
Construcțiile 
culturale— 

obiectiv 
al muncii 
patriotice 

a tineretului
Căminul în care-ți vor 

petrece timpul liber
In vederea asigurării unor 

condiții optime pentru desfășu
rarea activității cultural-ar- 
tistiefi, în satul Stroești din 
raionul Horezu se construiește 
tn prezent un frumos cămin cul
tural. Utemiștii au fost primii 
care s-au angajat să muncească 
voluntar, la construirea noului 
edificiu cultural. La 
organizației P-M.R., ' 
brigada utemistă de 
triotică, împreună 
muncitori vîrstnici, 
la tăierea lemnelor 
construcției, la transportarea și 
manipularea acestora la gatere, 
la cărarea și stivuirea celor 
peste 5.000 bucăți de cărămizi 
etc.

Utemiștii Constantin Jltescu, 
'Mihai Căfălinoiu, Gheorghe 
Dumănoiu și alți tineiri au fost 
exemplu în muncă. Pînă în pre
zent brigada utemistă de muncă 
patriotică a făcut 1.300 ore mun
că voluntară la constuirea aces
tui lăcaș de cultură, în care ti
nerii își vor petrece timpul 
liber.

NICOLAE MIRON 
țăran muncitor

noului 
chemarea 

tinerii din 
muncă pa- 
cu țăranii 
au muncit 

necesare

Școala este pe sfîrșite
' Satul Valea-Brazilor din ra
ionul Curtea de Argeș era cu
noscut în trecut ca unul din 
cele mai înapoiate sate din ra
ion. In anii regimului democrat- 
popular însă, aspectul acestui 
sat s-a schimbat cu desăvîrșire. 
In ultimii ani numai la unul 
din capetele satului s-au con
struit 18 case de locuit frumoa
se și încăpătoare. O problemă 
care frămînta însă de mult timp 
țăranii muncitori de aici a fost 
construirea unui local de școală.

Organele de partid și de 
stat au hotărît într-o ședință 
lărgită cu țăranii muncitori con
struirea unui local de școală. A 
doua zi după ședință, la locul 
fixat pentru construcție era mare 
animație. Alături de masa lo
cuitorilor din comună, la che
marea organizației de partid ve
niseră aici o mulțime de tineri. 
Lucrau de zor la nivelarea te
renului, la cărarea pămtnfului 
și a materialelor de construcții. 
Alături de comuniști, utemiștii 
Gh. Vlad, Aurelian Mateescu, 
Gh. Petrescu și alții au fost în 
fruntea acestor acțiuni. Nici ti
nerele fete nu se lăsau mai pre
jos.

De atunci 
luni, i 
ridicat 
prezent 
șite.

au trecut cîteva 
Clădirea noii școli s-a 
mare și frumoasă. In 

: construcția este pe sfir-

VASILE ISPAȘOIU 
corespondent voluntar

Economii 
construcția școliila

i

Țăranii muncitori din satul 
Corocăeștl, raionul Suceava 
e-au angajat întro adunare 
populară , ca la construcția 
școlii care a fost începută în 
sat să realizeze economii de 
materiale și manoperă în valoa
re de 10.000 lei. Brigada ute- 
mistă de muncă patriotică 
din sat, s-a situat în fruntea 
acțiunilor fiind un exemplu 
demn de urmat pentru ceilalți 
tineri. Alături de țăranii munci
tori din comună, tinerii, organi
zați pe echipa se întreceau tn 
acțiunea de încărcare șl tran
sport voluntar a materialelor 
necesare construcției. Un aport 
deosebit l-au adus tinerii la 
turnarea fundației și la celelalte 
lucrări necesare pentru ridica
rea noului lăcaș de cultură.

CIUBOTARU CONSTANTIN 
țăran muncitor

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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CONTINUA
In cinstea zilei de 23 August 

colectivul fabricii de ciment 
„București" a obținut succese 
mari. La cuptoare au fost date 
zilnic peste 3 tone do clinker 
peste plan. La mori la fel. După 

Au-
a~

so- 
dc- 
în 

lor 
lei.

marea sărbătoare de la 23 .. . V *gust, oamenii continua cu 
ceeași însuflețire întrecerea 
cialistă pentru realizarea și 
pășirea sarcinilor de plan 
scopul sporirii contribuției 
la obținerea miliardului de 
La secția de făină Ion Tudose 
a dat în prima zi după 23 Au
gust primele tone de semifabri
cate peste plan. La celălalt ca
păt al fluxului tehnologic tînărul 
morar Asan Asan a măcinat în 

cu 6 
• țării 
i mult

schimbul său mai mult < 
tone. Ei știu că șantierele 
așteaptă mereu ciment, mai 
ciment!

In întrecerea socialistă 
continuă cu un ritm susținut, ti
nerii alături de vîrstnici se gin- 
dese cum să sporească continuu 
productivitatea muncii — acea
sta fiind o cale de bază a colec
tivului pentru creșterea acumu
lărilor socialiste. Zilele acestea 
la fabrici a fost instalată o 
moară cu impact, folosită pînă 
acum în industria chimici. Moa
ra aceasta, cu un sistem de lu
cru deosebit de cel al morilor 
utilizate pînă acum, lucrează cu 
o viteză sporită și deci cu o 
ductivitate mai mare.

—• Bună mașină —și-ău 
toți cînd au văzut-o. j

Dar mașina, din pricina

care

pro-

spus

vite-

I

zei cu care lucrează a început 
si se înfunde cu pămintul din 
calcar.

A început o bătălie a meca- 
nic'-lor pentru înlăturarea ace
stei deficiențe, o bătălie pentru 
adoptarea prețioasei mașini la 
măcinarea calcarului.

— Trebuie să facem să mear
gă normal arens'ă moară! Știți 
ce ne. învață partidul — si în- 
suflețindu-și tovarășii, tînărul 
maistru mecanic Nițu Adrian « 
citat din memorie următorul pa
ragraf din expunerea tovarășului 
Gheorghe Gheorehiu-Dej la Ple
nara C.C. al P.M.R. din 13—14 
iulie a.c.t „...principala rezervă 
pentru creșterea necontenită a 
productivității muncii este intro
ducerea în producție a celor mai 
noi cuceriri ale tehnicii“.

Și Nițu a demontat moara, s-a 
sfătuit cu alt tînăr, mecanicul șef 
Cristea Marin, i-a cerut părerea 
și inginerului Ștefan Oprea. (Cu 
acesta din urmă, Nițu tocmai a 
realizat de curînd o inovație : 
mecanizarea alimentării cu. argi
lă). Spiritul său creator, pasiu
nea către nou, îi impulsionează 
întreaga activitate. Și iar des
face și montează moara, schimbă 
turațiile, alege calcarul. Uneori 
Nițu nu se mai desparte de moa
ră socotind cu bucurie câte tone 
ponte da £n plus pe schimb.

Cînd l-am găsit, tînărul mai
stru plin de praf și ulei, toc
mai se frămînta împreună cu to
varășii săi pentru rezolvarea a- 
cestei probleme.

— Ei, o să meargă moara ?
— Ne străduim cu toții s-o 

punem la punct. Trebuie să reu
șim. întrecerea pentru cît mai 
multe economii, pentru miliard, 
continuă!

Aceste 
continuă", 
în faptele
nuite de • muncă, toți muncitorii 
întreprinderii. întrecerea pentru 
creșterea productivității muncii, 
pentru reducerea prețului de 
cost, pentru cît mai multe eco
nomii continuă!

cuvinte t „întrecerea 
le spun ca și Nițu, 
lor zilnice și obiș-

V. CONSTANTINESCÜ

Ajut

La clubul „Nicolae Bălcescu" «1 întreprinderii miniere de fier 
» Ghelar.

aeroiport înaintea plecării delegației militare a Uniunii
SovieticeTovarășului 

NIKITA SERGHEEVICI HRUȘCIOV,
Prim-secretar al Comitetului Central

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Președintele Consiliutui de Miniștri al Uniunii 

Republicilor Sovietice Socialiste

Tovarășului
KLIMENT EFREMOVICI VOROȘILOV,

Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.

Dragi tovarăși,

Intr-o clipă de răgaz, comu 
nistul Petre Duca din sectorul 
T.M.-3 a! uzinelor „Ernst 
Thälmann“ din Orașul Stalin, 
în mijlocul celor mai tineri 
lucrători ai sectorului.

Expoziția „10 ani de la 
fabricarea primului 

aparat de radio 
în R. P. RomînV

Miercuri după-amiază s-a 
chis, la Casa de cultură a sindica
telor din Capitală, expoziția ,.10 
ani de la fabricarea primului apa
rat de radio în R. P. Romînă“.

Expoziția înfățișează dezvoltarea 
tinerei noastre industrii producă
toare de aparate de radio, in anii 
puterii populare.

Datorită grijii pe care partidul 
și guvernul o acordă dezvoltării in
dustriei electrotehnice, fabrica „Ra
dio Popular“ din Capitală și-a 
lărgit an de an producția. Față 
de anul 1949, cînd s-a realizat 
primul aparat de radio, anul acesta 
se produc de 8 ori mai multe apa
rate, iar producția globală a fa
bricii a sporit de 13 ori. In ca
drul fabricii au fost organizate 
ateliere noi, s-a introdus sistemul 
de lucru în bandă rulantă și s-a 
format a secție de matrițerie pen
tru confecționarea pieselor nece
sare aparatelor de radio.

In cadrul expoziției ânt prezen
tate toate tipurile de aparate de 
radio și difuzoare realizate în 
timpul care a trecut de la produ
cerea primului aparat de radio ro- 
mînesc, precum și modele de apa
rate care se vor introduce în fa
bricația de serie în anii viitori, 
printre care aparate cu tranzistori.

(Agerpres)
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Din viața

In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne și al între
gului nostru popor, vă mulțumim din inimă pentru caldele felici
tări și urări adresate cu prilejul celei de-a XV-a aniversări a elibe
rării Romîniei de sub jugul fascist.

Aniversînd acest eveniment care a deschis o epocă nouă în isto
ria patriei noastre, poporul romiîn și-a exprimat din nou recunoș
tința fierbinte pentru marea Uniune Sovietică, pentru gloriosul 
Partid Comunist al Uniunii Sovietice, pentru poporul sovietic care 
l-a ajutat să se elibereze de sub jugul fascist, să-și ia soarta In 
propriile mîini și-i acordă un sprijin frățesc, internaționalist, în 
opera de construire a socialismului.

Pășind în cel de-al 16-lea an al existenței sale libere, poporul 
romîn este hotărît să întărească necontenit prietenia și colaborarea 
frățească cu poporul sovietic, să-și aducă și mai departe contribuția 
la întărirea unității indestructibile a lagărului socialist, să-și con
sacre toate eforturile luptei pentru pace și socialism.

Urăm poporului sovietic noi victorii în opera grandioasă 
construire 4 comunismului.construire “a

de

GHEORGHE GHEORGHIU DEJ

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn

Delegația militară 
a Uniunii Sovietice 
a părăsit Capitala

Miercuri la ațniază a părăsit Ca
pitala delegația militară a Uniu
nii Sovietice condusă de mareșa
lul Uniunii Sovietice Ivan Stepa, 
novici Konev care, la invitația mi
nistrului Forțelor Armate ale 
R.P. Romîne, general de armată 
Leontin Sălăjan, a participat la 
sărbătorirea celei de-a 15-a ani
versări a eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist.

Oaspeții au fost conduși de to
varășii : general de armară Emil 
Bodnăraș, vicepreședinta al Con- 

•siliului de Miniștri, general-colo
nel Alexandru Drăghici, ministrul 
Afacerilor Interne, general de ar
mată Leontin Sălăjan, ministrul 
Forțelor Armate, general-colonel 
I. Tutoveanu șl general-locotenent 
Ai. Burcă, adjuncți ai ministrului 
Forțelor Armate, Al. Lăzăreanu, 
adjunct al ministrului Afacerilor 
Externe, general de armată Iacob 
Teclu, șeful Academiei Militare

Generale, general-locotenent Mar. 
cu Stan, comandantul Regiunii a 
Il-a Militare, precum și numeroși 
generali și ofițeri ai Forțelor 
noastre Armate.

Erau prezenți A. A. Epișev, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, general-maior I. P. 
Juravliov, atașatul militar, naval 
și al aerului al Uniunii Sovietice 
și alți atașați militari ai unor mi. 
siuni diplomatice acreditați la 
București.

Pe aeroport era aliniată o gar
dă de onoare cu drapel. Fanfara 
a Intonat imnurile de stat ale 
Uniunii Sovietice și R.P. Romîne.

Mareșalul I. S. Konev, însoțit 
de generalul de armată Leontin 

' Sălăjan a trecut în revistă garda 
de onoare.

Membrii delegației militare a 
și-au luat apoi 
cei veniți să.i

Uniunii Sovietice 
rămas bun de la 
conducă.

(Agerpres)

La ordinea zilei
însilozarea furajelor

In raionul Urziceni tineretul participă 
cu entuziasm la această importantă 

acțiune de sezon

ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine

CHIVU STOICA

Echipa de jocuri populare a Combinatului siderurgic Hunedoara.

însilozarea nutrețurilor, repre
zintă o lucrare la ordinea zilei 
în perioada actuală pentru tine
rii săteni.

Mobilizați de către organiza
țiile U.T.M., sub conducerea or
ganizațiilor de partid, peste 2800 
de utemiștf și neutemiști din satele 
și comunele raionului Urziceni, în
cadrați în 86 de brigăzi utemiste 
de muncă patriotică și-au a.

sumat răspunderea să însilo- 
zeze în vara șl toamna anului 
acesta mai mult de 50 la sută din 
cantitatea de nutrețuri, care tre
buie însilozate în raion, adică 
17-440 de. tone. Acestea vor aduce 
o economie de 1.220.800 lei.

Din primele zile acțiunea a por. 
nit cu multă însuflețire. La gos
podăriile colective „Dezrobirea 
muncii“ din comuna Alexeni, . 23 
August“ din comuna Clocorași și 
„Ion Fonaghi“ din satul Broșteni, 
acțiunea aceasta . a cuprins un 
mare număr de tineri.

In rîndurile de mai jos amin
tim cîteva din acțiunile între, 
prinse de tinerii din satele și co
munele raionului Urziceni, în 
scopul îndeplinirii angajamentelor! 
luate.

