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Proletari din toate țările,

Muncitori siderurgici șl metaiurgiști / Dațipatriei mai multa 

fonta, oțel, laminate, metale neferoase / Folosiți la maximum 

capacitatea agregatelor i Îmbunătățiți calitatea și ieftiniți 

costul produselor i

(Din chemările C.C. al P.M.R. cu prilejul celei de a XV-a 

aniversări a eliberării patriei de sub jugul fascist).

cinteia 
ineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Campioana 
economiilor
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ÎNSUFLEȚIȚI DE HOTĂRÎRILE PLENAREI C.C AL P.M.R.
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îmbunătățirea 
regimului

Hotărîrea recentei plenare a 
C.C. al P.M.R. care stabilește noi 
și importante măsuri pentru ri
dicarea nivelului de trai al oa
menilor muncii a fost primită 
cu deosebită bucurie de petro
liștii tineri și vîrstnici din în
treprinderea de foraj nr. 3 Moi- 
nești. Sondorii, mecanicii, opera
torii și șoferii, tehnicienii și in
ginerii întreprinderii noastre și-au 
m anifcstat cu acest prilej încă 
odată atașamentul lor profund 
față de partid, față de politica 
sa înțeleaptă, în centrul căreia 
se află ridicarea continuă a bu
năstării oamenilor muncii. Pen
tru fiecare dintre noi, muncitor, 
tehnician sau inginer nu există 
sarcină mai nobilă, de mai mare 
răspundere ca lupta necontenită 
pentru aplicarea in viață a poli
ticii partidului nostru, pentru 
consolidarea succeselor obținute, 
pentru dobîndirea c.ltora 
noi și mai importante.

Pe baza angajamentelor 
colectivul de conducere al 
prinderii noastre a trecut la îm
bunătățirea obiectivelor pe care 
ni le propusesem să le realizăm 
pînă la 23 August și pînă la 
sfirșitul anului. Potrivit angaja
mentului luat de întregul nostru 
colectiv de muncitori, ingineri și

mai

luate 
intre-

Uși cil' mai 
de utilizare

Mari cantități 
iau drumul

de foraj
tehnicieni, a cărui majoritate o 
formează tineretul, vom acorda 
o mare importanță îmbunătățirii 
regimului de funcționare a utila
jului în scopul folosirii deplinei 
sale capacități. Astfel, la un 
număr de 19 sonde se va folosi 
metoda forajului rapid, iar alte 
4 sonde vor fi electrificate. Pen
tru a realiza economii de timp 
și de muncă vom muta 6 turle 
în picioare evitînd astfel lucrări
le de demontare și montaj. Fap
tul acesta va avea ca urmare e- 
conomisirea a peste 600.000 lei.

Un număr de 4 sonde vor la
cra cu noroi de foraj recuperat 
ceea ce înseamnă o mare econo
mie de chimicale și muncă. Pînă 
la 23 August numai în cadrul a 
2 secții vor fi recuperate prin 
muncă voluntară, efectuată în cea 
mai mare parte de către tineret, 
materiale folosite anterior în va
loare de peste 1.000.000 lei. Toc
mai de aceea noi ne-am mărit 
angajamentul de a realiza pînă 
la sfirșitul anului o reducere a 
prețului de cost la foraj peste 
sarcina planificată cu suma de 
2.060.000 lei.

Munca însuflețită a siderurgiș- 
tilor patriei noastre pentru a da 
importante cantități de metal 
peste plan este sprijinită îndea
proape de colectivul întreprinderii 
de colectare a metalelor care, cu 
concursul tinerilor de la orașe și 
sate, asigură fierul vechi necesar 
elaborării oțelului. In primul se
mestru al acestui an pianul de co
lectare a metalelor — sporit cu 10 
la sulă față de prevederile iniția
le — a fost depășit cu 20.000 tone 
fier vechi. O contribuție deosebită 
în obținerea acestui succes au 
dat-o tinerii din fabrici, uzine, de 
la sate, precum și elevii și pionie
rii care, mobilizați de organiza
țiile U.T.M., au colectat în prima 
jumătate din acest an aproape 
16.000 tone de fier vechi. In acea
stă acțiune s-au evidențiat tinerii 
din Capitală, care au trimis oțelă-

IULIAN BALABAN 
inginer șef al întreprinderii 

de foraj nr. 3 Moinești

sporit indice 
a cuptorului

Hotărîrea plenarei C.C. al P.M.R. din 13-14 iulie a.c. și-a găsit
un larg ecou în rîndtil tinerilor oțelari de la Oțelăria tineretului din 
Hunedoara. Fiecare tinăr este decis ca prin munca sa să lupte 
pentru sporirea producției de oțel și obținerea de noi economii con
tribuind astfel și el la realizarea pînă la sfirșitul anului a unui mi
liard lei economii peste plan. Partidul ne arată că singura cale pen
tru îmbunătățirea continuă a nivelului de trai este sporirea produc
ției, a productivității muncii, reducerea prețului de cost, îmbunătăți
rea calității produselor. In acest sens sînt îndreptate eforturile 
noastre.

In special lupta noastră se duce pentru mărirea indicelui de utili
zare a cuptoarelor. Bunăoară, noi ne-am angajat să punem mai 
mare accent pe reducerea duratei de elaborare a șarjelor. De aseme
nea, ne-am propus să ducem o luptă susținută împotriva ajustărilor 
lungi, întrucît prin aceasta reducem însăși durata șarjelor. Țin să 
precizez că în tirma aplicării acestui lucru noi am reușit ca în ulti

mele zile să scurtăm durata de elaborare a fiecărei șarje cu mult 
peste 20 de minute. De asemenea, tinerii oțelari au căutat să men
țină mult mai bine vetrele de cuptor iar atenția față de evitarea 
avariilor la cuptoare e tot mai mare.

Noi dăm o atenție și mai mare încărcăturii metalice respectînd 
strict raportul fier — fontă lichidă și întrebuințînd pe cît po
sibil mai multă fontă recuperată care e mult mai ieftină. Acestea 
toate au avut rezultate bune. Dacă indicele planificat pe luna iulie 
e de 4,76 tone /m2 de vatră cuptor (avînd un cuptor în reparație 
planificată la rece) noi am reușit să realizăm în medie un indice de 
5,18 tone /m2 de vatră de cuptor. La data de 19 iulie oțelăria noastră 

a realizat un indice de 8,10 t/m2 de vatră de cuptor. Tot în ziua de 
19 iulie oțelăria noastră a dat într-o singură zi 590 tone oțel peste 
plan. , £
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Conserve 
din nona recoltă

KRAFT NATAN
ing. șef adjunct al Oțelăriei tine
retului — Combinatul siderurgie 

Hunedoara
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La ambalarea conservelor din noua 
recoltă la secția „Grivița“ a între

prinderii ,,Flora“ din București

Foto: AGERPRES

de fier vechi 
oțelăriilor

riilor peste 5.600 tone de : metale 
vechi, precum și tinerii» din regiu
nile Timișoara și Ploești.

Datorită măsurilor întreprinse în 
cursul acestui an, în unitățile de 
colectare a metalelor au fost re
duse cu aproximativ 7 la sută 
cheltuielile de transport. In acest 
fel s-a realizat o reducere simți
toare a prețului de cost pe tona de 
materiale, colectate, fapt care con
tribuie la ieftinirea oțelului. In 
prezent, cînd siderurgiștil mobili
zați de documentele recentei Plena
re a C.C. al P.M.R. luptă pentru 
o nouă sporire a producției de me
tal, colectivul întreprinderii de co
lectare a metalelor, susținut de 
organizațiile U.T.M., intensifică 
acțiunea de strìngere a fierului 
vechi în vederea acoperirii nevoilor 
sporite ale oțelăriilor.

(Agerpres)

La comitetul U.T.M. s-a auzit 
o bătaie timidă tn ușă. Apoi niș
te risete de fete. Una dintre ete 
a deschis ușa și-a spus rizlnd :

— Tova'ășe secretar, Maria nu 
vrea să intre. Cică i e rușine.

Și fata a tras-o i de mină pe 
Maria înăuntru.

— Hai, intră, ce naiba1 Doar, 
nu te mănlncă.

Sfioasă, mărunțică șl blondă, 
Maria a venit zîmbind sfioasă in 
fata noastră.

— Dînsa e campioana, îmi spu
ne secretarul.

Mă uit la ea șl nu-mi vine să 
cred. Oare fetișcana asta mărun-, 
țică, de abia de 18 ani, i-a între
cut pe cel mal buni maiștri ai 
croitului pielei din întreaga (ară ?

— Cum a fost la concurs ? o 
întreb.

Povestește simplu și curgător, 
cu o mare economie de cuvinte., 
(E obișnuită cu economiile I). 
Da. n-a fost ceva neobișnuit 
pentru ea. Mai intli a ciștigat 
concursul pe întreprinderea lor, 
,,Flacăra roșie". Pe urmă, tot 
aici a avut loc și concursul pe 
(ară. Au venit fruntași, munci-, 
torii cei mai buni din Timișoara, 
Cluj, jțeani, București și din alte 
orașe. Oameni cu vechime în me
serie, pricepuți, fruntași vestiți 
ca Nicolae Militaru. Și, printre 
ei, o fetișcană de 18 ani. S-a așe
zat la masa ei la ora 6 Și ju
mătate dimineața și la prinz a 
arătat juriului ce-a făcut ea în 
opt ore : din 802 decimetri pă-

Ințelcigînd pe deplin ceea ce 
ne arată partidul, că ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii depinde în primul rînd 
de sporirea producției, a produc
tivității muncii, de scăderea pre
țului de cost, colectivul nostru 
de muncitori, tehnicieni și ingi
neri de la țesătoria „Donca 
Simo“ din Capitală depune sus
ținute eforturi pentru descoperi
rea și folosirea rezervelor inter
ne la fiecare loc de muncă. La 
noi, un izvor important de spori
re a productivității muncii îl 
constituie mărirea numărului bă
tăilor la războaie. Analizînd toa
te posibilitățile interne, munci
torii din întreprinderea noastră 
s-au angajat ca pînă la 23 Au
gust să ajungă de la 9.704 bătăi 
pe oră cît era în luna iunie, la 
10.000 bătăi pe oră la fiecare 

război.
In secția pe care o conduc în 

calitate de maistru, majoritatea 
muncitorilor sînt tineri. Atît 
pentru mine, cît și pentru mun
citorii mai vîrstnici, o datorie 
permanentă este sprijinirea ca
lificării tinerilor muncitori.

Entuziasmați de Hotărîrea ple
narei partidului din 13—14 iulie 
a.c. tinerii, analizînd profund 
posibilitățile de reducere a tim
pului de staționarei a mașinilor, 
a organizării în și mai bună 
măsură a lacului de muncă, 
s-au angajat ca pînă la 23 Au
gust să realizeze la fiecare răz
boi cu 200 bătăi mai mult de 
cît prevede angajamentul între
prinderii. Chiar în primele zile 
noi am reușit să ne îndeplinim 
angajamentul; secția noastră a 
devenit astfel fruntașă pe între
prindere. însuflețiți de faptul că 
pot să contribuie la realizarea și 
depășirea angajamentului gene
ral, tinerii au hotărît ca pînă la 
23 August să realizeze cel puțin 
10.300 bătăi pe oră la fiecare 
război. îndeplinind acest indice 
de utilizare a războaielor pe o 
perioadă de o lună de zile ei vor 
produce 46.700 metri liniari de 
țesături, din care se pot confec
ționa 15.600 cămăși.

ILIE PÎRVU 
maistru țesător la țesătoria 

„Dorica Simo“-București

Salut

muncitori

Pe șleaul timpului, din ceața 
Dau amintirile năvală.
Și îmi rasar din nou în față 
întîii pași purtați spre școală.

Printre bureți și-abecedare, 
Zburdalnicii și năsărîmbe, 
în fața ochilor mi-apare 
Tăbliță mea cu linii strimbe.

Frezorul Ilie Șerban de la atelierul de freze al întreprinderii I.O.R. 
din Capitală, deși lucrează la piese complicate pentru microscop 
are zilnic depășiri de plan de 25—30 la sută, aducindu-și în felul 
acesta contribuția la îndeplinirea hotărîrilor recentei Plenare a C.C. 

al P. M. R.

Tinerii din regiunea Constanța 
în campania de recoltare

Tn gospodăriile agricole colec
tive din regiunea Constanța se 
lucrează intens la treierișul recol
tei de cereale păioase. La cele 4 
arii ale gospodăriei agricole co- și’instituțiile 'dim orașele și comu- 
lective Peci neaga, unde se lu
crează cu cite 2 coșari la o ba
toză și se asigură alimentarea 
continuă cu snopi, se treieră 
nic aproape 100.000 kg. grîu. 
asemenea, la cele două arii 
gospodăriei agricole colective 
Ciucurova se depășește zilnic 
teza de treieriș cu 40—60 la sută. 
Și pe alte arii ale gospodăriilor 
colective s-a depășit în ultimele 
zile viteza de treieriș. Astfel, gos
podăriile colective au treierat pînă 
la 21 iulie jumătate din recolta 
de grîu și 80 la sută din cea de 
orz.

