. S. Hrușciov și Ollen
hauer. Ziarele publică pe primele 
pagini relatări ample cu privire la 
întîlnire. Ziarul „Neue Rhein- 
Zeitung" publică știrea sub titlul 
mare : „Ollenhauer : Moscova vrea 
să ducă tratative",

Ziarul publică un interviu acor
dat de Ollenhauer unui colaboratoi 
al acestui ziar. In interviu Ollen
hauer a subliniat că convorbirea 
cu N. S. Hrușciov a fost folositoare. 
In comentariul său în legătură cu 
această convorbire, ziarul „Neue 
Rhein-Zeitung" cere Occidentului 
să „folosească șansele" pe care le 
are pentru tratativele cu Uniunea 
Sovietică.

ROSTOV PE DON 10 (Ager- 
pres). — TASS transmite: Co
mitetul executiv a| Sovietului 
orășenesc din Rostov a adresat 
o telegramă Consiliului muni
cipal al orașului Voios în care 
protestează cu hotărîre împo
triva arestării lui Manolis Gle- 
zos. Manolis Gtezos, se spune 
printre altele în telegramă, este 
un simbol al luptei pentru o 
pace trainică și îndelungată, 
pentru fericirea tuturor 
poarelor-

MONOPOLURI AMERICANE

ADEPȚ 11 lui BATISTA 
pun la cale o 

contrarevoluție in Cuta
HAVANA 10 (Agerpres). — In

tr-o cuvîntare ținută la Havana 
primul ministru Fidel Castro a 
declarat că adepții fostului dicta
tor Batista, care se află în Sta
tele Unite, complotează organiza
rea unei contrarevoluții cu ajuto
rul marilor monopoluri. El a ară
tat că Roland Masferrer, șeful or
ganizației „Tigrilor", care sub Ba
tista a ucis un mare număr de pa- 
trioți cubani, achiziționează în 
prezent arme la Miami, S-U.A., 
fără ca autoritățile americane să-l 
împiedice.

Tribunalul militar revoluționai 
din Cuba a condamnat la moarte 
pe Jose Castano, unul din coman
danții fostului „Birou pentru re
presiunea comunismului". Castano 
a fost găsit vinovat de jafuri, tor
turi și asasinate. „Biroul pentru 
represiunea comunismului'*, care 
avea strînse legături cu F.B.I.-ul 
american, a fost dizolvat de nouț 
regim din Cuba în luna februa-

Cuvintarea șefului delegației 
guvernamentale irakiene la postul • 

de televiziune din Moscova
îndoim nici un minut, a spus Ibra
him Kubba, că vizita noastră in 
Uniunea Sovietică va da rezultate 
bune și va avea un mare rol in 
dezvoltarea relațiilor viitoare in
tre țările noastre, in intăriiea și 
extinderea relațiilor de prietenie 
dintre popoatele noastre, va servi 
cauzei eliberării și păcii în Orien
tul Mijlociu și în întreaga lume.

Republica noastră, a spus 
continuare șețul delegației ir 
kiene, stirnește ură imperialiștilor, 
reacționarilor și celorlalți dușmani 
ai păcii și omenirii. Poporul nos
tru și guvernul nostru, sub în
drumarea marelui nostru condu
cător Abdel Kerim Kassem, fiu 
credincios al poporului, muncesc 
dejucînd intrigile și comploturile 
imperialiștilor. Ultimul complot 
este acela al comandantului din 
regiunea Mossul.

Vom continua să mergem cu ho
tărîre pe calea care duce spre vic
toria finală, a declarat Ibrahim 
Kubba. Vom zădărnici toate aceste 
încercări jalnice și vom continua 
revoluția noastră politică și so
cială,

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
La 9 martie dr. Ibrahim Kubba, 
ministrul Economiei Republicii 
Irak, șeful delegației guvernamen
tale irakiene care se află la Mos
cova, a luat cuvîntul la postul 
de televiziune din Moscova. Nu ne

ooooo-

Un agent al spionajului american
judecat în R. P. Polonă

VARȘOVIA 10 (Agerpres). -» 
După cum anunță Agenția Polone
ză de Presă, tribunalul militar 
din Varșovia a judecat cazul agen
tului spionajului american R. Smoi 
la, care a fugit la sfîrșitul anului 
1957 în Berlinul occidental unde 
a fost recrutat de agenții spiona
jului american. Făcînd o pregătire 
corespunzătoare în orașele Hanau

și Frankfurt pe Main, Smola « 
fost adus cu un avion militar ame
rican tn Berlinul occidental, acolo 
a fost înzestrat cu echipamentul 
necesar și trimis în misiune de 
spionaj în Polonia.