Cu mult timp înainte de de- 
clanșarea campaniei de însilozări 
organizațiile U.T.M. din raion au 
început construcțiile de silozuri 
și acțiunea de refacere a gropi
lor de siloz existente. In raion 
tinerii au început săpatul a 8 si
lozuri mari și amenajarea a 180 
de gropi-siloz. Brigăzile utemiste 
de muncă patriotică au trecut la 
răzuirea gropilor-siloz, la netezi
rea pereților, la scoaterea pă- 
mîntului căzut și a resturilor, 
precum și la lipitul în interior 
al gropilor-siloz cu lut galben și 
spoitul lor cu lapte de var. Or
ganizațiile U.T.M. au mobilizat 
tinerii la lucrările de recoltare, 
mărunțire, presare, umplerea si
lozurilor și acoperirea lor. In une
le gospodării colective, organiza
țiile U.T.M. cu sprijinul organi
zațiilor de partid și al conduce
rii acestor unități, au inițiat de
monstrații practice pentru a de
termina momentul prielnic de în- 
silozare a fiecărei culturi de siloz 
și pentru a reîmprospăta cunoș.

GH. PETRE

(Continuare tn pag. 3-a)

Comparații și concluzii...

universitara

or tovărășesc
Inițiativa preluării 

conducerii unor bri* 
găzi cu rezultate mai 
slabe în producție de 
către șefii unor bri
găzi fruntașe se ex
tinde tot mai mult în 
minele Văii Jiului. 
Recent, minerii frun
tași Rudolf Karac- 
sonyt Pavel Bdyte,

lancu Octavian și Gh, 
Drob de la exploata
rea carboniferă V ul- 
can au preluat con* 
ducerea unor brigăzi 
care erau rămase in 
urmă.

Comunistul Aurel 
Cristea de la mina 
Aninoasa, primul mi*

ner din acest bazin 
carbonifer care și-a 
însușit această iniția
tivă, a reușit ca îm
preună cu ortacii din 
noua brigadă să ex
tragă în numai două 
zile 25 tone de căr
bune peste plan.

(Agerpres)

Raionul Pitești se află în frun
tea raioanelor din regiune, în 
munca de mobilizare a tineretu
lui în activitatea sportivă. Acest 
lucru iese în evidență și din sim
pla privire a graficului care 
ilustrează participarea tinerilor, 
la competițiile sportive de masă. 
Atît la Spartachiada de iarnă cit 
și la cea de vară acest raion a 
ocupat din acest punct de vedere 
locuri de frunte. în comunele 
din raion 38 de asociații sportive 
sătești desfășoară a activitate 
sportivă susținută. La Spartachia
da de vară a tineretului, organi
zațiile de bază U.T.M. au acor
dat atenție și disciplinelor spor
tive mai puțin cunoscute. Din 
cei peste zece mii de participanți 
la întrecerile Spartachiadei de 
vară, peste 2.000 tineri au luat 
parte la atletism, la volei 1.650, 
la trîntă 1.539 iar la ciclism a- 
proape 800. Peste 1.500 de fete 
din mediul sătesc s-au aliniat la 
startul. întrecerilor Spartachiadei. 
De mult interes se bucură în 
rindul tineretului jocul de oină. 
Comuna Titești a devenit cunos
cută în întreaga regiune datorită 
activității sportive desfășurată la 
această disciplină.

In unele comune ca Valea

Ursului, Merișani' etc., duminici
le sportive au devenit o tradiție 
în viața satului, sute de țărani 
muncitori fiind prezenți la ma
nifestările sportive organizate 
pentru tineret. O altă disciplină 
la care se desfășoară o activita
te vie în acest raion este trînta. 
De la Spartachiada de iarnă și 
pînă în prezent, numărul celor

a Spartachiadei de txira, raionul 
Vedea n-a avut nici o formație 
de handbal și oină, iar partici
pările la celelalte discipline au 
fost foarte reduse. Doar 18 ti
neri au participat la faza raio
nală de trîntă, 23 la atletism, 19 
la ciclism etc. Slaba preocupare 
a comitetului raional U.T.M, și 
a consiliului U.C.F.S. față de

Despre viata sportivă a tineretului sătesc
în două raioane vecine

care practică trînta, a crescut 
cu peste 1.000, lucru ce a fost 
posibil printr-o largă muncă de 
popularizare a acestui sport în 
rindul tinerilor țărani munci
tori. Cele peste 70 de terenuri 
sportive amenajate de către ti
neret și cei aproape 10.000 de 
membri U.C.F.S. demonstrează 
de altfel cît se poate de elocvent 
popularitatea de care se bucură 
sportul în raionul Pitești,

tn vecinătatea raionului Pi
tești se află raionul Vedea. Aici 
activitatea sportivă este rămasă 
mult în urmă. In etapa raională

activitatea sportivă de masă a 
reieșit și cu prilejul Spartachia 
dei de iarnă a tineretului, cînd 
in. ciuda unor posibilități supe
rioare altor raioane. Vedea a mo
bilizat un număr redus de tineri.

Slaba activitate sportivă din ra
ionul Vedea își găsește explica
ția în lipsa de interes a comite
tului raional U.T.M. față i 
ța sportivă a tineretului, 
semnificativ în acest sens 
că de luni de zile, in 
raion n-a fost organizată 
duminică sportivă, nici o corn-.

de via- 
Este 

; faptul 
acest 

nici o

petiție cu caracter local care să 
facă cunoscute disciplinele spor
tive in rindul țăranilor munci
tori. Deși comitetul raional 
U.T.M., cunoaște faptul că în 
raion nu există nici măcar o 
formație dg oină, el n-a făcut 
nimic pentru popularizarea aces
tui sport în rinduț tineretului. 
Trînta este de asemenea foarte 

'.puțin răspîndită. Vinovate de 
slaba activitate sportivă din ra- 
ionul Vedea se fac și unele cadre 
didactice care desconsideră spor
tul tratîndu-l ca pe o problemă 
de importanță secundară, sau 
pur și simplu îl neglijează to
tal. Asemenea exemple oferă ca
drele didactice din comunele 
Poiana Lacului, Vedea etc. Sec
ția de invățămint a Sfatului 
popular raional, nu s-a preocu
pat să asigure școlile din cadrul 
raionului cu cadre didactice ca
lificate pentru catedra de educa
ție fizică. Din 40 de profesori de 
specialitate, cîți au fost reparti
zați în raionul Vedea anul tre
cut, mai activează în prezent

E. PITULESCU

(Continuare în pag, 3-a)



Cum se pregătesc 
candidata la studenție

Practica: 

electrificarea 

unui sat
Cursurile de pregătire, or ga ni- 

gate în vederea examenelor de 
admitere in învățământul supe
rior se apropie de sfîrșit.

Ele au avut menirea de a în
cheia pregătirea profesională a 
candidaților și a apropia, în ace
lași timp, pe candidați mai mult 
de profilul institutului. Prezența 
la conducerea cursurilor a unor 
profesori și conferențiari univer
sitari, munca depusă de asistenți 
a dat evidente rezultate. Cele cî- 
teva cursuri, de pregătire din 
București pe care le-am vizitat 
— la Universitate, la Institutul 
de căi ferate, la Institutul de 
construcții îndreptățesc această 
concluzie.

în general la cursurile de pre
gătire sînt înscriși foarte mulți 
tineri veniți din producție, care 
au întrerupt de âțiva ani stu
diile. Acestora, cursurile de pre
gătire le-au dat posibilitatea să 
revadă cu temeinicie noțiunile de 
bază ale materiilor de examene. 
Organizate diferențiat — după 
pregătirea candidaților—cursurile 
au reușit să recapituleze o parte 
a materiei școlii medii într-un 
mod activ și folositor. La Institu
tul de construcții, de exemplu, 
ora de geometrie, condusă de 
conf. univ. Coșniță, combină bine 
repetarea unor noțiuni teoretice 
cu aplicarea lor practică.

La cursuri se merge în general 
pe principiul ca fiecare partici
pant să fie activizat cît mai mult 
în cadrul seminarului. Aceasta 
ținînd cont de faptul că cundi- 
dații sînt prinși și cu treburi în 
producție obișnuindu-i totodată 
cu sistemul de verificare a cunoș
tințelor după metode universi
tare.

în activitatea de pregătire a 
candidaților s-au născut și iniția
tive. La Facultatea de filologie 
s-au organizat grupe comune cu 
absolvenți din anul acesta 
ai. școlilormedii și acei ve
niți din producție. Absol
venții școlilor medii „la zi" 
i-au ajutat pe cei din producție 
în însușirea materiei, le~au îm
părtășit mețodele lor de studiu, 
în același timp tinerii veniți din 
producție le-au împărtășit aces
tora din experiența lor practică, 
fiind totodată o pildă de serio
zitate și perseverență în muncă.

Sistemul organizării activității 
pe grupe i-a apropiat pe cursanți 
de .viața universitară și a ușurat 
și organizarea unei vieți obștești. 
Aceasta s-a observat mai ales la 
cursurile de pregătire de la Insti
tutul de căi ferate unde comite-
tul U.T.M. și asociația studen
țească din institut le-au acordat 
uri sprijin permanent, creînd o 
viață de colectiv, stimulind aju
torul reciproc și în același timp

opinia împotriva delăsătorilor și 
a acelora care se lăsau copleșiți 
de greutăți.

La Facultatea de filozofie s-a 
întocmit o comisie în colaborare 
cu întreprinderile ai căror candi
dați se prezintă la examenele de 
admitere. O asemenea legătură a 
facultăților cu întreprinderile a 
dus la întărirea controlului asu
pra pregătirii candidaților, la eli
minarea absențelor și întârzieri
lor, a supraîncărcării acestora cu 
sarcini.

Din păcate insă In cadrul unor 
cursuri de pregătire din Capitală 
legătura institutelor cu întreprin
derile a fost slabă, fapt care a 
dăunat muncii cursanților. Aceas
tă deficiență s-a răsfrînt asupra 
frecvenței îndeosebi. Prezența re
gulată la cursuri are o mare în
semnătate pentru candidați mai 
ales pentru cei veniți din pro
ducție.

La Facultatea de construcții 
de pildă unde nu există o con
lucrare intre facultăți și între
prinderi, prezența nu trece de 
50—60 la sută.

Unele întreprinderi supraîncar
că cu sarcini pe candidații ve
niți din producție ceea ce ii îm
piedică pe aceșt'a să frecventeze 
regulat cursurile. De pildă, un 
tovarăș de la Ministerul Indu
striei Grele, a lipsit de la cursuri 
timp de două săptămîni fiind tri
mis pe teren.

O lipsă mai generală la 
cursurile de pregătire este neacor- 
darea de către întreprinderi a 
concediului pentru pregătirea 
examenului de admitere la facul
tate. Întreprinderea Poligrafică 
Nr. 2 și Sfatul Popular al raio
nului Lenin de pildă n-au acor
dat nici pină acum concediu de 
studii candidaților lor.

Acum este ultima fază în pre
gătirea pentru examenul de ad
mitere cînd candidații trebuie să 
se dedice exclusiv studiului, re
petării materiei. Este necesar de 
aceea ca întreprinderile in cau
ză să reglementeze de îndată 
această problemă.

Anul acesta vor participa la 
concurs mii de candidați, tn ge
neral s-a făcut o selecționare ju
dicioasă a candidaților care par
ticipă la cursurile de pregătire. 
Dar iată că s-au vădit și aici 
neajunsuri. Unele sfaturi popu
lare și întreprinderi nu au res
pectat indicația de a trimite la 
vreme actele candidaților reco
mandați. La Universitate, de pil
dă, de abia acum, in preajma 
examenelor de admitere sosesc 
dosarele cursanților din regiunea 
și orașul București, Timișoara, 
Hunedoara. Odată cu sosirea a- 
cestor dosare s-a dovedit că 
Sfatul popular al regiunii Bucu
rești a trimis și oameni necores- 
punzători care a trebuit să fie 
îndepărtați de la cursuri pentru 
că nu aveau pregătirea corespun
zătoare, sau pentru că prin corn-. 
portarea lor nu meritau să fie re
comandați pentru facultate. În
treprinderile și sfaturile populare 
respectiv comisiile oare au avut

răspunderea selecționării candi
daților pentru concurs trebuie să 
revadă cu multă atenție propu
nerile, să corecteze anumite gre
șeli săvîrșite. în general, comi
tetele regionale și orășenești 
U.T.M., sfaturile populare regio
nale și întreprinderile care au re
comandat candidați la acest con
curs vor trebui să acorde pe mai 
departe în această scurtă perioa
dă de timp rămasă pînă la exa
mene o grijă deosebită cursanți
lor. Cursanții trebuie să se bucu
re de toate drepturile ce le au 
de a se putea pregăti pentru a 
reuși la concurs. Ei trebuie aju
tați să-și dedice exclusiv timpul 
studiului individual și participă
rii la cursuri. De asemenea, ca
drele didactice din facultăți tre
buie să se ocupe în această pe
rioadă individual de fiecare 
cursant : să-i ajute să-și împartă 
timpul rămas pînă la concurs, 
să-i îndrume și să-i ajute la capi
tolele pe care nu le cunosc încă 
suficient, dea consultații.

Majoritatea tinerilor au depus 
mari eforturi în aceste cîteva 
luni pentru a se pregăti cum se 
cuvine în vederea concursului 
de admitere în facultăți, ei do
resc să devină studenți, să în
vețe. Munca sîrguincioasă, a ce
lor mai buni dintre candidați, 
trebuie să fie încununată de reu
șita la concurs.

M. CELAC

Cu patru luni în urmă, într-o 
adunare generală U.T.M., un 
grup de studenți dintre cei mai 
buni ai Institutului Politehnic 
din Timișoara au luat hotărîrea 
ca în perioada practicii de vară 
să electrifice satul Beregăsău 
Mic.

Hotărîrea a fost transformată în 
realitate. Printr-o muncă asiduă, 
perseverentă, cei 22 de studenți 
veniți în practică aici au efec
tuat toate lucrările de electrifi
care începînd de la ridicarea stâl
pilor și pînă la fixarea izolato
rilor și instalarea firelor și a 
lămpilor. Studenții au ajutat 
muncitorii I.G.R. Jimbolia în 
executarea lucrărilor de instala
ții în casele colectiviștilor și 
racordarea firelor la linia de 
înaltă tensiune.

S-au evidențiat în mod deose
bit studenții Bogdan Cienco, 
Sirbu Gheorghe, Valeria Pascaru, 
Cornel Anuichi, Constantin 
Scăuieru, Ion Teau, și alții.

Prin munca depusă de studenți 
la electrificarea satului Beregă
său Mic s-au 
valoare de 
lei.

