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învățămîntul superior
după 15 ani

înflorește cultura 
socialista 
în patria noastră

La deschiderea Decadei culturii

Incepînd de 
astăzi se desfă
șoară în întrea
ga țară o serie 
de manifestări 
cultural-artistlce, 
în cadrul De
cadei culturii 
romineștl, organizată în cinstea 
celei de-a 15-a aniversări a eli
berării tării noastre de sub ju
gul fascist. Decada culturii 
este un prilej de trecere în re
vistă a marilor realizări obținu- 
te în domeniul culturii în anii 
regimului democrat-popular. Re
voluția socialistă ce se desfă
șoară în țara noastră cuprinde 
în sine, ca o parte Integrantă, 
și revoluția culturală. Lenin 
arăta că înfăptuirea revoluției 
culturale este una din principa
lele sarcini ale dictaturii prole
tariatului, că dictatura proleta
riatului trebuie să asigure mase
lor de milioane de oameni ai 
muncii condamnați în regimul 
capitalist la ignoranță și incul
tură, cele mai largi posibilități» 
de culturalizare, de însușire a 
comorilor științei și culturii.

înfăptuirea revoluției socia
liste în domeniul ideologiei și 
culturii și crearea unei intelec
tualități numeroase, credincioase 
clasei muncitoare, poporului 
muncitor, cauzei socialismului, 
este o lege generală, obligatorie 
pentru toate țările ce construiesc 
socialismul.

Conducind revoluția culturală 
‘n țara noastră, Partidul Munci
toresc Romîn, călăuzindu-se cu 
fidelitate după învățătura mar- 
xist-leninistă, a acordat și acordă 
o atenție deosebită dezvoltării 
cultur.i. Conducerea de către 
partid a revoluției culturale 
este chezășia înfloririi culturii 
noastre socialiste, chezășia ridi
cării continue a nivelului de cuL 
itură al maselor. Ca urmare a po
liticii înțelepte a partidului și pe 
baza marilor realizări obținu
te în domeniul politic și eco
nomic, cei 15 ani care au trecui 
de la eliberarea țării au mar
cat un avînt fără precedent în 
toate ramurile culturii noastre, 
o ridicare considerabilă, de ne
închipuit în trecut, a nivelului 
de cultură al maselor.

Regimul nostru a moștenit 
de la regimul burghezo-moșie- 
resc o situație din cele mai 
triste, nu numai din punct de 
vedere economic, ci și cultural. 
Cei 4.400.000 analfabeți și se
mianalfabet, obscurantismul și 
incultura în care erau ținuți oa
menii simpli de la orașe și 
sate, constituie un necruțător 
act de acuzare împotriva ve
chiului regim. Revoluția cultu
rală din țara noastră trebuia să 
înțeapă de aceea de la lucrul

Virgil Fiorea 
director general al artelor 

din Ministerul Învățămîntului 
și Culturii

le

cel mai elemen
tar, de la nece
sitatea lichidă
rii neștiinței de 
carte. Lupta pen
tru lichidarea 
analfabetismului 

a fost încununa
tă cu un succes deplin.

In întreaga țară se desfășoa
ră o uriașă activitate cultural- 
educativă de masă. In prezent, 
nu există comună fără cămin 
cultural, fără bibliotecă, fără 
echipă artistică de amatori. In 
locul milioanelor de analfabeți 
s-au format în acești ani mili
oane de cititori care frecven
tează cu regularitate cele peste 
31.000 biblioteci populare. Din 
mijlocul poporului s-au ridicat 
nenumărate talente 
vează în coruri de 
brigăzi artistice de agitație, în 
formații teatrale sau instru
mentale de pe lîngă cluburi și 
cămine culturale. Această uria. 
șă armată de circa un milion 
de artiști amatori este o dova
dă grăitoare că azi, în tara 
noastră, cultura a 
adevărat un bun 
largi.

Setea 
muncii 
a făcut 
sivă a tirajului cărților și zia
relor. Editarea în tiraje de 
masă a operelor lui Marx, 
Engels și Lenin, a lucrărilor 
tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej și ale altor conducă
tori ai partidelor comuniste și 
muncitorești frățești, are o în
semnătate covîrșitoare în ridi
carea nivelului politic și de cul
tură al maselor largi, în for
marea conștiinței lor socialiste.

Intre anii 1949—1958 s-au 
publicat circa 83 milioane 
exemplare de literatură be
letristică, mai mult decît în tot 
timpul regimului burghezo-mo- 
șieresc. Față de 19 in
stituții teatrale și muzicale 
existente în 1938, astăzi func-

care acti- 
amatori, în

devenit cu 
al maselor

a oamenilorde cultură 
eliberați de exploatare 
necesară creșterea ma-

(Continuare în pag. 3-a)

Brigada de tineret nr. 2 din secția laminoare la cald a întreprinderii metalurgice „Grivița Roșie" 
din Capitală se află în fruntea celorlalte brigăzi în întrecerea pornită în cinstea zilei de 23 August. 
Fotoreporterul nostru i-a surprins pe tinerii Augustin Șanta, Nicolae Mușat, Tudose Siloci și Ion 

Pascu discutînd cu maistrul Dumitru Gheorghe în timpul unei pauze
Foto : P. PAVEL

Noile hotârîri ale partidului

Imbold însuflețitor
in

muncitori de la uzinele 
din Cluj, antrenați în 
socialistă, obțin zi de

Tinerii 
„Unirea“ 
întrecerea 
zi noi succese în cinstea zilei de 
23 August. Măsurile luate de par
tid privind creșterea nivelului de 
trai al celor ce muncesc a consti
tuit un nou imbold în munca ti
nerilor muncitori.

„Recenta reducere masivă de 
prețuri la peste 2.600 de sortimen
te de produse industriale și ali
mentare cît și corelarea mai justă

Sesiune științifică consacrată 
celei de-a XV-a aniversări a eliberării patriei 

de sub jugul fascist
Școala Superioară de Partid 

„Ștefan Gheorghiu“, Institutul de 
Istorie a Partidului de pe lingă 
C.C. al P.M.R., institutele de știin
țe sociale ale Academiei R.P. Ro
mine și Academia Militară Gene
rală organizează în zilele de

14—18 august a.c., o sesiune de 
comunicări științifice consacrată 
aniversării a 15 ani de la elibe
rarea patriei noastre de sub jugul 
fascist.

Lucrările sesiunii se vor desfă
șura în clădirea Casei Scînteii.

Brigăz.le utemiste de muncă patriotică participă intens la r dicarea construcțiilor de locuințe, 
la amenajarea de drumuri, la înfrumusețarea orașelor și satelor patriei noastre.

In fotografie : tinerii din brigăzile de muncă patriotică din orașul Sibiu lucrînd la amenajarea vii
torului lac „Steaua".

întrecere
și rentabilizarea prețurilor de 
vînzare la unele produse — ne-a 
spus tînărul strungar Ion Plafon 
de la secția strungărie a uzinei — 
constituie o dovadă în plus a jus
teței și înțelepciunii politicii par
tidului nostru. In urma aplicării 
ansamblului de măsuri stabilite de 
Plenara C.C. al P.M.R. din 13-14 
iulie a.c. sporul net de venituri al 
oamenilor muncii va fi de 4,7 mi
liarde lei anual. Iată dovada grijii 
permanente a partidului pentru 
creșterea nivelului de trai al nos
tru, al celor ce muncesc.

După recenta hotărîre a parti
dului și guvernului cu privire la 
majorarea salariilor muncitorilor, 
maiștrilor și ale personalului teh- 
nico-administrativ salariul meu și 
al celorlalți muncitori a sporit în 
medie cu aproape încă 150 lei 
lunar. In afară de aceasta, reduce
rea prețurilor și lărgirea vînzării 
mărfurilor cu plata în rate ne va 
da posibilitatea nouă, muncitori
lor să cumpărăm cu ușurință une
le obiecte importante cum ar fi 
mobilă, frigidere, motociclete etc. 
Și eu îmi voi realiza în curînd o 
dorință. De mult doream să-mi 
cumpăr o motocicletă. Datorită sa
lariului sporit, reducerii prețurilor 
și a celorlalte înlesniri ce s-au 
făcut, voi putea strînge în cel mai 
scurt t'mp banii necesari și-mi voi 
cumpăra o motocicletă.

Pentru mine ca și pentru toți

muncitorii, reducerea prețurilor la 
unele bunuri de consum constituie 
un nou imbold însuflețitor în ob
ținerea de noi realizări în produc
ție. Uzina noastră produce și pie
se de schimb pentru industria 
ușoară. Noi știm _____ .
că rezultatele e- 
forturilor noas
tre pentru redu
cerea prețului de 
cost, pentru rea
lizarea de cit 
mai multe eco
nomii se oglin
desc în recentele 
măsuri luate 
privind creșterea 
salariului nostru 
al muncitorilor 
ca și reducerea 
prețurilor la cele 
peste 2.600 sor
timente. Pentru 
continua ridicare 
a nivelului nos
tru de trai, noi 
sîntem
să obținem 
succese în 
deplinirea și

hotărîți 
noi 
în- 
de-

P. PALIU

( Continuare 
în pag. 3-a)

Cei 15 ani care au trecut de 
la eliberarea patriei noastre au 
constituit și pentru învățămîntul 
superior — ca și pentru toate 
celelalte domenii de activitate 
— o perioadă de adînci trans
formări, de înoiri revoluționare, 
care au ridicat învățămîntul nos
tru superior la culmi imposibile 
de atins sub stăpînirea, pentru 
totdeauna apusă, a burghezo-mo- 
șierimii.

Conducind întregul nostru 
popor în lupta pentru construi
rea socialismului, partidul a des
chis un nou drum învățămîntu
lui superior.

învățămîntul superior a primit 
sarcina de a pregăti cadre de 
specialiști de înaltă calificare — 
cadre cerute de dezvoltarea eco
nomică și culturală a țării noas
tre pe calea socialismului. Por-

Un nou film romînesc: 
„Pagini 

de vitejie"
Printre filmele pe care studioul 

„Alexandru Sahia“ le va prezenta 
spectatorilor cu prilejul sărbăto
ririi celei dc-a 15-a aniversări a 
eliberării patriei noastre de sub 
jugul fascist, la loc de frunte se 
situează documentarul de lung me
traj „Pagini de vitejie".

Filmul este un document auten
tic și emoționant al luptei Parti
dului Comunist Romin pentru ie
șirea Rominiei din războiul crimi
nal anlisovietic și pentru întoar
cerea armelor împotriva cotropito
rilor fasciști o cronică amplă a 
luptelor eroice duse de soldații ro- 
mini, alături de armatele sovietice 
eliberatoare, pentru zdrobirea de
finitivă a Germaniei hitlerisle.

Bazat pe documente cinemato
grafice, in cea mai mare parte 
inedite, filmul înfățișează aspecte 
ale luptei comuniștilor in ilegali
tate, momente din acțiunile găr
zilor muncitorești in timpul insu
recției armate și urmărește pas cu 
pas luptele armatei romine alături 
de armata sovietică pentru elibe
rarea țării noastre.

De asemenea, filmul redă con
tribuția adusă de ostașii romini la 
zdrobirea fascismului, la elibera
rea de sub cotropirea hitleristă a 
Ungariei și Cehoslovaciei,

Imagini emoționante oglindesc 
vitejia eroicilor ostași ai primului 
stat socialist din lume, luptele 
duse de ei pe teritoriul Rominiei 
pentru zdrobirea hoardelor hitle- 
riste, prietenia și frăția de arme 
romîno-sovietică.

Infățișind lupta plină de abne
gație și însuflețită de un cald pa
triotism a poporului romin pen
tru eliberarea Rominiei de sub ju
gul fascist, eveniment de răscruce 
in istoria sa, filmul aduce un oma
giu plin de recunoștință tuturor 
celor care, răspunzînd chemării 
partidului, au deschis prin lupta 
și jertfa lor drumul spre viitorul 
luminos al patriei.

( Agerpres )

Prof. univ. 
Ștefan Bălan 

adjunct al ministrului învăță- 
mintului și Culturii

nind de pe baza marxism-leninis- 
mului, învățămîntul nostru supe
rior, a dobîndit o orientare re- 
alist-științifică, ceea ce îi dă posi
bilitatea să contribuie la forma
rea noii intelectualități, strîns le
gată de popor, cu o profundă 
dragoste de patrie, de partid, de 
cauza construirii socialismului.

Vechiul învățămînt superior, 
creat de regimul burghezo-mo- 
șieresc era rupt de practică și 
de nevoile țării, era insuficient 
dotat din punct de vedere di
dactic și al nevoilor studenților, 
era orientat către servirea in
tereselor claselor exploatatoa
re. Cu toate eforturile de
puse de o pleiadă de pro
fesori, eminenți oameni de ști
ință și de cultură ca dr. Victor 
Babeș, dr. Ion Cantacuzino, Emil 
Racoviță, Traian Lalescu, Gh. 
Țițeica, Gh. Pompei și alții, cali
tatea învățămîntnlui superior din 
Romînia burghezo-moșierească nu 
se putuse dezvolta corespunzător 
nevoilor economice și culturale 
ale țării.

în marea lor majoritate stu
denții proveneau din rîndurile 
claselor avute, deoarece în fața 
fiilor de oameni ai muncii se 
ridicau numeroase bariere care 
le împiedicau accesul în învă
țămîntul superior; taxe enorme, 
lipsa de burse, cheltuieli mari 
pentru cazare, hrană și cursuri, 
etc.

După instaurarea regimului 
democrat-popular, partidul și 
guvernul au desființat toate aces
te piedici și au creat un învăță
mînt superior nou, corespunză
tor cerințelor dezvoltării socia
liste a țării noastre.

în slrînsă legătură cu nevoile 
economiei noastre naționale în 
pi n avînt, au fost create noi 
instituții de învățămînt superior.

Rețeaua instituțiilor de în
vățămînt superior a crescut 
considerabil. Dacă în anul 
1938 existau 16 instituții de 
învățămînt superior cu 33 fa
cultăți, repartizate în patru 
centre universitare, astăzi există

în țară 9 centre universitare în 
care sînt grupate 39 instituții de 
învățămînt superior cu 95 fa
cultăți.

Bugetul pentru nevoile învăță- 
mintului de toate gradele în a- 
nul 1958-1959 se ridică la suma 
de 3.042.700.000 Iei.

Și conținutul învățămîntului a 
devenit cu totul nou.

încă de pe băncile facultății, 
studenții participă la rezolvarea 
multor probleme științifice și 
practice în cadrul cercurilor știin
țifice studențești. Ei se deprind 
cu cercetarea științifică, se leagă 
mai strîns de viitoarea lor profesi
une. înființate în anul universitar 
1951-1952 cercurile științifice 
studențești se ridică astăzi la un 
număr de 720, cuprinzind 13.000 
studenți și avînd 3.600 lucrări. 
Cercurile își desfășoară activi
tatea sub conducerea catedrelor 
de specialitate și fac un larg 
schimb de experiență între ele 
cu prilejul sesiunilor științifice 
studențești ale fiecărui institut, 
precum și cu prilejul conferințe
lor pe țară ale cercurilor. în 
cercurile științifice s-au execu
tat lucrări valoroase din punct 
de vedere practic.

