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Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Pentru continua îmbunătățire
a muncii

Asociațiilor studenților

Gheor-

Pe

a

Cea de-a Il-a Plenară a Con
siliului LJ.A.S.R. care a avut loc 
în ziua de 2 noiembrie 1959 a 
analizat pe larg stadiul îndepli
nirii hotărîrilor celei de-a Il-a 
Conferințe naționale a U.A.S.R., 
munca desfășurată de asociații 
în răstimpul scurt ce a trecut de 
la Conferință. Pornind de la In
dicațiile cuprinse în cuvîntarea 
tovarășului Gheorghe 
ghiu-Dej la Conferin
ță — indicații care 
constituie programul 
concret de muncă șl 
luptă al LJ.A.S.R., ple
nara a dezbătut con
tribuția pe care aso
ciațiile au adus-o la 
pregătirea profesională 
temeinică a studenților, 
carea politică, ideologică și mo
rală, la mobilizarea lor pentru 
participarea activă la construc
ția socialistă.

Plenara Consiliului U.A.S.R. 
a subliniat că adunările studen
ților și cadrelor didactice organi
zate după cea de-a 11-a Con
ferință a U.A.S.R. au avut o 
mare însemnătate pentru moblli-

cdu-la

Tinerii din orașele și satele 
patriei noastre, mobilizați de 
organizațiile U.T.M., participă 
cu entuziasm la acțiunea de 
asigurare a oțelăriilor cu o 
cantitate tot mai mare de fier 
vechi, necesar elaborării oțe
lului nou. Tinerii din Capi
tală, de pildă, au strîns nu
mai în primele trei trimestre 
din acest an o cantitate de 
metale vechi care acoperă 
necesarul de fier vechi al 
Uzinelor „Oțelul Roșu" din 
regiunea Timișoara pe timp 
de o lună.

In regiunile Timișoara, Plo- 
ești, lași, Bacău, Constanța 
și Craiova, tinerii au adus de 
asemenea o contribuție im
portantă la acțiunea de strîn- 
gere a metalelor vechi.

Datorită activității tinerilor, 
unitățile întreprinderii pentru 
colectarea metalelor vechi 
și-au putut depăși prevede
rile planului. Astfel a fost 
asigurată oțelăriilor, în fie
care lună, cantitatea plani
ficată de fier vechi necesară 
desfășurării în bune condiții 
a procesului de producție.

Din fierul vechi trimis 
peste plan în primele 10 luni 
ale acestui an de către între
prinderea pentru colectarea 
metalului a Ministerului In
dustriei Grele se poate 
elabora o cantitate de oțel 
echivalentă cu cea necesară 
pentru turnarea pieselor fo
losite în construcția a peste 
15.000 de autocamioane 
„Steagul Roșu“.

(Agerpres) 

lată un aspect din tinărul orășel Valea Caselor, regiunea Pitești, 
raionul Găiești.

foto: AGERPRES

zarea studenților la îndeplinirea 
sarcinilor încredințate de partid 
și a hotărîrilor adoptate de Con
ferință. In aceste adunări stu
denții au dezbătut, în lumina do
cumentelor Conferinței activita
tea asociațiilor din fiecare insti
tut, au luat atitudine combativă, 
critică față de lipsurile existente 
în munca asociațiilor, au dezbă
tut sarcinile ce revin acestora

marginea dezbaterilor 
Plenarei a 11-a 

Consiliului U. A. S. R.
pentru ridicarea continuă a ni
velului activității lor. Adunările 
acestea au constituit manifestări 
puternice și entuziaste ale atașa
mentului studenților față de poli
tica partidului.

Plenara a exprimat recunoș
tința studenților pentru grija cu 
care organele și organizațiile de 
partid și înșiși conducătorii par
tidului se preocupă în perma
nență de îndrumarea activității 
studențlmll noastre, a muncii 
asociațiilor. Ea a subliniat că 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, asociațiile au obținut o 
seamă de realizări în îndeplini
rea sarcinilor ce le-au stat în 
față.

In cadrul dezbaterilor plenarei 
s-a arătat că a crescut răspun
derea studenților față de învăță
tură, că rezultatele obținute la 
sfîrșitul anului universitar 1958- 
1Q59 sînt mai bune în raport cu 
cele din anul precedent.