In cinstea 
studenții au
rea satului, îndeplinindu-și 
gajamentul luat.

realizat economii în 
aproximativ 20.000

zilei de 23 August 
terminat electrifica- 

an-

ALEXANDRU METEA 
student

Îndrumările maistrului sînt extrem de necesare. Studenții Ion Chircu, 
Alexandru Oprea, Alexandru Mureșan și Weisman Efraim, din 
anul IV mecanică, de la Institutul politehnic București, în timpul 
practicii învață strunjirea supapelor pentru motor M. G. 450 de la 
utemistul Oancea Dumitru, strungar fruntaș la uzinele „23 August“.
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Scrisori din vacanța

Cînd
Vacanță! Minunate 

zile de vacanță 1
De cînd eram elevă, 

mi-a plăcut ca zilele va
canței să le petrec în 
voie, eliberată de grijile 
școlare. Acum, de cînd 
sînt studentă îmi place 
să știu că în fiecare an 
înainte de vacanță 
mi-am încheiat toate o- 
bligațiile de studentă 
dintr-un an universitar, 
să n-am nici o „datorie“ 
pentru toamnă. îmi pla
ce ca după zilele de va
canță să pot reîncepe 
noul an de învățămînt 
odihnită, fortificată. Și 
în acest an am avut 
bucuria să-mi petrec va
canța pe măsura dorin
ței mele. Ca să merit a- 
ceastă vacanță un sin
gur lucru mi s-a cerut : 
să învăț permanent, în 
tot anul universitar.

De patru ani de cînd 
sînt studentă mi-am fă
cut bunul obicei să merg 
în pas cu sarcinii^ uni
versitare, am fost cre
dincioasă poveței bătrî-

ți-ai încheiat obligațiile
nești „a nu lăsa pe 
mîine ce poți face a- 
stăzi“. în vară am ab- 
sojyit anul IV, în toam
nă pășesc liniștită în 
anul V, după trei luni 
de vacanță. O adevărată 
vacanță studențească, 
petrecută alături de co
legii care ca și mine 
prin grija nemărginită 
a partidului și guvernu
lui nostru au primit, 
ca răsplată pentru 
munca din anul univer
sitar, dreptul de a be
neficia de multiplele po
sibilități de recreere 
care le slnt puse la dis
poziție studenților din 
patria noastră.

Aceste rînduri le scriu 
din tabăra de la Costi. 
nești și le-ar putea seri 
oricare din cei 150 de 
studenți de aci, de la 
odihnă, sau din cele alte 
cîteva sute de studenți 
din seriile care au mai 
fost în tabără. E drept 
că poate scrisorile ar 
diferi într-un fel; unii 
au venit aci, la odihnă

direct de la facultate, 
alții de la munca patrio
tică sau de la practică. 
Eu, de pildă, pînă am 
venit în tabără am dru- 
mețit prin țară vreo 
două săptămîni într-o 
excursie cu studenții 
străini care studiază în 
țara noastră. Am străbă
tut țara prin Galați, 
Tulcea, Sulina, Piatra 
Neamț, Cheile Bicazului, 
Gheorghieni. :

Acasă, In satul meu 
natal din apropierea 
Rîmnicului Vtlcea, mă 
așteptau părinții. Cine 
nu știe cum își așteaptă 
părinții, săteni sosirea 
copiilor de pe la școli 
și facultăți, în vacanță. 
Asta-i mîndrialor; vara, 
să ne vadă adunați cu 
toții în sat, atolo de 
unde am plecat. Și noi 
nu uităm să le îndepli
nim această dorință. La 
mare am venit pregătită 
să înfrunt rasele soare
lui; mă bronzasem pe 
cîmp la strînsul păioa- 
selor.

Au trecut două luni 
de vacanță și am făcut 
atîtea 1 Am citit, m-am 
pus la .curent 
stanțele“ L.

... t cu „re- 
__ în domeniul 
lecturii, mi-am adunat 
material pentru lucrarea 
de stat. Și cînd te gîn- 
dești că mai am în față 
încă o lună de vacanță, 
că maj pot merge din 
nou la părinți, mai pot 
merge la clubul studen
țesc, mai am timp să ci
tesc și ultimele noutăți 
literare, să văd specta
cole... cum s-ar spune 
să mă pregătesc pentru 
noul an universitar, ul
timul de data aceasta și 
cel mai greu.

A fost cea mai fru
moasă vacanță i — spun 
acum. Așa spun în fie
care an, după fiecare 
vacanță. Și nu-i deloc o 
contrazicere. Cu fiecare 
an vacanța este mal 
frumoasă, mai plină.

ELISABETA NĂUCU 
studentă anul V 

Facultatea de Istorie 
București

Ponoasele unui raționament greșit
Repede zboară timpul. 

Uite, au trecut de atunci 
mai bine de două luni. 
Dacă atunci, înainte de 
examene, aș fi gîndit 
cum gîndesc azi, ce bine 
ar fi fost... Era începu
tul sesiunii de examene 
din vara acestui an. Pe 
mine, ca de altfel și .pe 
ceilalți colegi de an mă 
așteptau cinci examene. 
Cinci examene grele. Ce 
m-am gîndit: oare n-ar 
fi bine să-mi impart 
efortul pentru pregăti
rea lor ? Este sesiune 
deschisă, am posibilita
tea să mă prezint 
acum doar la examenele 
la care doresc — îmi

spuneam. Am timp sufi
cient în vacanță pentru 
pregătirea examenelor 
amînate... Și în felul a- 
cesta, din cele cinci exa
mene pe care le aveam de 
susținut m-am prezentat 
doar la două 
le-am luat).

Cît eram de 
După ce am 
două examene, mă plim
bam în voie, mă distram, 
In timp ce colegii mei de 
an și de facultate, care 
nu-și făcuseră „calculele 
mele“ susțineau în con
tinuare examenele. Ui- 
tînd de cele trei exa
mene pe care le mai a- 
veam de susținut în

(pe care

fericit ! 
luat cele

toamnă, mă consideram 
în anul IV și îl compă
timeam pe colegii mei 
care se mai luptau cu 
examenele. Ei mă în
demnau să dau exame
nele, iar eu încercam 
să-i conving că „soluția“ 
mea este mai bună.

Bucurie de scurtă du
rată. Sesiunea de exa
mene s-a încheiat, am 
început imediat perioada 
de practică la șantierele 
navale din Galați. Prima 
zi de practică mi-a de
monstrat șubrezenia 
,,proiectului“ meu și de 
atunci, faptele mi-au de
monstrat zi de zi că am 
ratat o vacanță care ar

Examenele de admitere în facul
tăți se apropie. Tovarășul lector 
Moca nu Petre e suprasolicitat de 
întrebările muncitorilor candidați 
care urmează cursurile de pregă. 
tire la Facultatea de matematici 
și fizică a Universității „G. L Pa» 

hon".
& VIOREL

Studenții 
în satul natal

Atenîie .. Start ! La baza sportivă 
„Lacul Tei" a Ministerului Invă- 
țămîntuluî șl Culturii aceste cu
vinte cheamă la întrecere și.» 
petrecere minunată a vacanței, 

tot mai mulți studenți

Foto: S. NICULESCU
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Din programul Casei 
de cultură a studenților 

„Grigore Preoteasa“ 
din București

VINERI 28 AUGUST — orele 
20: intîlnirea studenților cu Mi- 
hail Zira, maestru emerit al artei 
care va vorbi despre: „Teatrul la 
ni. eroico"

Urmează reuniune tovărășească.

SÎMBATA 29 AUGUST - orele 
20: actualitatea politică interna
țională.

Urmează reuniune tovărășească.

DUMINICA 30 AUGUST — 
orele ,9,30 : ceinaclul literar „Mi- 
hail Eminescu“

Orele 20 filmul „Profesorul

Profesori despre manuale

și cursuri noi
Acad. prof. dr.

Miskolczy Desiderili
șeful catedrei de neurologie 

și neuropsihiatrie l.M.F. 
Tg. Mureș

In anul universitar care nu 
peste multă vreme va începe, 
cursul de neurologie va avea 
un caracter mai legat de prac
tică, de cazurile existente în 
clinică. Acest lucru va fi posihil 
întrunit încă din cursul anului 
universitar trecut am lucrat la 
elaborarea unui manual de neu- 

-rologie 
500 de 
conțin 
tuturor 
gie și 
melor 
care ne va îngădui să” ne ocu
păm la orele de curs nu atît de 
problemele teoretice (pe care 
studenții le găsesc în suficientă 
măsură în. manual) cît de expli
carea manifestărilor concrete 
ale unor maladii neurologice și 

pînă la 
noastră, 

cu orele

mulțumitoare, 
cum de fapt 
astăzi în institutele din Apus, 
cursurile de neurologie aveau 
un caracter exclusiv teoretic, 
fapt care dădea studenților o 
pregătire unilaterală,

Avem convingerea că metoda 
folosită în predarea cursului de 
neurologie, avînd la bază prin
cipiile materialismului dialectic 
și ale pavlovismului, ne va ajuta 
să-i înarmăm pe studenții noștri 
cu profunde cunoștințe în neu
rologie.

In trecut la noi, 
se întîmplă Încă

editat. Celecare a fost 
pagini ale manualului, 
explicarea 
problemelor de neurolo- 
indicații asupra proble- 
de neurochirurgie, fapt

teoretică a

Prof, univ. 
Eugen Ängelescu 
prorectorul Universității 

„C. I. Parhon“ București

modul lor de tratare, 
vindecare, în clinica 
Acest lucru, îmbinat 
obligatorii de practică în clinică 
creează posibilitatea studierii și 
aprofundării temeinice a proble
melor neurologice de către stu
denții noștri.

După o experiență de 30 de 
ani de profesorat, consider că 
această metodă de îmbinare a 
teoriei cu practica este cea mai 
fericită, cu rezultatele cele mai

Lucrez la elaborarea cursului 
de „Bazele teoretice ale chimiei 
organice“

Elaborarea acestui curs apare 
ca o necesitate a sistematizării 
cunoștințelor de chimie organică 
căpătate de studenți în cursul 
primilor ani de studiu, ca o ne
cesitate a ușurării muncii lor de 
învățătură. De asemenea, scopul 
ce mi l-am propus în elaborarea 
cursului 
chimiei organice' 
miliarjza pe studenți cu teoriile 
moderne ale chimiei organice, de 
a le ușura înțelegerea probleme
lor legate de structură și de me
canismul reacțiilor din chimia 
organică, precum și inițierea lor 
în direcțiile noi de dezvoltare ale 
chimiei organice.

Din punct de 
cursul are menirea de a 
cum se poate aplica materialis
mul dialectic în studiul proble
melor de chimie, înarmînd stu
denții cu temeinice cunoștințe 
științifice, materialist-dialeotice 
din chimia organică, pentru a-i 
feri pe studenți de greșelile teo
retice din chimia organică mo
dernă burgheză și pentru a-i pre
găti să știe să respingă teoriile 
neștiințifice ale unor cercetători 
idealiști.

Cursul de „Bazele teoretice ale 
chimiei organice“ are pentru for
marea viitorilor chimiști, chemați 
să rezolve variate probleme de 

producție, o vădită importanță 
practică. Invățînd pe studenți 
să cunoască mecanismele de reac
ție și structura substanțelor or
ganice, îi formează pentru cerce
tarea științifică, pentru aplicarea 
rezultatelor cercetărilor lor în 
producție,

vedere filozofic, 
arăta

Prof. univ.
Troian Mătăsaru
prorector al Institutului 

de construcții — București

de „Bazele, teoretice ale 
este de a fa-

La propunerea 
vățămîntului și 
dactat in colaborare cu conf. 
Iosif Craus cursul 
municație terestre“ ; 
grafiere a început.

Fiind, un manual t 
adresează studenților 
cursurile de zi, serale și 
frecvență de la toaîe facultățile

Ministerului In
culturii am re-

„Căi de co- 
a cărui lito-

unic care se 
de la 

fără

de construcții din țară, 
curs încearcă să satisfacă 
rință~ care devine tot mai evi
dentă. Organizarea și utilizarea 
căilor de comunicație are o im
portanță deosebită și mereu spo
rită datorită luptei care se duce 
astăzi pentru reducerea prețului 
de cost al transportului.

Cursul „Căi de comunicație te
restre“ constituie o unitate de 
vedere în problema căilor de co
municație buzată pe cele mai 
moderne și eficace metode de e- 
xecutare și exploatare din punct 
de vedere tehnic și economic; 
dezbate probleme generale și are 
drept scop familiarizarea ingine
rilor cu toate mijloacele de co
municație, drumuri, căi ferate, 
normale și industriale, funiculare 
și alte mijloace moderne care 
folosesc în construcții.

Am în faza de redactare și 
curs general pentru specialiștii 
construcții de drumuri. Fără a 
vea pretenția unui tratat, acest 
curs se adresează nu numai stu
denților, ci și celor care activea
ză deja în producție indiferent de 
sector — proiectări, cercetări sau 
execuții.

Ambele cursuri, redactate în 
lumina noilor hotărîri ale parti
dului și mai ales a sarcinilor tra
sate de plenara C.C. al P.M.R. 
din 26—28 noiembrie 1958 cu pri
vire la reducerea continuă a pre
țului de cost la drumuri, prin 
folosirea mijloacelor, metodelor, 
bazelor de aprovizionare cele mai 
economice, constituie contribuția 
noastră modestă la realizarea a-
cestor sarcini,

acest 
o ce-

se

un 
în 
a-

Studenții rotnîni șl studenții stră
ini care studiază in țara noastră 
au străbătut, timp de cîteva zile, 

cele mai frumoase regiuni ale pa
triei. lată un grup de studenți 
plecînd în excursie cu vaporul 

pe Dunăre

Foto : N. SANDULESCU

fi putut fi frumoasă, plă
cută, recreativă. Ar fi 
putut fi...