Paralel cu. treierișul colectiviștii 
își achită și obligațiile față de 
stat. Pînă acum gospodăriile co
lective au predat la bazele de re
cepție aproape 20.000 tone grîu și 
orz, reprezentînd plata în natură

a muncilor efectuate de S.M.T.-uri 
și 7.500 tone grîu din cantitățile 
contractate în acest an cu statul.

Sute de tineri din întreprinderile

învățătorul mă mustra, 
Deprinderi rele să-mi infrîngă. 
Și-n mina dreapta-mi așeza 
Condeiul prins cu mina stîn:a.

Cu cită blindă stăruință 
Știa el litere să faca. 
Pe cînd copiia-mi sirguință 
Mai sprinten ar fi mers la joacă.

Pe tablă literele albe 
îmboboceau ca-n soare crinii 
Și le strîngea-n sonore salba 
Apoi apostolul luminii.

Atunci uitam că m-așteptau 
Afara jocuri ca-nainte.
Și albii crini mi se gravau 
Adine in suflet și în minte.

zil-
De 
ale 
din
vi-

nele regiunii Constanța, precum și 
pionieri și școlari participă volun
tar la adunarea spicelor și * 
ielor rămase pe terenurile 
care s-a strîns recolta.

Elevii școlii medii din 
Vasile Roaită au strîns în 
două zile de pe ogoarele

a pa- 
de pe

orașul 
numai 

. „ G.A.Ș.
Moșneni o cantitate de spice din 
care au rezultat la treier 1.200 
kg. grîu, iar pionierii de la tabăra 
nr. 21 din orașul Constanța, care 
au lucrat pe miriștea stațiunii ex
perimentale zootehnice Palas, an 
realizat 1.500 ,k£ grîu din spicele 
adunate de ei.

Tineretul din regiunea Constan
ța a strîns pînă acum spice de 
grîu din care au rezultat 71.000 
kg. grîu și orz de toamnă.

(Agerpres)

Dar într-o zi porni zăporul 
Războiului, de-oțel ți smoală, 
Fu dus pe front învățătorul 
Și țîncii n-au mai mers la școală.

FLORIAN SAIOC

din cenaclul literar „Al Sahia“ 
al Uzinelor „Semănătoarea“ 

din București

Cum am s
o concepfie retrograda

Cu un an în urmă mă aflam 
în comuna Pielești, unde urma 
să aibă loc o adunare a organi
zației de bază U.T.M. La ora 
cînd era convocată adunarea, 
spre mirarea mea, pe ulițele co
munei se plimbau încă grupuri, 
grupuri de fete.

— S-a amînat adunarea ? am 
întrebat pe una dintre ele.

— Nu. S-au adunat toți băie
ții — mi-a răspuns ea pe un ton 
firesc.

— Dar voi ?l
— Noi nu mergem la adunați. 

Nu ne lasă părinții... Și fata ple
că grăbită alăturîndu-se celor
lalte.

Intr-adevăr, sala de ședințe era 
plină de băieți. Adunarea — în 
care s-a discutat despre contribu
ția pe care o poate aduce tineretul 
la sporirea avutului întovărășirii 
agricole — a fost o adunare in
teresantă. La sfîrșit însă i-am 
întrebat pe băieți de ce n-au 
antrenat Ia rezolvarea acestei 
probleme de interes general și 
fetele — numeroase atît în co
mună cît și în întovărășire.

— Le-am invitat — și nu oda
tă — alături de noi, au răspuns 
ei. Dar știți, părinții spun că
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rostul fetelor este să stea pe lin
gă casă, să învețe sa gătească, 
să coase, sa îngrijească gospodă
ria...

Am stat în seara aceea tîrziu 
de vorbă cu utemiștii arătîndu-le 
care este rostul tînărului — 
băiat ori fată — în societatea 
noastră, cum trebuie să se ocupe 
organizațiile U.T.M. de antrena
rea tinerilor la viața obștească.

fetele pot aduce o contribuție 
importantă la buna gospodărire 
a întovărășirii, a comunei. Des
pre aceste probleme s-au ținut 
și o serie de conferințe la care 
au fost invitate mamele împreu
nă cu fetele. Organizația de bază 
U.T.M. din comună a ținut seama 
și de anumite preocupări specifi
ce fetelor. împreună cu comisia 
de femei s-a organizat un cerc de

Din experiența organizațiilor U.T.M. 
din raionul Craiova 

la viața
Tinerii singuri au adus dovezi 
împotriva concepțiilor greșite ale 
acelor părinți care considera câ 
fetele nu pot și nu trebuie sâ 
se ocupe decît de treburile cas
nice.

Băieții au început să-și aducă 
Ia acțiunile întreprinse de orga
nizație surorile, prietenele. De 
asemenea, sub îndrumarea comu
niștilor, utemiștii au purtat 
discuții aprinse cu părinții lor, 

aratat cît de mult gre- 
îngustînd viața fetelor, 

doar la treburi- 
Ei le-au arătat că

le-au
șese 
mărginind-o 
le casnice.

în antrenarea fetelor 
obștească

artă culinară la care au venit atît 
fetele tinere cît și mamele lor. 
în prezent 160 ele fete participa 
la activitatea obștească (lin co
muna, răspund la chemările or
ganizației U.T.M. Datorită mun
cii politice desfășurate de orga
nizația U.T.M., 80 de fete au de
venit în acest an utemiste.

Și în comune ca Cernele, Bu- 
covăț, Ciutura, Vîr’vor și altele 
organizațiile de bază U.T.M. nu
mărau puține fete și aveau de 
luptat cu fel de fel de concep
ții înapoiate și retrograde cu pri
vire la rolul femeii în societate.

Ne-am dat seama că pentru a 
schimba această situație trebuie 
să ajutăm — mai mult decît 
o făcusem pînă atunci — or
ganizațiile U.T.M. să-și îmbu
nătățească munca politică prin
tre 
cu 
potriva concepțiilor străine nouă, 
sa găsească formele cele mai po
trivite de atragere a fetelor la 
viața politică.

Prima măsură luata în aceasta 
direcție a fost discutarea acestei 
probleme într-o plenară a comi
tetului nostru raional. în plena
ra a reieșit ca în afară de com
baterea unor păreri învechite a 
unor oameni, trebuie de aseme
nea luptat împotriva concepțiilor 
greșite ale unor fete care consi
dera ca activitatea lor sociala 
se încheie odată cu căsătoria, 
atitudinilor înapoiate ale unor bă
ieți care 
le, care 
capacitatea lor,

tinerele fete, sa lupte 
mai multă hotărîre îm-

desconsideră fete- 
n-au încredere în 

se poartă ne-

MIRCEA NICOLA 
secretar al Comitetului raional 

U.T.M. Craiova

(Continuare în pag. 3-a)

frați de piele a scos cinci fețe da 
pantofi în plus.

— Te-ai concentrat mult, al 
avut emoții ?

— Nu. Am lucrat așa cum Iua 
crez în fiecare zi.

Da, așa a lucrat ca de obicei: 
cu atenție și dibăcie, cu. măies
trie chiar, înlăturind orice rebut, 
luptînd să nu rămină nici un pe
tec de piele nefolosită.

— Totul e să. fii atent,, să gin- 
deșii, explică ea pe scurt tot 
„ secretul" succesului. Să pui 
tiparele cu pricepere pentru ca să 
folosești toată pielea, să înlături 
deșeurile, rebuturile.

Biografia Măriei, drumul ei 
pînă la gloria aceasta pe care 
și-a cucerit-o în fața întregii 
țări, e tipic pentru generația 
noastră de tineri muncitori. Pă
rinții săi sînt muncitori la Uzina 
de sodă caustică din Govora. 
Maria a urmat școala profesiona
lă, iar apoi a venit aici, la fabri
că, unde lucrează de trei ani. 
Muncitorii au înconjurat-o cu o 
grijă de adevărați părinți. Co
munistul Vlasiadis Gheorghe a 
învățat-o tainele meseriei. Ceea 
ce a făcut ca Maria să-și clștige 
stima și admirația întregii fa
brici, a fost dragostea ei pasio
nată de a învăța, de a munci 
niereu mai bine. La 18 ații — 
poate virsta cea mai frumoasă 
a vieții— Maria lrimescu are în 
față deschise toate porți.le spre 
fericire, spre un viitor lot mai 
bogat in bucurii. Succesele de 
pînă acum n-au infumurat-o. De
parte de ea așa ceva. Dimpotri
vă, Maria consideră că mai are 
încă multe de învățat de la to
varășii săi de muncă mai experi
mentați, din cărțile asupra căro
ra se apleacă cu dragoste și res
pect. Acum se pregătește pentru 
examenul de admitere la liceul 
seral șl învață cu seriozitate. Pe 
Maria, utemistă conștiincioasă și 
mereu exigentă cu ea însăși, ti
nerii au ales-o ca membră în co
mitetul U.T.M. pe fabrică și ea 
a dovedit că merită această 
cinste. In urma hotărîrilar recen
tei plenare a C.C. al P.M.R., 
Maria s-a angajat să lupte cu 
toate forțele ei tinere pentru ca 
pînă la 23 August să economi
sească 2700 dmA de piele. Și-și 
va îndeplini fără îndoială acest 
angajament de cinste. '

Aceasta este utemistă Maria 
lrimescu — o fată de 18 ani, ve
selă și mărunțică, cea mai pri
cepută din țară tn meseria ei, 
iubită de toți muncitorii și prie
tenele sale din fabrică.

Ce-aș putea spune oare mal 
mult despre ea ?

I. BĂ1EȘU(Continuare în pag. 3-a)

Gata de drum. împrejurimile Orașului Victoria atrag pe tinerii excursioniști din localitate.
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ii noi
în medicina

ieșeană
Acad. prof. dr. 

J. Nițulescu

I

tn colectivele Institutului de cercetări medicale dotat în anii din 
urmă, prin grija partidului pentru dezvoltarea creației științifice cu 
apamtaj de cercetare de ultimul tip se desfășoară sub conducerea 
unor eminenți reprezentanți ai medicinei romînești o intensă activi
tate științifică. O discuție pe care un redactor al ziarului nostru a 
avut-o cu unul dintre reprezentanții de frunte ai medicinei ieșene 
să evidențieze această intensă activitate creatoare desfășurată tn 
din urmă în unul din domeniile cercetării medicale ieșene.

ȘTIINȚA IEȘEANA
IN PLIN A VINT CREATOR

Pentru ridicareabătrînului oraș al culturii agriculturii Moldovei

din urma în unuil din domeniile

★

Unul din domeniile de studiu ale 
cercetătorilor noștri este fiziopato- 
logia, unul din fronturile principale 
ale cercetării medicale moderne.

In această ordine de idei tre
buie să evidențiem în primul rind 
cercetările care au urmărit proble
ma reglării corticale a echilibrului 
glicemic. Rezultatele, demonstrînd 
existența reacțiilor condiționale in 
dinamismul acestui echilibru au 
făcut obiectul unor comunicări la 
Congresul fiziologilor din Praga 
(1955) Leipzig (1955) și a unui 
articol aparut în Das Deutsche 
Gerundhartewessen (1956). O co
municare sintetică cu privire la 
aceste subiecte 
și la Congresul 
va avea loc în 
Buenos Aires.

Aceste cercetări bazate pe apli
carea materialismului dialectic la 
studiul fenomenelor naturii vii 
ne-au permis să ajungem la o 
concepție proprie asupra contro
lului nervos superior, în des
fășurarea proceselor biochimice 
care se exercită simultan și 
asupra deplasărilor inițiale asu
pra reacțiilor de restabilire a ni-

va fi prezentată 
de Fiziologie care 
luna viitoare la

Cartierul științelor
Zn lașul zilelor noastre, 

străvechea stradă ce urcă 
în dealul Copoului (de jos 

de la lăcașul de cultură pe care-l 
constituie Biblioteca Centrală 
Universitari ce poartă numele 
lui M, Eminescu și pini sus la 
Institutul Agronomic „Ion lones- 
cu de la Brad“) a devenit un 
cartier al cetății științelor puse 
in slujba poporului.