Numărul promovaților în a- 
cest an universitar a fost de a- 
proximativ 93 la sută din nu
mărul total al studenților, față 
de 88 la sută în anul universitar 
1957—1958. La Institutul de Ar
hitectură din București, numărul 
de promovați a fost de 97,2 la 
sută, la I.M.F.-Iași de 95,9 la 
sută, la I.M.F.-Timișoara 95,8 
la sută, Iar la l.M.F.-Tg. Mu
reș, cu excepția a 4 studenți au

Consfătuirea pe (ară 
a președinților și inginerilor 
din unele G. A« C fruntașe

Luni dimineața au început în 
Capitală lucrările Consfătuirii 
pe țară a președinților șl Ingi
nerilor din unele gospodării a- 
grlcole colective fruntașe. Sînt 
dezbătute probleme, privind noi 
forme de organizare șl retribuire 
a muncii, metode agrozootehnice 
care au dus la sporirea produc
ției, rezultatele muncii pe lotu
rile demonstrative, precum și 
metode experimentale privind 
calcularea prețului de cost, pro
ductivității muncii și. rentabili
tății ramurilor de producție în 
gospodăriile agricole colective.

Prima zi a consfătuirii a fost 
consacrată dezbaterii probleme
lor de organizare Șl retribuire 
a muncii.

Proletari din toate țările, uniți-vă ! 14 ani de la înființarea F.M.T.D*

Externe, acad I. S. Gheorghiu, 
vicepreședinte al 
Romine, oameni 
și cultură.

A fost de 
Poumpouras, ambasadorul 
ciei la București.

★

In drum spre țară, acad. Ata
nase Joja a fost salutat în gara 
Belgrad de K. Crvenkovski, 
membru al Vecei Executive Fe 
derative, și de oficialități din Se
cretariatul pentru Afacerile Ex
terne al RP.F. Iugoslavia, pre 
cum și de Ion Rab, ambasadorul 
R. P. Române și membrii amba 
sadei.

(Agerpres)

O aniversare scumpă
tinerei generații 

iubitoare de pace

promovat toți studenții. A cres
cut numărul calificativelor bune 
și foarte bune, în condițiile unei 
exigențe sporite.

Atît în raportul prezentat la 
plenară, cît și în cadrul discu
țiilor ce au urmat s-a relevat că 
asociațiile au început să se ocu
pe mai 
gătirii 
lor. Ele 

mult de problemele pre- 
profesiohale a studenți- 
au antrenat pe studenți 

să desfășoare o muncă 
de studiu continuă, 
perseverentă, să par
ticipe cu regularitate 
la seminarll, la cursuri, 
la orele de consultații. 
In acest scop asocia
țiile au folosit iorme 
variate de muncă, con- 

I alături de organiza- 
T.M. la educarea stu-

tribuind 
țiile U.l- 
dențllor în spiritul răspunderii 
față de învățătură, față de 
pregătirea lor temeinică ca vii
tori specialiști, la crearea unei 
opinii de masă împotriva acelora 
care încalcă obligațiile studen
țești.

Numeroși vorbitori au arătat 
că o experiență pozitivă în acea
stă direcție au constituit-o cele 
12 consfătuiri profesionale cu 
caracter experimental organizate 
de Comitetul Executiv al LJ.A.S.R. 
la sfîrșitul lunii martie, în unele 
grupe și ani de studii din Bucu
rești, Cluj, Iași șl Galați. Ele au 
contribuit la îndrumarea studen. 
ților în folosirea rațională a 
timpului, în organizarea judi
cioasă a studiului individual.

S-a apreciat că asociațile s-au 
ocupat cu deosebită grijă de în
drumarea activității profesionale 
a studenților în anii I și II 
unde — după cum se știe — 
sînt numeroși studenți munci
tori veniți direct din producție. 
Datorită acestei îndrumări și a 
perseverenței studenților, aceștia 
au obținut rezultate bune în 
pregătirea lor.