După orele petrecute 
zilnic în șantier, în loc 
să fi participat după a- 
mlezile și serile, îm
preună cu colegii mei 
care n-au restanțe, la 
bogatul program artis
tic, cultural, sportiv, al 
clubului studențesc din 
oraș, in ' 
recreat, 
carte să 
film, un spectacol, etc., 
m-am apucat să citesc 
cursurile, să fac proiec
tele diferitelor piese și 
organe de mașini. După 
calcule aproximative, 
pentru cele trei examene 
aveam de studiat nu mai 
puțin de 1553 de pagini

îmi închipui colegii și 
colegele petreeîndu-și 
vacanța la munte, la 
mare, în tabere și eX; 
cursii. Ii invidiez. Aș fi 
fost și eu cu ei dacă 
nu-mi „planificam“ să 
amîn examenele. Eu stu
diez, studiez, vreau să 
trec în anul IV. Ce bine 
dacă făceam asta la 
timpul cuvenit, în 
siunea din vară.

loc să mă fi 
să fi citit o 
fi vizionat un

se-

IONIȚA URSU 
student... încă in anul 

III-Mecanică 
Institutul Politehnic 

Galați

, : Ï

Ș-S- ÿj,;
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Perieni este un sat din comu
na Probota, regiunea Iași. în 
urmă cu citva timp, trecînd pe 
acolo am aflat că tineretul — 
vreo 30 de utemiști și tot atiția 
neutemiști — duce o slabă acti
vitate cultural-artistică și spor
tivă.

— Eu sînt de puțin timp se
cretar, nu am experiență să or
ganizez activitatea culturală a ti
nerilor — mărturisea atunci Ion 
Dragomir, secretarul organizației 
de bază U.T.M. din comună. 
Cîțiva tineri din sat sînt stu
denți. Cînd vor veni la vară în 
vacanță o să le cerem ajutorul 
lor...

Am fost din nou la Perieni cu 
cîteva zile în urmă.

— Ei, da — s-a arătat bucuros 
Ion Dragomir — acum avem des
pre ce să vorbim...

Printre studenții veniți în vara 
aceasta acasă se afla Nica loniță 
Mihai și Aneta Cațăr de la uni
versitatea ieșeană și loniță N. 
Ioachijn de la Institutul de arte 
plastice din Cluj. Cu toții sînt 
studenți fruntași la învățătură. 
Sînt utemiști.

Nu se înșela Ion Dragomir 
sperînd că venind în vacanță, 
studenții îi vor ajutQ. De altfel 
nici nu a fost nevoie ca Ion Dra
gomir să ceară acest ajutor. Din 
prima zi a vacanței, studenții au 
venit la Ion Dragomir. S-au sfă
tuit cu toți pe îndelete, iar con
cluziile au căpătat forma unui 
program de acțiune. Studenții 
și-au luat sarcini, fiecare în do
meniul în care se pricepe mai 
bine. Aneta Cațăr pentru că e 
foarte bună sportivă și-a propus 
să ajute pe tineri să-și organi
zeze activitatea sportivă, Nica 
loniță Mihai, corist și dansator 
talentat și-a propus să-i ajute pe 
tineri să-și organizeze activitatea 
cultural-artistică, loniță N. Ioa- 
chim să se ocupe de munca pa
triotică.

Munca a început serios, cu 
perseverență și elan. Trebuie spus 
că tineretul era dornic să aibă 
o formație de cor, o echipă de 
dansuri, o echipă de volei, bri
găzi de muncă patriotică. Aceas
ta s-a văzut mai cu seamă din 
faptul că la adunarea deschisă 
a organizației U.T.M. convocată 
în acest scop au participat abso
lut toți utemiștii și tinerii din 
sat. în adunare s-au constituit co
rul de 35 de persoane, echipa de 
dansuri, compusă din 16 pe
rechi, echipele de volei, masculină 
și feminină. Coriștii și dansato
rii aveau pentru moment unde 
să facă repetiții: la școală. Spor
tivii însă nu aveau unde face an- 
trenamet. Brigada utemistă de 
muncă patriotică a hotărît a- 
tunci să amenajeze un teren de 
sport în centrul satului. Zilnic 
după-amiază la terenul de sport 
se adunau aproape toți tinerii 
din sat.

în curînd, echipa de dansuri 
s-a clasat pe locul întîi la faza 
comunală și raională a festivalu
lui tineretului. Corul a devenit 
repede cunoscut în împrejurimi 
Echipa de volei a fetelor a sus 
ținut meciuri cu alte echipe din 
satele megieșe și rareori s-a în
tors fără victorie. Un bogat și 
frumos spectacol au prezentat ti
nerii artiști amulori din' Perieni 
în ziua de 23 August la Probota, 
cu prilejul dezvelirii monumen
tului eroilor căzuți în lupta, ini 
potriva fascismului. Ajutați de 
către studenții veniți in vacan
ță, tinerii țărani întovărășiți din 
Perieni au reușit să iasă din 
anonimat. Au reușit să-și orga 
nizeze o bogată activitate cui tu- 
ral-artistică și sportivă.

Acum studenții nu mai sînt î'i 
sat. Ion N. Ioachim e la Mosco 
va, trimis în vizită de către In 
stitutul din Cluj. Nica loniță Mi 
hai și Aneta Cațăr sînt plecați 
într-o excursie prin țară. Activi
tatea tinerilor care s-a înfiripat 
în sat, cu ajutorul lor, continuă 
însă.

C. SLAVIC



Viata de organizație

0 planificare realistă, eficace
a muncii de organizație

am trecut în plan să însllozăm 
cu forțele tineretului 3.200 tone 
de furaje. Această cantitate n-a 
fost stabilită la întîmplare. Dis- 
cutînd cu șeful secției baze fura
jere de la Sfatul popular raional 
ei ne-a adus la cunoștință canti
tatea de furaje pe care s-au an
gajat tinerii să o însilozeze și 
care a fost trecută în procesele 
verbale încheiate cu gospodăriile 
de stat, colective și întovărășiri. 
Sarcina noastră este de a ajuta 
organizațiile U.T.M. să-și înde
plinească angajamentele luate. 
Dar nu numai atît. în unele 
locuri trebuie luate și alte mă
suri din timp pentru a nu peri
clita îndeplinirea angajamentului 
și deci a planului. Așa de pildă, 
la G.A.S.-Nisipenî organizația 
U.T.M. s-a angajat să însilozeze 
50 tone furaje. Dar pentru acea
sta trebuiau curățite vechile 
gropi și săpată o nouă groapă de 
62 m3. Noi am îndrumat organi
zația U.T.M. să încredințeze a- 
ceastă sarcină brigăzii utesniste 
de muncă patriotică și munca 
a început.

Tot în planul nostru pe acest 
trimestru am prevăzut să reali
zăm din întreținerea și refacerea 
pădurilor o economie de 50.000 
iei. Și de data aceasta ne-am 
sfătuit întîi cu forurile competente 
iar apoi, cunoscînd forțele tinere
tului, am stabilit în plan măsu
rile pe care le vom lua. (In 
entuziasmul lor, tinerii au reali
zat aceste economii pînă ta 23 
August, depășind astfel prevede
rile noastre). In felul acesta au 
fost trecute în planul pe acest tri
mestru multe măsuri menite să 
mărească contribuția organizații
lor U.T.M. la îndeplinirea sar
cinilor economice concrete care 
stau în fața gospodăriilor de stat 
și colective, a comunelor res 
pective.

Nu numai la stabilirea sarcini
lor economice în planul nostru

Ca orice metodă de muncă, 
planificarea se perfecționează 
continuu. In dorința de a mobili
za mai bine tineretul la înfăptui
rea sarcinilor puse de partid 
pentru construirea socialismului 
în patria noastră, folosind expe
riența căpătată de-a-lungul ani
lor precum și îndrumările per
manente ale comitetului raional 
de partid, ale C.C. al U.T.M. și 
ale comitetului regional U.T.M. 
noi ne străduim să ne planificăm 
mai bine munca de la o etapă la 
alta.

Pentru aceeași perioadă a anu
lui trecut comitetul nostru raio
nal avea următoarele planuri: 
plan pentru pregătirea deschide
rii anului de învățămint politic 
U.T.M.; plan pentru organizarea 
festivalului raional; plan de des
fășurare a competițiilor sportive 
din cadrul Spartachiadei tinere
tului ; plan privind mobilizarea 
organizațiilor U.T.M. la aplicarea 
directivelor consfătuirii de la 
Constanța; plan privind activi
tatea organizațiilor de pionieri. In 
afara tuturor acestor planuri exi
sta planul propriu-zis al comite
tului raional și un program al 
ședințelor biroului și al plenare
lor comitetului. Iar dacă între 
timp interveneau sarcini noi, se 
întocmea de urgență și un nou 
plan. Pentru oricine este evident 
că toate aceste planuri la un loc 
erau departe de a constitui un 
adevărat ghid pentru munca noa
stră. Firește că nici una din a- 
ceste domenii de activitate nu 
putea fi lăsată deoparte; trebuia 
să pregătim deschiderea învăță- 
mintului politic și să antrenăm 
tineretul la competițiile Sparta
chiadei, iar cît privește aplicarea 
directivelor consfătuirii de Ia 
Constanța era una din preocupă
rile noastre de seamă în îndru
marea organizațiilor de bază 
U.T.M. sătești. De fapt nici una 
dintre aceste activități nu se du- , -
cea separat, ruptă una de alta, de muncă pornim de la realitatea 
Toate alcătuiau in acea perioadă 
mănunchiul principal de proble
me în jurul cărora își desfășura 
activitatea comitetul raional șl 
aparatul său. Dar ce risipă de 
forțe pentru întocmirea atîtor 
planuri și cît de greu puteau fi 
ele urmărite. Trebuie să recu
noaștem că ne pierdeam în atîtea 
planuri și plănulețe care în loc 
să ne ajute în muncă, deseori mai 
rău ne încurcau.

Acum ne este ușor să facem a- 
ceastă apreciere pentru că ne 
desfășurăm activitatea după un 
singur plan de muncă în care 
am prevăzut cele mai importan
te activități ce se vor desfășura 
în acest trimestru. Planul nostru 
este împărțit în patru capitole 
mari: probleme economice, de 
propagandă, privind activitatea 
în rîndurile pionierilor și viața in
ternă de organizație. La întocmi
rea planului — pornind de la 
sarcinile politice, economice și 
organizatorice care stau în fața 
noastră în etapa respectivă, 
consultăm tovarăși de speciali
tate din diferite domenii, planu
rile instituțiilor raionale, astfel 
îneît să putem prevedea sarcini 
concrete, realizabile. Așa 
pildă, pentru acest trimestru

concretă din raion ci și în dome
niul activității politico-educative. 
Pornind de la realitatea din or
ganizațiile de bază, de la dorin
ța tineretului de a-și îmbogăți 
continuu cunoștințele ideologice 
și politice, noi ne-am propus să 
deschidem un număr mult mai 
mare de cercuri și cursuri politi
ce, să organizăm mai bine infor
mările politice, să îmbunătățim 
activitatea cuiturală, să ajutăm 
mai mult organizațiile U.T.M. 
în organizarea timpului liber al 
tineretului. Și aici aș vrea să mă 
folosesc de un exemplu. Odată, 
secretarul organizației U. T. M. 
din comuna Hrib povestea că în-

tr-un rind, după terminarea mun
cii voluntare pentru curățirea 
unei pășuni, a organizat cu mem
brii brigăzii de muncă patriotică 
un concurs de fugă. Tinerilor le-a 
plăcut și au cerut ca după fie
care acțiune a brigăzii să se or
ganizeze o anumită activitate. 
Pornind de la experiența celor 
din Hrib, noi am trecut în plan 
(și a început să se realizeze) ca 
toate brigăzile utemiste de mun
că patriotică să organizeze — 
după orele de muncă — activități 
educative culturale și sportive.

Planul de activitate — chiar 
bine întocmit — nu se realizează 
de la sine. Pentru îndeplinirea lui 
trebuie luat — odată cu în
tocmirea lui — un complex de 
măsuri politice și organizatorice.

Noi obișnuim să facem cu
noscut planul comitetului raional, 
întregului activ, secretarilor or
ganizațiilor de bază. De asemenea 
anumite ședințe de birou sînt re
zervate analizării felului în care 
se îndeplinește planul. Pentru 
pregătirea acestora, membrii bi
roului se deplasează pe teren, 
controlează și ajută organizațiile 
de bază să-și îndeplinească pro
priile planuri. Ședințele de birou
— în care se stabilesc măsuri 
concrete pentru accelerarea ritmu
lui intr-un domeniu ori altul — 
sînt de un real ajutor în munca 
noastră de îndeplinire a planului 
de muncă. După ședințele de birou
— la sezisările membrilor biroului
— noi invităm la comitetul raio
nal secretari ai unor comitete 
comunale ori organizații de bază 
U.T.M., instructori, cu care stăm 
de vorbă, îi ajutăm să rezolve 
anumite situații mai grele. La 
cîtva timp după ce purtăm ase
menea discuții, controlăm din 
nou organizațiile de bază res
pective, pentru a vedea dacă în
drumările noastre au fost de fo
los.

Așa cum arătam și la începu
tul acestor rînduri, noi ne stră
duim să îmbunătățim continuu 
atît elaborarea planului de mun
că cît și organizarea îndeplini 
rii lui. Noi ne străduim ca de Ia 
un trimestru la altul să avem 
planuri mai bogate care să valo
rifice cît mai bine entuziasmul și 
pasiunea cu care muncesc tinerii 
din raionul nostru pentru îndepli
nirea sarcinilor trasate de partid 
și să ofere în același timp o pers
pectivă pentru realizarea căreia 

mobilizăm forțele tineretului.să

La ordinea zilei
însilozarea furajelor

fințele tinerilor în legătură 
tehnica însilozării.

Procedînd astfel utemiștii, 
nerii colectiviști de la G.A.G. 
„Ștefan Gheorghiu“ din comuna 
Crindu, pe lîngă faptul că 
vor obține un siloz de bună ca
litate, au putut începe lucrările 
de însilozare la timp. Pînă în 
seara zilei de 21 august, se însi- 
lozase în această gospodărie 
aproape 600 de tone din canti
tatea de 1.100 de tone.

Cu prilejul demonstrațiilor 
practice, al conferințelor și con
vorbirilor, organizate pe tema 
însilozării nutrețurilor, tinerii au 
învățat încă un lucru esențial, a- 
cela că : toate operațiile din ca
drul lucrărilor de însilozare tre
buie executate simultan și cu 
maximum de operativitate, înlătu- 
rînd pauzele între recoltare și 
transport, între tocare și umple
rea silozurilor cu nutreț mărun- 
țit-

Pentru ca umplerea unei gropi 
siloz de 50 tone să poată fi ter
minată în 18-24 ore, organizația 
U.T.M. de la G.A.C. „Ion Roată“ 
din satul cu același nume, cu 
sprijinul organizației de partid și 
al conducerii gospodăriei colec
tive, a organizat și schimburi de 
noapte la mașina de tocat și la 
umplerea gropilor

Foloasele .nutrețurilor însiloza- 
te sînt cunoscute în toate unități
le agricole socialiste din raionul 
Urziceni. Hrănind vacile de lapte 
cu nutrețuri însilozate pe toată 
perioada de stabulație, gospodă - 
riile colective au ridicat producția 
medie de lapte pe cap de vacă 
aflată în producție cu peste 250 
litri de lapte.