Datorită aplicării măsurilor 
indicate de partid și guvern por
țile învățămîntului superior s-au 
deschis larg în fața fiilor oame
nilor muncii. Numărul total al 
studenților a crescut aproape de 
trei ori, cu peste 256 la sută față 
de 1938, mare parte dintre 
ei provenind din rîndurile 
clasei muncitoare și ale ță
rănimii muncitoare. Deosebit de 
important este faptul că, pe linia 
legării tot mai strînse a învăță
mîntului cu practica, partidul și 
guvernul stimulează dorința de a 
învăța a tinerilor muncitori, 
tehnicieni etc. Aceștia au 
căpătat posibilitatea necunoscută 
în trecut, de a urma cursurile 
institutelor superioare fără să-și 
întrerupă munca în producție, în 
cadrul învățămîntului superior 
seral și fără frecvență. Recenta 
hotărîre a C.C. al P.M.R; și a 
Consiliului de Miniștri dovedește 
grija adîncă a partidului și gu
vernului pentru atragerea celor 
care lucrează direct în producție 
spre învățămîntul superior, ere- 
îndu-le condițiile necesare pentru

(Continuare în pag. 2-a)

La Uzinele chimice — Turda

A intrat in funcțiune 
secția policlorură de vinii

Turda. Odinioară, aici, exista o 
făbricuță care producea clor și 
sodă. Regimul democrat-popular a 
adus multe transformări. Aici, la 
Turda se înalță azi o puternică 
uzină de produse chimice, cu sec-

O imagine din filmul „Pagini de vitejie“

ții moderne, înzestrate cu utilaje 
de înaltă productivitate așa cum 
sînt instalațiile de electroliză a 
sării, cele pentru producerea aci
dului clorhidric etc.

Acum, în preajma marii sărbă
tori a poporului nostru, cea de a 
XV-a aniversare a eliberării pa
triei, colectivul uzinei a obținut un 
nou și important succes : darea în 
funcțiune a secției de policlorură 
de vinii din cadrul uzinei cu o ca
pacitate anuală de 5.500 tone. 
Noua secție, dotată cu utilaje mo
derne care asigură un înalt grad 
de mecanizare și automatizare a 
producției, va da posibilitatea in
dustriei prelucrătoare să pună la 
dispoziția oamenilor muncii o 
gamă tot mai largă de bunuri de 
consum și de articole industriale 
din mase plastice.

Secția produce policlorură de 
vinii praf, obținută din acetilenă 
și acid clorhidric care se fabrică 
în secții speciale, nou înființate în 
cadrul uzinei.

Darea în funcțiune a secției de 
policlorură de vinii din cadrul 
Uzinelor chimice Turda înseamnă 
împlinirea uneia din sarcinile pe 
car» partidul le-a trasat industriei 
chimice prin documentele Plenarei 
C.C. al P.M.R. din noiembrie anul 
trecut.

„ Vă mulțumesc prieteni !“
In ziarul „Scînteia tineretului" 

discuția pe marginea articolului 
„Cum s-o ajutăm pe Aura“ ? era 
în toi. Secretarul comitetului 
U.T.M. de la cooperativa de pro
ducție „Steaua Roșie" din Ploești, 
Gheorghe Soare, tocmai se pre
gătea să scrie și el o scrisoare 
ziarului cînd, în ușă, se ivi Ma
ria loan, responsabilă 
tetul U.T.M. cu munca

— Știi la ce ne-am
— Anume ?
— S-o aducem pe 

noi... Toate fetele sînt de aceeași 
părere.

Aceasta s-a petrecut într-o 
miercuri. Vineri dimineața, la 
poarta casei Aurei din comuna 
Ungureni, raionul Tîrgoviște. s-a 
oprit o mașină din care a coborît 
un grup de fete și băieți.

Cînd își amintește de această 
clipă, Aura roșește de emoție, o 
bucurie puternică îi năpădește su
fletul. Fetele, nespus de vesele, 
au îmbrățișat-o și i-au povestit de 
unde vin.

— Cooperativa noastră de con. 
fecții are peste 40 de secții — 
i-au spus ele. In tot orașul în- 
tîlnești cite o secție de-a noa
stră... Sîntem tineri mulți, peste 
130 de fete... Vino cu noi, te vom 
ajuta să înveți croitoria, meseria 
care țt-ai dorit-o 1

Toate acestea Aura Ie z’tzise

în comi- 
cu fetele, 
gîndit ?

Aura la

parcă dintr-odată și nu știa ce 
să creadă. Citise in ziar scriso
rile prin care tineri din toate col
țurile țării o chemau în mijlocul 
lor; tresărise ori decîte cri, la 
poartă, sosea poștașul satului 
care, de la apariția articolului în 
ziar, îi aducea în fiecare zi scrisori 
din toată țara și acum, această 
clipă o copleșea. Iată, tinerii mun
citori au și venit s-o ajute să-și 
refacă viața. Și erau atît de prie
tenoși cu ea de parcă, acasă la 
ea, ar fi venit surorile și frații ei 
mai mari...

A doua zi un grup 
luat-o cu ele să 
viziteze o parte 
din secțiile coo
perativei și s-au 
dus apoi la Casa 

unde
Pe

de fete au

copilului 
au lăsat-o 
Casa copilului 
burg“, o clădire frumoasă, mi
nunat amenajată se află foarte 
aproape de locuința Aurei. Suro
rile de îngrijire de la Casa copi
lului, două tinere, Elena Serediuc 
și Tereza Sugar, au as'igurat-o pe 
Aura că Lăcrămioara va avea a- 
colo toate cele necesare creșterii 
ei, hrană, curățenie, îmbrăcămin
te, asistență medicală...

In ziua aceea și în cele'alte 
zile petrecute în mijlocul colecti
vului de tineri, Aura descoperea 
cu multă uimire acea viață nouă

despre care scriau în ziar tinerii 
cititori care au sfătuit-o să-și ri
dice fruntea și să privească se
nină, înainte, viitorul. Era atîta 
adevăr 
citise !

Cind 
tr-una 
Aura găsea în ochii fiecăreia d n_ 
tre tinerele croitorese o privire 
prietenoasă. Elena Avădanei a 
rugat-o să locuiască la ea ; Zam
fira Petraru, Maria Talașman, 
Elena Andrei, Margareta Chircă 
i-au pregătit un pachet cu îmbră
căminte pentru ea și pentru Lă-

in fiecare rind pe care-1

și-a început lucrul, în- 
din secțiile cooperativei,

de tineri din cooperativă la o adu
nare generală U.T.M. deschisă. 
Tinerii cooperatori discutau despre 
viața și munca lor. Vorbeau cu în
suflețire, cu avînt, mărturisindu-și 
dorința lor fierbinte de a contribui 
cu toate forțele la obținerea unor 
noi succese in muncă. Aura ii as
culta și inima îi tresălta de o cal
dă bucurie. Tinerii aceștia harnici 
din jurul ei, viața lor tumultuoasă, 
plină de clocot o însuflețeau și pe 
ea, îi dădeau încredere în propriile 
ei forțe. Stătea dreaptă, privi- 
— " era senină și parcă în- 

ei
rea îi 
treaga

: Lăcrămioara.
„Roza Luxem-

crămioara; Iustina Cristache, 
Stela Badea, Gheorghe Cluceru 
și alți utemiști s-au angajat s-o 
ajute să învețe cît mai bine me
seria care îi e dragă, Maria loan 
și Valeriu Voicu s-au oferit s-o 
ajute să-și continue studiile la în
vățămîntul de stat...

Suf etul Aurei nu putea să cu
prindă întreaga bucurie a clipelor 
pe care le trăia. Sinceritatea și 
căldura cu care era ea înconju
rată de acești tineri muncitori îi 
dădea parcă aripi.

Citeva zile mai tîrziu, într-o 
sală s-au adunat toți cei peste 200

făptură se schimbase.
Transformarea a- 
ceasta atît de 
•rapidă era in
tr-adevăr uimi
toare și înțele
gea că izvorul 

viața noastră nouă, în 
tăria colectivului socla-

ei e în 
grija Și 
list, această forță uriașă care in
spiră dragoste de viață și încre
dere nețărmurită în viitor

După adunare, cineva a între
bat-o pe Aura cum se simte. Un 
zimbet senin i-a luminat fața. 
A răspuns cu un glas adine și 
plin :

— Vă mulțumesc, mă simt 
foarte bine. Sint intr-adevăr fe
ricită. Mulțumesc, totodată, tuturor 
prietenilor care m-au ajutat să pot 
rosti acum aceste cuvinte.

Iată marea frumusețe sufleteas
că a tinerei generații din patria 
noastră, iată noua morală a ti
neretului nostru, crescut și educat 
de partid. A fost de ajuns să afle 
că o tinără se găsea într-o stare 
sufletească grea, ca din întreaga 
țară să pornească nenumărate 
scrisori prin care tineri și virstnici 
să-i vină în ajutor din toată inima 
și cu toată dragostea.

Ce drum ar fi avut această 
tinără în viață, dacă acea întim- 
plare s-ar fi petrecut pe vremea 
cînd in țară stăpineau cap taliștii 
și moșierii ? Mizeria și umilința ar 
fi strivit-o, strigătul ei de ajutor 
s-ar fi stins, sugrumat de crusta 
cu care înăbușea viața, exploa
tarea omului de către om.

Pentru constructorii vieții noi 
din patria noastră grija pentru om 
e unul din principiile supreme de 
viață. Ca un zid de neclintit se 
ridică ei, acești constructori ai so
cialismului, în apărarea demnității 
omului muncitor, respingînd și 
condamnînd orice atac al elemen
telor descompuse, huliganice, îm
potriva acestei demnități.

Discuția purtată în ziarul nostru 
a reflectat limpede puternica opi
nie a tineretului nostru împotriva 
influenței putredei morale bur
gheze, treaza sa vigilență față de 
purtătorii ei.

V. BARAN
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Profilul moral

al noului student

au

Pregătindu-se pentru o viața 
de muncă și creație in societa
tea noastră nouă socialistă, stu
dentul de azi a dobîndit, dato
rită partidului clasei muncitoare, 
un nou profil moral, chezășie a 
pregătirii de noi detașamente de 
intelectuali de lip nou, maeștri 
ai profesiei lor, stăpini pe cu
noștințe, militanți activi pentru 
făurirea noii vieți.

Regimul burghezo-moșieresc, 
clasele exploatatoare căutau să 
inoculeze studențimii virusul ce
lor mai reacționare idei filozofice 
al misticismului și naționalismu 
lui. Otrăvind conștiința studen
țimii cu ideologia sa putredă, 
burghezo-moșierimea urmărea 
s-o arunce apoi in primele linii 
ale acțiunilor ei dușmănoase, hu
liganice, provocatoare, împotriva 
forțelor patriotice și democra
tice.

Au apus timpurile domniei în
tunericului și odată cu ele
fost înmormântați studenții tip 
Coriolan pe care-i biciuite satira 
lui Caragiale.

Trăsăturile definitorii ale stu
dentului de azi dovedesc, în pri
mul rînd, înțelegerea deplină a 
faptului că dezvoltarea sa multi
laterală este strîns legată de lup
ta pentru construcția socialistă 
la care partidul a mobilizat în
tregul popor, faptul că el vede 
în cauza socialismului o cauză a 
sa proprie.

O importantă trăsătură morală 
a studentului nou este aceea că 
își înțelege cu adevărat menirea 
sa în studiu și în întrega activi
tate universitară sau obștească, îl 
însuflețește ideia că fiecare clipă 
trebuie să o dedice pregătirii te
meinice pentru viitoarea activi
tate constructivă în slujba pa
triei, a socialismului.

Studentul, speciălistul de mii- 
ne se formează în facultate ca 
viitor cetățean, ca luptător entu
ziast pentru oauza poporului său. 
Aceasta tocmai datorită faptului 
că școala superioară ajută 
noua studențime să depășească 
orizontul îngust al specialității, 
îndrumînd o să-și însușească te
zaurul științei marxist-leniniste, 
știința care îi călăuzește pașii 
spre înțelegerea profundă, a ce
lorlalte științe, a cunoașterii le
gilor de dezvoltare a societății, 
o ajută să depună o muncă de 
creație, să-și fructifice gîndirea, 
să meargă neabătut pe drumul 
cel drept, să-și formeze convin
geri înaintate, comuniste.

Prețuind condițiile tot mai 
bune de studiu și trai pe care 
partidul le-a creat, fiind pătruns 
de sarcinile ce-i revin în viitor 
— studentul se pregătește astfel, 
îneît să poată servi în cel mai 
înalt grad cauza socialismului. 
Iată un exemplu din cele multe 
ce se pot da : în patru ani de 
studenție, grupa 114 de la Facul
tatea de 
hologie

filozofie — secția psi
tt Universității „C. I.

Parhon“ n-a avut 
jent sau amînat. 
grupei au fost totdeauna integra- 
liști. Dar cîți studenți din zecile 
de facultăți ale patriei nu se 
străduiesc, asemenea studenților 
acestei grupe, să pășească mereu 
mai sus pe treptele înaltei pre
gătiri științifice, învățînd cu pa
siune, traiisformînd anii de stu
denție în ani de ucenicie științi
fică, de muncă creatoare în fo
losul patriei, luptînd împotriva 
superficialității, a mediocrității. 
Așa răspunde majoritatea stu
dențimii noastre cerințelor socie' 
tații socialiste care se constru
iește. Inginerul de astăzi știe că 
nu se pregătește pentru a sluji 
apoi pe patronul unei fabrici, 
profesorul pentru a preda intr-un 
pension de domnișoare, medicul 
pentru a profesa medicina într- 
un spital unde se face negoț cu. 
sănătatea oamenilor.., 
știu că truda zilelor 
aplecați peste filele 
în laboratoare, pentru 
de tainele profesiunii, nu este în 
folosul cîtorva „sortiți“ să huzu
rească, ci în folosul poporului 
din rîndul cărora ei înșiși au 
plecat, în folosul patriei socia
liste. Cît de înaltă este răspun
derea pe care o dă studentului, 
conștiința acestui fapt !

Studenții noștri muncesc, iau 
contact nemijlocit cu producția, 
cu oamenii muncii, învață de la 
aceștia. Școala producției le este 
indispensabilă. Uzinele, șantie
rele^ gospodăriile agricole de stat 
și colective — muncitorii și ță
ranii s-au obișnuit cu studenții, 
îi consideră „de-ai casei“. Iar 
studenții consideră locul de mun
că a doua școală și pe muncitori 
dascăli, care-i învață meserie, iar 
pilda lor de dîrzenie de abnega
ție, de perseverență este o admi
rabilă lecție de educație moral- 
politică.

Contactul cu uzina, cu munca 
productivă a trezit studenților 
dorința de a fi și ei, încă de pe 
băncile facultății, folositori pro
ducției, de a realiza ceva util în 
timpul practicii sau în timpul 
lor liber. Dionisie Balaș, maistru 
principal la turnătoria de oțel a 
uzinelor „Mao Țze-dun“ din 
București — spunea : „Noi avem 
un tovarăș, Ion Vîrcolacu, care a 
fost maistru oțelar aici la noi și 
acum e student la metalurgie și 
președintele asociației de 
Sub îndrumarea lui mai 
care duminică studenții 
noi și elaborează șarje în 
buri speciale. Stau studenții lin
gă el ca puii lingă cloșcă. Ase
menea student mai zic și eu !"

Și nu este un exemplu izolat; 
studenții de la politehnica din 
București își construiesc un fur
nal ; cei ai Institutului de Mine 
din Petroșani țin seminarii în 
mină ; cei ai Institutului Poli
tehnic din Orașul Stalin mun
cesc o zi pe săptămînă în pro
ducție, o grupă de studenți de la 
Institutul Politehnic din Timi
șoara au electrificat un sat.

Studentul muncitor! Așa sînt

nici un cori
n'oți studenții

Cu toții 
petrecute 

cursurilor, 
a deprin-

acolo, 
în fie- 
vin la 
schim-

La odihnă
• 4100 studenți își petrec anul 

acesta vacanța în taberele de la 
Slănic-Moldova. Costinești, Pîrîul 
Rece, Izvorul Mureșului, regiuni 
de un pitoresc bine cunoscut.