S-a remarcat că, pentru a ri
dica răspunderea față de pregă- 
„Scînteia tineretului* *'

(Continuare în pag. 2-a)

In referatul său, Ioan Negoiță, 
președintele gospodăriei agricole 
colective din Pechea, regiunea 
Galați, a prezentat metoda de 
retribuire suplimentară în func
ție de depășirea producției pla
nificate, folosită în această uni
tate agricolă cooperatistă. Meto- 
da a stimulat cointeresarea co
lectiviștilor în sporirea produc
ției. S-a făcut o îmbinare mai 
armonioasă între sectoarele ve
getal șl animal, mijloacele de 
producție au fost folosite mai 
bine, iar zilele-muncă neproduc
tive au fost reduse. Anul acesta 
au fost realizate producții medii 
mai mari la hectar decît în anul 
1958 atît la grîu cît șl la po
rumb. în sectorul zootehnic, care 
a crescut cu 140 de vaci și 600 
de oi, s-au realizat, printre al
tele, anul acesta cu 200 1. de 
lapte mai mult de la fiecare vacă 
față de anul trecut.

Asemenea realizări, prin apli
carea metodei de retribuire su
plimentară în funcție de depăși
rea producției planificate, a în
fățișat în referatul său și Radu 
Cristea, 
agricole 
Mîndra.

președintele gospodăriei 
colective din Slobozla-

(Agerpres) i

Tovarășul Atanase Joja
s-a înapoiat în Capitală

dimineața s-a înapoiat 
Capitală tovarășul Atanase 

Joja, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul tnvățăț 
mîntului și Culturii care la in
vitația președintelui Academiei 
de Științe din Atena, Spiros 
Melas, a făcut o vizită în Grecia.

Ea sosire, în Gara de Nord, to 
varășul Atanase Joja a fost în- 
tîmpinat de tovarășii : ing. Ghe- 
rasim Popa, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Gheorghe 
Rădulescu, ministrul Comerțului, 
Constanța Crăciun, Ștefan Bălan 
și Constantin Prisnea adjuncfi 
ai ministrului Invățămîntului și 
Culturii, Vasile Dumitrescu, ad
junct al ministrului Afacerilor

de pe șantierele 
de construcții
Pe șantierele noilor construcții 

siderurgice de Ia Hunedoara și 
Calan lucrările se desfășoară din 
plin.

La distileria de gudroane ce 
va funcționa în cadrul Combi
natului siderurgic din Hunedoa
ra constructorii execută acum lu
crările de finisare la subsecțiile 
de preparare a fenolilor și a 
naftalinei cristalizate și la cea 
de distilare și cristalizare. Au 
fost montate pînă acum peste 
1200 tone de utilaje sosite din 
U.R.S.S. Zilele acestea s-au ter
minat lucrările de montare a 
presei de naftalină, a transpor
toarelor și cristalizatoarelor me
canice.

Noua secție a uzinei cocsochi- 
mice va prelucra gudronul ob» 
ținut Ia cocseriile de la Hune
doara și Reșița. Prin distilare se 
vor obține diferite produse chi
mice ca : antracen, naftalină, fe
nol, uleiuri și altele.

★
La noua. turnătorie de lingo- 

tiere de la Uzinele „Victoria"- 
Calan a fost terminată construc
ția halei de curățătorie și au 
început lucrările de montaj Ia 
podurile rulante, in această tur
nătorie se vor asigura lingotiere- 

la 
Și

Ie necesare oțelăriilor de 
combinatele din Hunedoara 
Reșița.

(Agerpres)

Zilele trecute la centrul șco
lar al M.C.M.L. din Bucu
rești a fost inaugurată o ex
poziție cu lucrări practice ale 
școlilor de construcții. Expo
natele vor fi folosite după 
închiderea expoziției ca ma
terial didactic pentru școlile 
de construcție. In fotografie : 
tovarășul Ghimpău Trifon din 
anul II mecanizarea utilaj, al 
centrului școlar al M.C.M.L., 
explică vizitatorilor expoziției 
sistemul de funcționare a 
unei macarale de construcție.