Aici, pe strada aceasta pe care, 
în urmă ou 15 ani, au intrat în
vingători cavaleriștii sovietici și 
diviziile de tancuri și infante
riile fronturilor doi și trei ucrai- 
niene, alungind hoardele fasciste 
din țara noastră, pe strada aceasta 
ce se numește azi „Calea 23 
August“ se găsesc astăzi univer
sitatea „Al. I. Cuca“ și Insti
tutul politehnic „Gh. Asachi“, 
blocul modern al spitalului regio
nal ,JDr. C- I. P'arhon“ cu clinicile 
sale universitare, Institutul de 
chimie „P. Pani“ al filialei din 
lași a Academiei R. P, Romîne, 
Institutul pedagogic și cel agro
nomic. Dintre toate aceste edificii 
singură universitatea va număra 
la anul un veac de existență. 
Cu toate acestea actuala ei impo
zantă clădire începută cu vreo 
trei decenii în urmă, s-a terminat 
de zidit, de tencuit și de văruit 
abia în anii regimului nostru. 
Pînă în urmă cu 30 de ani, să
lașul universității a tot fost în
ghesuit în niște vechi case

•— „Bună țară, rea tocmeală“ 
— spunea, cu drept cuvînt în 
trecut poporul nostru. Simțămân
tul acesta l-au nutrit, aproape 
90 de ani în șir și oamenii de 
știință din Iași ale căror reven
dicări ridicate în fața guvernan
ților Romîniei burghezo-moșie- 
rești se izbeau de timpane scle
rozate. Și totuși aici, asemenea 
unor meteori ai cugetării, au slu
jit cu cinste cadre, au educat 
generații întregi de tineri și au 
strălucit, trudind cu grea ane- 
voință. în afară de nenumărate 
stele de întâia mărime a literelor 
romînești străluciți oameni de 
știință.

Trecutele regimuri de pînă în 
1944 nu le-au dat nimic .’

„La venirea mea în universi
tatea din lași — scrie în 1879 
P. Poni — iată ce am găsit : 
cîteva flacoane aproape deșerte 
de produse, cîteva zeci de re- 
torte-baloane, capsule, toate a- 
cestea puse într-o cămăruță... ce 
servise de bucătărie pe cînd 
universitatea «ea locuință parti
culară“.

vine 
anii

*

velului echilibrului normal, 
putut preciza astfel existența

S-a 
... --------unui
sistem de reflexe condiționate an
tagoniste cuplate care joacă un rol 
important în menținerea stabilită
ții biochimice organice.

In al doilea rind am făcut o 
serie de studii asupra reglării ac
tivității gastrice și hepatice. O 
comunicare în acest sens a fost 
prezentată la Congresul internațio
nal de fiziologie de la Bruxelles 
(1957).

In sfîrșit, în al treilea rînd tre
buie menționate cercetările privind 
•acțiunea nespecifică a vitaminei 
P.P. S-a urmărit în special acțiu
nea antitoxică a acestei vitamine 
în legătură cu funcția hepatică și 
tiroidiană. Cercetările noastre în 
această direcție au făcut obiectul 
unor comunicări la Congresul in
ternaționali de nutriție din Paris 
1957. Nu v-am expus decît cîteva 
din realizările oamenilor de știință, 
ieșeni într-un singur domeniu al 
cercetării medicale. Ele vorbesc 
însă din plin de avîntul pe care-1 
ia creația științifică în condițiile 
construcției unei vieți noi.

Ion istrati
Așa și-a început cariera uni

versitară savantul de renume 
mondial care a lăsat studii de 
bază asupra compoziției chimice 
a petrolurilor romînești. Nici ce
lelalte somități științifice nu 
s-au bucurat de luarea aminte a 
apuselor guvernări. Pe geologul 
Gr. Cobîlcescu l-au prins într-un 
rînd jandarmii pe cînd culegea 
pietre de pe dealul Repedea 
pentru studiul structurii solului și 
socotindud ieșit din minți, l-au 
legat și l-au dus pe sus la bala
mucul de la Socola, E mult și nu 
e mult de atunci ! Sînt doar 15 
ani de la slăvită zi a eliberării 
noastre naționale. Dar în acest 
timp cercetările științifice ale 
universitarilor ieșeni au parcurs 
pași uriași, ajungîndu-se sub 
călăuza partidului la deosebit de 
însemnate rezultate foarte câștigă
toare pentru opera </e industria
lizare socialistă și pentru trans
formarea socialistă a agriculturii. 
Alături de venerabili profesori 
și academicieni lucrează azi nu
meroase cadre de tineri specia-

. / W ; .4 i .|.; .

Bătrinul oraș al culturii, care 
dat in ultimele 3—4 veacuri 

țării noastre oameni de mare va- 
ioare pentru cultura românească, 
cunoaște astăzi sub soarele re
gimului de democrație populară, 
anii unui nestăvilit avînt econo
mic și cultural, anii realei sale 
intineriri.

Sub regimul burghezo-moșie- 
resc, lașul, oraș cu vechi tradiții 
culturale, nu avea mai mult de 
3—4 reprezentanți in Academie, 
iar influența acestui for asupra 
dezvoltării științei în Iași — ca 
și în restul țării — era mai mult 
decît redusă. Toată activitatea ști
ințifică se desfășura în cadrul 
universității, unde mijloacele 
materiale puse la dispoziția cer
cetătorilor erau sub orice ni
vel. Lipsa de grijă a guvernan
ților Romîniei burghezo-moșie- 
rești față de creația științifi
că romînească, a împiedicat de
cenii de-a rîndul' dezvoltarea 
științei în orașul nostru. Se știe 

ce condiții grele, umilitoare 
multe ori, au lucrat P. Poni, 
I. Parhon, ca să nu dăm de- 

două nume de reprezen-

in 
de 
C. 
cît 
tanți de frunte ai științei ieșe
ne. Acad. A. Myller, pentru 
a constitui o bibliotecă de ma
tematică — astăzi mîndrie a 
universității ieșene — a trebuit 
să bată la multe uși.

In trecut, oamenii de știință 
lucrau izolat. Lipsea coordonarea 
științifică, neexistînd nici un fel 
de for care să pună sarcini prac
tice creatorilor pe tărîmul știin
ței.

Cadrele științifice se recrutau 
cu greu.

Geniul creator al poporului 
nostru a fost însă mai puternic 
decît vitregia acestor condiții. 
In Iași s-au format cîteva școli 
științifice care au dat țării oa
meni remarcabili. Din Iași au 
plecat reprezentanți de frunte 
ai științei romînești ca Emil 
Racoviță, C. I. Parhon, lorgu 
Iordan, Raluca Ripan, Horia 
Hulubei, ca să nu pomenim de
cît de citeva nume.

Astăzi, creația științifică a 
lașului cunoaște o impetuoasă 
dezvoltare datorită regimului 
democrat-popu'ar. Grija Parti
dului Muncitoresc Romîn pen
tru dezvoltarea științelor se 
răsfringe din plin asupra lașului. 
In toate instituțiile lașului se lu
crează intens, au fost construite 
noi institute de cercetări, noi 
institute de invățăniint superior. 
Tînăra filială ieșeană a Acade
mie, această măreață „uzină" de 
lucru a oamenilor de știință are 

liști de înaltă calificare. în labo
ratoarele institutelor, în clinici, 
în stațiuni experimentale și în 
gospodării colective, pe marile 
șantiere de la Bicaz și Onești, la 
fabrica de antibiotice din Iași 
și la fabrica „Țesătura“, în delta 
Dunării, în podgoriile Cotnari- 
lor, la Fabrica de rulmenți din 
Bîrlad și la laminorul de țevi 
din Roman, la filatura din Făl
ticeni, pretutindeni e cercetată 
cu migală creația noastră econo
mică, culturală, legîndu-se astfel 
cunoștințele teoretice de cele 
practice.

E lașul construcției socialiste ! 
Pe-aici prin cartierul Copou- 

lui veteran pe unde în urmă cu 
un veac și mai bine vor fi păscut 
bivolii boierilor, caii slujitorilor 
Agiei, azi, strănepoți de-ai lipi- 
ților clăcași și silnici hrănitori 
ai orașelor, sînt profesori și stu- 
denți cu miile. Ei au azi clădite 
pentru ei mari amfiteatre, labo
ratoare bine utilate și conforta
bile case și cămine.

Iubim din toată inima lașul 
acelora care își dăruiesc toate 
eforturile făuririi unei vieți noi. 

Institutul de chimie „P. Poni“ un așezământ construit in anii puterii populare, cu care lașul se mândrește.

Foto: AGERPRES

la activul său numeroase reali
zări.

Nu ne este posibil să prezen
tăm în puținele rîr.duri ce ne 
stau la dispoziție, toate rezul
tatele unei activități științifice, 
care umplu anual, cele vreo 
2.800 de pagini ale revistei „Stu
dii și cercetări“ — publicația 
științifică a filialei din Iași a 
Academiei R. P. Romîne și, de 
aceea vom încerca doar să tre
cem în revistă cîteva din succe
sele mai importante obținute pe 
tărîm științific in ultimii ani.

Principala caracteristică a 
cercetărilor întreprinse în labo

Acad. prof. Octav Mayer
Locțiitorul Președintelui Filialei Iași 

a Academiei R.P.R.

ratoarele institutelor noastre 
este strînsa legătură a științei 
cu practica. Toate preocupările 
noastre științifice se îndreaptă 
spre valorificarea bogățiilor 
Moldovei, spre ridicarea econo
mică a țării, lată numai cîteva 
exemplificări :

In domeniul tehnicii s-au fă
cut numeroase studii asupra 
mașinilor electrice, s-au studiat 
sistematic zăcămintele industri- 
alizabile de materiale de cons
trucții din Moldova, ajungîndu- 
se la utilizarea unor noi tipuri 
de materiale de construcții în 
Moldova. S-au obținut rezultate 
importante care vor duce la in
dustrializarea metodei de creș
tere a limitei de oboseală a oțe
lurilor și astfel, se va spori 
timpul de funcționare a mașini
lor, se va mări randamentul 
mașinilor.

Din acest punct de vedere pot 
fi de asemenea citate memoriul 
tebnico-economic privind amena
jarea hidroagrotehnică a Nor
dului Moldovei, cercetările din 
domeniul magnetismului ale 
acad. Șt. Procopiu și ale școlii 
sale, cele de fizică ale profeso
rului T. Vescan și aitcle.

Bătrinul oraș al lașilor cu
noaște astăzi în laboratoarele 
sale febrila activitate a tinerei 
generații de cercetători. La che
marea partidului, noi am acordat 
o deosebită grijă creșterii unei 
tinere generații de cercetători la 
înălțimea mărețelor sarcini ce 
stau in fața constructorilor 
unei vieți noi. Am să vă dau și 
aici cîteva exemple. In institutele 
de cercetări chimice (care se ca
racterizează prin activitatea a 
zeci de largi colective formate 
în marea lor majoritate de 
cercetători) se desfășoară 
brilă activitate creatoare 
contribuie din plin la 
varea unor probleme 
legate de necesitățile economiei 
naționale. In această direcție, 
chimiștii ieșeni au realizat 
printre altele, metode rapide 

tineri 
o fe- 
care 

rezol- 
strîns

® Numărul de lucrări originale, tipărite în anii de după elibe
rare, de colectivul de matematicieni din universitatea ieșeană 
întrece cu mult cifra de 300 și se repartizează astfel pe catedre: 
19 la algebră, 35 la analiză, 64 la geometrie, 129 la matematici 
generale și ecuații diferențiale și 92 la mecanică și astronomie.

O Cîțiva dintre tinerii colaboratori ai colectivului de lingvisti
că au tipărit o serie de lucrări importante Astfel, 
au fost realizate lucrări ca „Terminologia exploatării lem
nului și plutăritului", „Rolul scriitorilor de la „Dacia literară" 
in dezvoltarea limbii literare", „Glosar dialectal din MoldoVa" etc. 
O importanță deosebită prezintă de asemenea lucrările „Crearea 
terminologiei științifice romînești" și „Neologismul în limba ro
mi nă", care vor fi curând date tiparului.

@ In ultimii ani s-au publicat tratate de algebră (prof. 
V. Myller-Lebedeff) și de geometrie analitică (acad. O. Mayer 
și colaborator) ambele fiind distinse cu premiul de stat. Acad. 
Al. Myller își tipărește în prezent întreaga sa operă.

*5 O serie de chimiști ieșeni au făcut cercetări asupra lemnu
lui din R.P.R. din punct de vedere fizico-chimic. Rezultatele vor 
fi cuprinse într-o monografie care va servi ca îndreptar pentru 
utilizarea cît mai rațională a lemnului.

de dozare a metalelor din mi
nereuri complexe și sterile, 
care au fost introduse în labo
ratoarele de control ale uzinelor 
de metalurgie neferoasă, meto
de care scurtează considerabil 
timpul necesar determinărilor și 
contribuie la un control mai e- 
ficace al producției.