Datorită acestui fapt acțiunea 
de însilozare se bucură de mult 
interes în rîndul colectiviștilor. 
Zilele acestea din inițiativa or
ganizațiilor de partid, în fiecare 
unitate agricolă socialistă, orga
nizațiile U.T.M. au început să 
însilozeze peste angajamentele 
luate anterior încă 800—1.000 tone 
de coceni de porumb, reziduri le
gumicole, colete și rădăcini de 
sfeclă de zahăr. Faptele arată că 
angajamentul Comitetului raional

Djakarta.

Oameni ai muticii sosiți la odihnă în stațiunea Predeal

TEODOR CHILICI 
prim-secretar al Comitetu
lui raional. U. T. M. Satu

TELEGRAME
primite cu prilejul zilei de 23 August

Excelenței Sale
ION GHEORGHE MAURER,

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale i 

a Republicii Populare Romtne
București

Poporul indonezian mi se alătură pentru a transmite 
Voastre și prin Excelența Voastră, poporului romîn, 
călduroase și cele mai bune urări cu prilejul celei de-a 
versări a zilei eliberării.

Excelenței 
felicitări 

XV-a ani-

SUKARNO, 
Președintele Republicii Indonezia

Excelenței Sale domnului 
ION GHEORGHE MAURER,

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne

București

A

Comparații 
și concluzii...

(Urmare din pag. l-a)

doar unul singur, restul preferind 
să plece în alte raioane.

Situația existentă în raionul 
Vedea privind activitatea sporti
vă, cere o grabnică rezolvare. 
Comitetul raional U.T.M. are da
toria să ia măsuri pentru popu
larizarea largă a sportului in 
rîndul maselor de tineri. Este 
necesar ca pentru început să se 
organizeze demonstrații sportive 
în special la oină și trîntă, 
cîteva centre mai mari din 
drul raionului, solicitîndu-se 
acest sens formații sătești 
raionul Pitești, de pildă, 
rol important în stimularea 
tivității sportive în rîndul tine 
retului il are de asemenea 
și organizarea duminicilor spor
tive. In cadrul acestor manifes
tări, pot fi organizate întreceri 
intre echipele sătești la mai mul
te discipline sportive, care să 
antreneze un număr mare de ti
neri în concursuri sportive.

Se impune de asemenea acti
vizarea asociațiilor sportive exis
tente precum și înființarea unor 
asociații sportive noi, cele 29 
existente fiind insuficiente.

in raionul Vedea își desfășoa
ră activitatea peste 15.000 de ti
neri. Numărul de 4.030 pârtiei- 
panți la Spariachiadă, dovedește 
o slabă preocupare a comitetului 
raional U.T.M. pentru atragerea 
tineretului în viața sportivă. 
Folosind experiența unor raioa
ne înaintate, Comitetul raional 
U.T.M. Vedea trebuie să ducă o 
activitate susținută pentru atra
gerea unei mase tot mai largi 
de tineri în activitatea sportivă 
și în deosebi la oină și trîntă, 
discipline sportive apreciate de 
tineretul de la sate.

in 
co
in 

din 
Un 
ac-

Să se înceteze prigoana împotriva 
lui Simon Sanchez Montero 

și a celorlalți luptători 
democrați spanioli

cum relatează ziarul 
Obrero“, precum și nu- 
ziare progresiste din

Cu ocazia sărbătorii naționale vă trimit, d-le președinte, sitw 
cerele urări ale poporului italian și ale mele personal pentru un 51 
viitor prosper al Republicii Populare Romîne.

GIOVANI GRONGH1
Roma.

După 
„Mundo 
meroase 
Franța, Anglia, Italia și din alte 
țări, în Spania franchistă în cursul 
ultjmelor luni teroarea împotriva 
luptătorilor democrați s-a înăsprit 
și mai mult. Sute de muncitori, 
studenți, profesori, avocați au fost 
arestați cu ocazia grevei națio
nale pașnice de protest de la 18 
iunie a.c. împotriva dictaturii lui 
Franco. Numai la Madrid au fost 
arestați 500 de antifranchiști. 
Mulți dintre ei au fost'torturați în 
celulele siguranței franchiste.

Printre victime sînt oameni de 
diferite convingeri politice, repu
blicani, socialiști, sindicaliști, ca
tolici, comuniști.

A fost arestat și schingiuit unul 
dintre militanții marcanți ai miș
cării muncitorești spaniole, Simon 
Sanchez Montero, membru al Bi
roului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Spania. Tovarășul Simon Sanchez 
Montero este un vechi luptător 
revoluționar, cunoscut și iubit de 
oamenii muncii din Spania pentru 
lupta sa plină de abnegație, pusă 
în slujba apărării clasei munci
toare și poporului.

Autoritățile spaniole îi învinu
iesc pe arestați de „rebeliune mi
litară“, deși singura lor vină este 
aceea de a se, fi ridicat în mod 
pașnic în apărarea, drepturilor 
democratice ale poporului spa
niol, pentru libertate, împotriva 
mizeriei și politicii de teroare a 
dictaturii franchiste.

Viața tovarășului Simon San
chez Montero și a celorlalți lup
tători antifranchiști este în primei- 

El sîn>t amenințați de a fi

(Urmare din pag. l-a)

Lucrările celei de a V-a Conferințe 
internaționale a reprezentanților institutelor 

marxism-leninism, institutelor și comisiilor 
de istorie ale partidelor comuniste 

și muncitorești

de

Noutățile literare sînt căutate de tineri cu mult interes.

ziua de 26 august au conti- 
lucrările celei de-a V-a con

ferințe Internationale a reprezen
tanților Institutelor de marxism: 
leninism, institutelor șl comisiilor 
de Istorie ale partidelor comuniste 
și muncitorești.

La primul punct ai ordinei de zi 
au luat cuvtntul Emilio Sereni 
(Italia), Kim Ghen En (R.P.D. 
Coreeană), Albert Bachman (R. F.

Germană), Laibuuzin Dughersuren 
(R. P. Mongolă), Bohucek Mi
roslav (R. Cehoslovacă), Aizmer 
Severyn (R. P. Polonă) șl Szabo 
Balint (R. P. Ungară).

In cursul după-amiezli s.au 
desfășurat lucrările în cadrul Co
misiei pentru manualul Istoriei 

■ mișcării muncitorești Internatio
nale.

Lucrările Conferinței continuă.

„Vlaicu și feciorii lui“
ultima sa piesă „Vlaicu și

Lucia Demetrius

U.T.M. Urziceni de a însiloza cu 
forțele tineretului în vara și 
toamna acestui an 17.440 tone 
de nutrețuri va fi realizat și de-

In 
feciorii lui", 
își concentrează investigațiile 
analitice asupra psihologiei ță
ranului mijlocaș, influențat în 
mod hotărîtor de uriașele trans
formări socialiste ce au loc în 
lumea satului nostru. Autoarea, 
a reușit să seziseze aspecte noj 
în acest proces, analizîndu-și 
eroul în contact cu condițiile 
actuale ale procesului de colec
tivizare. Superioritatea gospo
dăriei colective este acum atît 
de evidentă, îneît numărul celor 
care-și dau seama de acest ade
văr crește în proporții de masă. 
Pentru a sublinia drama ce se 
naște atunci cînd intervine dis
crepanța între realitate și voin
ța omului care se încăpățînează 
multă vreme să nu țină seama 
de sensul progresiv al dezvol
tării ei, Lucia Demetrius și-a 
construit personajul prins puter
nic în păienjenișul spiritului în
vechit de proprietate particulară. 
Moștenit odată cu pămîntul de 
la înaintași, simțul încăpățînat 
de proprietate individuală, apa
re ca singura rațiune de-a exis
ta a personajului principal, 
Vlaicu.

Feciorul cel mare, Tudor, e 
trimis de la o vîrstă fragedă să 
slugărească fără simbrie la un 
unchi bătrîn, doar’ pentru pro
babilitatea ca, după moartea 
acestuia, nepotul să moștenească 
16 pogoane de pămînt și o casă. 
Același gînd va determina pe 
Vlaicu să-și înșele tocmai fecio
rul cel mai hotărît să intre în 
colectivă, pe Mitru, făgăduindu-i 
că anul viitor, îi va da partea 
de pămînt ce i se cuvine, pentru 
a putea intra demn în gospodă
rie. Pe Andrei, mezinul — sim- 
țindu-1 șovăelnic — Vlaicu îl 
supune mai lesne. Vlaicu își 
chinuie nevasta, căreia îi repro
șează mereu că n-a contribuit 
cu nimic la sporirea proprietății,

pe care o consideră numai a lui. 
Vlaicu se dovedește a fi un ba
last pentru cei din jur, spiritul 
retrograd de proprietate indivi
duală apărîndu-ne astfel ca o 
5;roaznică încătușare a conștiin- 
ei și acțiunii omului.

Subliniind acest lucru, piesa 
relevă și faptul că eliberarea 
țăranului muncitor din această 
robie care-1 ține în întuneric 
și-l împiedică să se ridice pe 
culmile unei vieți demne, nu se 
poate realiza decît prin integra
rea sa pe drumul colectivizării.

duce alături de frații săi, acolo 
unde munca și demnitatea sa 
de om îi vor fi respectate; Stă- 
pîn și totodată rob al pămîntu- 
lui său, Vlaicu va trăi de acum 
încolo condiția tragică a izolării 
de societate și de familie.

Ritmul avîntat al creșterii 
gospodăriei pătrunde însă și 
prin pereții cochiliei unde stă el 
retras. Realitatea înconjurătoare 
contrazice și dărîmă treptat tot 
eșafodajul de prejudecăți înră
dăcinate în trecut, al mentalității 
sale. în ciuda faptului că se

CRONICA DRAMATICA
Colectivizarea agriculturii ni se 
înfățișează astfel ca un proces 
a cărui dezvoltare nu poate fi 
oprită cu nimic, deoarece cores
punde pe deplin necesității isto
rice, mersului înainte al poporu
lui spre socialism, spre fericire.

Incăpățînîndu-se să nu înțe
leagă acest lucru, Vlaicu rămî- 
ne din ce în ce mai singur. 
Treptat, prietenii și chiar fecio
rii săi înțeleg că eliberarea din 
carapacea meschină, închisă de 
veacuri pentru ei, a concepțiilor 
cărora le este sclav tatăl lor, 
este posibilă numai în gospodă
ria colectivă, care deschide oa
menilor, prin noile relații de 
producție, prin condițiile de lu
cru și de viață ce le creează, 
noi și mari perspective. Mitru, 
aflînd de viclenia tatălui său, 
va intra conștient și hotărît în 
gospodărie. Andrei, după un 
proces frămîntat de conștiință, 
va ajunge la aceeași concluzie, 
părăsindu-și și el tatăl. Iar Tu
dor care, pînă la urmă a moște
nit din toată averea unchiului, 
un cojoc și doi cai, nu mai vrea 
să reinceapă o viață de slugă 
în casa părintească; el se va

de

forțează să păstreze aceeași 
aparență despotică și individua
listă, Vlaicu se va convinge și 
el din ce în ce mai mult de 
superioritatea colectivei, 
care se va apropia.în final.

Luată în ansamblu, piesa 
Luciei Demetrius reușește să 
oglindească cu veridicitate as
pecte ale drumului spre colecti
vizare al țărănimii noastre 
muncitoare. Mesajul realizat în 
idei interesante, conturul precis, 
al majorității personajelor, re
plica vie și inteligent susținută, 
dramatismul situațiilor și unda 
de humor, înscriu piesa de care 
ne ocupăm printre realizările de 
preț ale Luciei Demetrius.

Valoarea piesei s-a amplificat 
considerabit în spectacolul Mu
nicipalului, prezentat în premie
ră în cadrul Decadei Culturii. 
Regizorul Horea Popescu și-a 
dovedit și de astă dată capaci
tatea de a cristaliza într un 
stil propriu, intențiile dramatur
gului. Vlaicu e prezentat în 
mod realist, omenesc. Irascibili-, 
ta tea indicată în text este pre
cizată în interpretarea excelen
tului actor Ștefan Ciubotăraști.

într-un clocot lăuntric^ fără ri
sipă de exteriorizări violente. 
Vlaicu este mai puțin despot și 
mai mult un om frămîntat care 
refuză să priceapă mult timp 
realitatea. închistat în carapa
cea spiritului de proprietate in
dividuală, Vlaicu e un 
nuit. De aceea finalul 
personajul intră în 
apare ca o eliberare a 
jului de frămînitări, 
care-i deschide perspective lu
minoase.

De asemenea tonalitățile une
ori declarative 
sînt retușate în interpretarea 
caldă și plină de autenticitate 
* lui Petre Gheorghiu. La fel de 
autentic dar pe altă linie (im
pusă de rol) B. Dabija oferă 
personajului Tudor o pondere cu 
ample semnificații. Octavian 
Gotescu (Andrei) își îmbogățeș
te eroul îmbinînd perfect tine
rețea sufletească cu moliciunea 
lipsei de voință.

Vivacitatea replicii, consisten
ța prezenței scenice a Marietei 
Rareș însuflețesc- un personaj 
care în, pofida unor stridențe, e 
veridic.

Mai puțină autenticitate țără
nească întîlnim la cîteva din 
celelalte personaje.

In general spectacolul a res
pectat intențiile construcției dra ■ 
matice a autoarei. Episoadele 
dramatice nu se transformă în 
tragedie iar aluziile ironice nu 
degenerează în grotesc. .Finețea 
analitică a Luciei Demetrius 
este urmărită cu aceeași finețe 
regizorală și actoricească. Ne 
exprimăm convingerea că spec
tacolul „Vlaicu și feciorii Iui“ 
se va remarca printre reprezen
tațiile acestei stagiuni.

om chi- 
în care 

colectivă 
persona- 
un act

ale lui Mitru

ANGELA IOAN

judecați de tribunale militare, 
printr-un procedeu de urgență, 
deși nu există nici un temei legal 
care să justifice acuzațiile mon
struoase ce li se aduc.