Academiei R.P. 
de știință, artă

față Antonios
Gre-

lată un grup de tiner! fruntași în producție din secția scule și 
utilaj 
să fie 
ducție

a Uzinei „Clement Gotwald" din Capitală. Ei au motive 
veseli : au îndeplinit înainte de termen planul de pro- 
pe luna octombrie realizînd totodată o economie de 

1.200 kg. otel special.
Foto : P. POPESCU

Plecarea delegației 
Asociației de prietenie 

sovieto-romînâ
Duminică dimineața a părăsit 

Capitala, plecînd spre patrie de
legația Asociației de prietenie 
sovieto-romînă in frunte cu E. I. 
Afanasenko, președintele Asocia
ției, ministrul Invățămîntului al 
R.S.F.S. Ruse, care a participat 
la sărbătorirea Lunii prieteniei 
romîno-sovietice în țara noastră.

La plecarea de pe aeroportul 
Băneasa, delegația sovietică a 
fost salutată de tovarășii: Acad. 
Constantinescu-Iași, Marin Flo- 
rea Ionescu și acad. I. Murgu- 
lescu, vicepreședinți ai Consiliu
lui General A.R.L.U.S., Vasile 
Dumitrescu, adjunct al ministru
lui Afacerilor Externe, prof. ing. 
Șt. Bălan și C. Prisnea, adjuncfi

Dragi tineri,

Cu toate că sînt feiheie trecu
tă de 40 de ani, o mare durere 
111-a făcut să scriu acest . articol 
la „Scînteia tineretului“, la ru
brica „Tinerețe, educație, răs
punderi“.

Domiciliez în comuna Smîrda- 
nul Nou, raionul Măcin. Sînt 
mamă a trei copii ; am două 
fete și un băiat de 20 de ani.

Poate mulți dintre dumnea
voastră nu vă dați seama cîte 
speranțe și cîte vise își fac pă
rinți cu copii lor, cît de mult 
își doresc ca aceștia să ajungă 
oameni demni, care să se bucu
re de cinstea și prețuirea tova
rășilor. Dumneavoastră sînteți ti
neri și poate nu știți cît de greu 
și cu cîte sacrificii creșteam co
piii în trecut, noi oamenii nevo
iași.

Noi în trecut am fost oameni 
necăjiți. Trăiam pe șlepuri și 
munceam din greu pentru a 
crește copiii, pentru a face oa
meni din ci. Și nu a fost deloc 
ușor. Nu odată și cu și soțul 
meu nc-am luat bucățica de la 
gură ea să o dăm copiilor. 
Aveam grijă de băiat și îl iubeam 
ca pe lumina ochilor. L-am ferit 
de la înec și de la toate pri
mejdiile, l-am povățuit să facă 
numai lucruri bune. Mă bucuram 
văzîndu-1 că se face mare, ca 
crește voinic, frumos.

Cînd țara noastră a pornit o 

ai ministrului Invățămîntului și 
Culturii, Ion Pas, președintele 
Comitetului de radiodifuziune și 
televiziune, P. Drăgoescu, preșe
dintele Consiliului superior al 
școlilor, reprezentanți ai Consi
liului Național al Femeilor, Con
siliului Central al Sindicatelor, 
Comitetului executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei, Institutului 
romîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, Uniunii Artiști
lor Plastici și alții.

Au fost de față V. F. Nikolaev, 
consilier, și D. K. Zvonkov, 
prim-secretar al Ambasadei Uniu
nii Sovietice la București.

(Agerpres)

Vreau ca și copilul meu
sa CU VOI...semene

(Scrisoarea
pe drumul socialismului, mă 
bucuram că, datorită condițiilor 
create de partidul nostru, voi 
putea să-mi dau băiatul la școa
lă, să ajungă om învățat. Și 1 am 
dat la școală. Dar nu a învățat 
decît 6 clase elementare. A pă
răsit școala sub pretextul că nu 
poate învăța. L-am ținut pe lin
gă casă 
16 ani. 
trat la 

pînă a împlinit vîrsta de 
La această vîrstă a in- 
Șantierul I.C.A.P. Smîr-

danul Nou, să învețe meseria de 
fîmplar. A început șă lucreze pe 
șantier și s-a calificat. Mă bucu
ram că învață o meserie care i-a 
fost dragă.