Nu numai în chimie, ci în
toate domeniile de cercetări
științifice ieșene, lucrează colec
tive întregi de valoroși tineri 
cercetători. In domeniul mate
maticii, de pildă, o 
tineri au rezolvat, în 
matematicii aplicate, 

serie de 
domeniul 
mecanicii

și teoriei elasticității probleme de 
reală valoare științifică.

Nu putem încheia aceste rîn- 
duri despre biruințele științei 
ieșene în anii puterii populare 
fără a arăta că marile succese 
obținute în anii ce au urmat lui 
23 August se datoresc faptului 
că în cercetările lor, oamenii de 
știință din toate compartimen
tele cercetării științifice au avut 
drept călăuză mărețele princi
pii ale filozofiei marxist-lcni- 
niste. Continuînd seria exempli
ficărilor de mai sus, trebuie să 
spunem că numai prin strădu
ințele oamenilor de știință de 
a aplica in mod creator princi
piile materialismului dialectic 
și istoric se pot explica suc
cesele cercetătorilor din institu
tul de cercetări medicale care

Intr-urmi diin laboratoarele Fabricii de antibiotice

Foto: AGERPRES

s-au îndreptat asupra unora 
dintre problemele cele mai inte
resante și actuale ale medicinei, 
cercetărilor din domeniul isto
riei (unde semnalăm printre al
tele o intensă activitate de ex
plorare arheologică a Moldovei 
și organizare a Muzeului de Is
torie a Moldovei, colecția de 
documente moldovenești în 17 
volume, precum și un mare nu
măr de studii cu privire la in
stituțiile feudale din Moldova 
realizate de colectivul de isto
rie a Evului Mediu, bogate re
zultate cu privire la meseriile, 
comerțul și industria în Moldova 
între sec. XVII-lea și prima ju
mătate a secolului al XlX-lea, 
obținute de colectivul de istorie 
modernă etc.), sau în ca
drul colectivului de antropolo
gie (colectiv nou înființat unde 
patru lucrări au fost prezentate 
la congresele de specialitate 
din străinătate — Kiev, Ham- 
burg, Kiel, Otawa).

Ne oprim aici, fiind convinși 
că cele cîteva din succesele 
muncii științifice arătate mai 
sus aruncă destulă lumină asu
pra muncii științifice desfășu^ 
rate în orașul nostru în anii re
gimului de democrație populară.

In Zilele acestea, cînd întîm- 
pinăm cu toții cea de-a XV-a 
aniversare a eliberării patriei, 
gîndurile tuturor oamenilor de 
știință se îndreaptă spre parti
dul nostru, spre poporul nostru, 
care înconjoară cu atîta dra
goste pe oamenii de știință, an- 
gajîndu-ne să ne dăruim și de a- 
cum încolo toate eforturile lup
tei pentru făurirea unei vieți 
noi, socialiste.

Tînăra generație
de chimiști

Prof. Cr. Simionescu
Membru corespondent al Academiei R.P R. 

Rectorul Institutului Politehnic

Moment de excepțională 
importanță în istoria țării 
noastre — ziua de 23 Au
gust — a determinat tot
odată hotărîtoare transfor
mări în situația științe» ro
mînești, în dezvoltarea creației științifice romînești. 
Am să dau numai un exemplu pe deplin grăitor 
legat de dezvoltarea lașului ca unul din centrele 
cercetării chimiei din țara noastră.

înainte de 23 August în Iași nu exista niciun fel 
de institut de cercetări care să se ocupe de dezvol
tarea • chimiei. întreaga muncă științifică în dome
niul chimiei se ducea numai la catedrele universitare 
însă sporadic, neplanificat și de multe ori fără nici 
o legătură cu practica. Nu exista nici un for care 
să pună în fața oamenilor de știință sarcini de re
zolvat.

Anii puterii populare au dus la crearea unei Facul
tăți de Chimie în cadrul Universității, la dezvol
tarea Facultății de chimie industrială din cadrul 
politehnicei, la crearea pe iîngă filiala Academiei 
R. P. Romîne a unui instiitut de cercetări chimice ce 
poartă numele marelui nostru predecesor Petre Poni, 
la crearea unui institut special pe lingă fabrica de 
antibiotice.

Zeci și sute de tineri își dedică astăzi toate forțele 
creației științifice, dezvoltării chimiei. Petre Poni și 
alți reprezentanți de frunte ai chimiei, nici măcar 
nu-și puteau imagina în trecut asemenea -dezvoltare. 
Activitatea științifică desfășurată în laboratoarele 
universitare și ale institutelor văd lumina tiparului 
într-o serie de publicații (Analele universității din 
Iași, Buletinele institutului politehnic, Studii și 
cercetări seria chimie a filialei Iași a Academiei R.P. 
Romîne) de a căror apariție nici nu putea fi vorba 
în trecut. Chimiștii ieșeni își publică rezultatele 
cercetărilor lor și în publicațiile bucureștene sau 
de peste hotare-.

Ceea ce mi se pare pe deplin semnificativ este 
faptul că, alături de venerabili oameni de știință, se 
află într-o covîrșitoare majoritate chimiștii ieșeni 
țineri. _ Numai în cadrul Facultății de chimie 
industrială, de pildă, au fost susținute în 
ultimul an 5 dizertații de candidat în științe, iar la 
Institutul de cercetări chimice 4 asemenea dizertații. 
Tînăra generație de chimiști ieșeni s-a impus în 
frontul științei contemporane romînești.

Incercînd să evidențiem cîteva din succesele obți
nute în ultimii ani de tinerii cercetători ieșeni trebuie 
să subliniem în primul rînd faptul că ele au fost

Prof. univ.
C. Sondu-Ville
membru corespondent 
al Academiei R.P.R.

domenii de ac-

elită nu a 
mica gospo- 
a mers în

Ca și în orice 
domeniu de ao- 
tivitate, cercetă
rile științifice 
poartă pecetea 
vremurilor în ca
re ele se execută.

Ca și în alte 
tivitate, cercetările științifice fă
cute în regimul burghezo-moșie- 
resc în domeniul agriculturii, 
demonstrează cu prisosință că 
tot ceea ce s-a întreprins s-a făcut 
numai în interesul unei mîini de 
potentați, o mină de moșieri care 
au deținut pămînturile țării pe 
care trudeau milioane de țărani.

In această ordine de idei este 
destul să amintim că în anii di
nainte de război nici una din 
cercetările științifice făcute în 
cadrul Institutului de Cercetări 
Agronomice nu au fost făcute 
în folosul maselor de țărani 
muncitori ci numai al moșierilor. 
Griul de sămînță 
ajuns niciodată în 
darie țărănească ei 
marile latifundii.

In anii de după 
stațiunea de la Iași a renăscut din 
propria ei cenușă. Partidiul Mun
citoresc Romîn și guvernul țării 
au ajutat și Stațiunea 
Iași. Treptat, treptat 
fost refăcut, aparatura 
sovietică, o bibliotecă 
venit să ajute pe cercetătorii 
noștri care au pornit la o muncă 
nouă, plină de avînt și rezulta
tele nu au întîrziat să se arate. 
Să dăm numai cîteva exemple 
dintr-o serie întreagă de succese

23 August

de la 
localul a 
modernă 
nouă au

neri ca Agîaia Crăciun,' ____ ________________
cercetările acad. Cernătescu au făcut o serie de co
municări de reală valoare practică.
. Trebuie de asemenea menționate cercetările unor 

tineri (Laura Mîndrășescu, S. Fischer) pe linia 
sintezei de substanțe cu acțiune terapeutică și a 
derivației acizilor grași superiori.

Evidențiind lucrările strîns legate de rezolvarea 
unor probleme practice trebuie să remarcăm în do
meniul pielăriei și al substanțelor tanante, studiul 
unor noi procedee de tăbăcire. Rezultatele acestor 
cercetări au găsit o aplicație practică imediată la 
fabrica de pielărie din Mediaș. In această ordine de 
idei _ trebuie remarcate cercetările tov. Chiriță 
Aglaia în domeniul substanțelor tanante indigene,

In domeniul geochimiei au găsit o largă dezvol
tare studiile de microelemenți din sol (cercetări 
la care participă și tînăra Movileam») și care au 
o importanță deosebită pentru dezvoltarea produc
ției agricole.

Un loc important Î,1 ocupă studiile de chimie a 
lemnului (ale Asandei Agatha și Hrihorov Marta)' 
care urmăresc crearea unei monografii de mari pro
porții pentru cunoașterea chimică a lemnului din 
țara noastră și care vor duce Ia o mai bună în
trebuințare a lemnului în industrie.

In domeniul maselor plastice trebuie remarcate 
străduințele unoT tineri (Caraculacu Gh. și alții) 
care urmăresc obținerea unor produși cu proprietăți 
plastice noi.

In sfîrșit nu putem încheia această prea sumară 
enumerare a succeseloi obținute de chimiștii ieșeni, 
fără a menționa cercetările întreprinse în laboratoa
rele institutului de pe Iîngă fabrica de antibiotice 
(conduse de tînărul Nistor loan) pentru sinteza 
unor noi produși utili industriei de antibiotice și a 
sprijinirii intrării în producție a unor noi secții ale 
fabricii.

Grija deosebită pe care o are puterea populară 
pentru _ dezvoltarea științei, orientarea tinerilor 
chimiști ieșeni spre rezolvarea unor noi probleme 
direct legate de producție, constituie și pe viitor 
chezășia avîntului cercetării științifice în domeniul 
chimiei în cadrul orașului nostru.

ale eercetătorilof 
noștri, spre a 
arăta rezultate
le cercetători
lor noștri. Co
lectivul științific 
al stațiunii sub 

ing. Gologan a elabo-

pro- 
mai 
cule 
pi»-» 
țării

conducerea
ral spre exemplu, planul de zo
narea culturilor din Moldova —• 
un plan unde au fost luați în 
considerare toți factorii de 
ducție pentru a stabili cele 
bune zone pentru diferite 
turi ce trebuiau să intre în 
nul general al dezvoltării 
noastre.

Un alt aspect caracteristic în 
munca stațiunii de la Iași constă 
în preocuparea de a crea noi 
soiuri de plante cultivate mai 
productive și cu însușiri superi, 
oare. Astfel oolectivul de amelio
rarea plantelor are deja create 
soiuri noi de orz de toamnă mai 
productive și mai rezistente la 
ger decît cele cunoscute pînă în 
prezent. Aceste noi soiuri de ora 
de toamnă se găsesc în momentul 
de față în ultimele încercări îna
inte de a fi date în producție p« 
suprafețe mari.

Sub conducerea ing. Dala«, s-au 
creat' în ultimul timp soiuri noi 
de grîu de toamnă care tind să 
înlocuiască în producție griul 
A. 15 și chiar griul TF. 16. 
Ing. Pavd Ion, un tînăr cerce
tător, a lucrat și lucrează în con
tinuare la crearea de soiuri noi 
de plante leguminoașe de mare 
producție. A dat deja în pro
ducție soiurile de fasole cunoscute 
azi în Moldova sub numele de 
fasole țueără cu bobul alb Iași 
5 și Iași 9.

Colectivul de cercetători con
dus de ing. Ion Coslache se 
ocupă de diferite aspecte 
problema agrotehnicei. El a re
ușit să obțină rezultate de o va
loare deosebită în aplicarea di
feritelor metode de lucrare a te
renului pe coaste. Experiențele 
fiind făcute pe terenurile G.A.S. 
Urieani au făcut ca aceste metode 
noi să fie repede cunoscute și 
desigur că nu va întîrzia prea 
mult pînă Ja intrarea lor în pro
ducție. Ing. I. Costache împreună 
cu ing. Gherasim Vasile se ocupă 
de asemenea de cercetări care să 
dovedească folosirea cea mai ju
dicioasă a diferitelor îngrășă
minte chimice și naturale.

Colectivul de la sectorul bazei 
furajere a executat experiențe 
foarte interesante pe terenurile 
erodate de Ia Holmu la Stațiunea 
Podul Iloaiei arătînd cum se pot 
folosi pășunile de pe terenurile 
în pantă și cum în același timp 
se poate combate eroziunea so
lului. Ei aduc astfel o contribuție 
importantă la lupta împotriva 
eroziunii Bolului.

Toate aceste realizări, se da
toresc țn primul rînd faptului că 
Partidul Muncitoresc Romîn și 
guvernul țării au ajutat Stațiunea 
să crească, să se desvolte pentru 
a deveni o instituție de real pro- 
greș* și utilă țării, o mîndrie a 
bătrinului nostru oraș.

din

na-
legate de problema va. 
lorificărîi bogățiilor 
turale ale Moldovei.