• 2000 studenți, repartizați în 
cinci serii, sînt oaspeții taberei din 
minunata stațiune Mamaia.

• 800 studenți se află la casele 
de odihnă ^le C.C.S. de pe întreg 
litoralul Mării Negre.

doara — Arad — Timișoara — Or
șova — Cazane — București, iar 
cealaltă în Delta Dunării.

• 600 de studenți își petrec o 
parte din vacanță în U.R.S.S., Ce
hoslovacia, Polonia, R. D. Germa
nă, Ungaria și Bulgaria.

• Pentru odihna studenților 
s-au cheltuit anul acesta 4.245.000. 
lei.

• In cele mai 
moderne cabane 
din Carpați își 
petrec minunate 
zile de vacan
tă, 850 studenți 
care se odihnesc 
și fac excursii în 
împrejurimi.

• Băile Her- 
culane, Olănești, 
Govora sînt sta
țiuni balneare cu 
un bine meritat 
renume pentru 
minunatele con
diții ce le oferă 
celor veniți să-și 
îngrijească sănă
tatea. Studenți
lor le-au fost re
zervate și aici 
1464 locuri.

a Pentru stu
denții străini 
care urmează 
cur'mrite în f-ra 
noastră s-au pfe. 
gătit doua ex
cursii : una în 
circuit București- 
Petroșani-IIune-

numiți tinerii care au părăsit 
locul de muncă din uzină pentru 
sala de curs, care au înlocuit 
strungul cu rigla de calcul — mii 
de tineri care au pornit pe ca
lea specializării înalte după ce 
au trecut prin școala producției. 
Mindria facultății ! Ei aduc în 
mediul universitar voința, mo
destia, dragostea de muncă, spi
ritul muncitoresc, principialitatea 
comunistă fi devotament față 
de cauza partidului.

Fostul student educat în spi
ritul devotamentului față de po
por, față de patria socialistă, oda
tă devenit specialist — specialist 
cetățean, 
unde îi cere patria. Este exem
plul « 
solvenfi 
profesori 
exemplul 
anul trecut au plecat in 
primei regiuni colectivizate, este 
exemplul constructorilor fi arhi- 
tecților plecați pe șantierele Su
cevei și Băii Mari, este exemplul 
filologilor plecați în R.A.M., al 
absolvenților de teatru plecați 
spre a înființa noi teatre anul 
trecut la Piatra Neamț, anul a- 
cesta la Botoșani.

Acest nou profil moral se do- 
bindește în procesul educativ, în 
lupta cu influențele vechilor 
mentalități care nu au dispărut 
încă cu totul, prin puterea exem
plului pozitiv, prin critica nea
junsurilor, prin efectul educativ 
permanent al muncii organiza
țiilor U.T.M. și asociațiilor stu
dențești conduse de organizațiile 
de partid.

Astfel se plămădește noul pro
fil moral al studentului, al spe
cialistului entuziast și devotat 
construcției socialiste din patria 
noastră.

„Trebuie să vă pregătiți te
meinic pentru profesiunea aleasă, 
— s-a adresat tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej studențimii 
noastre — pentru minunata acti
vitate constructivă ce vă așteaptă 
în fiecare colț al țării, unde veți 
avea pe deplin posibilitatea să 
vă afirmați talentul, energia, en
tuziasmul și întreaga capacitate 
în munca și lupta pentru victoria 
socialismului, pentru binele și 
fericirea poporului, pentru înflo
rirea patriei noastre dragi, pen
tru pace în lume“.

Iată idealul minunat pentru 
care se pregătește studențimea 
noastră.

merge să lucreze acolo

mii și mii de ah- 
ingineri fi
fi agronomi, 

agronomilor

medici, 
Este 
care 

satele

M. FLORIAN

1

1K

Sute de laboratoare, în

zestrate cu aparatură mo

dernă, spațioase, oferă stu

denților posibilitatea de a 
aprofunda — executînd 

lucrări practice — cunoș

tințele teoretice predate la 

curs.

Se consultă, iși împărtășesc unii altora cunoștințele, părerile, se ajută reci
proc. Și toate acestea pentru deplina realizare a scopului comun— realizare 

dorită de fiecare student i o cît mai bună pregătire profesională.

I

Optimism, entuziasm, bucurie pentru anii fericiți de studenție petre cuți în facultățile patriei noastre.

La noi în țară învață 
azi aproape 70.000 de 
studenți. Asta înseamnă 
că țara noastră — pînă 
mai acum 15 ani dețină
toarea recordului euro
pean la analfabetism — 
are azi tot atîția studenți 
cît și Anglia, a cărei 
populație este cam de 
trei ori și jumătate mai 
mare ca a țării noastre. 
Comparația merită aten
ție, cu atît mai mult, cu 
cît știm ce drum a tre
buit să fie străbătut ca 
să ajungem aici în mai 
puțin de cincisprezece 
ani. De la locul 55 (din 
56 de țări) pe care-1 o- 
cupa Romînia în statis
tica Ligii Națiunilor în
tocmită în 1933 (statisti
că privitoare Ia situația 
știutorilor de carte) — 
la același număr de stu-

denți cît are Anglia, e 
un fapt care n-are nevoie 
de alte comentarii. A- 
tunci 4.000.000 de anal
fabeti — care-și atestau 
existența pe actele ofi
ciale apăsînd buricul de
getului pe crucea de cer
neală. Azi 2.300.000 de 
elevi și studenți.

referă la nu știu care 
țări subjugate încă de
colonialiști, ci la țări ca
pitaliste dezvoltate, în
care clasa muncitoare • 
reprezintă o mare parte 
a populației. Studenții, 
fii de muncitori, reprezin
tă în Franța 3,5 la sută, 
în Suedia 3,2 la sută, în

90 la sută dintre stu
denții noștri de azi sînt 
fii de muncitori, țărani 
muncitori și intelectuali.

Cită „grijă“ există în 
„raiul“ capitalist pentru 
promovarea în învăță- 
mîntul superior a fiilor 
de oameni ai muncii, se 
poate vedea din urmă
toarele date care nu se

Japonia 
trebuie 
rii ?!

Azi, 
noștri,

2,9 la sută. Alai 
oare comenta-

dintre studenții 
aproape 60 la 

sută primesc burse 
stat și burse ale între
prinderilor socialiste și 
sfaturilor populare (ca 
să nu mai pomenim de 
zecile de cantine și că-

de

fi -
■ -tl > :

Jrt

■

1

a 
/fin

♦

t"'

■

mine studențești, de u- 
riașele biblioteci ce le 
stau la dispoziție, de 
numeroasele cadre di
dactice temeinic pregăti
te care-i îndrumă cu 
dragoste și atenție).

Pentru a ilustra „gri
ja“ guvernanților țărilor 
capitaliste pentru nevoi
le elementare ale traiu
lui studenților proveniți 
din patimile nevoiașe ale 
populației, voi cita doar 
două exemple edificatoa
re. In Franța, 43 la 
sută dintre studenți sînt 
siliți să caute și — dacă 
găsesc 1 — să exercite 
diferite munci întimp'ă- 
toare ca să-și poată cîș- 
tiga minimul de existen
ță, In ziarul burghez 
„Das Kleine Volksblatt“ 
din Austria, se scrie ne
gru pe alb: „Studenții 
austrieci lucrează ca 
muncitori necalificați, ca; 
vînzători de ziare, comi
sionari sau ajutori de 
șoferi. Ei pot fi văzuți 
cum bat covoare, distri
buie cărbuni sau poartă 
crucile la înmormîntări, 
toate acestea pentru un 
minim de trai care se 
rezumă la extrem de pu
țin“.

Cîteva date, câteva 
comparații. In plus, s-ar 
mai putea adăugă doar 
atît: viața de azi a stu
denților noștri este po
sibilă pentru că cei ce 
făuresc bunurile vieții au 
luat în mîinile lor rostu
rile statului și conduși 
de partid, au făcut 
s-apună pentru totdeau
na în țara noastră 
vremurile cînd viața 
unui popor de milioane 
era la cheremul slugoilor 
autohtoni ai „civilizato
rilor“ Apusului.

SAVIN STELIAN

STUDENȚIA 
IERI Șl AZI

față de cei 686 înscriși la agro
nomie, mai exact fiecărui nou in* 
giner agronom — dintr-o țară 
eminamente agricolă — corespun- 
zîndu-i anual 20 de cuvioși preoți 
fi avocați de barou. Prosperitatea 
cerească și juridică era astfel asi
gurată creîndu-se chiar condițiile 
unui larg export de liceuțiați în 
drept și teologie.

Puținii studenți proveniți din 
rîndurile oamenilor muncii, în
cadrați în organizațiile de luptă 
ale studențimii progresiste, 
drumați continuu de P». 
(joqnunist, luptau în 
grele ale acelor ani împotriva 
politicii universitare 
tiste a burgheziei- 
denți, comuniști sau simpatizanți 
aî acestora, li se datoreze multe 
din articolele și moțiunite de
mascatoare apărute în presa 
vremii, în genul celei intitulate 
„Ce vor studenții de la litere și 
filozofie" din anul 1934 :

„Astăzi, cînd tendința de redu* 
cere a numărului studenților se. 
manifestă într-o măsură excesivă 
și simptomatică, deși necesitățile 
culturale ale țării n-au fost nici
odată satisfăcute, analfabetismul 
fiind în creștere iar procentul 
tuberculozei, al sifilisului și al 
pelagrei luînd proporții din ce 
în ce mai mari, astăzi cînd după 
modelul statelor fasciste din 
apus, Germania și Italia, se ur
mărește a se limita numărul cu
noscătorilor de carte prin împie
decarea accesului fiilor de țărani, 
muncitori și funcționari săraci la 
cultură, e de mare însemnătate 
a se ști cine sînt reprezentanții 
studențimii, cine luptă pentru 
drepturile studenților, pentru 
ameliorarea condițiilor de trai și 
ușurarea mijloacelor de studii." 

Azi... în anul universitar 1958- 
59, peste 90 la sută din totalul 
studenților au provenit din rîn
durile clasei muncitoare, țărăni
mii muncitoare și intelectualită
ții. Aproape 60 la sută din nu
mărul total al studenților primesc 
burse de stat, peste 55 la sută 
dintre studenți locuiesc în că
mine, peste 65 la sută iau masa 
la cantinele studențești.

„Rezultatele pe care studenții 
proveniți din producție le obțin 
ttt pregătirea profesională — de
clară un alt student, Badea Gli- 
gor de la Institutul politehnic din 
București — demonstrează cît de 
justă este hotărîrea partidului și 
guvernului cu privire la trimite
rea în învățămîntul superior a 
tinerilor muncitori. Aceste rezul
tate spulberă fără cruțare teo
riile retrograde ale burgheziei 
care susțin că muncitorul nu e 
în stare să învețe și, că el 
nu ar fi dotat pasămi-te cu cali
tăți intelectuale. Ce exemplu mai 
b{in vor domnii ideologi bur
ghezi decît acela că noi, foștii 
muncitori de ieri vom fi ingi
nerii de mîine

Aceleași declarații le-am putea 
auzi repetate de mii și mii de 
alți studenți proveniți direct din 
producție.

Am văzut mai înainte un frag
ment dintr-o moțiune a studen
ților la filozofie și litere din 
București de acum 25 de anL 
Astăzi, studenții aceleiași facul
tăți hotărăsc în unanimitate : 
„vom combate cu toată hotărîrea 
orice tendință de însușire tehni
cistă și metafizică a cunoștința- 
lor din diferitele specialități 
pentru care ne pregătim. La baza 
întregii noastre conduite vom 
pune principiile ideologiei și 
moralei comuniste, înlăturind cu 
hotărîre orice rămășițe ale ideo
logiei burgheze... Conștienți de 
necesitatea de a contribui la ri* 
dicarea culturală a poporului 
nostru ne vom prezenta în una
nimitate, după terminarea stu
diilor, la locurile unde vom fi 
repartizați, considerînd aceasta 
ca o îndatorire patriotică și ce
tățenească a fiecăruia".

Studenția de ieri... Studenția 
de azi.

Ieri... O înlreagi politică uni
versitară, aservită intereselor de 
clasă ale marii burghezii fi mo- 
fierimi —• printr-un arsenal me
reu perfecționat de taxe în con
tinui creștere, prin crearea unor 
condiții de viață mai mult decît 
inumane, pentru cei lipsiți de 
privilegiul unor părinți bogați, 
printr-o politică naționalistă, șo
vină ■— interzicea brutal și ca
tegoric accesul la cultură ăl fiilor 
oamenilor muncii.

Intr-un ziar de acum 25 de 
ani („Cuvîntul liber“), intr-o ex
punere mult „îndulcită' de cen
zura burgheză, se putea citi cu 
strîngere de inimă: „afluxul de 
tineri care-și află obîrșia în sa
tele ciuntite de sărăcia specifi
cului țărănesc și în suburbiile 
orașelor încearcă dezolant prima 
poticnire în ocolul obligatoriu 
pe la ghișeul anticultural al ca
sieriei universitare".

Iar „ocolul obligator pe la ca
sieria universitară" însemna mai 
exact 500 lei — taxă de înscrie
re, 500 — taxi de construcții, 
1.500, 1.200, 1.000 și 800 lei 
taxe la diferite secții și facul
tăți, taxe sporite cu 50 la sută 
în același an în care lefurile sa- 
lariaților scădeau cu 10—15—25 
la sută, iar impozitele creșteau 
cu 10—20 la sută.

Pentru a înțelege limbajul 
presei acelor ani ar mai trebui 
știut că nu se putea vorbi de 
drumul studenției — în mod 
cinstit, bineînțeles — fără să nu 
te simți dator să-l caracterizezi 
drept „drum lipsit de perspecti
va oricărui țel final". Hrana stu
denților era calificată ca o „aii- 
mentare grăbită de o foame nici
odată satisfăcută pînă la capăt", 
anul pregătitor era identificat ca 
un „mijloc ingenios de captare a 
unor noi sume", iar în spatele 
autonomiei universitare se ascun
dea „comercializarea învățămîn
tului".

Puținii fii ai oamenilor muncii 
care reușeau să intre in facultăți 
aveau dreptul pentru 300 lei pe 
lună — caz autentic de la cămi
nul Cantacuzino — „să doarmă 
cite doi intr-un pat, să consume 
apa de la cișmelele căminului și 
să facă uz de closetele lor". Dar 
pentru că aceste înlesniri consti
tuiau un confort inadmisibil — 
comenta presa vremii, 1934 — 
rectoratul, „evacuează în stradă, 
cu ajutorul unei companii 
jandarmi sutele de nefericiți 
grămădiți acolo în lipsa unui 
adăpost“.

Acesta era tragicul drum 
viață al studenților proveniți din 
rîndurile celor fără avere și 
blazon... tn schimb, feciorii bur-
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gheziei — procentual ureînd 
pînă la 95 la sută din totalul 
studenților — îl parcurgeau, ci
tăm din nou din presa progre
sistă a acelor ani, ,dn sunete de 
jazz și ceaiuri dansante cu pro
longé, iar certitudinea finală a 
unui titlu în plus la blazonul și 
averea obținută nemeritat, pe 
cale biologică, menit să încoro
neze „efortul" personal și al bi
letelor cu parafe de miraculos 
efect venea să le amplifice plă
cerea peisajului heidelherg 
care actualitatea — acelor 
n.a. — li-l mai rezerva".