Tovarășul Simon Sanchez Mon
tero a fost arestat la Madrid, în 
timp ce se afla în plină pregătire 
a grevei naționale pașnice. Timp 
de trei zile el a fost torturat în 
mod barbar, dar dînd dovadă de 
o atitudine demnă, curajoasă, el 
a refuzat să răspundă călăilor 
care încercau prin toate mijloa
cele să-i smulgă declarații com
promițătoare pentru partid și alți 
militanți. El s-a limitat să facă 
o declarație în scris, prin care 
arată că din însărcinarea Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Spaniol a condus munca 
de partid la Madrid. Tovarășul 
Simon Sanchez Montero expune 
în declarația sa principalele țe
luri și metode de activitate ale 
partidului, subliniind că ele sînt 
absolut pașnice și se limitează la 
mobilizarea și organizarea ma
selor, folosind toate posibilitățile 
legale.

In activitatea partidului — se 
arată în declarație — un rol fun
damental îl ocupă apărarea inte
reselor clasei muncitoare și a tu
turor oamenilor muncii. Politica 
partidului tinde să realizeze uni. 
ta tea tuturor spaniolilor, închi- 
zînd prăpastia de ură ce s-a 
deschis între spanioli în timpul 
războiului civil, urmărește ca a- 
cest război să fie considerat ca un 
fapt istoric, și să se pună capăt 
printr-o amnistie generală pentru 
toți deținuții și exilații politici, tu
turor responsabilităților care 
decurg din el. Prin politica sa 
partidul caută îndepărtarea pe 
cale pașnică a generalului Franco 
de la putere și formarea unui gu
vern provizoriu prin unirea tutu
ror forțelor de opoziție, de stingă 
și de dreapta, care să restabi
lească libertățile democratice și să 
garanteze poporului posibilitatea 
de a se pronunța în mod liber 
pentru regimul pe care îl do
rește.

In fața primejdiei cărei planează 
acum asupra vajnicului comunist 
și patriot spaniol Simon Sanchez 
Montero și a tuturor celorlalți 
luptători democrați închiși, în 
Spania și în întreaga lume se 
ridică glasuri de protest împo
triva măsurilor inumane, arbi
trare ale autorităților Hranchiste. 
Mii și mii de oameni Cinstiți, de 
cele mai diferite convingeri poli
tice trimit scrisori și telegrame 
de protest către guvernul de la 
Madrid prin care se solidarizează 
cu cauza dreaptă a patrioților 
spanioli și condamnă măsurile 
teroriste dezlănțuite împotriva 
lor.

Oamenii muncii din țara rioâ- 
stră se alătură cercurilor largi 
ale opiniei publice mondiale și 
cer să se înceteze prigoana îm
potriva lui Simon Sanchez Mon
tero și’ a celorlalți luptători demo
crați spanioli, să se oprească în
scenarea proceselor monstruoase 
în fața unor tribunale militare și 
procesul lor să fie deferit tribuna
lelor civile.

Vizitele delegațiilor 
sindicale de peste 

hotare care se află 
în țara noastră

Membrii delegațiilor sindicale 
străine, care la invitația Consi
liului Central al Sindicatelor au 
luat parte la sărbătorirea celei 
de-a XV-a aniversări a eliberării 
patriei, au vizitat în cursul .zilei 
de miercuri gospodăria agricolă 
de stat Segarcea din regiunea 
Craiova. La sosire, oasp&ții au 
fost întîmpinați cU căldură de co
lectivul de conducere. Constantin 
Iliescu, directorul gospodăriei a- 
gricole de stat a urat bun sosit, 
oaspeților. Vizitînd sectoarele me
canic, zootehnic și viticol, oaspe
ții s-au interesat îndeaproape de 
unele probleme ale procesului 
muncii.

Sodnom Dămbărăl, delegat din 
R. P. Mongolă, s-a întreținut în
delung cu inginerul zootehnist 
Nica Romulus și cu brigadierul 
Marin Neagu, de la sectorul zoo
tehnic al gospodăriei, despre dez
voltarea șepteluluj.

In cursul după:amiezii, membrii 
delegațiilor au vizitat Combinatul 
de ulei și zahăr „Oltenia“-Podari, 
unde s-au interesat de modul de 
organizare a procesului de produc
ție, de condițiile de muncă și viață 
ale muncitorilor.

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER, 

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

București

Gu prilejul sărbătorii naționale a Romîniei, rog pe Excelența Voa- . 
stră să‘primească viile mele felicitări, precum și urările mele celé 
mai bune pentru prosperitatea poporului romîn.

URHO KEKKONEN, 
Președintele Republicii Finlanda

Helsinki.

Sfl
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Excelenței Sale
Președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale ' ■ ’ 

a Republicii Populare Romîne
I. G. MAURER

București

Gu ocazia sărbătorii naționale a Romîniei rog pe Excelența Voat’ 
stră să primească urările mele sincere pentru fericirea dv. perso-r - 
nală, cît și pentru prosperitatea Romîniei. »v.

PAUL
Atena.

Excelenței Sale, domnului

ION GHEORGHE MAURER,
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a R. P. Romîne
București

Trimit Excelenței Voastre cele mai calde felicitări cu ocazia sârbă-« 
torii naționale a Republicii Populare Romîne.

6ELAL BAYAR
Ankara.

Excelenței Sale, domnului
Președinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
I. G. MAURER

București

Gu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Populare Romîne, rog 
pe Excelența Voastră să primească urările mele pentru prosperi
tatea țării sale.

Bruxelles.
BAUDOUIN

Excelenței Sale, domnului 
ION GHEORGHE MAURER,

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

București

Gu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Populare Romîne, 
ziua eliberării, guvernul, și poporul birman mi se alătură pentru a 
vă prezenta cele mai sincere urări pentru sănătatea dumneavoastră, 
precum și pentru prosperitatea și fericirea poporului romîn.

U WIN MAUNG, 
președintele Uniunii Birmane

Rangoon

Excelenței Sale

Domnului ION GHEORGHE MAURER,
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romtne
București

Gu prilejul sărbătorii naționale a Romîniei, am plăcerea de a 
adresa Excelenței Voastre, în numele guvernului și poporului Repu
blicii Arabe Unite și în numele meu personal, cele mai sincere feli
citări și cele mai bune urări pentru fericirea și binele Excelenței 
Voastre, precum și pentru prosperitatea poporului romîn.

GAMAL abdel nasser
Cairo.

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER,

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

București

Gu ocazia sărbătorii naționale romîne trimit Excelenței Voastre 
sincerele mele felicitări și urări de bine.

MOHAMMED REZA PAHLEVI
Teheran.

Marți a părăsit Capitala dl. 
Krishna R. Kripalani, secretarul 
Academiei naționale de literatură 
din Neur Delhi, care ne-a vizitat 
țara la invitația I.R.R.C.S. Înainte 
de plecare oaspetele a făcut urmă
toarea declarație reprezentanților 
presei :

„Am venit in frumoasa dv- țară 
din partea Academiei naționale de 
literatură din New Delhi, invitai 

.cu prilejul celei de a XV-a ani
versări a eliberării Rominiei.

Am fost martor la demonstrația

din ziua de 23 August, la care 
participanții au manifestat cu deo
sebit entuziasm. Sînt foarte impre 
sional de realizările obținute in 
cei 15 ani in țara dv. in cele mai 
variate domenii ale vieții.

In intervalul scurt al vizitei am 
putut să mă intilnesi- cu scriitori 
romini și am vizitat importante 
instituții de cultură.

Sînt foarte fericit că mi s-n ofe
rit. posibilitatea de a vizita Ro
mânia".

( A ger pres)
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Plenara C. C. 
al P. C. Chinez

înarmarea Bundeswehrului cu arme atomice 
și rachete nu va avea decît 

consecințe primejdioase pentru R.F.G.
Mesajul adresat de N. S. Hrușciov lui K. Adenauer

A1OSCOVA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 19 august 
A. A. Smirnov, ambasadorul 
U.R.SS. în R.F.G., a transmis 
prin Ministerul Afacerilor Exter
ne al R.F. Germane, un mesaj a- 
dresat de președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, cancelarului federal 
K. Adenauer.

N. S. Hrușciov subliniază în 
mesajul său că în relațiile din
tre ele U.R.S.S. și R.F. Ger
mană se află acum într-o etapă 
de cotitură. Chestiunea se pre
zintă astfel: sîntem oare in stare 
să punem la punct o colaborare 
constructivă și să restabilim în
crederea, deși între noi există di
vergențe, în special de ordin Ideo- 
logic? Dar divergențele în ce 
privește ideologia — arată N- S. 
Hrușciov — au existat și vor 
exista întotdeauna, și în timpu
rile noastre nici un om care ju
decă sănătos nu crede că ele 
trebuie să fie l.chidate pe calea 
războiului.

Menținerea unor relații priete
nești — continuă N. S. Hrușciov
— o cer de asemenea interesele 
economice ale statelor noastre. 
Legăturile economice intense au 
fost totdeauna în avantajul țărilor 
noastre. Noi nu sîntem concurenți. 
Dimpotrivă, economia celor două 
țări ale noastre se completa reci
proc și poate să se completeze 
reciproc. Colaborarea economică 
ar fi avantajoasă pentru ambelo 
țări, prosperitatea popoarelor 
noastre s-ar ridica pe o treaptă 
nouă, superioară.

Subliniind cu regret, că în R.F. 
Germană există forțe care se 
situează pe pozițiile revanșei și 
revizuirii frontierelor, N. S. Hruș
ciov arată că acestea greșesc pro
fund. In prezent condițiile 
pentru repetarea politicii aventu
riste sînt nu mai bune ci mai 
rele. Existența celor două state 
germane de sine stătătoare, este 
un fapt incontestabil și a nega 
acest fapt este absurd.

Referindu-se la dorința R. F. 
Germane de a crea o armată pu
ternică N. S. Hrușciov scrie că 
FOLOSIREA TUTUROR POSIBI
LITĂȚILOR ECONOMICE ȘI A 
RESURSELOR UMANE NU AR 
PERMITE R. F. GERMANE SA 
CREEZE O ARMATA EGALA CA 
FORȚA Șl PUTERE CU ARMATA 
SOVIETICA Șl CU ARMATELE 
ALIAȚILOR U.R.S.S Ea, chiar și 
împreună cu aliații săi, n-ar putea 
să ne egaleze în ce privește forța 
și puterea. Vă spun acest lucru
— se arată în mesaj — nu pentru 
a vă intimida. Amîndoi am văzut 
prea multe orori de tot felul, pen
tru a recurge fa aceasta. IN 
CONDIȚIILE PROGRESULUI 
NECONTENIT AL ȚĂRILOR SO
CIALISTE — spune N. S. Hruș
ciov - A REZOLVA PROBLE. 
MELE LITIGIOASE PE CALEA 
RĂZBOIULUI DUPĂ CUM SE 
PARE O DORESC CERCURILE 
MILITARISTE REVANȘARDE 
DIN GERMANIA OCCIDENTALĂ,

ECHIVALEAZĂ CU O SINUCI
DERE ȘI CU DISTRUGEREA 
PROPRIEI ȚÂRI.

Analizîhd căile de reglementare 
a problemelor nerezolvate, N. S. 
Hrușciov își exprimă convingerea 
că menținerea unor relații pașnice 
prietenești între Germania occi
dentala și țările socialiste (la fel 
ca și cu celelalte țări) va permite 
să se dezvolte și maj mult econo
mia și să se îmbunătățească bună
starea poporului.

N. S. Hrușciov subliniază că 
folosirea perspectivelor de sta. 
bilire a unor relații de .bună veci
nătate și colaborare în interesul 
păcii între Republica Federală si 
țările socialiste, și nu numai cele 
socialiste este împiedicată de ră
mășițele celui de-al doilea război 
mondial, ncîn'.ăturate pînă în pre
zent.

Una dintre aceste piedici este 
lipsa Tratatului de pace cu Ger
mania. LICHIDAREA RĂMĂȘIȚE
LOR RĂZBOIULUI — arată N. S. 
Hrușciov — VA Fî IN FOLOSUL 
TUTUROR STATELOR'. Prin în. 
cheierea Tratatului. de pace cu 
Germania ar trage cele mai mari 
foloase poporul german.

Referindu-se la poziția negativă 
a guvernului R.F. Germane față 
de problema semnării Tratatului 
de pace, N. S. Hrușciov arată că- 
politica dusă .de guvernul R. F, 
Germane nu numai că nu contri
buie la unificarea Germaniei, ci 
dimpotrivă, creează o prăpastie 
și mai adîncă între cele două 
state germane.

SÎNTEM FERM CONVINȘI — 
declară N. S. Hrușciov, că ÎN
CHEIEREA TRATATULUI DE 
PACE CU GERMANIA AR PUNE 
PE O BAZĂ PRACTICA REZOL
VAREA PROBLEMEI UNIFICĂ
RII GERMANIEI.

N. S. Hrușciov consideră ne- 
rcialiste propunerile ca Germania 
să fie reunifieată de S.U.A., An
glia, Franța și U.R.S.S. Aceasta 
ar însemna un îndemn la folosi
rea violenței față de unul din cele 
două state germane. SÎNTEM CA
TEGORIC ÎMPOTRIVA AMESTE
CULUI ALTOR PUTERI ÎN A- 
CEASTA CHESTIUNE PUR IN
TERNA A GERMANILOR.

Oricărui om de stat lucid îi 
este clar — continuă N. S. Hruș
ciov — că politica reunificării cu 
mîini străine și încă in condițiile 
lichidării orinduirii socialiste din 
R.D. Germană este o pol.tică ne
fondată. Această politică esle 
promovată fie din eroare, fie în 
mod premeditat cu scopul de a 
induce în eroare propriul popor.

Adresîndu-se lui Adenauer, 
N. S. Hrușciov arată că dacă el 
are grijă de interesele poporului 
german și nu vrea să adîncească 
scindarea țării ar trebui să accepte 
crearea unor organe pe întreaga 
Germanie care să înnoade legături 
pentru a apropia cele două state 
germane. După părerea lui N. S. 
Hrușciov, o modalitate bună pen
tru înlăturarea scindării țării a 
fost propusă de Republica Demo

crată Germană — crearea unei 
Confederații. Dar, bineînțeles, de
clară el, aceasta este o chestiune 
internă a dv., o chestiune a R. D. 
Germane și a R. F. Germane.