Iată câteva exemple. In 
domeniul cercetărilor po- 
larografice o serie de ti- 
Marcel Bostan continuînd



De la trecutul întunecat
la prezentul luminos

— Anii copilăriei
Joi dimineața a părăsit Capitala, 

pleoînd spre Moscova, 
gație din grupul de 31 
viști ai Partidului i 
Romîn care urmează 
expoziția „ . 
naționale a U.R.S.S.“. 
este condusă de tovarășul Fiorian 
Danălache, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc București al P.M.R.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost condusă de 
membri ai C.C. al P.M.R., ai Co
mitetului orășenesc București al 
P.M.R., activiști de partid și de 
stat din Capitală.

A fost de față ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București 
A. A. Epișev și membri ai amba
sadei. (Agerpres)

prima dele-
100 de acti- 
Muncitoresc 
să viziteze 

.Realizările economiei 
Delegația

In tabăra studențească
de la Mamaia

Cu cîteva sile în urmă tabăra 
studențească de la Mamaia a pri
mit o nouă serie de 400 de stu- 
denți din toate centrele universi
tare din țară, veniți la odihnă în 
frumoasa stațiune de pe litoral. 
Pentru a face odihna cit mai plă
cută, comandamentul taberei a 
propus studenților un vast program 
cu un bogat conținut cultural-edu- 
cativ. Printre altele sînt prevăzute 
întâlniri prietenești cu studenții și 
oamenii muncii din U.R.S.S., Repu
blica Cehoslovacă, Republica Popu
lară Ungară și Republica Demo
crată Germană care se odihnesc în 
țara noastră. în fiecare zi este or
ganizată o oră a cîntecului, care 
are drept scop învățarea cîntecelor 
revoluționare precum și a noilor cîn- 
tece ale tineretului închinate Fes
tivalului Mondial al Tineretului și 
Studenților ce se va deschide în

curînd la Viena. Nu lipsesc nici 
competițiile sportive de volei, șah, 
tenis de masă etc.

Studenții veniți din centrul uni-, 
versitar Timișoara au avut lăuda, 
bila inițiativă de a organiza o sea
ră culturală in care punctul de a- 
tracție l-a constituit un concurs pe 
tema „Din realizările regimului 
nostru în cei 15 ani“. La concurs 
au luat parte aproape toți stu
denții. S-au acordat premii în o- 
biecte, precum și o excursie gra
tuită pe Marea Neagră. Cele mai 
bune răspunsuri le-au dat studen
ții Uță Fosile, Cristea Dorina și 
Tapliuc Cosma. A urmat apoi o 
reușită reuniune tovărășească cu 
un bogat conținut inslructiv-educa- 
tiv.

TRAIAN SIMULA 
student

Fotografia de sus a apărut în revista reacționară ilustrațiunea 
romînă“ la 19 martie 1931, sub titlul „Aspecte bucureștene" : o mamă 
dintr-un cartier nevoiaș își învață copiii flămînzi să scormonească în 
gunoaie după hrană. însuși titlul dat de revistă ne arată că era vorba 
de un aspect obișnuit, dacă vreți chiar „banal". Asemenea „aspecte" 
se numărau, sub o formă sau alta, cu zecile și sutele de mii.

Copiii luind masa pe terasa casei în aerul ozonat de munte
Fotografia este făcută la creșa de cartier „8 Martie" din orașul Bistrița (Cluj). 
Este vorba de un aspect obiș nuiit ol vieții noastre noi. Copiii din 
patria noastră simt din plin razele calde, dătătoare de fericire și bucu
rie ale vieții noi,, socialiste. Pentru cei mai mici cetățeni ai republicii s-au 
amenajat mii de cămine, creșe și grădinițe de copii. Așa, de pildă, numărul de 
locuri în creșe se ridica încă în 1958 la peste 13.000. Iar numărul grădinițelor se 
ridică la aproape 7000. Ajutoarele acordate de stat familiilor cu mulți copii fi 
mamelor singure s-au ridicat între 1951—1956 la 374 milioane lei.

o
despre munca grea a copiilor, zia- 

„Sînt în Capitală peste o 
_______  _________t______ “ " s fabrică 

copii între 10—16 ani. Ei își efectuează munca fă- 
noaptea și ziua. Ei fac 11—12 ore de muncă in

„lonel vînzătorul de ace“, fotografie 
din revista reacționară „Ilustrațiunea 
romînă“, publicată la 6 septembrie 
1929. El ne-a amintit de discuția pur
tată cu unul dii. copiii acelor vremi de 
scriitorul Geo Bogza, pe atunci reporter 
la un ziar bucureștean :

— „Spune-mi acum, cîți bani chel
tuiești în fieoare zi pe mîncare ?

— Șase lei pe zi 1
— Ce cumperi cu ei ?
— Pîine. De trei lei dimineața și de 

trei lei seara.
— Pîinea o mănînci goală ?
— Goală, eu apă.
— Și nu mănînci niciodată mîncare ?
— Mîncare ? Niciodată. Nutnal pîine.
— Nu-ți ajung banii ?
— Nu-mi iese decît șase lei pe zi, 

pentru mîncare ; jumătate de pîine di
mineața, jumătate seara“.

Copiii oamenilor muncii din Republi 
ca noastră populară cunosc farmecul 
nespus, de. neuitat, al unei copilării feri
cite. Pentru educarea sănătoasă fi in
struirea multilaterală a copiilor func
ționează 107 palate fi case ale pionie
rilor, numeroase teatre pentru copii fi 
parcuri distractive. Numai în anul tre
cut au fost cuprinși în tabere și colonii 
peste 200.000 de copii.

La 10—11 ani, copiii învață, își luminează mintea, simt din plin bucu
riile anilor de școală. Copiii nu mai sînt siliți să muncească alături de pă
rinți pentru un codru de pîine. La 10—11 api, copiii patriei știu că sînt în
conjurați ou căldură, că unica lor preocupare trebuie să fie învățătura. La 
orașe și sate s-au, construit în ultimii ani peste 2000 de școli. In planul de 
stat pe anul 1959 s-au alocat pentru construcții școlare, de 3 ori mai multe 
fonduri ca în 1958.

Cîfi ani poate avea copilul din fotografie ? 10—11 ani 1 Și totuși, 
la această vîrstă fragedă, pentru ca să trăiască, era silit să care o 
roabă cu butoaie de bere ! Muncă de rob I

Iată ce relata — de pildă
rul „Umanitatea" din 2 septembrie 1934 :
șută de fabrici de țesătorie. în medie, lucrează la fiecare 
eîte 100—200 de 
cînd cu schimbul 
cordată“.

INFOR
a părăsit Capi- 
Zakkas, deputat

Miercuri seara 
tala dl. Andreas 
în parlamentul grec, președintele 
Comitetului grec pentru destindere 
internațională și pentru pace, 
membru al Consiliului Mondial al

M AȚIE
păcii, împreună cu soția, care 
ne-au vizitat țara la invitația Co
mitetului național pentru apărarea 
păcii din R. P. Romînă.

(Agerpres)

(Urmare din pag. l-a)

Turul ciclist al R.P.F. Iugoslavia
gia), Hughens (Olanda), Nencio 
Hristov (R. P. Bulgaria), Petro- 
vici (Iugoslavia) care sînt consi
derați principalii favoriți ai cursei. 
In acest an la startul dificilei pro
be echipa R.P.R. aliniază o forma
ție tînără. Echipa noastră alcătui
tă din Șt. Poreceanu, A. Șelarii, 
Constantin Moiceanu, Eugen Mi- 
hăilă și Ion Cozma, are o sarcină 
grea luînd în considerație traseul 
muntos și valoarea celorlalți con- 
curenți.

Astăzi de la Zagreb se dă star
tul în prima etapă Zagreb—Rîjeka 
(198 km) a Turului ciclist al 
R.P.F. Iugoslavia. La cea de-a 15-a 
ediție a acestei competiții rutiere 
care măsoară în total 1670 km. 
împărtiti în 10 etape, participă 15 
echipe de cicliști reprezentînd 12 
țări printre care Belgia, R. P. Bul
garia, Olanda, Anglia, R. P. Po
lonă, R. F. Germană. R. P. Ro- 
mînă și altele. De pe lista partici- 
panților se desprind numele cunos- 
cuților rutieri Vandetveken (Bel-(Bel-

P E SCURT
Conti nu îndu-și turneul înContinuîndu-și turneul în țara 

noastră echipa sovietică de fotbal 
S.K.V.O.-Rostov a jucat joi la 
Arad ou formația locală U.T.A. 
Fotbaliștii romîni s-au comportat 
remarcabil obținlnd . victoria cu 
scorul de 2-0 (1-0) prin punctele 
IreaFzate de lgna și Peischo /ski. 
■locul a fost urmă-;' de peste 
15.000 spectatori.

Echipa de fotbal Diosgyori- 
V.T.K., care activează în prima 
ligă a campionatului maghiar, a 
întâlnii joi la Timișoara echipa lo
cală Știința, După un meci spec
taculos, echipa maghiară a termi
nat învingătoare cu scorul rfe 2-1 
(0 1), Au marcul Eiss (2) și res
pectiv lordăchescu, .

cuviincios cu ele. Iată dar pe 
cîte planuri trebuia să îndrumăm 
activitatea organizațiilor de baza 
în vederea antrenării unui nu
măr mare de fete la viața po
litică și sociala. Plenara comite
tului nostru raional a reușit să 
adopte măsuri corespunzătoare 
prin care sa se realizeze un bo
gat schimb de experiență între 
organizațiile U.T.M. în aceasta 
direcție, să se generalizeze me
todele bune folosite de unele 
organizații U.T.M. pentru atrage
rea fetelor la activitățile organi
zației.

Aplicînd hotărîrile plenarei, în 
organizațiile de baza U.T.M. s-au 
organizat conferințe, adunari 
generale în care s-a vorbit des
pre rolul femeii în societatea 
noastră socialistă, întîlniri între 
tinere și activiste pe tarîm so
cial, etc. Peste tot au luat ființă 
și cercuri de arta culinară, de 
croitorie, de cusături pe teme și 
motive naționale etc. Fetele au 
fost antrenate la activitatea cul- 
tural-artistică, la acțiunile de 
muncă patriotică. Chiar și tine
rele căsătorite au început sa fie 
antrenate la viața politică și 
obștească a comunelor. De pilda 
utemiste ca Gogoașă Elena (din 
comuna Bratovoești) nu mai sînt 
de patere ca activitatea lor 
obșteasca, sociala și politica se 
încheie odată cu căsătoria. Obi
ceiul de a-și întrerupe orice ac
tivitate socială odată cu casa- 
tpria și care se menținea 
în comunele Bratovoești, Breas-

Cum am învins
concepție
ta, Podari, Braniște și altele, a 
început sa fie părăsit chiar din 
inițiativa tinerelor căsătorite.

în atenția noastră a stat și 
problema atitudinii băieților față 
de fete. Unde a fost cazul, noi 
am ajutat organizațiile U.T.M. 
să întocmească și să prezinte în 
adunări generale U.T.M. refe
rate pe teme de conduită mora
lă, de atitudine tovărășească a 
tinerilor fața de fete. Astfel de 
referate au găsit un larg ecou. 
Dfe pildă, în comuna Beloț exis
tau cîțiva tineri care se purtau 
necuviincios cu fetele, fapt care 
a dus la scăderea participării fe
telor la acțiunile organizației 
U.T.M. Cu ocazia prezentării 
unui asemenea ---------- .
unei adunări generale deschise 
—• la care au 
toate fetele —ț 
cuție și cazul - țînărului Ștefan 
Băla care antrena și alți tineri 
la manifestări huMțânice față de 
fete. Datorită faptului că el a 
fost ajutat în mai multe rînduri 
de utemiști și nu a ținut seama 
de sfaturile primite, membrii or
ganizației U.T.M. de această data 
l-au judecat aSpru, mergînd pîna 
la excluderea lui din rîndurile 
organizației U.T.M. Fetele — în 
CUvintuJ lor — au arătat cît de 
mult le jignesc purtările necu
viincioase ale unor tineri și cît 
sînt de nejustifioate aceste pur
tări.

Și părinții au aprobat această 
măsură luată de utemiști îndem- 
nînd apoi fetele sa participe ac
tiv la viața organizației U.T.M. 
Ca efect al acestei adunări ge-

acțiunil© 
ocazia 

referat în cadrul

fost mobilizate 
a fost pus în dis-

Salut de muncitori
si de
5

elevi
(Urmare din pag. l-a)

Și zilele piereau și anii Și azi cu cartea subsoara
Și oamenii piereau duium... Urmați de-o fragedă lumină
Pierii și țincul lelii Stanii Pășesc în fiecare seara
Zdrobit de-un tanc fascist în drum. Către liceul din uzină.