Atributele morale ale acestor 
fii ai burgheziei sînt pe drept 
cuvînt cele de „mondeni, juni 
pomădați ai Căii Victoriei, eu 
talia impecabil cambrată, cu su- 
rîsul tembel dar fericit“.

în Romînia burgheză a acelor 
ani, facultățile de drept și teo
logie însumau 13.492 de studenți,

pe 
ani

învățămîntul superior 
după 15 ani

(Urmare din pag. l-a)

a-și putea însuși o calificare su
perioară.

Studenții din țara noastră au 
o situație fundamental deosebită 
de cea în care erau nevoiți să 
trăiască și sâ învețe studenții 
proveniți din rîndurile oameni
lor muncii în timpul regimului 
burghezo-moșieresc. Astfel, statul 
a alocat burse pentru aproape 60 
la sută dintre studenți în timp ce 
în 1938 sub 10 la sută dintre stu
denți primeau bursă. Și trebuie 
adăugat că, față de sumele 
derizorii acordate ca bursă 
de statul burghezo-moșieresc, 
studenții bursieri de astăzi 
se bucură de întreținere (casă și 
masă) gratuită și nu plătesc nici 
o taxă școlară. Studenții nebur
sieri plătesc taxe minime, mai 
mult simbolice, pe cînd în anul 
universitar 1931-1932 taxele erau 
foarte mari, de pildă, în anul 
universitar 1931-1932 taxele se 
ridicau la 4.100 lei la „Litere“, 
6.000 Iei la „Chimie industrială", 
7.500 la „Medicină". Este evi
dent că studenții fii de munci
tori și țărani nu puteau plăti a- 
semenea sume decît rare ori și 
eu prețul unor grele sacrificii.

Pentru buna sa pregătire stu
dentul are acum la dispoziție 
manuale, cursuri și material bi- 

I bliografic corespunzător studiilor 
| Sale. S au editat peste 1.500 ti
tluri de cursuri și manuale. A-

eestea au prețuri accesibile și 
pot fi găsite la toate bibliotecile 
instituțiilor de învățămînt supe
rior. Cele peste 8 milioane vo
lume existente în aceste biblio
teci oferă de asemenea studen
ților un bogat material pentru 
pregătirea lor. în afară de 
faptul că se editau puține 
cursuri, care aveau prețuri exa
gerate, între 500—3000 lei, în 
vechiul regim elaborarea și edi
tarea cursurilor devenise o 
afacere deosebit de rentabilă 
pentru unii profesori „între
prinzători“. Se cunoaște ca
zul unor profesori care nu pri
meau la examen decît pe stu
denții care Ie cumpărau toate 
cărțile.

în instituțiile de învățămînt 
superior din țara noastră, pregă
tirea studenților este asigurată 
de un corp didactic ou o înaltă 
calificare științifică. Vechi cadre 
didactice care lucrează cu devo
tament pentru regimul nostru 
democrat-popular, alături de noi 
cadre didactice, formate în ulti
mii ani — cot la cot — se stră
duiesc să transmită viitorilor spe
cialiști cele mai temeinice cunoș
tințe în viitoarea lor meserie, 
în rîndul profesorilor universi
tari se numără de asemenea aca
demicieni și savanți eu renume 
mondial. Corpul didactic a spo
rit în anul universitar 1958-1959 
de aproape patru ori în compa
rație cu anul 1938-1939. Parti-

dul și guvernul au dovedit și 
dovedesc o grijă deosebită față 
de calitatea cadrelor didactice, 
de pregătirea lor științifică, de 
condițiile lor de muncă și de 
viață — fapt care face ca aces
tea să participe activ la îmbu
nătățirea continuă a pregătirii 
studenților.

După statistici oficiale, în
tre 1921 și 1932 numai 9 
la sută dintre studenți au 
reușit să-și termine facultatea 
și, chiar la terminarea facultății, 
nori negri apăreau la orizont 
fiindcă nimeni nu se îngrijea de 
plasarea absolvenților. Șomajul 
bîntuia cu furie și în rîndurile 
absolvenților, exponenții burghe- 
zo-moșierimii afirmînd că în Ro- 
mînia (care avea unul dintre 
cele mai mari procente de anal- 
fabeți din Europa) ar fi fost 
„supraproducție de intelectuali".

în același timp, mii de învă
țători, profesori și alți intelec
tuali umblau pe la toate ușile 
pentru a și putea găsi un loc de 
muncă, necesar pentru existența 
lor și a familiilor lor.

Astăzi regimul democrat-popu
lar asigură nu numai toate con
dițiile pentru ca instituțiile de 
învățămînt superior să crească o 
tînără generație cultă, viguroasă, 
capabilă să îndeplinească cu cins
te sarcinile puse în față de par
tid și guvern, dar la terminarea 
studiilor dă fiecărui absolvent 
un loc corespunzător de muncă.

Statul se îngrijește și de sănă
tatea studenților, dovadă fiind nu
meroasele policlinici studențești 
precum și asigurarea odihnei în 
vacanțele de iarnă și de vară. 
Astfel, nnmai în vara acestui an 
au fost trimiși la odihnă com
plet gratuit peste 10.000 studenți.

în privința muncii educative, 
eforturile cadrelor didactice se 
unesc cu cele ale organizațiilor 
U.T.M. și asociațiilor studențești 
care, sub conducerea organizații
lor de partid, își orientează acti
vitatea spre cultivarea Ia stu
denți a sentimentelor patriotis
mului socialist și internaționalis
mului proletar, a dragostei față 
de popor, a dorinței arzătoare 
pentru pace.

în aceste condiții, absolvenții 
învățămîntului nostru superior 
obțin O pregătire deosebită atît 
pentru muncă în profesiunea lor, 
cît și pentru viață, în calitatea 
lor de cetățeni conștienți, de con
structori harnici și neobosiți ai 
socialismului.

Alături de toți oamenii muncii 
din patria noastră, studenții, ca
drele didactice, toți lucrătorii 
din învățămîntul superior, însu
flețiți de înțeleaptă politică a 
partidului, își sporesc zi de zi 
străduința de a ridica învățămîn
tul superior pe trepte din ce în 
ce mai înalte, corespunzător sar
cinilor puse în fața lor de mă
reața operă a construcției so
cialiste.

DOREL DORIAN

— •----

Studenții se bucură, aourn în zi

lele de vacanță de o binemeritată 

odihnă. Și baza sportivă studen

țească „Tei“ din Capitală este 

unul din locurile care oferă stu

denților clipe de recreerș



brigăzi

Manifestări cu prilejul
Decadei culturii

își aduc contribuția lor prețioasă 1 
11 din cele 2t brigăzi sînt conduse 
de tinere. Aș mai vrea să mențio
nez încă cîteva fapte: aproape 300 
de fete sînt purtătoare ale insignei 
„Prieten al cărții“ și alte peste 
500 sînt înscrise la concursul 
„Iubiți cartea“ ; la Spartachiada 
de vară din acest an au ieșit pe 
terenul de sport aproape 400 fete 
și tot fetele sînt sufletul mișcării 
artistice de amatori.

Toate cele arătate pînă acum nu 
vor să dovedească, că comitetul 
orășenesc U.T.M,, mulțumit cu ce 
a reatizat pînă în prezent, socoteș
te că în munca de educare comu
nistă a tinerilor, deci și a fetelor, 
a făcut totul. Dimpotrivă. Comite
tul orășenesc U.T.M., socotind că 
realizările de pînă acum sînt doar 
temelia pe care trebuie să continue 
munca sa educativă, a analizat în 
urmă cu cîteva luni într-o plena
ră a sa felul în care se desfășoa
ră munca pol itkă printre tinerele 
fete și a stabilit noi măsuri pen
tru continua îmbunătățire a 
muncii. Plenara a hotărît să dăm 
mai multă atenție educației po- 

_ T.s-.7 -- l'itlce a fețelor și , totodată, în 
calificarea profesională, multe ti- munca noastră educativă, să ținem 
nere au fost promovate în muncă, seamă și de cerințele și preocupă- -------k —---------------4—:  --------rye for SpecjfjC€.

în cele cîteva luni care au tre
cut de la plenară, noi affl obținut 
anumite rezultate. Astfel s-au ți
nut mai multe adunări generale cu 
teme ca : „Ce a dat R.P.R. tinere
tului", „Ce înseamnă să fii mem
bru al Uniunii Tineretului Munci
tor", „Cinstea de a deveni mem
bru al partidului" și altele. In or
ganizațiile de bază formate numai 
din fete s-au organizat adtmări 
tematice în care s-au ținut refe
rate despre prietenie și dragoste, 
despre ce înseamnă a trăi civili
zat și altele. In această perioadă 
s-au organizat mai multe întîlniri 
între membri de partid, activiști 
și tineri, care au vorbit cu căldură 
tineretului ajutîndu-I să înțeleagă 
și să țjretuiască vremurile în care 
trăim. Una din cete mai frumoase 
întîfniri a fost aceea dintre un 
grup numeros d« fete și tovarășa

In orașul nostru fetele formează 
m*i mult de jumătate din numărul 
utemiștilor. De această realitate 
noi trebuie să ținem neapărat 
seama în mttnca de educare comu
nistă a tineretului.

Munca cu fetele are o veche tra
diție în orașul nostru. La început 
pentru a atrage fetele la viața 
politică și obștească trebuia să 
desfășurăm o largă muncă de 
lămurire a părinților asupra nete 
meinkiei concepțiilor potrivit că
rora rostul femeii în societate se 
limitează ța treburile gospodărești, 
la creșterea copiilor. Astăzi, sute 
de fete lucrează in producție, multe 
fiind fruntașe. Numele utemistei 
Erăila Bodea, responsabila unei 
brigăzi de producție de la fabrica 
de cherestea „23 August“, este 
bine cunoscută, după cum tot bine 
cunoscută este întreaga brigadă de 
la casa de copii „9 Mai“ formată 
numai din fete și condusă de ute- 
mista Elena Dogaru, 20 de fete 
sînt responsabile de brigăzi 
utemiste de producție în orașul 
nostru. Datorită hărniciei și con
știinciozității Io», precum Și pre
ocupării. permanenta de a-și ridica

nere au fost promovate m tn 
încredirrtindu-li-se posturi de con
ducere. Chiar și. cele mai tinere 
fete, care de-abia acum pășesc in 
viață, se străduiesc să-și aducă cît 
mai deplin contribuția la realiza
rea obiectivelor economice care 
stau în fața unităților respective.

Și în activitatea organizației, 
ti temi stele și-au pus în valoare ca
litățile lor, cîștlgindu-și prețuirea 
colectivelor de tineri. 13 organi
zații de bază U.T.M. au ca secre
tare tinere fete, dintre care unele 
îndeplinesc această muncă de răs
pundere de 3—4 ani. Printre ele 
pot fi citate Maria Ciobănescu, se
cretara organizației U.T.M. de la 
B.T.E., Sonia Vișan, secretara or
ganizației U.T.M. din secția F. 204 
de la fabrica de hîrtie „1 Septem
brie“. In anul trecut, dintre cele 
51 cercuri politice organizate, 
41 au fost conduse de propagan
diste care s-au străduit să asigu
re itn înalt conținut politic și ideo
logie lecțiilor și seminariilor. In 
munca aceasta s-au evidențiat 
propagandistele Eleonora Bl aga, 
Natalia Grescenco și Corina Nfțu, 
de ia fabrica de hîrtie. Elena 
Apos tu de la casa de copii „9 
Mai“ și altele. In cercurile politi
ce au fost cuprinse peste 700 ute
miste șl tinere, cele mai multe în- 
vățind cu conștiinciozitate, luptind 
să aplice in viață cel« insușite în 
cercuri. Ca dovadă a bunei desfă
șurări a învățămintului politic, stă 
faptul că majoritate« brigăzilor de 
muncă ..............
cadrul 
munca

Maria Moga, mamă eroină, depu
tată in sfatul poptâar. Ea a po
vestit fetelor despre viața grea pe 
care a dus-o în trecut ca soție de 
ceferist și mamă a numeroși copii, 
despre condițiile în care și-a 
crescut copiii în anii regimului 
democrat-popular. Și cele șase fețe 
ale ei se aflau în sală. Dar Mania 
Moga, ca o adevărată mamă, le-a 
dat sfaturi fetelor și cum să se 
poarte în societatea noastră, cum 
să se gospodărească, ctun să tră
iască -

Răspunzind dorinței firești a fe
telor de a cunoaște cit mai multe 
lucruri despre treburile casnice, 
gospodărești s-au organizat de 
asemenea cîteva activități. Printre 
acestea poate li citat cercul de 
croitorie. Peste 40 de fete au în
vățat să lucreze obiecte toarte ne
cesare în gospodărie. Unele dintre 
fete, cu cunoștințele dobindite aci, 
s-au încadrat la diferite cooperati
ve din oraș. Cu lucrurile confec
ționate de membrele cercului s-au 
organizat două expoziții care s-au 
bucurat de succes. De asemenea, 
la unefe joi ale tineretului, la re
uniuni, au fost invitați bucătari, 
cofetari, care au împărtășit fetelor 
din experiența lor în arta culina
ră. S-au organizat și concursuri 
„Cum se prepară o prăjitură“, 
„Cum să ne îmbrăcăm“, care, în 
afara caracterului lor distractiv, 
au avut darul să îmbogățească cu- 
noștințele fetelor în această direc
ție. De asemenea, s-a acordat mai 
multă atenție conținutului manifes
tărilor cuftural-artistice, rettniuni- 
tor, balurilor, seratelor «are se or
ganizează în oraș, pentru petrece
rea cu folos a timpului liber ai ti
nerilor.

Noi vom continua și pe viitor să 
acordăm aceeași atenție educării 
comuniste a tineretului, căutînd 
mereu noi forme interesante și 
atractive de educare multilaterală 
a tinerelor fete din orașul nostru.

• VALERIA PATRINGAN 
secretară

a Comitetului orășenesc U.T.M. 
Bușteni

In cinstea celei de-a 15-a ani
versări a eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist, astăzi, 13 au
gust, se deschide în întreaga țară 
Decada culturii din R. P. Romînâ, 
prilej de trecere în revistă a ce
lor mai de seamă realizări în do
meniul artei și culturii obținute în 
anii de democrație populară.

patriotică s-a forma» in 
cercurilor politice. Și în 

brigăzilor patriotice fetele

Echipa de dansuri a G.Ajă. Clucereasa din comuna Racovița, regiunea Pitești, e renumită prin îm
prejurimi. In fotografie : un aspect de la o repetiție a echipei de dansuri

Foto: S. NIGUtESCU

»
Campionatele balcanice 

de baschet
Miercuri dtfpă-amiază au început 

în incinta velodromului Dinatno 
din Capitală întrecerii« campiona
telor balcanice de baschet la care 
participă echipele selecționate ale 
R. P. Albania, R. P. Bulgaria, 
R.P-F. Iugosfave șt R. P. Romtne 
(cu două faruiajiț). După defila
rea echipelor participante, dini 
partea comisiei de organizare a 
campionatelor a luat cuvîntul tov. 
Eugen Barrtea, președintele fede
rației romînei de baschet -care a 
arătat importanța acestei compe
tiții în strîngerea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre spor
tivii țărilor balcanice.

In primul joc, echipa R.P. Ro- 
mîne a învins formația R.P. Ro- 
mîne (tineret) cu scorul de 80—36 
(42—14). Echipa învingătoare a 
practicat un joc rapid și eficace 
la coș, avînd cei mai buni jucă
tori în Nedef și Novacek. A urmat 
meciul dintre echipele» R.P.F. Iugo
slavia și R.P. Albania. Baschetba- 
liștii iugoslavi au repurtat victoria 
cu scorul de 88—31 (48—II).