Tribunalul militar din Varșovia 
l-a condamnat pe Smola la 7 ani 
și 6 Juni închisoare.

N-au trecut decît cîteva zUe de 
la parafarea oficială la Ankara a 
acordurilor bipartite încheiate de 
Statele Unite pe de o parte, Iranul, 
Turcia și Pakistanul de pe altă 
parte, și în nordul Irakului a iz
bucnit o rebeliune armată împo
triva regimului republican din 
Irak. Legătura dintre aceste două 
evenimente se impune ca o primă 
constatare asupra cauzelor complo
tului antirepublican din Irak, care 
s-a desfășurat ;;i a fost zdrobit în 
mai puțin de 48 ore.

Actualele evenimente 
formează o continuare a 
cercurilor imperialiste

Orice complot împotriva libertății 
poporului irakian este sortit eșecului

din Irak 
uneltirilor 

______ împotriva 
tinerei republici. In timp ce opinia 
publică internațională saluta naște
rea republicii Irak, la 14 iulie 1958, 
ca un eveniment remarcabil în 
Viața tuturor popoarelor arabe, 
Washingtonul și Londra pregăteau 
debarcarea în Liban și Iordania 
— acțiune „de răspuns" a imperia
liștilor în fața succesului mișcării 
de eliberare irakiene. Aceasta n a 
fost decît prima acțiune imperia
listă. Eșecul intervenției americane, 
retragerea agresorilor din Orientul 
arab nu a schimbat cu nimic sco
purile politicii imperialiste în a- 
ceasta parte a lumii. S.U.A. au or
ganizat în permanență comploturi 
împotriva .regimului republican din 
Irak, căutînd dacă nu printr-o in
tervenție din afară, cel puțin prin
tr-un complot intern să-și realizeze 
scopurile. După cunoscuta călăto
rie a emisarului Departamentului 
de Stat ai S.U.A., Rountree, printr-o 
serie de țări din Orientul arab, a 
fost pus la cale un nou complot 
care se bizuia pe forțele antirepu- 
blicane jnteme, precum și pe forțele 
reacționare externe. Complotul a 
eșuat, iar complotiștii și-au primit 
pedeapsa bine meritată, Colonelul

> ”(- .. .. . ----

Aref, conducătorul complotului, a 
fost condamnat la moarte.

După o altă scurtă perioadă de 
timp s-a încercat o nouă lovitură 
de stat. La mijlocul lunii februa
rie au demisionat șase mi
niștri din guvernul irakian. Ofici
nele propagandei imperialiste jubi
lau — ele căutau să creeze impre
sia „subminării definitive a presti
giului guvernului Kassem". Totuși 
nici această lovitură de stat n-a 
avut o soartă maj bună. Noii mi
niștri numiți în guvern s-au pro
nunțat pentru o dezvoltare inde
pendentă și democratică a Iraku
lui; masele populare care participă 
din ce în ce mai activ la viața po
litică au apărat orinduirea repu
blicană.

Actualul complot din Irak a fost 
o acțiune disperată a acestor cercuri 
care văd în existența republicii 
Irak un pericol permanent la adresa 
rămășițelor colonialismului în O 
rientul arab. După cum se știe, la 
Mossul a izbucnit rebeliunea. Și 
alegerea acestui centru nu este oe na că 
loc întimplătoare. Aci se aria bi
rourile faimosului Irak Petroleum 
Company, aci se află principala ofi
cină economică imperialistă dm 
Irak. Dealtminteri chiar surse occi
dentale au atestat „semnificația" 
izbucnirii rebeliunii antipopulare 
la Mossul. „Experții din Londra, 
scria corespondentul agenției 
France Presse din capitala Angliei, 
subliniază că rebelii au un avantaj 
potențial în cazul că reușesc să-și

mențină controlul asupra regiunii 
Mossul. Acest avantaj este produc
ția de petrol". Un alt argument în 
favoarea aceleiași idei este repre
zentat de faptul că în „programul" 
pe care l-a enunțat, agentul forțe
lor trădătoare și imperialiste, colo
nelul Șhawâf, a anunțat că „nu va 
denunța în nici un caz acordurile 
Irakului pentru concesionarea pe
trolului".