Creșteam asemeni cu porumbul Și profesoara-și poartă pasul
Zdrelit de vinturi pe cîmpie, In fața clasei, meditînd
Curgea prin trupul țării plumbul Cum sa cuprindă cu compasul
Topit curgea, prin carne vie. Pe tablă, sfera unui gînd

Tocată sub șenile, piatra Slăvim pe cel ce ne aduse
Se-nlocuia în orice an Aceste zile minunate
Și cărțile de clasa patra, Sorbind dulceața limbii ruse
Zăceau uitate în ghiozdan. — Potir din stepe-nmiresinate.

Tîrziu, cînd vara se sfîrșea Așa aleargă fără număr
Lasîndu-și seva-n poame coapte Secundele în zbor de ciută
A răsărit o nouă stea Simțim al minții voastre umăr
Ce-a luminat și zi și noapte. Profesori dragi, cum ne ajuta.

Lucea nespus, tăind cărări Cînd zorii-arunca primul sclipet
Prin bezna marilor distanțe Pășim în vaste-ateliere
Și lumina pamint și mări Și-nvațatura-al minții scripet
Și-n suflete turna speranțe. Ne dă îndrăzneală și putere.

De-atunci porniră muncitorii, Sorbim din slova-nseninării,
Țăranii-n marș spre-același țel A trudei voastre necurmate
Sa toarne temelia țarii Sa-i dăm partidului și țarii
Din dur beton și din oțel. Minți sprintene si luminate.

Slăvim partidul ce ne-a dat
Spre culmile științei zborul,
Din steagul lui împurpurat iO
Ne cheamă tînar, viitorul.

Buni gospodari
în cinstea celei de-a XV-a ani

versări a eliberării patriei de sub 
jugul fascist, sfaturile populare 
raionale din Capitală se întrec 
pentru mai buna gospodărire și 
înfrumusețare a orașului. Cu spri
jinul cetățenilor ele dau o nouă 
înfățișare multor străzi și cartie
re. Pînă la 17 iulie în Capitală 
au fost executate pavaje pe o su
prafață de aproape 130.000 m.p., 
cu 6.683 m.p., mai mult decît pre
vedea angajamentul luat pînă la 
23 August. Depășiri însemnate 
s-au obținut în raionul V. I. Le- 
nin, unde s-au făcut 40.000 m.p. 
de pavaje, de 2 ori mai mult de
cît propunerile inițiale.

Angajamentul de a se realiza 
31.500 m.p. spații verzi a fost de
pășit cu 8.500 m.p.

Paralel cu noile construcții ce 
se ridică în Capitală, o grijă deo
sebită s-a acordat

fondului de locuințe, executîndu-se 
reparații capitale și curente în va
loare de cea. 15.600.000 lei. Mulți 
cetățeni au contribuit cu posibili
tățile lor la executarea 
crări, făcînd reparații

valoare de peste un

Recepție cu prileful 
sărbătorii ndt»onale 

a R.A.U.

în

acestor lu- 
la imobile 
milion lei.

și întreținerii

retrogradă
nerale U.T.M. și a unei munci 
politice permanente, utemistele 
și-au intensificat activitatea în 
organizație. Tot de atunci — e 
aproape un an — încă 50 de fete 
au cerut organizației de bază să 
fie primite în U.T.M.

Firește că în munca politică 
pentru antrenarea fetelor la ac
țiunile organizației U.T.M. noi 
am folosit și alte mijloace ca : 
șezătorile din timpul iernii, 
reuniunile tovărășești organiza
te pe 
ca de 
nizarea

terne educative, mun- 
folos obștesc, orga- 

grupelor de studiere a 
Statutului U.T.M. și altele. De 
asemenea pentru a face pe ti
neri să înțeleagă mai bine dife
rența dintre viața de ieri și cea 
de azi, am organizat întîlniri cu 
batrînii satelor, care au vorbit 
despre tinerețea și viața lor 
grei; trăită în regimul de cruntă 
exploatare burghezo-moșieresc. 
Printre batrînii care au vorbit 
au fost și femei. De pildă pe 
fetele din comuna Breasta le-a 
impresionat foarte mult povesti
rea bătrînei Nicolița Ciobanu 
din satul Crovna despre tinere
țea ei grea și le-a sporit și mai 
mult ura împotriva tuturor duș
manilor vieții noastre noi. De Ia 
Nicolița Ciobanu ținerii au aflat 
despre traiul mizer de odinioară 
al țăranilor din satele acestei 
comune, care robeau pe moșia 
lui Argentoianu, despre munca 
grea a femeilor, despre biciul îm
pletit cu plumb al vătafilor pe 
care l-au simțit adesea pe spi
narea lor.

La multe adunări generale

U.T.M. 
tiviste

Munca 
dusă în mijlocul 
formele arătate mai sus, a dus 
la creșterea numărului acestora 
la acțiunile întreprinse de or
ganizația noastră U.T.M. în loc 
de 1.200—1300 de fete antrena
te la 
zației 
anul 
5.000 
raionului. în 
utemiste cîte 
avem astăzi peste 1.400.

Acum la conferințele organi
zate de noi participă peste 1.200 
de fete, iar din cele aproape 
1.000 de cititoare pasionate ale 
cărților din concursul pentru ci
tirea literaturii „Iubiți cartea“, 
412 au devenit purtătoare ale 
insignei „Prieten al cărții“. Cu 
ocazia organizării „Spartachiadei 
fetelor“ 
renul de 
de fete, 
care nu
sport — au ajuns 
raională.

Firește însă că 
mulțumiți numai cu 
sînt fete pe care nu am reușit 
să Ie mobilizăm, să le antrenăm 
la o bogată activitate politică și 
obștească.

Avem însă condiții și posibili
tăți să le antrenăm și pe ele în 
acțiunile organizate de noi.

au
de

vorbit ( 
partid 
politică

diferite
U.T.M. 
trecut) 
de fete

și tovarășe ac- 
și U.T.M.

i permanentă 
fetelor, prin

acțiuni ale organi- 
(număr înregistrat 
avem astăzi peste 
active în comunele 
loc de 4—500 de 
aveam anul trecut,

au fost prezente pe te- 
sport mai mult de 1.800 
100 dintre ele — multe 
făcuseră pînă atunci 

pînă în faza

nu putem fi 
atît. Mai

G'A.C. „A 15-a 
aniversare 

a eliberării*
în comuna Ibănești, raionul Bîr- 

lad, s-a constituit zilele acestea 
gospodăria agricolă colectivă „A 
15-a aniversare a eliberării“. A- 
ceasta este a 46-a gospodărie co
lectivă din raionul Bîrlad.

Noua gospodărie colectivă este 
formată din 160 de familii de ță
rani muncitori cale au lucrat pînă 
acum în întovărășirea agricolă. Ei 
au adus în gospodărie pe lingă 
555 ha teren, un mare număr de 
animale de producție și de mun
că, precum ți mașini și unelte 
agricole.

Trecerea de la întovărășirea a- 
gricolă la ’gospodăria colectivă 
este rezultatul muncii politice de 
lămurire duse de comuniști ca Ion 
Filip, Vasile Topală și 
au arătat prin exemple 
membrilor întovărășirii 
în gospodăria colectivă
mai spornică și mai bine 
tită.

Noii colectiviști și-au 
printre altele, să ridice în
dărie o serie de construcții folo
sind în mare măsură resursele lo
cale și să dezvolte încă din acest 
an creșterea animalelor, ramură 
aducătoare de mari venituri.

Joi, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Arabe 
Unite la București, Farid Cheh- 
laoui, a oferit o recepție în saloa
nele ambasadei, cu prilejul sărbă
torii naționale de la 23 iulie,

Au participat Marcel Popescu, 
ministrul Comerțului, Aurel Măl- 
nășan, adjunct al ministrului Afa
cerilor Externe, Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, Dionisie Ionescu, șeful Ce
remonialului de Stat, ing. Miliai 
Ciobanu, președintele Camerei de 
Comerț a R.P. Romîne, ing. Ho- 
rațiu Iancu, secretar general in 
Ministerul Industriei Petrolului și 
Chimiei, artiștii poporului Ion Ja
lea, președintele Uniunii Artiștilor 
Plastici și Sică Alexandrescu, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe și Ministe
rul Comerțului, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diploma
tic.

(Agerpres)

alții, care 
concrete 

că munca 
este mult 

răspla-

propus, 
gospo-

la ConferințăCasa scriitorilor
Sub auspiciile Ligii romîne de 

prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa joi seara a avut loc la 
Casa scriitorilor „Mihail Sadovea- 
nu‘‘ din Capitală conferința „23 
iulie — ziua revoluției Republicii 
Arabe Unite“ pe care a ținut-o 
Gheorghe Dinu, secretar al Uniu
nii Ziariștilor din R. P. Romînă.

Au. participat membri ai amba
sadei Republicii Arabe Unite la 
București.

Conferința a fost urmărită cu 
mult interes de public.

(Agerpres)(Agerpres)



Cuvîntarea
Iui N. S. Hrușciov 

ia mitingul de la Moscova
Pentru întărirea și lărgirea

continuă a colaborării frățești 
dintre U. R. S. S. și R. P. Polonă

Deèlarafia comună soviet o-polonă
VARȘOVIA 23 (Agerpres). — 

După cum transmite PAP, la 22 
iulie a fost semnată la Varșovia 
declarația comună sovieto-polonă 
în legătură cu vizita în Republi
ca Populară Polonă a delegației 
de partid și guvernamentală a 
Uniunii Sovietice în frunte cu 
Ji. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

in timpul vizitei delegației de 
partid și guvernamentale a Uni
unii Sovietice în Republica Popu
lară Polonă, se spune în declara
ție, au avut loc tratative. La tra
tativele și convorbirile prietenești 
dintre cele două părți au fost exa
minate probleme importante care 
se referă la lărgirea și întărirea 
continuă a colaborării frățești 
dintre popoarele Uniunii Sovieti
ce și Republicii Populare Polone, 
precum și probleme ale situației 
internaționale actuale. S-a con
statat cu satisfacție unitatea de 

, păreri în toate problemele discu
tate.

Toate succesele R.P. Polone în 
construcția socialistă au 
lizate datorită muncii 
abnegație a poporului 
sub încercata conducere 
dului Muncitoresc Unit 
cu sprijinul și ajutorul frățesc al 
Uniunii Sovietice și al altor țări 
ale lagărului socialist.

Delegația Uniunii Sovietice și 
Poloniei, se arată în continuare 
în declarație, constată cu mare 
satisfacție că Tratatul de priete
nie, ajutor reciproc și colaborare 
postbelică dintre Uniunea Repu
blicilor Sovietice Socialiste și 
Republica Polonă din 21 aprilie 
1945, este una din importantele 
cuceriri ale celor două popoare. 
El corespunde intereselor funda
mentale ale oamenilor muncii din 
cele două țări.

Prietenia dintre popoarele celor 
două țări, bazată pe o adîncă co
munitate ideologică, pe principiile 
leniniste ale internaționalismului 
proletar, se întărește și se dez
voltă tot mai mult. Aceasta își 
găsește expresia concretă în co
laborarea multilaterală politică, 
economică și culturală între 
U.R.S.S. și R.p.P. Uniunea So
vietică a acordat și acordă Polo
niei un ajutor frățesc dezintere
sat în dezvoltarea celor mai im
portante ramuri ale economiei na
ționale și în construirea a nume
roase obiective industriale.

Cele două părți sînt de părere 
că în actuala etapă de dezvoltare 
a vieții economice are o uriașă 
importanță diviziunea justă și ra
țională a muncii între țările so
cialiste, îndeosebi specializarea și 
cooperarea.

Părțile și-au exprimat hotărî- 
rea de a întări și în viitor prie
tenia frățească a celor două po
poare, bazată pe principiile mar- 
xism-leninismului și internațio
nalismului proletar, să lărgească 
prin toate mijloacele colaborarea 
politică, economică și culturală 
și ajutorul reciproc, să tindă spre 
o si mai mare coeziune a tuturor 
firilor lagărului socialist.

Devine tot mai evident pentru 
cercurile largi ale opiniei publi
ce cit și pentru diferite forțe po
litice ale lumii capitaliste că nici 
b politică de pe poziții de forță 
nu este în stare să oprească în 
loc procesul dominant al dezvol
tării actuale a forțelor socialis
mului, nu este în stare să înă
bușe mișcarea de eliberare națio-

nală. Numai coexistența pașnică 
și întrecerea pașnică a celor două 
sisteme pot preîntîmpina izbuc
nirea unui război. Existența la
gărului socialist și puterea 
mereu crescîndă au creat

lui 
o 

puternică stavilă pentru toate în
cercările de a impune lumii hotă- 
rîri de pe poziții de forță.