Astăzi campionatele continuă cu 
meciurile: R.P. Romînă—RP. Al
bania (ora 18,30) și R.P. Bulga
ria— R.P. Romînă-tineret (ora 20).

In zilele decadei, între 13 șî 24 
august, în Capitală și în nume
roase alte centre ale țării se vor 
prezenta spectacole cu cele mai 
bune piese originale create în ul
timii 15 ani, vor avea toc concer
te ce vor cuprinde creații simfo
nice și vocal simfonice, in. primă 
audiție, ale compozitorilor noștri, 
se vor deschide expoziții, vor avea 
Joc festivaluri literare.

In Capitală prima zi a decadei 
va fi marcată printr-un mare nu
măr de manifestări eultural-artis- 
tice. Dimineața, la Librăria cen
trală se va deschide Bazarul căr
ții, unde vor fi expuse opere apă
rute în cinstea marii sărbători a 
poporului nostru, precum și roma
ne, nuvele, poezii și alte lucrări 
editate în decursur celor 15 ani. 
După-amipză, în sala Studio a 
Teatrului Național „I. L. Caragia
le“, are loc Festivalul literar inti
tulat „Poeții cîntă patria“.

Seara, pe scena Teatrului de 
vară „M Bălcescu“, colectivul 
Teatrului Municipal va prezenta 
pentru fruntașii îra producție piesa 
„Vlaicu și feciorii săi“ de Lucia 
Demetrius. Vor mai avea l<x spec
tacolele „Anii, negri“ de Aurel Ba- 
ranga și Nicolae Moraru, în sala 
Comedia a Teatrului Național 
„l. L. Caragiale", „Ultimul me
saj“ de Laurențiu Fulga la Tea
trul Armatei și „Răzeșii lui Bog
dan" de Ernest Maltei Ia Teatrul 
Muncitoresc C.F.R. „Giulești".

Numeroase manifestări cuttural- 
artistice vor avea loc cu prilejul 
deschiderii Decadei în întreaga 
țară. '■

(Ager preș)

(Urmare din pag. l-a)

FOTBAL :
Rapid București 

la egalitate cu Lewski 
Sofia

ța Sofia s-a disputat miercuri, 
întîlnirea internațională de fotbal 
dintre echipa bucureșteană Rapid 
și formația Lewski-Sofia. Meciul 
s-a încheiat cu un rezultat de ega
litate : 0—0. Jocul s-a desfășurat 
pe stadionul „Racovski" și a fost 
urmărit de peste 18.000 de spec
tatori.

Duminică pe stadionul 
.23 August"

In prima etapă a campionatului 
categoriei A de fotbal, duminică 
16 august se vor desfășura în Ca
pitală, în program cuplat, pe sta
dionul „23 August“ meciurile: 
C.C.A.-Jiul Petroșani (ora t5,f5) 
și Progresul Bucurețti-Petrolul 
ploești (ora 17).

In țară au loc partidele : Știin
ța Cluj-Dinamo București, U.T. 
Arad-Farul Constanța. Dinamo Bâ- 
cău-Rapid București, Minerul Lu- 
peni-Steagul Roșu Orașul Stalin- 

(Agerpres)

ționează 126 instituții de spec
tacol, jar numărul spectatorilor 
a crescut de Ia L6OO.OO0 în 
1938, la peste 10 milioane, o 
mare parte dintre aceștia repre- 
zentînd populația din mediul 
rural, care în trecut nu avea 
posibilitatea să vizioneze ase- 
menea spectacole. In locul re- 
pertoriutor ușor, bulevardier, 
teatrele și Instituțiile muzicale 
promovează azi un repertoriu 
bogat în idei, menit să contri
buie la educațra socialistă a 
oamenilor muncii.

Numărul muzeelor științifice 
și de artă a sporit de peste trei 
ori față de 1938, fiind frecven
tate de aproape 4 milioane de 
vizitatori.

Țirtînd seama de însemnăta
tea deosebită a cinematografiei 
în educarea maselor și ridica
rea nivelului lor de cultură, în 
anii regimului democrat-popu
lar a luat ființă și s-a dezvol
tat producția cinematografică 
romînească. Rețeaua cinemato
grafică a luat o largă dezvolta
re, numărul spectatorilor ridi- 
cîndu-se la 126.800.000 în. 1958. 
față de 41.000.000 în 1938.

Aceste cîteva cifre, care nu 
oglindesc decît foarte sumar 
roadele revoluției culturale din 
țara noastră, exprimă cu tărie 
adevărul că astăzi cultura a pă
truns adine în mase, că arta și 
literatura fac parte integrantă 
din viața oamenilor muncii din 
patria noastră.

Ceea ce este esențial in uriașa 
revoluție culturală din țara noa
stră este conținutul ei. Revoluția 
culturală servește luptei maselor 
■populare pentru construirea so
cialismului. Socialismul și co- 

, munismitl pot fi construite numai 
de oameni culți și instruiți.

Atențra deosebită acordată de 
regimul democrat-popular cuf-

Pe zi ce trece se face tot mat 
frumoasă Capitala patriei noa
stre dragi. Iată în fotografia 
de mai sus un aspect de pe șan

tierul din strada Brezoianu.

Foto: N. STELORIAN

Vizita unor tineri 
străini în țara 

noastră
Zilele acestea, tinerii străini 

participanți la cel de al VII-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Viena, care se 
află în țara noastră ia invitația 
C.C. al U.T.M., au făcut o serie 
de vizite. în diferite regiuni ale 
țării. Oaspeții au vizitat șantierul 
Hidrocentralei „V. I. Lemn“ de la 
Bieaz, stațiunea Lactt Roșu, fabri
ca de țevi de la Roman, rafinăria 
nr. 1 din Ploești, Muzeul Doftana, 
uzinele de tractoare „Ernst Thăl- 
marm“ dmOrașul Stalin, stațiunile 
de- pe litoral, precum șt unități a- 
grițole socialiste. Cu prilejul aces
tor vizite oaspeții au luat cunoș
tință de realizările dobindite de 
poporul nostru în anii puterii 
populare, frumusețile și bogățiile 
patriei, viața nouă a tinerel ge
nerații și a tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră.

Sînt sigur că relațiile 
culturale dintre Grecia

și Rornînia se vor 
dezvolta continuu“
Declarațiile academicianului grec 

Spiros
Academicianul Spiro» Melas, 

președintele Academiei din Atena, 
care a fost oaspete al țării noastre, 
împreună cu soția, la invitația 
Academiei R.P. Rotraîne, a părăsit 
miercuri seara Capitala. înainte 
de plecare, cunoscutul om de cul
tură grec a acordat un interviu 
unui redactor a-1 Agenției Rornîue 
de Presă „Agerpres“.

Rcnuindu-se la impresiile din 
timpul vizitei sale în țara noastră, 
academicianul Spiro» Meia.s a 
spus printre altele : Este pentru a 
c-incea oară cînd vizitez frumoa
sa dv. țară. Am găsit nivelul de 
v.ață al poporului romîn mai ridi
cat decît înainte. Am sosit în țara 
dv. în zilele cînd erau anunțate 
noile măriri de salarii și, în aceiași 
timp, noile reduceri de prețuri la 
nuwferoase bunuri necesare tra
iului.

Dar mai mult decît această ri
dicare a nivcilului material, m-a 
izbit nivelul cultural și moral al 
tuturor straturilor populației. Am 
văzut muncitori și țarani vizi-tmd 
în masă muzee, inva-dlînd în masă 
sălile de teatru, am văzut tinere
tul în parcuri, în biblioteci, în 
aer liber și verdeață, citind și 
studiind. Am vizitat institutul de 
fizică atomică, am trayereat Mun
tenia și Moldova, peste 400 km., 
pentru a vizita, la Iași, fabrica de 
antibiotice, am vizitat la BIcaz 
marele baraj care se construiește 
pe Valea Bistriței și care va con
tribui la prosperitatea unor întinsa 
regiuni dm Rornînia. Toate acestea 
fac cinste civilizației țării-dv., că
reia îi urez un mare viitor, demn 
de eforturile poporului său.

Referindu-se îa impresiile sale 
în urma întîtnirllor avute cu oa
menii de cultură romîni, academi
cianul Spiro» Mefas și-a manifes
tat satisfacția față de grija deo
sebită pe carg statul romîn o 
acord.ă oamenilor de cultură în 
general Toate activitățile literare 
se găsesc, datorită acestui fapt, 
într-o frumoasă dezvoltare — a 
subliniat oaspetele grec. Sînt si
gur că lucrări-for literare și teatrale 
de astăzi, care sînt excelente, le 
vor urma altele și mai bune. Am 
o mare stimă pentru dezvoltarea 
teatrului dv. Am văzut la Teatrul 
Național „I. L. Caragiale“ un 
spectacol cu piesa „Revizorul“ de 
Gogol, c.arei m-a entuziasmat. Este 
o adevărată capodoperă a inter
pretării și regiei, cea mai frumoa-

Hoile hotărîri ale partidului

Imbold însuflețitor 
în întrecere

(Urmare din pag. l-a)

pășirea sarcinilor de producție. 
Personal, mă angajez să depășesc 
sarcinile de plan cu aproximativ 20 
la sută tunar. Trebuie să arăt că 
<fe curînd am realizat un dispozi
tiv pentru executarea celulelor de 
tamburi echilibrați. Aceasta este 
o inovație importantă dacă ținem 
seama că prin aplicarea ei prețui 
de cost ia piesele respective se re-

eu Unta M eta Iută
m paùia noastiă

rezultă șîfuraltzării maselor 
din faptul că în numai 7 ani, 
între 1950—1957, investițiile 
pentru dezvoltarea acțiunilor 
social-culturale ș-au ridicat la 

60 miliarde Iei, adică 3.500 Iei 
pe cap de locuitor. Este sem
nificativ faptul că, cheltuielile 
pentru cultură, reprezintă 6% 
din bugetul țarii noastre pe 
1959. în timp ce în S.U.A. de 
pildă, ele reprezintă doar 1% 
din buget.

Alături de întregul popor, ti
neretul nostru se bucură din 
plin de minunatele comori ale 
culturii, ale artei. Cele mai 
largi posibilități de învățătură, 
cele mai optime condiții pentru 
a trăi o bogată viață cuttural- 
artlstseă stau la dispoziție ti
nerei noastre generații.

Preocuparea permanentă a 
partidu-îtfi și guvernului pentru 
dezvoltarea culturii în țara 
noastră se oglindește și în aten
ția și grija părintească față de 
intelectuali, de oamenii de știin
ță și artă, de creația lor. Politica 
înțeleaptă a partidului a făcut 
ca imensa majoritate a intelec
tualității vechi, în tot ce avea 
ea rrrai valoros, să se alăture 
clasei muncitoare, să-și pună 
întreaga ei putere de muncă și 
de creați® în slujba intereselor 
milioanelor de oameni ai 
muncii. în același timp s-a dus 
o politică permanentă de ridi
care de noi intelectuali din rîn- 
dul clasei muncitoare și ai ță
rănimii muncitoare, devotați cu 
trup și suflet intereselor po
porului muncitor.

Formarea culturii noi, socia
liste, a noii intelectualități s-a 
făcut în lupta împotriva ideo
logiei burgheze, a rămășițelor 
și influențelor ei. Preluând și 
dezvoltînd tot ce era înaintat 
și progresist în cultura noastră 
din trecut, merpînd pe drumul 
indicat de partidul clasei mun-

citoare, oanreBii de știință și 
cultură din țara noasfră a* 
creat în acești 15 ani numeroa
se lucrări valoroase, care se 
bucură de o înaltă prețuire atît 
în țară cît și peste hotare. Is
toria țării noastre nu cunoaște 
nici o attș perioadă în care, 
într-un răstimp atît de scurt, 
să fi apărut asemenea lucrări de 
știință, atîtea volume va
loroase de. prpză și versuri, 
atitea lucrări dramatice, muzi
cale și de .artă plastică. Aceste 
succese se datoresc în primul 
rînd îndrumării oamenilor de 
știință, a artei și literaturii de 
către partid.

Un factor important care a 
contribuit la obținerea acestor 
succese este influența binefăcă
toare a culturii sovietice, bogata 
experiență a poporului sovietic 
în dezvoltarea culturii socialiste.

Apropierea celei de-a I5-a ani
versări a eliberării țării, a con
stituit un stimulent puternic 
pentru oamenii de știință și artă, 
dornici să întâmpine acest măreț 
eveniment prin noi și valoroase 
creații. In cinstea acestei aniver
sări au apărut numeroase lu
crări de literatură inspirate din 
realitatea noastră bogată și mul
tilaterală, din uriașa muncă 
creatoare a poporului nostru. Au 
fost create noi opere, lucrări 
simfonice șî vocal-simfonice, 
oratorii și cantate închinate pa
triei și partidului, precum și 
numeroase cîntece de masă. Ar
tiștii plastici au realizat cu mă
iestrie o serie de lucrări de pic
tură, sculptură, grafică, multe 
dintre ele inspirate din trecutul 
de luptă revoluționară a 
porului, din lupta 
pentru înfăptuirea 
armate de la 23 August, 
munca pentru construirea 
cialismului.

Manifestările culturale ce 
avea loc în București și în

po- 
partidului 
insurecției 

din 
so-

vor 
în-

Iejui prezentarea cîtorva dfn 
principalele realizări cu care 
oamenii de știință și cultură în- 
tîm.pină sărbătoarea eliberării.

Astfel, ta Bazarul cărții ce se 
va deschide în Capitală, ca și în 
în librăriile din provincie, vor 
fi prezentate noile creații lite
rare ale scriitorilor noștri, ca 
de exemplu romanele: „Pe 
muchie de etrțti“ de AL Bestiuc, 
volumul V din „Rădăcinile sînt 
amare“ de Z, Stanca, volumul II 
din „Bărăgan“ de V. Em. Găi
tan, „Șoseaua nordului* de Eug, 
Barba, noi volume de versuri, 
ș a.

In cadrul concertelor ce vor 
avea loc în Capitală și în pro
vincie, vor fi prezentate în pri
mă audiție o serie de lucrări 
muzicale noi,, ca de pildă: „O- 
ratoriul eliberării“, de Radu Pa- 
ladi, pe versuri de Eugen Jebe- 
leanu, opera „Răscoala“, de 
Gheorghe Dum-i traseu, lucrări 
vocal simfonice de Mihail Jora, 
Alfred Mendefsohn, Laurențiu 
Profeta, Sergiu Sarchizov etc.

Deschiderea expoziției de stat 
de artă plastică va da posibili
tate publicului să admire cîteva 
din noile creații ale artiști
lor Cornelia Baba, Alexandru 
Ciucurenctr, Ștefan Szoni, Ion 
Jalea, Ion Irrmescu, Boris Ca- 
ragea, Ion Vlad, Jules Pferahim, 
C. Mieluși și alții.

Pe scenele teatrelor vor fi 
prezentate în premieră lucrări 
dramatice originale, dintre care 
menționăm: „Surorile Boga“ 
de Horia Lovinescu; „Vlaicu și 
lectorii săi‘‘, d'e Lucia Deme- 
trius; „Ediție specială“, de Ma
riana Pîrvulescu ; „Din noapte 
în zori“, de M. Mohor etc. Artiști 
ai teatrelor muzicale și drama
tice vot prezenta programe ar
tistice- în întreprinderi.

Publicul sipectator va avea

Melas
să pe care am văzut-o. Un teatrM 
care reușește asemenea realizări 
se găsește fără îndoială la un 
niveil superior de dezvoltare.