Vorbind despre împotrivirea 
guvernului R. F. G. față de o 
abordare practică a problemei 
unificării Germaniei, N. S. Hruș
ciov subliniază : Se creează im
presia că guvernul federal mani
festă o grijă mai mare pentru 
planurile de înarmare nucleară și 
cu arma rachetă a Bundeswehru- 
lui decît pentru unificarea țării. 
Președintele Consiliului de M.ni- 
șirl al U R.S.S. atrage încă o 
dată atenția lui Adenauer asupra 
consecințelor primejdioase pe care 
le va avea pentru R.F. Germană 
și pentru rezolvarea problemei 
unificării Germaniei înarmarea 
Bundeswehrului cu armei atomice 
și cu rachete.

Amintind că principalele forțe 
îndreptate împotriva Uniunii So
vietice sint situate în Germania 
occidentală, Franța și Anglia, 
N. S. Hrușciov scrie că: în a- 
ceastă situație, ÎN CAZ DE RĂZ
BOI ARMELE TERMONUCLEARE 
S-AR DESCĂRCA PE TERITO
RIUL GERMANIEI OCCIDEN 
TALE Șl AR PROVOCA NU PUR 
ȘI SIMPLU O CATASTROFA, CI 
PIEIREA TUTUROR.

N. S. Hrușciov își exprimă spe
ranța că Adenauer va face tot 
ceea ce depinde de el pentru a 
înlătura din calea apropierii și 
întăririi relațiilor de prietenie în
tre statele vecine cu Germania tot 
ceea ce poate duce la conflicte 
militare.

Dacă ne înșelăm în speranțele 
noastre — continuă președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
— și DACA NU VEȚI PAȘI PE 
ACEASTĂ CALE SĂNĂTOASĂ, 
vreau să știti dinainte că VOM FI 
NEVOITI SA TRAGEM CONCLU
ZIILE CORESPUNZĂTOARE ȘI 
VOM ÎNCHEIA TRATATUL DE 
PACE CU R. D. GERMANA ȘI 
VOM CHEMA TOATE ȚĂRILE 
CARE AU LUPTAT ÎMPOTRIVA 
GERMANIEI IIITLERISTE SĂ NE 
URMEZE EXEMPLUL.

In încheierea mesajului său, 
N. S. Hrușciov scrie despre marea 
importanță care se acordă în 
U.R.S.S. apropiatelor convorbiri 
cu președintele S.U.A. El își ex
primă convingerea că există baza 
necesară pentru obținerea unor 
hoțăriri reciproc avantajoase și că 
sînt necesare numai eforturi co
mune în această direcție. ÎN CEEA 
CE O PRIVEȘTE, UNIUNEA SO 
VIETICA VA FACE TOT CE ESTE 
NECESAR PENTRU A CONTRI- 
BUI LA REALIZAREA ÎNȚELE
GERII NECESARE. Este posibil, 
scrie N. S. Hrușciov, să ne aflăm 
în preajma unui moment istoric 
de cotitură în politica celor două 
blocuri existente, de la izolarea 
continuă spre o apropiere treptată 
și reglementarea problemelor 
nerezolvate în. scopul asigurării 
coexistenței pașnice a tuturor sta
telor.
(Sublinierii» aparțin redacției)

PEKIN 26 (Agerpres). — Agen 
ția China Nouă a transmis co
municatul celei de-a 8-a plenare 
a Comitetului Central al Parlidu 
lui Comunist Chinez. Cea de-a 8-a 
Plenară a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez a 
avut loc la Lușan, provincia 
Țzian-și, între 2—16 august sub 
conducerea tovarășului Mao Țze- 
dun.

La plenară au participat 70 de 
membri și 74 de membri supleanți 
ai Comitetului Central, precum și 
alți 14 tovarăși care lucrează în 
secțiile Comitetului Central și in 
comitetele de partid provinciale, 
municipale și ale regiunilor auto
nome.

Plenara 
nicat — 
amănunt 
dezvoltare 
pe anul 1959, a dezbătut pe larg 
situația economică actuală și a 
trasat sarcina desfășurării cam
paniei de ridicare a producției și 
de realizare de economii în ve
derea îndeplinirii înainte de ter
men, in cursul acestui an, a obiec
tivelor 
doilea

— se spune în cotnu- 
a trecut în revistă în. 
aplicarea planului de 
a economiei naționale

principale ale celui de-al 
plan cincinal (1958—1962).

-----------•------------

U. R. S. S.

Cu

a

privire la vizita 
delegației 

guvernamentale 
Republicii Guineea 

în U.R.S.S.
MOSCOVA 26 (Agerpres). — 

TASS transmite: în comunicatul 
oficial cu privire la vizita de bună 
voință făcută între 14 și 25 august 
în U.R.S.S. de o delegație guver
namentală a Republicii Guineea, 
se spune că a avut loc un schimb 
de păreri asupra diferitelor pro
bleme ale relațiilor dintre 
Uniunea Sovietică și Guineea, mai 
ales în domeniul colaborării eco
nomice. Guvernul sovietic a ac
ceptat să acorde Republicii Gui
neea un credit pe termen lung în 
sumă de 140 milioane ruble cu o 
dobîndă anuală de 2,5 la sută cu 
termen de amortizare de 12 ani.

Comunicatul a fost semnat de 
Anastas Alikoian și Saitulaye 
Diallo.

MOSCOVA 26. — Corespon
dentul Agerpres transmite: La 
Moscova au continuat manifestă
rile consacrate celei de-a XV-a a- 
niversări a eliberării Romî
niei. Marți seara, un mare nu
măr de muncitori de la Uzina de 
rulmenți nr. 1 au participat la o 
festivitate consacrată sărbătorii 
naționale a poporului romîn.

lng. Ana Timofeeva a vorbit 
despre relațiile prietenești ce se 
dezvoltă între colectivul uzinei și 
colectivele unor întreprinderi din 
țara noastră. Adunarea a fost 
salutată de tov. Tiberlu Petrescu, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al R.P. Romîne la Moscova.

Aproximativ 1.000 de persoane 
au participat la festivitatea care 
a avut "loc marți scara la Uzinele 
de automobile „ZII“. Aici a avut 
loc o emoț.onantă întîlnire a 
muncitorilor și inginerilor uzinei 
cu grupul de 340 de colectiviști 
și agricultori din R.P.R, veniți 
să studieze experiența sovietică 
la Expoziția realizărilor econo
miei naționale a Uniunii Sovie
tice.

R. Cehoslovacă
PRAGA. — Corespondentul 

Agerpres transmite: In Republica 
Cehoslovacă continuă solemnită
țile și manifestările prilejuite de 
cea de-a XV-a aniversare a elibe
rării Romîniei de sub jugul fas
cist.

în dimineața zilei de 26 august 
Mihail Hașeganu, ambasadorul 
R. P. Romîne la Praga, a depus 
coroane de flori la Monumentul 
eroului cehoslovac de la Vitkov. 
Au fost prezenți J. Turnovsky, 
vicepreședintele Comitetului na
țional din Praga, precum și re. 
prezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe al R. Cehoslovace.

Tot în cursul zilei de 26 august 
au depus coroane la Monumentul 
de la Vitkov membrii delegației de 
foști combatanți romîni pârtiei- 
panți la luptele duse împotriva 
armatelor fasciste pe teritoriul

Cehoslovaciei, membri ai fami. 
liilor ostașilor și ofițerilor romîni 
căzuți în aceste lupte și delegația 
de pionieri romîni.

La solemnitate au mai parti
cipat colonel Ion Frunză, atașatul 
militar al R. P. Romîne la Praga, 
membri ai garnizoanei militare 
din Praga și reprezentanți ai Mi. 
nisterului Afacerilor Externe al 
R. Cehoslovace.

R. P. Polonă
VARȘOVIA 26. Corespondentul 

Agerpres transmite : Cu prilejul 
aniversarii a 15 ani de la elibera
rea Romîniei de sub jugul fascist, 
în seara zilei de 24 august D. 
Praporgescu, ambasadorul R. P. 
Romine în R.P. Polonă a oferit o 
mare recepție în saloanele Amba
sadei romîne din Varșovia. Au luat 
parte : Ștefan Jendrichowski, Ze- 
non Kliszko și Edward Ochab, 
membri ai Biroului Politic al C C. 
al P.M.U.P. ; Boleslaw Podedwor- 
ny, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat al R.P. Polone, Piotr Iaros- 
zewicz, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Iozef Winiewicz, 
ministru adjunct al Afacerilor 
Externe, miniștri, conducători ai 
organizațiilor de masă, generali și 
ofițeri, deputați ai Seimului, repre
zentanți ai culturii și științei, re
prezentanți ai presei poloneze și 
străine. Au fost prezenți si mem
bri ai corpului diplomatic acredi
tați in R.P. Polonă.

La recepție au participat de a- 
semenea Constantin Parascbivescu- 
Băîăceanu, deputat, membru în 
Prezidiul Marii Adunări Naționale, 
și Maria Rosetti. deputată, mem
bri ai conducerii grupului național 
romîn al Uniunii Interparlamen
tare.

Ambasadorul R.P. Romîne în 
Polonia și Piotr Iaroszewicz, vice
președinte al Consiliului de Mini
ștri, au rostit toasturi.

în timpul recepției, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de cordia-

litate și caldă prietenie, orchestra 
de estradă „Electrecord“ a execu
tat un bogat ptogram artistic.

Anglia
LONDRA 26 (Agerpres). — La 

recepția oferită cu prilejul zilei 
de 23 August de către Petre Bă- 
lăceanu, ministrul R.P. Romîne 
la Londra, au participat C. D. W. 
O’Neil, subsecretarul de stat ad
junct la Ministerul de Externe, 
lan Mikardo vicepreședintele Par
tidului Laburist, D. N. Pritt, pre
ședintele Asociației 
anglo-romîne, 
rei Comunelor 
zilor, decanuț 
prezentanți ai 
Externe și ai 
partidelor politice, oameni 
știință, cultură și artă, ziariști.

De asemenea la recepție au 
luat parte șefi ai misiunilor di
plomaticei acreditați la Londra și 
alți membri ai corpului 
matic.

de prietenie 
membri ai Căme

și Camerei Lor- 
de Canterbury, re- 

Ministerului 
altor ministere, ai

Turcia

de

de

dlplo-

ANKARA 26 (Agerpres). — în 
cinstea marii. sărbători a poporu
lui romîn, la 23 August, ambasa
dorul R.P. Roțhine la Ankara, 
C. Dinulescu, a oferit o recepție 
la care au participat secretarul 
general adjunct al Ministerului 
Afacerilor Străine, director gene
ral adjunct al protocolului Mini
sterului Afacerilor Străine, per- 

oa-
nu-

sterului Afacerilor Străine, 
sonalltățj politice și militare, 
meni de știință și cultură, 
meroși ziariști.

Au participat de asemenea 
ai misiunilor diplomatice și 
membri ai .corpului diplomatic a- 
creditați la Ankara.

Cu acest prilej a oferit o recep
ție consulul R. P. Romîne la 
lstanbul, Pîrvu Vasiliu.

Olanda

șefi 
alți

BONN. — Tn seara zilei de 26 
august D. Eisenhower, președin
tele Statelor Unite, a sosit la 
Bonn. Președintele este însoțit de 
secretarul de stat Herter și de 
T. Gates, adjunct al ministrului 
de Război al S.U.A.

Pe aerodromul Wahn (în apro
piere de Bonn) președintele Eisen
hower a fost întîmpinat de can 
cclarul Adenauer și de alți repre
zentanți ai guvernului R.F.G.. 
precum și de reprezentanți a> 
corpului diplomatic.

In ziua de 27 august vor avea 
loc tratative. între Eisenhower și 
Adenauer. In seara aceleiași zile. 
Eisenhower va pleca cu avionul 
la Londra.

GENEVA. — La 26 august a 
avut loc la Geneva o nouă ședință 
a conferinței celor trei puteri pen
tru încetarea experiențelor cu 
arma atomică. în cadrul acestei 
ședințe, prezidată de reprezentan
tul Uniunii Sovietice, au fost 
discutate în continuare documen-

tele supuse spre examinare confe
rinței.

Participanții la tratative au că
zut de acord să suspende lucră
rile conferinței între 27 august și 
12 octombrie a.c.

ULAN-BATOR. — Primul mi
nistru al Indiei, Jatvaharlal Nehru, 
a invitat pe președintele Consiliu- 
’ui de Miniștri al Republicii Popu
lare Mongole, 1. Țedenbal, să vizi
teze India la data care îi va con
veni în septembrie «. c.

După cum anunță agenția 
Monțame, I. Țedenbal a primit in
vitația și va sosi la Deliii la 10 
septembrie.

DELHI. — Hari'sh Chandra, 
conducătorul delegației indiene la 
cel de-al Vlî-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților de la 
Viena, a declarat la înapoierea la 
Deliii că delegațiilor Indiei și Cey
lonului li s-a propus să organi
zeze în septembrie 1960 primul 
festival al tineretului din Asia. 
Comitetul de pregătire, a spus el, 
va examina problemele în legătu-

ră cu pregătirea în vederea acestui 
festival.

MOSCOVA. — La Moscova s-a 
deschis Consfătuirea științifico- 
metodică a reprezentanților ‘ in
stitutelor de economie agricolă 
din țările lagărului socialist. La 
consfătuire participă oameni de 
știință din Bulgaria, Cehoslovacia. 
China, R.P.D. Coreeană, R. ~ 
Germană, Mongolia, Polonia, 
minia, Ungaria și Uniunea 
vietică.

HAGA 26 (Agerpres). — Cu 
ocazia celei de-a 15-a aniversări 
a eliberării Romîniei, însărcina
tul cu afaceri al Legației R. P. 
Domine din 11 aga, a oferit la 24 
august o recepție la care au par
ticipat J. Jonkman, președintele 
Senatului Olandez, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Străine, 
ai Ministerului Afacerilor Econo
mice, Ministerului Culturii, șefi ai 
misiunilor diplomatice și membri 
ai corpului diplomatic. Au parti
cipat de asemenea numeroase 
tonalități ale vieții economice, 
turale și artistice și ziariști.

Uruguci

per- 
cui-

D.
Ro-
So-

HoHANOI- — La 26 august 
Și Min, președintele Republicii 
Democrate Vietnam, s-a întors în 
țară din vizita pe care a între
prins-o în Uniunea Sovietică și In 
Rcipublica Populară Chineză.