Delegațiile au acordat o aten
ție deosebită examinării proble
melor referitoare la Germania. 
S-a constatat în unanimitate că 
cele mai importante probleme, 
care necesită o rezolvare imedia
tă, sînt încheierea unui tratat de 
pace cu Germania și lichidarea 
regimului de ocupație în Berlinul 
occidental. Este absolut anormal 
și de neîngăduit faptul că po
porul german nu are pînă în pre
zent un tratat de pace, iar în Ber
linul occidental se menține regi
mul de ocupație.

Delegațiile Uniunii Sovietice și 
Republicii Populare Polone con
sideră că la Conferința de la Ge
neva miniștrii Afacerilor Ex
terne au depus o anumită acti
vitate pozitivă. In cadrul confe
rinței s-au conturat mai bine po
zițiile părților într-o serie de pro- 

fost rea- 
pline de 
polonez, bleme, au fost precizate divergen- 
a Parti- 
Polonez,

subliniază
Și 
la

țele existente, s-au făcut încer
cări de a apropia punctele de ve
dere ale părților. Totodată dele
gațiile constată cu regret că din 
cauza poziției puterilor occidenta
le la Conferința de la Geneva, 
încă nu s-a reușit să se realizeze 
o înțelegere în privința încheierii 
Tratatului de pace cu Germania 
și normalizării sităației in Berli
nul occidental.

Cele două părți consideră că 
pentru rezolvarea problemelor 
principale ale contemporaneității 
o mare importanță ar avea o con
ferință a șefilor guvernelor, care 
ar discuta și ar lua hotărîri asu
pra celor mai urgente probleme 
ale situației internaționale actua
le, ceea ce ar contribui fără în
doială la destinderea încordării 
internaționale.

Cele două părți 
dreptul deosebit al Poloniei 
Cehoslovaciei de a participa 
discutarea chestiunilor referitoa
re la problema germană și secu
ritatea europeană.

în declarație se subliniază că 
Uniunea Sovietică și R. P. Polo
nă vor duce ca și pînă acum o 
luptă consecventă pentru înche
ierea Tratatului de pace cu Ger
mania. Ținînd seama de situația 
de fapt — se arată în declarație, 
părțile consideră că în actualele 
condiții tratatul de pace trebuie 
să fie semnat de cele două state 
germane existente. Dacă insă 
cercurile agresive ale Occidentu
lui vor zădărnici reglementarea 
pașnică pe această bază, atunci 
Uniunea Sovietică și Republica 
Populară Polonă vor semna un 
tratat de pace cu Republica De
mocrată Germană și sînt convin
se că Tratatul de pace cu R. D. 
Germană va fi semnat și de cele
lalte state care sînt cu adevărat 
interesate în întărirea păcii 
securității în Europa.

Subliniind că o soluție pe de
plin actuală a problemei regimu
lui de ocupație în Berlinul occi
dental ar fi acordarea unui statut 
garantat de oraș liber Berlinului 
occidental, delegațiile subliniază 
că dacă, în pofida bunăvoinței 
R.D. Germane și celorlalte țări 
socialiste, nu va fi lichidată situ
ația anormală în Berlinul occi
dental, atunci U.R.S.S. și Polonia 

Și

vor acorda Republicii Democrate 
Germane sprijin în măsurile pe 
care aceasta va socoti de cuviință 
să le ia în conformitate cu drep
turile ei suverane pentru lichida
rea situației anormale în Berli
nul occidental.

Sprijinind întrutotul propune
rile R.D. Germane cu privire la 
încheierea unui pact de neagre
siune între R.D. Germană și R.F. 
Germană si cu privire la renun
țarea de către cele două state 
germane la arma atomică și arma 
rachetă, guvernele Uniunii Sovie
tice și Poloniei au confirmat din 
nou că frontiera pe Oder și Neisse- 
Luzyce este unica frontieră legală, 
justă și inviolabilă dintre Polo
nia și Germania.

Uniunea Sovietică și Republica 
Populară Polonă sprijină întru
totul propunerea cu privire la 
crearea unei zone denuclearizate 
în Peninsula Balcanică.

Conducătorii Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice și ai 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, se spune în declarație, au 
făcut schimb de informații cu 
privire la activitatea partidelor 
lor, au discutat problemele rela
țiilor reciproce de partid, precum 
și problemele actuale ale mișcării 
comuniste și muncitorești inter
naționale. in declarație se subli
niază că viața a confirmat întru
totul justețea concluziilor Decla
rației partidelor comuniste și 
muncitorești adoptată la Mosco
va în noiembrie 1957.

Cele două partide, se spune în 
continuare în declarație, conside
ră că este o datorie a lor sfîntă 
de a duce și pe viitor lupta in
transigentă împotriva revizionis
mului, ca principala primejdie în 
mișcarea comunistă și muncito
rească în etapa actuală, precum 
și împotriva dogmatismului și 
sectarismului, care duc la ruperea 
de mase.

Vizita prietenească de răspuns 
a delegației de partid și guver
namentale a Uniunii Sovietice în 
Republica Populară Polonă, se 
spune în încheierea declarației, 
care a constituit o strălucită de
monstrație a prieteniei frățești și 
alianței dintre cele două țări, va 
contribui la dezvoltarea și lărgi
rea continuă a prieteniei și cola
borării dintre popoarele sovietic 
și polonez, dintre popoarele în
tregului lagăr socialist și va ser
vi cauzei întăririi păcii în întrea
ga lume.

BRATISLAVA 23 (Agerpres). 
— La 23 iulie pe bordul nave
lor „Vasile Roaită" și „Olga 
Bancic" a sosit la Bratislava 
delegația tineretului romîn care 
participă la cel de-al Vll-lea 
Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților de la Viena. Ti
nerii din R. P. Romînă au fost 
întîmpinați cu multă căldură 
de tinerii din Bratislava.

ROMA. — Plenara C.C. si a 
Comisiei centrale de control a 
Partidului Comunist Italian și-a 
încheiat lucrările în seara de 21 
iulie.

VIENA 23 (Agerpres). — La 
22 iulie au sosit la Viena pen
tru a participa la cel de-al 
Vll-lea Festival Mondial al Ti-

Prezențe romînești peste hotare
Revista „Europe" 
dedică un număr 

special 
literaturii romîne

PARIS 23 (Agerpres). — 
Revista franceză „Europe“ pu
blică un număr special — 
pe lunile iulie-august 1959 — 
consacrat literaturii romîne, 
cuprinzînd o bogată selecție 
de texte — poezie și fragmen
te de proză — din operele ce
lor mai reprezentativi scriitori 
romîni contemporani.

Numărul este prezentat de 
cunoscutul scriitor și eseist 
francez Pierre Abraham, di
rectorul revistei, care împărtă
șește cîteva din impresiile cu
lese în timpul unei vizite în 
Republica Populară Romînă. 
Publicista franceză Genevieve 
Tabouis semnează de asemenea 
un scurt articol.

Contribuie de asemenea la 
acest număr Henri Laugier, 
profesor onorific la Sorbonna, 
profesorul Antoine Adam, de 
la Sorbonna, scriitorul Pierre 
Paraf. Istoricul francez Emile 
Tersen semnează de asemenea 
un documentat articol consa
crat Centenarului Unirii.

Scriitorul Petru Dumitriu 
semnează o prezentare « ro
manului romînesc. Urmează o 
amplă antologie cuprinzînd 
schițe și fragmente de nuvele 
și de roman.

Numărul consacrat literaturii 
romîne cuprinde de 'asemenea 
o prezentare — „Cîteva figuri 
ale teatrului romînesc“ — sem
nată de dramaturgul Jean de 
Beer, precum și o prezentare 
a muzicii romînești contempo
rane scrisă de criticul Radu 
Gheciu. Jules Perahim semnea
ză de asemenea „Note asupra 
artei plastice“.

Filme, muzică, 
conferințe

NEAPOLE 23 (Agerpres). 
— Sub auspiciile Centrului na- 
politan (Neapole—Italia) pen
tru relațiile culturale cu țările 
de democrație populară au avut 
loc în ultimul timp la Neapole 
o serie de manifestări consacra
te țării noastre, printre care 
prezentarea filmelor documen
tare romînești „Theodor A- 
man“, „Nicolae Grigorescu“, 
„Muntele Retezat“ și o confe
rință despre muzica romînească 
urmată de o audiție pe discuri.

sud
s-a

neretului și Studenților dele
gațiile Chinei și Coreei. Un 
tren special i-a transportat pe 
solii acestor țări în gara de 
a capitalei austriece unde 
adunat o mulțime imensă.

din
BONN 23 (Agerpres). 

1.200 de tineri și tinere 
Germania occidentală vor par
ticipa la Festivalul Mondial al 
Tineretului și Studenților de la 
Viena.

CAIRO. — Cu prilejul împlinirii 
a șapte ani de la revoluția din 
1952, în dimineața zilei de 23 iulie 

la Cairo a avut loc o mare para
dă militară.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 23 iulie la 
Lujniki, pe stadionul „V. I. Le
nin“, a avut loc un miting al oa
menilor muncii din Moscova în 
legătură cu întoarcerea în patrie 
a delegației de partid și guverna
mentale sovietice care a vizitat Re
publica Populară Polonă.

Mitingul « fost deschis de Vla
dimir Ustinov, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Moscova al 
P.CU.S.

în cadrul mitingului au rostit 
cuvîntări de salut reprezentanți ai 
țărănimii colhoznice, ai muncitori
lor, intelectualilor și tineretului 
din Moscova și din regiunea Mos
cova. în cadrul mitingului a luat 
cuvîntul N. S. Hrușciov, El a sub
liniat că membrii delegației au vă
zut pretutindeni cum poporul polo
nez își manifestă sentimentele de 
simpatie prietenească față de po
porul sovietic, față de Uniunea So
vietică. Ne este lesne să înțelegem 
această manifestare a sentimentelor 
frățești, a spus N. S. Hrușciov. Ea 
dovedește că poporul polonez în
țelege just importanța prieteniei 
polono-sovietice care este în folosul 
popoarelor celor două țări, al în
tregului lagăr socialist, al întăririi 
păcii în întreaga lume.

N. S. Hrușciov a subliniat că în 
numeroase țări capitaliste burghe
zia reușește chiar și pînă în pre
zent să înșele masele populare 
prin lozinci naționaliste. Otrava 
naționalismului și șovinismului 
sînt vechi mijloace cu ajutorul că
rora burghezia menține clasa mun
citoare în robie. Numai unirea & 
forturilor clasei muncitoare, ale 
oamenilor muncii, atît în interio
rul fiecărei țări cît și pe plan in
ternațional, a spus N. S. Hrușciov, 
numai legăturile internaționale 
profunde ale muncitorilor din toa
te țările pot aduce oamenilor mun
cii eliberarea de sub robia capita
listă,

N. S. Hrușciov a subliniat că în 
prezent relațiile existente între Po
lonia și U.R.S.S, sînt relații prie
tenești, tovărășești și de colaborare 
frățească. Vizita delegației a con
firmat din nou acest lucru. Con
vorbirile dintre membrii delega
ției Uniunii Sovietice și reprezen
tanții P.M.U.P. și guvernului Po
loniei s-au desfășurat în spiritul 
deplinei înțelegeri reciproce. Pro
bleme litigioase, a spus N. S. Hruș
ciov, nu au existat, ele nu au putut 
să se ivească în cursul tratativelor. 
Dimpotrivă, schimbul de păreri a 
dus la întărirea continuă a înțele
gerii reciproce.

Vorbind despre relațiile dintre 
P.C.U.S. și P.M.U P., N. S. Hruș
ciov a subliniat că cele două par
tide apreciază în același mod te
zele ideologice principiale expuse 
în Declarația din 1957 « celor 12 
partide comuniste. Considerăm, a

R. Nixon 
a sosit la Moscova

MOSCOVA 23 (Agerpres). —- 
TASS transmite : La sosirea sa pe 
aeroportul Vnukovo, vicepreședin
tele S.U.A., Nixon, a fost salutat 
în numele guvernului sovietic de 
Frol Kozlov, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
El și-a exprimat convingerea că 
schimbul de expoziții dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. va permite po
poarelor celor două țări să se cu
noască mai bine între ele.