Vorbind apoi, despre perspectiv 
vele dezvoltării relațiilor cultura 
le dintre» Grecia și Rornînia, aca
demicianul Spiro» Melas a »pus t 
Cred că problemele legate de re
gimul unei țări nu pot împiedica 
intelectualii, oamenii de știință și 
de artă și activitatea spirituală 
în general, să stabilească contacte 
reciproce. Regimurile politice sînt 
și trebuie să constituie o proble
mă internă a fiecărei! țări. Fiecare 
popor are dreptul să-și organizeze 
societatea în care trăiește după 
concepțiile și interesele sale. Dar 
aceasta nu-f poate împiedica să 
aibă relații-cu alte popoare, cu re
gimuri politice diferite, în intere-i 
sul pârii și în interesul general 
al umanității. Sînt de părere că 
schimburile culturale ușurează 
dezvoltarea unor bune relațji între 
popoare- Sînt sigur că relațiile 
culturale dintre Grecia și Rornînia 
se vor dezvolta continuu. Natural, 
mai sînt dificultăți, dar ele trebuie 
învinse. La Atena a fost prezen
tata recent piesa „O scrisoare pier-( 
dută“. M-am urcat pe scenă șl 
am vorbit despre opora lui Ca, 
ragiale. Am spus că această sa
tiră ascuțită a lui Caragiale la 
adresa vechilor moravuri, a bole, 
rilor, a politicianismului', a abu
zurilor, este de fapt uti prolog al 
revoluției actuale din Romînia, 
care a stîrpit tocmai aceste lu
cruri. Noi vom fi fericiți să tra, 
ducem cît mai multe lucrări dra
matice valoroase romînești și să 
le prezentăm în. Grecia. Același lu
cru se face de altfel și aci. Sînt 
convins că prin strădania noastră 
reciprocă vom înregistra noi suc
cese în acest domeniu.

Țin să exprim mulțum'rile mele 
pentru ospitalitatea cordială și fră
țească de care rn-am bucurat în 
toate cercurile pe care le-am frec
ventat în timpul vizitei mele, aici, 
în Romînia—a adăugat dl. Sp ro» 
Melas, Amabila invitație a Aca
demiei R.P. Romîne, pentru care 
exprim încă o dată mulțumirile 
mele călduroase, mi-a dai prile
jul de a complecta impresiile și 
informațiile mele, care îmi vor 
servi pentru alcătuirea unei cărți 
pe care intenționez s-o scriu 
asupra Romîniei moderne.

(Agerpres)

duce cu aproximativ o treime. Și 
de acum încolo voi merge alături 
de tovarășii mei contribuind ia 
descoperirea unor noi rezerve in
terne pentru îmbunătățirea proce- 
sarlui tehnologic. Acest lucru ne 
va da posibilitatea să ridicăm pro
ductivitatea muncii, să reducem 
prețul de cost și să contribuim și 
noi la economisirea pînă la sfîr- 
șitul anului a unui miliard tei eco
nomii“.

La fel ca tînărul sttungar Ion 
Plafon gîndesc. toți tinerii mun
citori, ingineri și tehnicieni de la 
uzinele „Unirea“ din Cluj. Ei sini 
botărîți ca în întrecerea socialis
tă în cinstea celei de a XV-a ani
versări a eliberării patriei noastre 
să obțină noi succese in realizarea 
de oît mai mari economii, cale 
sigură pentru ridicarea continuă a 
nivetakti de trai ai celor ce mun-, posibilitatea să vadă noile filme 

romînești : „Valurile Dunării“ ; 
„Pe drumurile Romîriieî-, precum 
și „Pagini de vitejie“, un film 
documentar desipre participarea 
armatei romine ja lupta împo
triva fascismului.

Ansamblurile de cîntece și 
dansuri vor prezenta de ase
menea programe noi în cinstea 
aniversării zilei de 23 August.

Un eveniment cultural deose
bit de important îl constituie 
finala celui de-al V-lea concurs 
pe țară al artiștilor amatori,, 
concurs la care au participat 
peste 700i000 artiști amatori, 
precum și expoziția de artă plas
tică a artiștilor amatori.

Decada culturii se va încheia 
printr-un mare spectacol popu
lar ce va avea loc pe stadionul 
Republich, cu participarea tu
turor ansamblurilor profesio
niste, a artiștilor amatori și a 
altor forțe artistice.

Decada culturii romînești va 
fi o puternică 
culturii noastre 
forțe- artistice 
care dispune 
Ea va arăta odată în plus aten
ția și prețuirea de care se bucu
ră 
ră 
va 
de 
gostea. 
față 1' 
față 
a-șf : 
crea 
opere 
un înalt nivel de măiestrie.

Decada culturii romînești va 
da șl mai multă strălucire mă
reței aniversări a eliberării țării, 
care a descătușat uriașa ener
gie și capacitate creatoare a 
poporului nostru și i-a deschis 
drumul spre un. viitor luminos, 
spre bunăstare și cultură, spre 
socialism. |

manifestare a 
noi, a marilor 

și culturale de 
poporul nostru.

cultura și oamenii de cultu- 
îrr țara noastră și totodată 
fi pentru aceștia un prilej 
a-și manifesta din nou dra- 

și devotamentul lor 
de partid și de guvern, 

de poporul muncitor, de 
spori eforturile pentru a 
noi lucrări valoroase, noi 

: de literatură și artă, Ia

Printre fruntașii Combinatului chi
mic rar. 1 din Făgăraș se numără 
și tînărul Ion Butoi de la secția 
nr. 10 — secție a tineretului, fată-l 
în fotografia noastră la locul său 

de muncă.

Conferința anuală 
a Consiliului international 

de muzică populară
Miercurl dimineafa a început la 

Sinaia lucrările celei de-a 12-a con
ferințe anuale a Constlmlui inter
național de muzică populară orga
nism al U.IV.E.S.C.O. La lucrările 
conferinței participă 130 de delegați 
din 30 de jări printre care și o 
numeroasă delegație de folcloriști 
romini.

La conferință asistă reprezen
tanți ai 9 societăți de radiodifu
ziune și ziariști din străinătate.

Lucrările conferinței au fost des
chise de praf. dr. Antoine E. Cher- 
buliez, vicepreședinte al Consiliu 
lui internațional de muzică popu
lară.

Tn numele Comisiei naționale a 
R. P. Romtne pentru U.N.E.S.C.O. 
și al Comitetului național pentru 
organizarea cetei de-a 12-a confe
rințe a Consiliului internațional de 
muzică populară, acad, lorgu Ior
dan a urat deplin succes lucrărilor 
conferinței exprimlndu-și în același

timp bucuria pentru prezența nu
meroasă a folcloriștilor la această 
manifestare internațională.

tn numele Ministerului Invăță- 
mimului și Culturii conferința a 
fost salutată de tov. C. Prisnea, 
adjunct al ministrului invălămin- 
tului și Culturii, care a spus prin
tre altele :

' „Sîntem convinși că această intîl- 
nire internațională va duce la o a- 
propiere mai sfrtnsă Intre folcloriș
tii din diferite țări și la o mai 
bună cunoaștere și prețuire a cul
turii diferitelor popoare, iar aceas
ta va sluji fără îndoială întăririi 
prieteniei dintre popoare, va sluji 
cauzei păcii, căreia poporul nos
tru îi este profund atașat".

S-a trecut apoi la lucrările efec
tive ale conferinței.

Președinte al primei zile de lu
cru a fost ales directorul institu
tului de folclor din București, conu 
pozitorul Sabin Drăgoi.
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La Viena

au triumfat

Balcanii trebuie să devină 
o zonă a păcii 

Interviul tovarășului Mehmet Shehu

1 în declarația Comitetului Inter
național de organizare a celui de 
al VH-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților pentru 
Pace și Prietenie se spune:

Dragi prieteni din toate țările 
lumii 1

Noi, cei 18.000 de tineri și tinere 
din 112 țări, trimiși ai milioanelor 
și milioanelor de tineri de pe glob, 
am adus la festivalul nostru încre
derea profundă în progres, liber
tate și pace intre popoare.

Făcînd parte din peste 1200 de 
organizații diferite, noi ne-am în- 
tilnit spre a ne cunoaște reciproc 
și a ne înțelege mai bine, pentru 
a face cunoscute realizările cul
turii naționale a țărilor noastre, 
pentru a ne întrece în concursuri 
artistice și competiții sportive.

Reprezentind tendințe politice, 
convingeri religioase și naționali
tăți diferite, întilnmdu-ne unii cu 
alții intr-o atmosferă de respect 
reciproc, comparind liber punctele 
noastre de veîdere, noi am dovedit 
superioritatea spiritului tratative
lor și înțelegerii reciproce asupra 
spiritului neîncrederii. Datorită în- 
tilnirilor noastre prietenești, con
vorbirilor și discuțiilor noastre, 
noi ne-am convins odată mai mult 
că putem înlătura neîncrederea și 
găsi o cale de înțelegere în rezol
varea importantelor probleme in
ternaționale ale timpului nostru, în 
interesul colaborării și păcii intre 
popoare.

Măreața sărbătoare a deschiderii 
a constituit mărturia profundei 
noastre unități și solidarități.

In decursul puternicei de
monstrații consacrate păcii, luind 
cu hotărîre poziție împotriva 
războiului atomic, pentru coexi
stență pașnică, noi ne-am adresat 
conferinței miniștrilor de externe 
la Geneva spre a găsi calea unui 
acord pentru soluționarea pașnică 
a tuturor problemelor nerezolvate.

La sărbătoarea de neuitat, con
sacrată prieteniei cu tineretul din 
colonii și din țările care au deve
nit de curînd independente, noi am 
confirmat voința noastră de liber
tate și egalitate a tuturor po
poarelor.

In cursul a 13 întilniri pe pro
fesii, 12 întilniri pe interese, 4 se- 
minarii de studii, 12 expuneri și 
întilniri studențești și aproape 400 
de întilniri între delegații, noi am 
luat cunoștință de succesele și di
ficultățile noastre, ne-am exprimat 
speranțele; noi am făcut schimb 
de cunoștințe și am hotărit să de
punem o și mai mare energie pen
tru cauza progresului omenirii și 
bunăstării tineretului.

Programul festivalului neobiș
nuit prin frumusețea și forța lui a 
oglindit viața tinerilor din diferite 
țări, tradițiile lor culturale, cu
ceririle tinerei generații in toate 
domeniile de activitate creatoare. 
Au avut loc aproximativ 280 de 
concerte și concursuri artistice în 
cursul cărora cei mai buni artiști 
tineri au obținut titlul de laureat 
al celui de al Vll-lea Festival, 
iar în peste 250 de competiții spor
tive prietenești, peste 1250 de ti
neri sportivi din 32 țări și-au mă
surat puterile la 11 discipline 
sportive.

întotdeauna și pretutindeni, din 
prima zi am întilnit in jurul nostru

Oîntîlnire prieteneasca
BAKU 12 (Agerpres). — TASS 

transmite: La Baku a avut loc un 
mare miting cu prilejul întimirii 
dintre tineretul din localitate și un 
&rup de tineri și tinere din Chile, 

ruguay, Columbia și Nicaragua, 
participanți la cel de-al 7-lea Fes 
tival Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Viena. Cei care 
au luat cuvîntul au vorbit despre 
necesitatea de a întări unitatea ti
neretului în lupta pentru pace și 
prietenie între popoare.

Tineretul din republica voastră, 
a spus reprezentantul delegației 
din Chile, Edmundo Camus Ma- 
rio, are condiții foarte bune de 
trai. Sîntem mîndri că avem prie
teni atît de buni și nimic nu poa
te să stea în calea prieteniei noa
stre.

Inimile noastre vă aparțin, dragi 
prieteni sovietici, a spus Eriberto 
Castro. muncitor textilist din Co
lumbia. 

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
ale noului ambasador al R.P. Romîne 

în R. P. D. Coreeană
PHENIAN , 12 (Agerpres). — 
Dumitru Olteanu, noul Ambasa

dor Extraordinar și Plenipotențiar 
al R. P. Romîne în R.P.D. Co
reeană și-a prezentat scrisorile de 
acreditare vicepreședintelui Prezi
diului Adunării Populare Supreme, 
Han Ser Ia.

La solemnitatea care a avut loc 
cu acest prilej au fost de față : 
Kan Rian IJk, secretarul Prezidiu
lui Adunării Populare Supreme, Li 
Don Ghen, prim locțiitor al minis
trului Afacerilor Externe, și func
ționari superiori din cadrul Mi
nisterului Afacerilor Externe.

Ambasadorul Dumitru Olteanu 
și vicepreședintele Prezidiului A- 
dunării Populare Supreme au 
rostit scurte cuvîntări.. In cuvîn
tul său, ambasadorul D. Olteanu 
a spus printre altele:

„In anii puterii populare între 
poporul romîn și poporul coreean 
s-au statornicit și dezvoltat puter
nice legături de prietenie frățească 
întemeiate pe năzuințele și țelurile 
comune: construirea socialismului 
și apărarea păcii. In cadrul marii 
familii a țărilor socialiste, R. P. 
Romînă și R.P.D. Coreeană dez
voltă cu succes relații care sînt o 
întruchipare vie a înaltului prin
cipiu al internaționalismului pro
letar, contribuie în mod pozitiv la 
opera de construcție socialistă din 
țările noastre și la continua întă
rire a unității puternicului lagăr

privirile calde și prietenești ale 
miilor și miilor de tineri locuitori 
ai Vienei. Idealurile noastre de 
prietenie și respect reciproc, căl
dura noastră omenească, tendința 
noastră spre viață, entuziasmul 
nostru, au biruit spiritul divizării. 
In cursul unor manifestații de o 
forță tot mal mare, la care au 
participat aproape un milion de 
austrieci, noi am văzut cum 
creșteau simpatia, solidaritatea și 
sentimentele de sinceră prietenie 
ale tineretului și poporului din 
Austria față de participanții la Fe
stival.

Imensul succes al celui de al 
Vll-lea Festival a fost rezultatul 
muncii noastre comune.

Uneltirile dușmanilor Festivalu
lui și aj colaborării au eșuat. Fe
stivalul la care au fost reprezen
tate cele mai diverse forțe și or
ganizații a fost deschis pentru toți, 
fără nici un fel de discriminare și 
pe bază de egalitate. Noi am pri
mit mesaje. în care se exprima 
simpatie și sprijin pentru Festival 
de la conducători de stat și oa
meni politici, reprezentanți de 
seamă ai culturii și de la multe 
mii de organizații diferite. Excep
țional de mare a fost participarea 
la Festival a tineretului din Asia, 
Africa și America Latină, care 
ne-a făcut cunoscute bogatele sale 
tradiții culturale și dorința sa de 
progres.

Delegații la Festival și-au asi
gurat ei înșiși condițiile materiale 
de participare ; a fost de asemenea 
creat un fond mondial pentru a 
ajuta tineretul din țările care se 
găsesc în condiții mai giele. A- 
ceastă muncă, strădaniile noastre 
comune pentru a învinge toate 
greutățile, colaborarea rodnică în
tre mii de organizații și milioane 
și milioane de tineri și tinere 
ne-au asigurat succesul. Succesul 
Festivalului reprezintă o mărturie 
a întăririi spiritului coexistenței și 
contactelor și că nici un fel de 
forțe nu sînt în stare să se împo
trivească victoriei acestui spirit 
care slujește păcii și colaborării in 
lumea întreagă.

Idealurile celui de al Vll-lea 
Festival se vor păstra veșnic în 
inimile noastre. Noi vom duce în 
toate colțurile globului pămîntesc 
amintirile celor zece zile petrecute 
la Viena, pentru ca milioanele de 
tineri și tinere d'n întreaga lume 
să traducă in viață și să răspîn- 
dească mărețele idei ale înțelegerii 
reciproce între oameni, ale colabo
rării între popoare, ale coexisten
ței și păcii.