Faptele sînt deci fără nici un 
echivoc : în Irak forțele imperia
liste au pus la cale un complot 
antirepublican pentru a răsturna 
regimul legal al țării, pentru a 
reîntoarce dominația colonialistă, 
în știrile transmise de postul de 
radio Bagdad s-a arătat clar că 
evenimentele care s-au petrecut au 
fost puse la ca.e de forțele imperia
lismului și de dușmanii republicii 
Irak. Iu aceiași sens pledează toate 
faptele devenite cunoscute în legă
tură cu complotul antirepubhcan 
din Irak. Corespondentul agenjei 
France Presse uin Londra mențio
na ca „la Ministerul de Externe 
britanic au sosit încă cu cîteva zile 
în urmă rapoarte potrivit căroi a 
situația din Irak se agrava". Deci 
cercurile colonialiste engleze, care 
controlează 46% din pachetul de 
acțiuni ale lui Irak Petroleum Com
pany, știau ceea ce plana asupra 
Irakului. Pe semne că aceleași 
lucruri Ie știau și reprezentanții 
americani și turci care s-au întru
nit în cursul zilei de S martie la

Ankara „pentru a studia" situația 
din Irak.

Este neîndoielnic că în zilele 
următoare vor deveni cunoscute 
noi fapte asupra inspiratorilor 
Complotului.

Complotul din Irak a fost zdro
bit. Rolul principal l-au avut în 
aceasta masele populare din în
treaga țară care s-au ridicat în 
apărarea cuceririlor lor. Corespon
denții agențiilor occidentale din 
Bagdad transmiteau în cursul zilei 
de 9 martie numeroase relatări 
despre marile demonstrații din 
oraș. Mașinile nici nu puteau trece, 
străzile fiind inundate de valul de 
oameni ieșiți pe străzi să-și ma
nifeste atașamentul față de regi
mul republican. Comandanții ar
matelor au trimis numeroase me
saje în care-1 asigurau pe generalul 
Kassem și guvernul irakian de fi
delitatea lor și de sprijinul pe ca
re-1 acordă cauzei arepte a țării. 
Dealtminteri colonelul rebel a fost 
ucis chiar de proprii săi soldați 
care s-au desolidarizat astfel de ac
țiunea sa trădătoare.

Situația actuală din Irak vădește 
forța mișcării populare pentru in- 
dependență, noua etapă superioară 
în care a intrat mișcarea de elibe
rare națională a popoarelor arabe. 
Ea demonstrează că au trecut de
finitiv timpurile cînd poporul pu
tea fi îngenunchiat.

Ar fi greșit însă să se considere 
că complotul din Irak ya pune

capăt definitiv activității subver
sive a forțelor imperialiste împo
triva tinerei republici. Faptele sur
venite în ultimul timp arată că 
pericolul imperialist în Orientul 
arab se menține, se manifestă sub 
forme noi tot mai diferite. Cercu
rile imperialiste nu vor renunța la 
încercările lor de a doborî regimul 
republican. Dealtminteri în comen
tariile unor agenții de presă și ale 
unor ziare occidentale încearcă să 
se strecoare ideea că planurile îm
potriva Irakului vor continua. Zia
rul „Times" scria la 10 martie că 
chiar după zdrobirea actualului 
complot „stabilitatea nu va fi ga
rantată în Irak". Corespondentul 
agenției Associated Press scria în 
același timp că regimul din Irak, 
„va avea neplăceri în viitor".

Actualele evenimente din Irak 
impun tuturor popoarelor o vigi
lență sporită față de manevrele im
perialiste care urmăresc să aducă 
din nou situația din Orientul arab 
la marginea prăpastiei, să dezlăn
țuie un război colonialist împotriva 
acestor popoare. Masele largi 
populare din Irak sînt str.ns unite 
în lupta lor justă pentru apărarea 
independenței cucerite cu alîta 
sacriripiu, pentru respingerea orică 
rui amestec imperialist. întreaga 
opinie publică internațională șr-a 
manifestat simpatia pentru lupta 
poporului irakian. Popoarele lumii 
știu că politica imperialistă poarta 
în sine germenele unor noi com
ploturi. De aceea mișcarea de eli
berare națională din Irak, sprijinită 
de toate forțele democratice inter
naționale, va ști să zdrobească pe 
complotiștii aventurieri care ar în
cerca să atenteze la independența 
și libertatea poporului irakian.
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MOSCOVA. — Delegația econo
mică guvernamentală a Republicii 
Populare Romîne, care se afla la 
Moscova, continuă tratativele cu 
privire la lărgirea continuă a co
laborării economice dintre Uniunea 
Sovietică și Romînia.