Nădăjduim, domnule vicepreșe
dinte, a declarat Frol Kozlov, că 
vizita dv. în Uniunea Sovietică va 
înlesni lichidarea suspiciunilor și 
a ideilor preconcepute care s-au 
creat, din păcate, în ultimii ani 
în relațiile . dintre țările noastre. 
Credem că convorbirile pe care le 
veți avea cu conducătorii guvernu
lui sovietic, precum și vizitarea u- 
nor orașe, întreprinderi industria
le, instituții culturale, întrevederile 
pe care le veți avea cu oamenii 
sovietici, vă vor permite să cu
noașteți felul nostru de viață, să 
constatați că popoaul nostru nu are 

spus N. S. Hrușciov, că principalul 
pericol în mișcarea muncitorească 
internațională este revizionismul. 
Cele două partide sînt ferm hotă- 
rîte să nu slăbească eforturile în 
lupta neîmpăcată împotriva revi
zionismului. Totodată, N. S. Hruș
ciov a arătat că lupta împotriva 
revizioniștilor nu trebuie să dis
trugă atenția de la lupta împotri
va', dogmaticilor ale căror acțiuni 
pot aduce un însemnat prejudiciu 
mișcării muncitorești internațio
nale,

între noi, a declarat președinte
le Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., există o deplină unitate 
de vederi și asupra problemelor 
internaționale.

Referindu-se la așa-numita „săp- 
tămînă a țărilor înrobite“, orga
nizată în S.U.A., N. S, Hrușciov 
a declarat : Temîndu-se de succe
sele crescînde ale Uniunii Sovietice, 
ale tuturor țărilor socialiste, impe
rialiștii și monopoliștii americani 
întreprind astfel de acțiuni groso
lane care nu pot fi calificate altfel 
decît amestec direct în treburile 
noastre interne, atitudinea cea mai 
lipsită de jenă față de țări suve
rane și independente care sînt, ca 
și S.U.A., membre ale O.N.U.

In campania isterică dezlănțuită 
în S.U.A., a continuat N. S. Hruș
ciov, își găsește expresia teama 
plină de panică a monopoliștilor 
care își pierd controlul acțiunilor. 
Campania antisocialistă desfășurată 
de ei în S.U.A. în preajma sosirii 
vice-președintelui Nixon în U.R.S.S. 
nu le va aduce nimic bun. N, S. 
Hrușciov a arătat că pînă și în 
S.U.A. oamenii lucizi califică acea
stă campanie drept una dintre ma
rile înșelătorii comise de condu
cătorii politicii externe ameri
cane,

în însuși termenul „eliberarea 
țărilor înrobite“, a spus N, S. Hruș
ciov, imperialiștii includ un înțe
les cu totul opus adevăratului sens 
al noțiunii de eliberare.

Protestînd împotriva calomniei 
josnice îndreptate împotriva țări
lor socialismului care sînt cu ade
vărat libere, independente și su
verane, a subliniat N. S. Hurșciov, 
noi nu vom da curs provocărilor 
imperialiștilor, vom duce și pe vii
tor cu fermitate o politică de pace, 
o politică de sprijinire a popoare
lor care luptă pentru libertate. Am 
spus și o spunem domnilor impe
rialiști : Lagărul nostru socialist 
este puternic și de neînfrînt. Sîn- 
tem mai presus de provocările mes
chine, dar le condamnăm cu hotă- 
rîre și declarăm în mod deschis : 
nu o să realizați niciodată scopu
rile propuse ! U.R.S.S., toate ță
rile socialiste vor păși cu încrede
re și fermitate pe drumul lor spre 
țelul măreț, vor lupta cu fermitate 
pentru slăbirea încordării inter
naționale.

alte scopuri decît munca pașnică 
constructivă.

După ce a transmis oamenilor 
sovietici un salut și cele mai bune 
urări din partea președintelui 
Eisenhower și a poporului ameri
can, Richard Nixon a spus că 
timp de mulți ani el a sperat să 
viziteze Uniunea Sovietică. Noi, 
americanii, a declarat .el, admirăm 
de multă vreme realizările minu
nate ale popoarelor Uniunii Sovie
tice în domeniul muzicii, picturii, 
științei, literaturii și, după cum s-a 
dovedit săptămîna trecută la Phila
delphia — în domeniul sportului. 
In primul rînd însă noi nu vom 
uita niciodată vitejia eroică și sa
crificiile mărețe ale ostașilor Ar
matei Sovietice care, în timpul ce
lui de-al doilea război mondial, au 
fost aliații noștri.

In încheiere, vicepreședintele 
S.U.A. a arătat că în fiecare zi pe 
care americanii o vor petrece în 
U.R.S.S., ei se vor strădui să aju
te la crearea unei atmosfere de 
mai bună înțelegere.

Opinia publică internațională 
înfierează sentința arbitrară 
împotriva Iui Manolis Glezos 
și a celorlalți patrioți greci

ATENA 23 (Agerpres). — Sen
tința arbitrară pronunțata de Tri
bunalul militar din Atena împo
triva lui Manolis Glezos și a celor
lalți patrioți greci este viu criti
cată de cercurile largi ale opiniei 
publice internaționale, precum și 
de juriști de seamă din diferite 
țări care au urmărit dezbaterile 
procesului.

Astfel, în seara de 22 iulie, în 
cadrul unei conferințe de presă 
care a avut loc la Atena, Harvey 
Moore, consilier al reginei Angliei, 
G. Aronstein, jurist belgian, secre
tar general al Ligii belgiene pentru 
apărarea drepturilor omului, și E. 
Aroneanu, jurist francez, reprezen
tantul Federației internaționale 
pentru apărarea drepturilor omu
lui, care au asistat la proces în 
calitate de observatori, au arătat că 
„sentințele pronunțate de tribuna
lul militar nu sînt justificate de 
fapte și nu corespund cerințelor 
justiției“.

După anunțarea sentinței la A- 
tena, agențiile de presă au trans
mis relatări despre indignarea cu 
care opinia publică din diferite 
țări și-a exprimat protestul față de 
această măsură arbitrară a autoriz

La 23 iulie, poporul unei îndepărtate și pașnice țări a Africii, 
poporul Etiopiei cinstește sărbătoarea sa națională, ziua de naș
tere a împăratului Haile Se!as sie.

în fotografie: aspect de pe o stradă a capitalei Etiopiei —' 
Addis Abeba.

Conferința de la Geneva 
a miniștrilor Afacerilor Externe

GENEVA 23 (Agerpres). — In 
ședința din 23 iulie a Conferinței 
de la Geneva primii care au luat 
cuvîntul au fost reprezentanții ce
lor trei puteri occidentale — S. 
Lloyd, Chr. Herter și Couve de 
Murville. Cuvîntările lor nu au a- 
dus în discuție nici un element 
nou. In cuvîntările lor, cei trei 
miniștri occidentali și-au permis o 
serie de atacuri la adresa Republi
cii Democrate Germane.

Răspunzînd la aceste afirmații 
ale reprezentanților celor trei pu
teri occidentale, A. A. Gromîko a 
subliniat că repețînd acele argu
mente împotriva propunerii sovie
tice cu privire la Comitetul pe în
treaga Germanie, sau cu privire 
la alte forme posibile de tratative 
între R.D.G. și R.F.G., pe care 
le-au mai expus în repetate rînduri, 
ei nu fac ca aceste argumente să 
fie mai convingătoare ; ca și pînă 
în prezent ele sînt lipsite de temei. 
Mtrlte dintre ele dovedesc că re
prezentanții puterilor occidentale 
mai curînd dau curs sentimentelor 
lor față de Republica Democrată 
Germană decît țin seamă de situa
ția creată în Germania și în 
Europa.

In încheierea cuvîntării sale,. 
A. A. Gromîko a declarat: Dacă 
am înțeles situația just, colegii 
mei, și în special Ghr, Herter, se

taților grecești. Comitetul german 
pentru eliberarea lui Manolis Gle
zos a adresat regelui Greciei o te
legramă în care se subliniază că 
„prin sentințele inumane pronun
țate, mai ales împotriva lui Vutsas 
și Trikalinos, care au fost con
damnați la închisoare pe viață, 
tribunalul a violat drepturile ina
lienabile ale omului proclamate 
de O.N.U.“. în telegramă se subli
niază că opinia publică din toate 
țările lumii cere anularea acestor 
sentințe.

Agenția A.D.N. relatează că în 
R.D, Germană știrea despre con 
damnarea lui Glezos și a celorlalți 
patrioți greci a stîrnit indignarea 
populației.

în R.P. Bulgaria sentința Tri-, 
bunalului militar a fost condam
nată de reprezentanți de seamă ai 
vieții publice.

în Anglia, juristul britanic Ber- 
nard Marden, secretar al Asociației 
,„Halldane Society“, organizație a 
juriștilor progresiști din Marea 
Britanie, și-a exprimat convingerea 
că avocații și juriștii din lumea 
întreagă vor contir.\ua lupta pentru 
eliberarea lui Glezos și a tovarășiz 
lor săi.

declară dispuși să treacă la uri 
schimb de păreri în problema unui 
acord provizoriu în legătură cu 
Berlinul occidental. In ședința 
noastră di-n 22 iulie a fost expri
mată părerea că nu am, proceda 
greșit dacă am continua paralel 
schimbul de păreri atît în legătură 
cu această problemă, cît și în le
gătură cu Comitetul pe întreaga 
Germanie și alte forme de tratati
ve între R.D.G. și R.F.G. Delegația 
sovietică, este dispusă să facă a- 
cest luoru chiar și astăzi, chiar și 
mîine r— orioînd acest lucru va 
conveni celorlalți miniștri.

L. Bolz, ministrul Afacerilor 
Externe al R.D.G., care a luat cu
vîntul după A. A. Gromîko, a de. 
clarat că politica de renunțare la 
tratative între cele două state ger
mane este sortită eșecului. El și-a 
exprimat părerea că participanții 
la conferință au posibilitatea , să 
obțină o soluție care să țină seama 
de interesele legitime ale tuturor.:

W. Grewe, reprezentantul R.F.G., 
a reafirmat într-o scurtă cuvîntare 
că poziția guvernului de la Bonn, 
care respinge orice tratative între 
cele două state germane, rămîne 
neschimbată.,

( Cu aceasta ședința a luat sfîrșîf 
Data ședinței viitoare va fi sta 

bilită ulterior,

Din coloana participanților la Festival
U.R.SS. — Re- 

prezenbanții glo
riosului tineret 
al primei țări 
care construiește 
cu succes visul 
de aur al ome
nirii — comu
nismul au pă
răsit la 22 iulie 
Moscova, în- 
dreptîndu-se spre 
Viena.

Delegația sovie
tică la cel de al 
Vll-lea Festival 
Mondial al Ti
neretului și Stu
denților este for
mată din 800 
persoane.

In cadrul de
legației sovietice 
se găsesc și 400 
tineri artiști. Bo
gatul program 
cultural al dele
gației sovietice 
este susținut de 
cunoscutul cor 
popular din re
giunea Voro- 
nej, de tineri 
dansatori ai an
samblului „Bă
ilor“ („Primă
vara“) din Uz
bekistan, de un 
grup de tinere 
dansatoare ale 
Teatrului de O- 
peră și Balet c'^n 
Leningrad et(-

MAREA BRI
TANIE. — Din 
insula britanică 
va sosi la Viena 
o numeroasă de
legație, cuprin
zînd reprezen
tanți ai diverse
lor organizații 
de tineret poli
tice, culturale, 
religioase, spor
tive, precum și 
ai organizațiilor 
studențești. Ide
ile nobile ale 
festivalului, de 
pace și prietenie 
între popoare, 
sînt îmbrățișate 
de un număr de 
90 de organiza
ții naționale și 
locale. '

Programul cul
tural al delega
ției britanice la 
Festival va fi 
susținut de a- 
proape 100 de 
persoane. La 
Viena își vor 
da concursul or
chestre de mu
zică populară, 
muzică de came
ră, de jazz și 
numeroși soliști.

Tineretul din 
R. CEHOSLOVA
CĂ întimpină cu 
entuziasm marea 
sărbătoare a ti
neretului lumii 
— Festivalul de 
la Viena. El ob
ține noi și im
portante succese 
în construirea 
vieții noi, socia
liste.

Tinerii din 
toate colțurile 
lumii vor putea 
admira măiestria 
artistică a tine- 
•Hor ceho
slovaci, care vor 
prezenta pe sce
nele vieneze un 
bogat program 
cultural. Delega
ția culturală a 
R. Cehoslovace 
se compune din 
aproape 200 de 
persoane. Vor fi 
prezenți la Fes
tival Ansamblul 
„Fucik“ care nu
mără 100 de ar
tiști, un ansam
blu de cîntece 
și dansuri popu
lare, tineri mî- 
nuitori de pă
puși de la cu
noscutul teatru 
de. marionete 
.JIurvinek și 
„Speibl“ etc.

INDIA. Tine
retul indian tri
mite la Festiva
lul de la Viena 
pe cei mai buni 
reprezentanți ai 
săi, care vor 
exprima năzuin
țele întregului 
popor indian de 
pace și coexis
tență pașnică în
tre popoare. In 
frumoasele lor 
costume naționa
le, tinerii artiști 
indieni — țn 
număr de 60 — 
vor prezenta în 
fața tineretului 
lumii un pro
gram de dansuri 
și muzică popu
lară.
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