Noi am adus Ia Viena, tineretu
lui și poporului din toată Austria 

Studenții chinezi se bucură din 
plin de condițiile minunate care 
le-au fost create de regimul 
democrat-popular, lată studenți 

din Pekin în vacanță.

So*socialist, în frunte eu Uniunea 
vietică.

Poporul romîn, a spus în încheiere 
ambasadorul D. Olteanu, și-a ma
nifestat deplina sa solidaritate cu 
lupta dreaptă și eroică a poporului 
frate coreean împotriva agresorilor 
imperialiști, sprijină întrutotul 
lupta pentru unificarea pașnică și 
democratică a Coreei“.

In cuvîntul său de răspuns. 
Han Ser Ia, vicepreședinte al Pre
zidiului Adunării Populare Supre
me, a subliniat creșterea presti
giului pe arena internațională și 
creșterea rolului R.P. Romîne în 
lupta pentru pace in Europa și în 
întreaga lume ca rezultat al mari
lor succese obținute de poporul ro
mîn în construirea socialismului.

„Eforturile neobosite depuse de 
guvernul R.P. Romine în numele 
păcii în Balcani și în Europa se 
bucură de un sprijin unanim din 
partea popoarelor iubitoare de 
pace din lumea întreagă.

Poporul coreean, a spus în con
tinuare Han Ser Ia, nu va uita 
niciodată ajutorul sincer primit 
din partea poporului roinîn. Rela
țiile de prietenie frățească care se 
dezvoltă și înfloresc între po
poarele țărilor noastre și succesele 
strălucite pe care le obțin oamenii 
muncii din ambele noastre țări, 
aduc un mare aport la cauza în
tăririi pe mai departe a lagărului 
socialist în frunte cu Uniunea So
vietică“. 

simțămintele de prietenie ale tine
retului și popoarelor noastre. Noi 
am cunoscut viața și cultura au
striacă, atitudinea prietenească și 
pașnică a tineretului și poporului 
austriac față de celelalte popoare.

Noi am venit la Viena pătrunși 
de respectul față de legile și neu
tralitatea Austriei, față de apor
tul autorităților, cărora le sîntem 
profund recunoscători pentru ospi
talitatea lor și pentru tot ceea ce 
au făcut pentru a ne ajuta să 
realizăm mai bine Festivalul. La 
Viena sute de mii de tineri și ti
nere ne-au arătat o caldă ospitali
tate. Ei nu i-au urmat pe cei ce 
ar fi vrut să permanentizeze divi
ziunea. Ei au venit alături de noi 
și ne-au urmat pentru a întări și 
mai mult legăturile de prietenie 
intre tineretul țărilor noastre. Ple- 
cind din Viena, noi ne exprimăm 
din toată inima recunoștința, 
transmițind salutul și urările de 
bine ale delegaților pentru toți 
locuitorii Vienei, pentru întregul 
tineret și popor al Austriei.

încheind ce| de al Vll-lea Fe
stival Mondial al Tineretului și 
Studenților pentru Pace și Priete
nie noi ne îndreptăm gîndurile 
către toți tinerii și tinerele din 
lume.

Lumea de azi cu divergențele 
sale, cu serioasele ei probleme 
nerezolvate, cu cursa înarmărilor 
atomice ne preocupă pe toți.

Dar voința de înțe'egere este 
mai puternică decit diviziunea ; 
pacea este mai puternică decit 
războiul.

Pacea și înțelegerea trăiesc și se 
dezvoltă datorită prieteniei. Cel de 
al Vll-lea Festival a slujit întă
ririi lor. Vom face să progreseze 
și să se dezvolte pretutindeni prie
tenia noastră. Vom confirma me
reu dorința noastră de viață, de 
prietenie și pace.

împreună cu toate popoarele, 
prin sforțări comune, îndreptate 
împotriva amenințării atomice, noi 
vom îmbogăți și mai departe te
zaurul c! -------- ----
plectindu-l 
seamă ce 
bunăstării 
lumii.

Dorim 
mai mari 
un viitor fericit popoarelor și țări
lor noastre! Pentru pace și prie
tenie 1

civilizației umane, com- 
1 cu noi realizări de 
servesc progresului și 

I tuturor popoarelor

tuturor prietenilor cele 
succese în viață, dorim

COMITETUL INTERNAȚIO
NAL AL CELUI DE AL VII- 
LEA FESTIVAL MONDIAL 
AL TINERETULUI ȘI STU
DENȚILOR PENTRU PACE 

’ ȘI PRIETENIE

Prezențe romînești peste hotare
Conferința de presă 

de la Moscova 
a cineaștilor romîni

MOSCOVA 12. — Coresponden
tul Agerpres transmite:

Un numeros grup de ziariști so
vietici și străini au participat la 
conferința de presă organizată la 
hotelul Moscova de Paul Cornea, 
directorul studioului de filme 
„București", șeful delegației ci
neaștilor romîni, care participă la 
Festivalul Internațional al filmului.

Informînd pe ziariști despre ci
nematografia romînească, tov. 
Paul Cornea a arătat că ea s-a 
născut de-abia după 23 August 
1944 și a crescut odată cu repu
blica și regimul democrat-popular. 
Din 1948 și pînă acum cinema
tografia noastră a produs 54 de 
filme, iar anul acesta se realizea
ză 10 filme artistice de lung me
traj. Vorbitorul a relatat apoi des
pre studioul de la Buftea care este 
înzestrat cu utilajul cel mai mo
dern.

Reprezentanții cinematografiei 
romîne au vorbit apoi despre di
feritele laturi ale producției noas
tre de filme. Virgil Pop, redactor 
șef al Studioului de filme artistice, 
a relatat despre filmele care s-au 
realizat sau se realizează anul 
acesta. Scriitorul și scenaristul 
Titus Popovici și I. Popescu-Gopo 
au expus ziariștilor planurile lor 
de creație.

Ziariștii s-au interesat apoi de 
diferite aspecte ale creației noas
tre cinematografice, de relațiile 
cineaștilor noștri cu cineaștii din 
alte țări etc.

La sfîrșitul conferinței de presă, 
tov. Paul Cn-nea a ’v"r:m.it mnl-
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Lucrările celei de a 5-a
Adunări a F.M.T.D

PRAGA 12 (Agerpres). — La 
ședința din seara zilei de 11 au
gust a celei de-a 5-a Adunări a 
F.M.T.D. primul a luat cuvîntul 
Pionidos, delegatul tineretului din 
Cipru. Cuvîntarea lui a fost pă
trunsă de dorința fierbinte a tine
rilor ciprioți de a se pune capăt 
asupririi imperialiste pe insulă șl 
de a dobîndi dreptul la autodetermi
nare și independență.

Cu un mare interes au urmărit 
cei prezenți cuvîntarea lui Tunka- 
ra, observator din partea Consiliu
lui tineretului african. El a sub
liniat că tineretul din Guineea se 
pronunță pentru prietenie și extin
derea colaborării tineretului, pen
tru pace șî progres, împotriva răz
boiului.

După aceea, în aplauzele entu
ziaste ale celor prezenți, s-a dat 
citire telegramei de salut a celei 
de-a V-a Adunări, adresate gu
vernului Republicii Cuba în care 
se exprimă solidaritatea cu lupta 
lui pentru menținerea independen
ței țării, împotriva uneltirilor în- 
tervenționiștilor imperialiști.

Arnoldo Pinera, membru în Co
mitetul executiv al Uniunii Tinere
tului Comunist din Argentina, a 
subliniat că lupta tineretului din 
Argentina pentru pace este strins 
legată de lupta pentru indepen
dență națională a țării, pentru 
dreptul la autodeterminare și pen
tru lichidarea bazelor militare și 
cursei înarmărilor.

A luat apoi cuvîntul conducăto
rul delegației tineretului polonez. 
După ce a subliniat importanța co
laborării tineretului în opera de 
întărire a păcii și a prieteniei po
poarelor, el a vorbit despre măsu
rile concrete luate de tineretul po
lonez în această direcție.

In numele Consiliului Mondial 
al Păcii Fernand Vigne, secre
tar al Consiliului Mondial al Pă
cii, a rostit un cuvînt de salut. 
Vorbitorul a subliniat necesitatea 
tratativelor pentru reglementarea 
problemelor litigioase. In legătură 
cu aceasta el a relevat îndeosebi 
importanța apropiatului schimb de 
vizite între ” ' ’
Eisenhower.

Delegații 
cu căldură 
francez Henry 
tantul tineretului 
Franța, care pe timpuri a fost con
damnat la închisoare de autorită
țile franceze pentru că a reluzat 

S. Hrușciov și D.N.

oaspeții au salutat 
cunoscutul patriot 

Martin, reprezen- 
comunist din

?i 
pe

țumrrile delegației romîne pentru 
ospitalitatea de care se bucură în 
tot timpul șederii sale la Moscova.

Cultura romînească 
în Bielorusia și Estonia
MINSK 12 (Agerpres).—TASS 

transmite: Ministerul Culturi) al 
R.S.S. Bieloruse a făcut cunoscut 
că în a doua jumătate a lunii 
august în republică vor începe 
Zilele culturii romînești. Ele sînt 
organizate în cinstea zilei de 23 
August, sărbătoarea națională a 
poporului romîn.

La Muzeul de artă din Minsk 
se va deschide o expoziție de artă 
plastică romînească. In întreprin
deri, instituții, colhozuri și sovho
zuri vor avea loc adunări ale oa
menilor muncii, festivaluri, confe
rințe, consacrate succeselor Reou- 
blicii Populare Romîne în con
struirea socialismului.

★
TALLIN 12 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Asociația pentru prietenie, și le

gături culturale cu țările străine 
din Estonia a anunțat că între 
23 August și 6 septembrie se va 
organiza în Estonia o decadă a 
culturii romînești. Deschiderea ei 
va avea loc în ziua sărbătorii na
ționale a poporului romîn — Ziua 
eliberării de sub jugul fascist.

Decada va ajuta pe locuitorii 
Estoniei să cunoască mai bine 
succesele Republicii Populare Ro
mîne, viața, traiul și cultura 
poporului ei. în prezent in cadrul 
căminelor culturale de la orașe și 
sate se organizează expoziții de 
cărți și fotografii, conferințe și 
convorbiri despre țara frățească. 
Colective de artiști amatori stu- 
d ază cîntece și dansuri romînești 

să participe la ..războiul murdar 
din Indocnina“.

Nukada, reprezentantul tineretu
lui democrat din Japonia, a vorbit 
despre pericolul militarizării și 
înarmării atomice a Japoniei.

Participanții la adunare l-au sa
lutat pe Taleb Șaib, reprezentantul 
poporului și tineretului algerian. 
El a vorbit despre eroica luptă 
armată a patrioților algerieni pen
tru independența națională și și-a 
exprimat încrederea în victoria 
cauzei drepte a algerienilor. In 
cadrul ședinței din 11 august ulti
mul a luat cuvîntul reprezentantul 
tineretului din Maroc.

★
PRAGA 12. — Corespondentul 

Agerpres transmite :
La 12 august în Palatul Congre

selor din parcul „Julius Fucik“ 
din Praga și-a continuat lucrările 
cea de-a 5-a Adunare a F.M.T.D.

Primul a luat cuvîntul R. Calci- 
nes, reprezentantul Cubei. După ce 
a relevat marele rol al tineretului 
cuban în revoluție și în construi
rea unei vieți noi, Calcines și-a 
exprimat indignarea în legătură cu 
încercările de amestec din afară în 
treburile interne ale Cubei, între
prinse de cercurile agresive ale 
S.U.A. Vorbitorul a exprimat mul
țumiri F.M.T.D. pentru sprijinul 
acordat luptei de eliberare națio
nală a poporului cuban.

M. Șarada, reprezentantul Fe
derației Tineretului Democrat din 
întreaga Indie, și-a consacrat cu
vîntarea mișcării de eliberare na
țională din țările coloniale și de
pendente.

Delegații au ascultat cu interes 
cuvîntarea reprezentantului tinere
tului din Germania Occidentală

Conferința studenților din Africa
LONDRA 12 (Agerpres). — 

TASS transmite: Conferința stu
denților din Africa care a avut 
loc la Tunis și-a încheiat lucrările.

Solii celor 20 de țări africane 
care au luat cuvîntul la conferință 
au condamnat cu asprime războiul 
din Algeria, colonialismul și 
discrim.narea rasială din Africa, 
intenția Franței de a efectua ex
periențe nucleare în Sahara.

Conferința a chemat popoarele 
Asiei și Africii să organizeze la 7 
septembrie o zi de protest împo
triva apropiatelor experiențe cu 
bomba nucleară pe care Franța 
intenționează să le efectueze în 
Sahara.

In rezoluția adoptată în pro
blema Algeriei, delegații la confe
rință au chemat toate guvernele să 
recunoască guvernul provizoriu al 
Republicii Algeriene. Conferința 
consideră, se arată în rezoluție, că 

Să se anuleze odioasa 
sentință de la Atena !

Declarația Asociației internaționale a juriștilor democrați
PARIS 12 (Agerpres). — Aso

ciația internațională a juriștilor 
democrați a dat publicității o de
clarație în care sînt demascate 
adevăratele țeluri alo organizato
rilor procesului înscenat Iul Ma- 
nolis Glezos și celorlalți democrați 
greci și este scos în evidență rolul 
opiniei publice mondiale care a 
oprit mîna călăilor.

Urmărirea judiciară sub un pre
text rușinos, care ar fi putut duce 
la pedeapsa cu moartea, nu și-a 
atins țelul, se spune în declarație. 
Grecia și lumea întreagă a înțeles 
clar că acuzația de spionaj a fost 
nefondată și că a avut scopul să 
intimideze opoziția și să contri-

pe care Ie vor prezenta specta
torilor.

La Tallin și orașul universitar 
Țartu vor avea loc festivaluri ale 
filmelor romînești. Amatorii de 
muzică vor putea . audia concerte 
de muzică romînească.

O seară a filmului 
romînesc la Haifa

TEL AVIV 12 (Agerpres). — 
De curînd la Haifa a avut loc sub 
auspiciile Ligii de prietenie Israel- 

filmului 
au fos* 
„Theo-

R.P. Romînă o seară a 
rominesc în cadrul căreia 
prezentate documentarele 
dor Aman“ și „Festivalul interna
țional George Enescu“.

Cu acest prilej, prof. Moșe Katz, 
președintele Ligii de prietenie 
Israel-R.P.R. a evocat personalita
tea celor doi artiști romînf.

-h SOFIA. La 12 august ac. a 
avut loc la Sofia schimbul instru
mentelor de ratificare a Convenției 
consulare între Republica Popu
lară Romlnă și Republica Populară 
Bulgaria, semnată la 23 aprilie 
1959, la București. Convenția intră 
In vigoa'e din ziua schimbului in
strumentelor de ratificare.

PEKIN. La 12 august un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al R P. Chi
neze a declarat că în ultimul timp 
situația din Laos s-a înrăutățit și 
trai mult șl că răspunderea pen
tru aceasta revine Departamentu
lui de Sta* al S.U.A. și guvernu
lui Sananikone.

4x DELH1 După cum relatează 
agenfia France Presse, la // au
gust un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al In
diei a reafirmat poziția guvernului 
indian In legătură cu situația din 
Laos. Purtătorul de cuvînt indian 
a subliniat din nou necesitatea în
trunirii Comisiei internaționale de 
supraveghere și contrai din Laos.