In ultimele zile, membrii dele
gației au vizitat Expoziția realiză
rilor economiei naționale a 
U.R.S.S., Expoziția de noi modele 
de mobilă, precum și o serie de 
întreprinderi industriale.

DELIII. — La 5 martie s-a des
chis la Galeria de Artă din Amrit
sar Punjab, cu concursul Academiei 
indiene de artă, expoziția romi- 
nească de acuarelă și grafică

ISTANBUL. — La 9 martie a 
sosit la Istanbul venind din Ate
na delegația militară americană 
condusă de McIntire, ministrul 
adjunct al Aviației S.U.A.

Ziarul „Cumhuriet" anunță că 
McIntire va duce tratative în le
gătură cu înzestrarea armatei, tur
cești cu proiectile teleghidate cu 
rază medie de acțiune.
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In Nyassaland
situație încordată

rîți 37 de negri, iar 249 au fost 
arestați. Câutînd să „justifice** in
tr-un fel represiunile crunte împo
triva participanților la mișcarea 
de eliberare națională, autoritățile 
coloniale au lansat zvonul că la 
Nyassaland ar fi fost pus la cale 
un „complot al africanilor împo
triva albilor**. K. Cbiume, lider al 
negrilor, care a sosit la 7 martie 
la Londra pentru a face cunoscut 
lumii adevărul despre situația din 
Nyassaland, a caracterizat afirma
țiile despre „complot" drept „o 
absurditate căruia nimeni nu-i dă 
crezare".

Represiunile din Nyassaland au 
provocat în Anglia un val de pro
teste.

LONDRA 10 (Agerpres). — Si
tuația din Nyassaland continuă să 
fie încordată. Presa relatează ca 
la Nyassaland au avut loc noi de
monstrații și mitinguri ale popu
lației africane care s-au terminat 
cu ciocniri armate cu poliția și ar
mata. Africanii ridica baricade, 
distrug poduri pentru a îngreuna 
mișcarea trupelor și poliției engle
ze. Agenția United Press Interna
tional relatează că o patrulă mi
litară a deschis focul asupra unui 
grup numeros de africani din lo
calitatea Nopela, înarmați cu to
poare și lopeți. Un african a fost 
omorît și unul rănit. Potrivit da
telor ziarului „Observer**, numai 
în ultimele patru zile au fost omo-

BOMBAY. — Delegația guver
namentală a Uniunii Sovietice a 
sosit la 10 martie in orașul Bom
bay, unul din cele mai importan
te centre economice și culturale 
ale indiei.

PARIS. — Agenția United Press 
International reproduce relatările 
publicate de „Journal de Diman- 
che“ asupra 
etectuafe de guvernul ___
pentru experiențele cu prima bom
bă atomică franceză. Potrivit aces
tui ziar, experiențele vor avea loc 
într-o regiune din vsatul Algeriei 
și, după cum s a mai subliniat, 
ele vor periclita grav sănătatea 
populației din regiunile învecinate.

ROMA. — Printre primele ac
țiuni de politică externă ale nou
lui guvern Segni se înscrie vizita 
pe care premierul italian o va face

pregătirilor intense
francez

în curînd la Paris, răspunzlnd in» 
vitației generalului De Gaulle.

PEKIN. —• La 9 martie Asocia
ția ziariștilor din China a adresat 
președintelui Pakistanului Ayub< 
Khan, o telegramă de protest îm
potriva arestării ilegale a cunos- 
cuților luptători pentru pace pa
kistanezi Faiz Ahmed Faiza și 
Maulana Bhasani.

BAGDAD. — Postul de radio 
Bagdad a anunțat că organe ale 
poliției din Yemen au arestat doi 
spioni englezi care au sosit in 
Yemen, venind din Aden. Șeiul 
poliției din Yemen a declarat că 
acești spioni englezi aveau misiu
nea de a asasina pe secretarul ge
neral al Ligii Arabe de sud șl pe 
șeful poliției din Yemen.

Recent organe ale poliției din 
Yemen au arestat încă o serie de 
spioni englezi care s-au strecurat 
in țară pentru a comite asasinate 
și acțiuni diversioniste.

CAIRO. — Agenția MEN anun
ță că ministrul Afacerilor Interne 
al Sudanului, Ahmed Abdel Vah- 
hab, a fost înlăturat din toate pos
turile ce le ocupa. Guvernul Su« 
danului a fost remaniat.
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