MONTEVIDEO 26 (Agerpres). 
— La Legația R. P. Romine din 
Montevideo 
fie cu 
A ugust, 
dintele 
reprezentanți ai Casei guvernului, 
Ministerului de Externe, Ministe
rului Industriei, deputați, nume
roși reprezentanți ni cercurilor eco
nomice, oameni de știință și cul
tură, ziariști. Au fost de față șe
fii unor misiuni diplomatice acre
ditați la Montevideo și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

a avut loc o recep- 
prilejul zilei de 23
Au participat preșe- 

Camerei și Senatului,

Tinerețea în lumea
9

In Anglia — 
tineri de prisos

tn »fîrșit, „Times" fi-a odtu 
aminte ci in Anglia exiști fi ti
neret. Descoperirea chiar dacă nu 
• egalează pe cea a lui Columb, 
în schimb ne oferă prilejul cunoaș
terii unor fapte semnificative. 
„Times" a descoperit pe tinerii de 
prisos. Pe tinerii în fața cărora 
porțile uzinelor și școlilor stau în
chise. Pe tinerii cărora viața nu 
le promite deocamdată nimic bun. 
Scria ziarul londonez: „De-a lun
gul și de-a latul țării numeroase 
firme informează despre cozile pe 
care le fac tinerii care așteaptă 
să fie angajați ca ucenici... Dar 
numărul posturilor de ucenici de-

vine tot mai mie, pe măsuri ce 
industria trebuie ai facă față 
crizei".

Capitaliștii englezi încearcă să 
justifice această situație afirmînd 
că.,, sînt prea mulți tineri. Afir- 
mația aceasta, pe care o reiau cti 
perseverență ziare și reviste, poli
ticieni și economiști, încearcă să 
fie un paravan pentru cruda reali

Ciocniri sîngeroase 
între bandele de tineri 

din cartierele 
New-York-ului

Presa americană continuă să 
relateze despre ciocnirile sîn- 
geroase dintre bandele de ti
neri din cartierele New Yorb
ului, care constituie una din 
manifestările cele mai îngrijo
rătoare ale creșterii criminali
tății în rindurile tineretului 
american. La 23 august, rela
tează agenția Associated Press, 
o tinără fată de 15 ani a fost 
ucisă cu focuri de revolver și 
alte patru fete intre 11 și /7. 
ani au fost rănite cu lovituri 
de cuțit în cursul unei ciocniri 
intre două bande de tineri. 
Poliția a arestat 20 de tineri.

tate a unui șomaj ce lovește în 
primul rînd pe cei tineri. Revista 
engleză „Labour Monthly" arăta 
recent că media șomerilor în 
yîrstă de 15 am a fost în anii de 
după război de 640.000 tineri. Ih 
anul trecut cifra acestor șomeri 
a crescut la 712.000, In 1959, cifra 
va reprezenta 776.000, iar in 1962 
se apreciază că ea va fi de 929.000 
tineri. Revista engleză subliniază 
că în anumite părți Qle Angliei 
ca, de pildă. Livcrpool, Scoția. în 
sudul Țării Galilor, situația este 
deosebit de tragică pentru tinerii 
muncitori.

Credeți oare că acei tineri care

au avui șansa de v obține un loe 
de muncă duc o existență de in
vidiat ? Nici gînd. Din paginile 
presei engleze aflăm că salariile 
tinerilor muncitori sînt extrem de 
scăzute. „Labour Monthly" scria 
că „tineretul continuă să fie con
siderat de numeroase firme ca o 
«ursă de mină de lucru ieftină“. 
Patronii englezi folosesc experien
ța lor colonială spre a-i exploata 
pe tinerii din metropolă.

Sînt prea mulți tineri în Anglia 
—se scuză patronii. Dar ce pot face 
acești tineri de prisos (de prisos în 
raport cu posibilitățile societății 
capitaliste de a-i folosi) ? încotro 
să-și îndrepte pașii ? Iată că pa
tronii oferă și soluții: tinerii să 
îmbrace uniforma militară, să de
vină carne de tun. La Liverpool, 
unde șomajul este deosebit de 
acut, numeroși tineri au fost mo
miți în armată. Unii probabil au 
fost trimiși în Kenya, spre a-i re
prima pe africanii dornici de li
bertate. Altora li s-a rezervat mi
siunea de ocupanți în Germania 
occidentală. Dar majoritatea tine
rilor englezi respinge perspectiva 
de a deveni instrumente ale opri
mării altor popoare. Ei vor o 
muncă pașnică, o muncă cinstită.

An de an crește în insula brita
nică numărul tinerilor de prisos. 
Crește a'tît de mult îricît pînă și 
„Times' nu-și ascunde îngrijora
rea..,

M. RAMURA

capitalului
Un nou „obiect“ 

în școala 
vest-germană

Un nou obiect de 
studiu * fost inclus 
în programa anali
tică a școlii vest- 
germane. S-ar putea 
crede că progresele 
științei și tehnicii sau 
evoluția societății 
i-ar fi îndemnat pe 
domnii de la Bonn să 
îmbogățească progra
ma analitică. Dar 
aceștia au alte preo
cupări. Pe ei nu-i 
interesează asaltul 
Cosmosului, ci asal
turi pămîntene, asal
turi cu direcția ră
sărit. Visuri mai 
vechi care se reedi
tează.

De aceea un nou 
obiect de studiu se 
introduce la Bonn. 
Ce obiect ? Se nume
ște cu inocență „cu
noașterea răsăritu
lui“. Cuvîntul „cu
noașterea“ este de 
fapt paravanul unui 
alt cuvînt: agresiu
nea. Cursul acesta 
este destinat crește
rii unei noi generații

d« agresori. In acest 
scop a luat chiar 
ființă o așa-numită 
„Uniune federală 
pentru cunoașterea 
răsăritului tn cadrul 
Învățămîntului“. U- 
niunea cu pricină e- 
ditează o revistă 
destinată profesori
lor și elevilor, revi
stă ce pretinde a 
oferi „cunoștințe ger- 
mane despre răsă
rit“. Ca să înțelegem 
exact spiritul acestei 
reviste și al institu
ției ce o patronează, 
o să menționăm pri
mul cîntec recoman
dat în școlile vest- 
germane ca materie 
ajutătoare la „cu
noașterea răsăritu. 
lui“. Cîntecul se 
cheamă „Vrem să ne 
îndreptăm spre răsă
rit“.

Visul revanșarzilor 
este inoculat școlări- 
raii vest-germane. Se 
miră cineva ? Nimeni. 
In Bavarla „cu
noașterea răsăritului“

est« dirijată de un 
«num« Theo Keil. 
Numitul * fost în 
1941 referent pentru 
problemele principale 
în Ministerul educa
ției al Reichului bit. 
lerist. Nu-1 singurul, 
în învățămîntul vest- 
german mișună na
ziștii.

Deci, în Germania 
occidentală „cunoa
șterea răsăritului“ a 
devenit obiect de stu
diu școlar. Ar fi bine, 
pentru a face cunoa
șterea deplină, să nu 
se uite distrugerea 
lui Hitler și a arma
telor sale, să nu se 
uite suferințele pe 
care le-a cauzat po
porului german în
săși nebuneasca a- 
ventură în care a tî- 
rît Hitler Germania. 
Drumul spre răsărit 
a fost pentru Hitler 
drumul spre mor- 
mînt. încă odată : să 
nu se uite I

b. a

Acum diva timp, au avut loc In Italia largi mișcă.’'I greviste. 
Numeroase categorii de salariați au manifestat pentru mărirea sa
lariilor și încheierea de noi contracte de muncă. Poliția italiană a 
intervenit cu brutalitate.

în fotografie : un tinăr muncitor agricol din Marlgliano (lingă 
Neapole) in momentul arestării.

PEDAGOGIE AMERICANĂ
Starea alarmantă a învățămîntului american frămîntă de mult 

opinia publică din S.U.A. Numeroase anchete au scos la iveală 
faptul că elevii americani se prezintă intr-un hal deplorabil la 
învățătură. Mulți elevi sînt educați să prefere fizicii, ma
tematicii și altor științe, maculatura comicsurilor și filmele de 
duzină cu cow-boys și gangsteri, pe care nesățioșii afaceriști le 
aruncă pe piața occidentală în cantități imense.

Comisia senatorială pentru învățămînt din statul New-York 
după o ou prea îndelungată deliberare a găsit o metodă eficace 
pentru a-i face pe elevi să mai și învețe. In ce constă metoda? 
Sus numita comisie a adoptat un proiect de lege prin care se 
introduce... pedeapsa cu bătaia în școlile din acest stat. Legea 
a și fost votată de Camera Reprezentanților. Ea mai are de 
trecut doar un singur hop. Pentru ca bătaia în școala ameri
cană să fie consfințită ca metodă didactică, depinde numai de 
consimțămîntul guvernatorului statului New-York. Cum însă 
guvernatorul acestui stat este binecunoscutul magnat capitalist 
Nelson Rockefeller, se poate spune de pe acum că noua metodă 
pentru a-i face pe elevi să învețe nu va întîmpina nici un 
obstacol. De altfel, Rockefeller a și declarat ziariștilor că „per
sonal eu sînt în favoarea bătăii“.

Arsenalul „democrației“ americane s-a îmbogățit...
. M. ALDEA
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/?. P. Chineză

Vizitele delegației 
agricole din R. P. 
Romînâ

PEKIN 26 (Agerpres). — Chi
na Nouă transmite : După cum s-a 
mai anunțat, o deleguție agricolă 
romînă formată din 17 persoane 
se află in R. P. Chineză de la în
ceputul campaniei de însămînțări, 
studiind realizările Chinei popu-^ 
lare în domeniul agriculturii. Spe
cialiștii romîni,. care vizitează di
ferite provincii ale țării au posi
bilitatea să cunoască metodele 
agriculturii chineze în domeniul 
culturii orezului, griului, po
rumbului etc., precum și diferite 
sisteme de irigație. Membrii dele
gației lucrează laolaltă cu țăranii 
chinezi, invățind din experiența 
lor și împărtășind totodată rezul
tatele dobindite în agricultura 
Romîniei.

Zilele trecute delegația agricolă 
romînă a sosit în provincia Șan- 
dun din China de Est. Specialiștii 
romîni au studiat rezultatele ob
ținute în această provincie in doi 
meniul cultivării porumbului hi
brid și a altor culturi cerealiere. 
Oaspeții romîni au vizitat ogoarele 
întinse ale unei comune populare 
care a obținui recolte bogate de 
porumb. De asemenea ei au stu
diat rezultatele bune obținute in 
peninsula Șandun prin utilizarea 
largă a apelor subterane la îngri
jirea culturilor.

La 24 august, delegația romînă 
a părăsit orașul Țzinan, centrul 
administrativ ul provinciei Șandun, 
plecind spre Șanhai.

-----•------

R. Nixon: Vizita lui 
N. S. Hrușciov va spori 
șansele de reglementare 
a divergentelor noastre

WASHINGTON 26 (Agerpres). 
— TASS transmite: La 25 august 
vicepreședintele S.U.A., R. Nixon, 
a rostit un discurs la Minneapo- 
lis la Congresul „Legiunii ameri
cane“ — organizația reacționară 
din S.U.A. care se pronunță îm
potriva schimbului de vizite între 
conducătorii S.U.A. și U.R.S.Ș. și 
împotriva slăbirii încordării inter
naționale. Cancelaria vicepreșe
dintelui a publicat textul dis
cursului lui Nixon.

Nixon a declarat că pentru o 
apreciere a rezultatelor penibilo 
ale schimbului de vizite între D. 
Eisenhower și N. S. Hrușciov 
„trebuie să se tină seama atit de 
factorii negativi cit și de coi po,- 
zitiv.i“. „Coiuparînd acești facioii, 
a spus Nixon, cred că hotărîreț 
de a invita pe dl. Hrușciov îti 
Statele Unite a fost justă“.

„Nu trebuie, a declarat vicepre
ședintele S U.A.. să ne legănam 
în iluzia că pentru rezolvarea di
vergențelor dintre noi și pentru 
asigurarea păcii este necesară 
doar o mai bună înțelegere între 
liderii sovietici și noi. Există con
tradicții adinei și esențiale de in
terese și ideologie care nu pot fi 
reglementate chiar dacă există 
cea mai mare bunăvoință și înțe
legere.

In acest caz ce folos ar putea 
aduce această vizită ? Simplifi- 
cînd cit se poate mai înalt acea
sta întrebare se poate spune: 
numai înțelegerea reciprocă, ea 
singură, nu poate asigura pacea, 
însă lipsa înțelegerii reciproce 
poate duce Ia un război. In mă
sura în care vizita lui (N. S. 
Hrușciov — N.R.) poate micșora 
posibilitatea unei asemenea neîn
țelegeri între părți, această vizită 
va spori șansele de reglementare 
a divergențelor noastre fără 
război și de aceea ea merită să 
fie aprobată de poporul ameri- 
can".

„Cred, a spus în contauara 
Nixon, că poporul american tre« 
buie să facă d-lui Hrușciov o pri
mire amabilă atunci cînd va vis 
zita Statele Unite“.

★
WASHINGTON 26 (Agerpres) 

TASS transmite: Se anunță că 
30 de membri ai Camerei Repre
zentanților a Congresului S.U.A. 
din partea Partidului democrat au 
dat publicității o declarații co
mună în legătură cu plecarea 
președintelui D. Eisenhower în 
Europa și cu apropiata vizită a 
președintelui Consiliului de Mi« 
niștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, 
în S.U.A.

Congressmenil se pronunță In 
sprijinul întîlnirii dintre D. Eisen
hower și N. S. Hrușciov, subli
niind că apropiatul schimb de vi
zite deschide „posibilități uriașe“. 
După părerea membrilor Ca
merei Reprezentanților, trata
tivele care vor avea loc von 
da posibilitate să se efectueze un 
schimb de păreri referitor la re
zolvarea problemei destinderii în
cordării in relațiile dintre Est și 
Vest.

S. Venizelos critică 
politica economică 
a guvernului grec

ATENA 26 (Agerpres). — S.ib 
titlul „Venizelos crit că cu vehe
mență politica guvernu'ui“, zia
rul „Eleftheria“ publică declara
țiile făcute ziarului de președintele 
Partidului libera', Sofocles Veni
zelos.

Exprimîndu-și neliniștea țață de 
situația economică a Greciei, Ve
nizelos a declarat că „nu există 
nici un plan economic, iar toate 
măsurile guvernamentale sînt 
spasmodice, tinzînd spre crearea 
impresiei că chipurile, are loc o 
renaștere. In realitate, a spus ei, 
țara se zbate într-o nemaivăzută 
criză economică și socială“.

Venizelos consideră că „reper
cusiunile dăunătoare ale politicii 
guvernului sînt evidente tuturor 
claselor productive, astfel încit 
astăzi sînt mulțumiți numai patro
nii guvernului Karamanlis“.