* BONN. După cum relatează 
ziarele occidentale, la Bonn a fost 
semnat zi ele acestea noul acord 
atlantic care fixează definitiv sta
tutul trupelor militare ale S.U.A.. 
Franței și Angliei, aflate pe teri, 
toriul Germaniei occidentale. Po
trivit noului statut, o serie de o- 
bligații asumate de cele trei țări 
membre ale N.A.T.O. în Germania 
occidentală, vor trece în competen. 
ța organelor guvernamentale fede- 
rale. Noul statut precizează toto
dată dreptul de a staționa pe te
ritoriul R F.G. și pentru trupe 
N.A.T.O. neprevăzute în vechiul 
statut.

Zx BRUXELLES. La Bruxelles 
s-a confirmat că la 31 iulie, Tur
cia a înaintai membrilor „pieței 
comune" o cerere prin care solici
tă intrarea în codrul acestei plete.

Cererea Turciei de a adera la

care a vorbit despre lupta tineri
lor și tinerelor din R.F. Germană 
împotriva politicii de remilitarizare 
și de înarmare atomică, promo
vată de guvernul de la Bonn. Vor
bitorul a subliniat necesitatea de 
de a se încheia un Tratat de pace 
cu Germania și s-a pronunțat pen
tru o apropiere și tratative între 
R.D. Germană și R.F. Germană. 
El a salutat politica guvernului 
R.D. Germane care are ca scop 
rezolvarea echitabilă a problemei 
germane în interesul păcii și secu
rității popoarelor.

O deosebită impresie a produs 
intervenția reprezentantului tinere
tului din R.P. Chineză Li Si-iuan. 
El a vorbit despre faptul că 
se conturează o îmbunătățire a si
tuației internaționale datorită efor
turilor neîncetate ale țărilor socia
liste, în frunte cu Uniunea Sovie
tică, datorită eforturilor tuturor 
forțelor iubitoare de pace din lu
mea întreagă. In continuare Li 
Si-iuan a arătat că principala 
primejdie care amenință lumea 
continuă să rămînă imperialismul, 
împotriva căruia luptă cu cea mai 
mare hotărîre F.M.T.D.

P. Pieralli, secretar al C.C. al 
Federației tineretului comunist d n 
Italia, s a ocupat de marele rol 
al F.M.T.D. în mișcarea luptători
lor pentru pace.

In încheierea ședinței a luat ctt- 
vîntul Z. Komoczin, prim-secretar 
al C.C. al Uniunii Tineretului Co
munist din Ungaria. Vorbitorul a 
dat asigurări delegaților la adu
nare că tineretul ungar va sprijini 
și pe viitor F.M.T.D. în toate ac
țiunile ei și va lupta activ pentru 
pace și un viitor fericit al tinere
tului din întreaga lume.
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numai prin tratative între Franța 
și Republica Algeriană se poate 
pune capăt războiului din Algeria.

In rezoluția adoptată în pro
blema Camerunului, participanții 
la conferință au cerut amnistierea 
totală și necondiționată a patrioți- 
lor din Camerun și organizarea 
unor alegeri generale sub supra
vegherea O.N.U. pînă la 1 ianua
rie 1960.

Reprezentanții tineretului din 
Africa au condamnat politica de 
discriminare rasială d n Uniunea 
Sudafricană și au chemat țările 
Africii să boicoteze toate mărfurile 
produse de rasiștii din această 
uniune.

Conferința a chemat de aseme
nea toate popoarele lumii să-și ex
prime solidaritatea cu lupta po
poarelor din Congo, Kenya, Tan- 
ganica și celelalte teritor.i depen
dente.

buie la lichidarea libertății cuvin- 
tului și a convingerilor.

Procesul, se spune în continuare 
în declarație, a arătat că în Gre
cia se aplică metodele represiuni
lor politice, care deschid calea 
spre acte samavolnice față de 
oricinet

Apărătorii drepturilor omului 
din Grecia și din lumea întreagă, 
constată autorii declarației, și-au 
un.t eforturile și au cerut ca să 
se recunoască meritele lui Mano- 
lis Glezos — eroul și simbolul 
luptei antifasciste. Puternica miș
care sprijinită de Asociația inter
națională a juriștilor democrați, 
i-a silit pe dușmanii democrației 
să dea înapoi. Deși în felul a- 
cesta a fost obținut un prim suc
ces important, se spune in decla
rație, au fost totuși aplicate mă
suri severe de pedeps.re, iar mă
surile extraordinare sînt încă în 
vigoare.

Declarația cuprinde apelul înflă
cărat adresat juriștilor de a con
tinua să depună eforturi menite 
să ducă la eliberarea celor con
damnați pe nedrept, la revizuirea 
proceeului lor și totodată la eli
berarea tuturor deținuților politici, 
la renunțarea de a transfera pro
cesele civile la tribunale militare.

In Grecia, se spune în încheie
rea declarației, libertățile demo
cratice trebuie restabilite în con
formitate cu Carta O.N.U. și cu 
Declarația drepturilor omului.

Democrația trebuie să înflo
rească în țara care a fost leagă
nul ei.

Declarația a fost semnată de 
Prițt, președintele Asociației inter
naționale a juriștilor democrați, și 
de Nordman, secretarul general al 
Asociației.

SOFIA 12 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat ziarelor 

bulgare „Rabotnlcesko Delo“ și 
„Zemedelsko Zname“, Mehmet 
Shehu, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Al
bania, a vorbit despre eforturile 
Republicii Populare Albania și 
despre acțiunile concrete întreprin
se pentru atingerea țelului nobil 
de transformare a Balcanilor în- 
tr-o zonă în care să nu fie stocate 
arme atomice și arme rachetă, în- 
tr-o zonă a păcii.

Guvernul R.P. Albania, a decla
rat Mehmet Shehu, consideră că 
în prezent principala și cea mai 
actuală sarcină a tuturor statelor 
din regiunea balcanică și a Marii 
Adriatice este de a și uni efortu
rile în vederea înlăturării primej
diei unui război atomic in această 
regiune.

Mehmet Shehu a arătat îl conti
nuare că guvernul R.P. Aibmia a 
salutat și a sprijinit necondiționat 
inițiativa guvernului Republicii 
Populare Romîne de a se convoca 
o conferință a șefilor de guverne

WASHINGTON 12 (Agerpres). 
TASS transmite:

Președintele Eisenhower care se 
află în momentul de țață la Get
tysburg (statul Pennsylvania) a 
organizat la 12 august o conferin
ță de presă în cursul căreia a răs
puns la întrebările corespondenți
lor referitoare la apropiata vizită 
în S.U.A. a lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S.

După cum transmit agențiile a- 
mericane de presă, președintele 
și-a exprimat speranța că convor
birile sale cu N. S. Hrușciov în 
cadrul schimbului de vizite vor îm
bunătăți atmosfera în relațiile din
tre Est și Vest.

După cum se arată în știrea 
transmisă de agenția U.P.I., pre
ședintele a declarat că „războiul 
rece“ început în anul 1945 a dus 
la un asemenea impas în relațiile 
internaționale încit, după părerea 
sa, fiecare om de stat este astăzi 
dator să depună toate eforturile cu 
putință pentru a depăși acest im
pas. Președintele a spus că toc
mai prin această prismă privește 
el apropiatul schimb de vizite cu 
N. S. Ilrușciov.

După cum anunță agenția 
U.P.I., președintele Eisenhower

Conferința de presă 
a președintelui Eisenhower

Stevenson despre schimbul de vizite
Hrușciov -

ROMA 12 (Agerpres). — Ziarul 
,.11 Messaggero“ anunță că Adlai 
Stevenson, liderul Partidului de
mocrat din S.U.A., care se află în 
Italia, a făcut ziariștilor o decla
rație în legătură cu apropiatul 
schimb de vizite d ntre N. S. 
Hrușciov și D. Eisenhower. Ste
venson a declarat că a fost tot
deauna adeptul lărgirii contacte
lor cu rușii, contacte care, a de
clarat el, „îi apropie pe oameni 
și pot duce pe calcă schimbului de 
păreri, fie ele chiar diferite și 
opuse, la o înțelegere între oa
meni, iar In cazuri cum este apro-

Conferința Organizației 
Statelor Americane

SANTIAGO DE CHILE 12 (A- 
gerpres).

Miercuri după-amiază a avut 
loc în capitala chiliană ședința de 
deschidere a conferinței miniștrilor 
Afacerilor Externe ai celor 20 de 
țări membre ale Organizației Sta
telor Americane din care fac parte 
20 de țări latino-americane și Sta
tele Unite.

Această reuniune are înscrisă 
pe ordinea de zi examinarea „în
cordării“ din regiunea Mării Ca
raïbe lor.

Nu este pentru nimeni un secret 
faptul că ea a fost inițiată de a- 
numite cercuri din S.U.A., care 
neliniștite de influența exercitată 
în această regiune de victoria re
voluției antiimperialiste și antidic
tatoriale din Cuba, au recurs la 
Organizația Statelor Americane 
pentru a înăbuși cuceririle revolu
ționare ale poporului cuban. Potri
vit intenției acestor cercuri, confe
rința de la Santiago ar trebui să 
devină un for de acuzare a’ Cubei 
și în același timp un instrument 
de amestec în treburile interne ale 
poporului cuban.

Primele telegrame de presă pri
vitoare la deschiderea conferinței 
vădesc posibilitatea unui eșec al 
acestor planuri. Sub presiunea pu
ternicului curent al opiniei publi
ce din America Latină, reprezen
tanții a numeroase țări au și a- 
nunțat că nu vor sprijini provo- 

„piata comună" survine la puțin 
timp după ce Grecia a cerut ad
miterea in această organizație e- 
conomică occidentală.

STALINGRAD La 12 august 
au sosit la Stallngrad atașatii mi
litari de pe Ungă ambasadele Bul
gariei, Cehoslovaciei, R. P. Chine
ze, R.P.D. Coreene. R. IJ. Germa
ne, Poloniei, Rominlei și Ungariei 
In U.R.S.S

Ei au vizitat locurile unde a avut 
loc bătălia Stalingradului, legenda
ra movi'ă a lui Mamai, Muzeul a- 
părăril Țarlțînulul — Stalingradu- 
iul ale cărui exponate vorbesc des
pre eroismul in masă de care au 
dat dovadă oamenii sovietici In 
luptele pentru apărarea patriei.

Generalul Kurkotfln. comandan
tul garnizoanei Stalingradului, a 
oferit un prinz In cinstea oaspe
ților.

Joi, atașafii militari vor vizita 
hidrocentrala de la Stalingrad. 

STAS 3452 52.

ale țărilor balcanice pentru reali* 
zarea unei înțelegeri eu privire la 
asigurarea păcii în această regiu
ne și încheierea unui tratat de în
țelegere și securitate colectivă a 
regiunii balcanice.

Răspunzînd la întrebarea care 
este punctul de vedere al guvernu
lui albanez în problema stabilirii 
legăturilor diplomatice între Alba
nia și Grecia, Mehmet Shehu a 
declarat că, de multă vreme, gu
vernul R.P, Albania își exprimă 
dorința ca între cele două țări să 
fie stabilite relații diplomatice și 
manifestă în permanență inițiativă 
în direcția normalizării relațiilor 
cu Grecia în scopul de a crea o 
atmosferă favorabilă între cele 
două țări. Din păcate, a spus în 
continuare Mehmet Shehu, din 
partea guvernului grec nu s-a 
manifestat bunăvoință și dorință 
de a normaliza relațiile diplomati
ce între cele două țări, de a da un 
răspuns pozitiv la diferitele pro
puneri făcute de guverrrd albanez 
în interesul celor două țări.

a respins punctul de vedere 
că hotărîrea cu privire la 
schimbul de vizite cu N. S. 
Hrușciov reprezintă o îndepărtare 
de la politica promovată de fostul 
secretar de stat al S.U.A., Dulles. 
Potrivit spuselor lui Eisenhower, 
el și cu Dulles au discutat pro
blema posibilității unei întilniri în
tre Eisenhower și N. S. Hrușciov.

După cum reiese din informația 
transmisă de agenția Associated 
Press, președintele Eisenhower a 
declarat că a dat instrucțiuni con
silierilor săi în legătură cu propu
nerea făcută lui N. S. Hrușciov 
de a vizita centre mii.tare ameri
cane pe teritoriul S.U.A. pentru ca 
N. S. Hrușciov să poată „să se 
convingă personal de puterea mi
litară a Statelor Unite“.

Associated Press arată în con
tinuare că președintele a reafirmat 
că nu a schimbat condițiile pe 
care le formulează pentru realiza
rea unei conferințe a șefilor de gu
verne. După cum transmite agenția 
U P.L, președintele a spus că, după 
părerea sa, pentru organizarea 
unei asemenea conferințe este ne
cesar să se realizeze un oarecare 
progres în soluționarea probleme
lor nerezolvate dintre Est și Vest.

Eisenhower
piața întîlnire dintre Eisenhower 
și Hrușciov, și la o înțelegere po- 
l.tică“.

Cel mai Important rezultat al 
unor astfel de contacte, a spus 
Stevenson „va fi nu rezolvarea 
unor probleme internaționale a- 
cute, ci slăbirea încordării în 
lume. Pentru rezolvarea probleme
lor litigioase va trebui să aibă 
loc alta întilniri, alte conferințe. 
Este, neîndoielnic însă că întilni- 
rea dintre Eisenhower și Hrușciov 
poate fi extrem de folositoare pen
tru rezultatul favorabil al viitoa
relor tratative“.

cările împotriva Cubei care vor fi 
lansate de purtătorii de cuvînt ai 
guvernelor din Republica Domini
cană, Nicaragua, Paraguay, pre
ferind să acționeze din culise. In 
cuvîntarea inaugurală președintele 
chilian. Alessandri, a condamnat 
regimurile dictatoriale existente 
încă în această emisferă și a ca
lificat amestecul în treburile altor 
țări drept „un complot împotriva 
libertății“. El a proclamat impor
tanța principiului neamestecului 
care, după părerea lui, trebuie să 
stea la baza lucrărilor conferin
ței.

în declarații făcute presei, nu
meroase delegații s-au situat pe 
aceleași poziții. Printre acestea se 
numără reprezentanții statelor 
Uruguay, Columbia, Brazilia, Pa
nama etc.

Situația din Laos 
primejduiește pacea

HANOI 12 (Agerpres).
Agenția Vietnameză de Informații 
anunță că la 8 august primul mi
nistru al R.D. Vietnam, Fam Van 
Dong, a adresat președintelui In
doneziei, Sukarno, primul minis
tru al Cambodgiei, prințul Sianuk 
și primului ministru al Birmaniei, 
general Ne Win, mesaje în legă
tură cu actuala situație tncordată 
din Laos care, se subliniază în 
mesaje, este rezultatul direct al 
intervenției în treburile interne ale 
Laosului a americanilor care do
resc să transforme această țară 
într-o bază militară a lor și să o 
atragă în blocul S.E.A.T.O.

Arâtînd în continuare ca guver« 
nul Sananikone a pășit pe calea 
violării fățișe a acordurilor de la 
Geneva cu privire la Laos și a 
principiilor conferinței de la Ban- 
dung, Fam Van Dong își exprimă 
speranța că președintele Indone
ziei, primii miniștri ai Birmaniei și 
Cambodgiei și guvernele acestor 
țărj vor face uz de întreaga lor in
fluență pentru a slăbi încordarea 
în Laos în primul rînd prin re
luarea activității Comisiei interna
ționale pentru l.aos. în felul aces4 
ta se va putea asigura îndeplini
rea strictă a acordurilor de la Ge
neva, precum și o pace trainică 
în Indochina și în întreaga re
giune a Asiei de Sud-Est.