Dar acum, după ce s a făcut 
mare și a învățat meseria și cîștigă 
destul de bine pentru a trăi fără 
greutăți, acum cînd așteptam de 
la el un sprijin și o vorbă bună, 
a devenit un om de ale cărui fap
te îmi roșește obrazul. A început 
să bea, să nu vină nopți 
acasă, să facă scandaluri, 
sească de la lucru din 
chefurilor, să răspundă

întregi 
să lip- 

cauza 
urît la

Milioane și milioane de tineri 
■iubitori de pace de pe întregul 
glob sărbătoresc astăzi, 10 no
iembrie, Ziua Mondială a Tine
retului. Este ziua în care, în 
urmă cu 14 ani, într-una din 
cele mai mari săli de concert 
din Londra, sala Albert Hali, 
aproximativ 600 de reprezen
tanți ai tinerei generații din 
63 de țări ale lumii puneau ba
zele Federației Mondiale a Ti
neretului Democrat. Este ziua 
în care solii tineretului lumii 
și odată cu ei zecile de milioa
ne de tineri de pe toate conti
nentele, rosteau cu emoție cu
vintele jurămîntului solemn: 
„Niciodată mîinile îndemînati- 
ce, mințile cele mai luminate și 
entuziasmul tineretului nu vor 
mai fi risipite în război“.

. Astfel, la 10 noiembrie 1945, 
pentru prima oară în istoria 
mișcării de tineret, a luat naș
tere o organizație internațio
nală cu un larg caracter re
prezentativ, care reunește în 
lupta pentru pace tineri de di
ferite concepții politice și cre
dințe religioase.

Anii care s-au scurs din acea 
clipă solemnă cînd s-au pus ba
zele F.M.T.D. au fost ani de 
lupte și victorii ale Federației 
în slujba aspirațiilor tineretului 
lumii. Slovele înscrise pe stin- 
dardurile F.M.T.D. „Tineri, uni- 
ti-vă în lupta pentru pace, de
mocrație, independență naționa
lă și un viitor mai bun“ au a- 
ceeași strălucire ca și în urmă 
cu 14 ani. Căci F.M.T.D. n-a 
cunoscut răgaz în lupta sa pen
tru apărarea dreptului la mun
că, la învățătură al tinerilor din 
țările asuprite 
în activitatea 
gerea unității 
nerei generații 
rii păcii, al viitorului luminos 
al tinerei generații. Festivalurile 
mondiale ale tineretului, confe
rințe internaționale, seminarii, 
întîlniri ale tinerilor din diver
se regiuni ale globului și multe 
alte acțiuni ale F.M.T.D. sînt 
dovezi concludente ale luptei 
consecvente pe care o desfășoară 
F.M.T.D. în slujba aspirațiilor 
tineretului lumii.

Cel de al VlI-lea 
Mondial desfășurat în 
cestui an în capitala 
și la reușita căruia 
toată contribuția F.M.T.D. și or
ganizațiile sale membre a ară
tat cît de mult a crescut în am
ploare mișcarea mondială a ti
neretului, cît de divers și repre
zentativ este tabloul acestei 
mișcări. La Viena s-au întîlnit 
18.000 delegați veniți din cele 
cinci continente ale globului. 
Ei reprezentau sute de milioa
ne de tineri din 112 țări ale lu
mii și 1.200 de organizații de 
tineret de diferite orientări po
litice și religioase. O imensă 
parte a tinerei generații con
temporane și-a exprimat prin 
glasul celor 18.000 de delegați 
dorințe arzătoare de a trăi în 
pace șl prietenie.

Țelurile care stau Ia baza ac
tivității F.M.T.D. corespund 
întrutotul năzuințelor milioane-

de imperialiști, 
sa pentru strin- 
și colaborării ti- 
în scopul apără-

Festival 
vara a- 
Austriei 

și-a dat

Noi sate electrificate
O De curînd s-au aprins pen

tru prima dată becurile electri
ce la Seuca, Șinca Veche, Fo- 
feldea și în alte sate ale regiu 
nii Stalin. Cu acestea numărul 
satelor și comunelor electrificate 
în regiunea Stalin a ajuns la 218, 
iar pînă la sfîrșitul anului va fi 
de 256.

Din fondurile sfaturilor popu
lare și din contribuția țăranilor

unei mame)
toate povețile care i le dau, sa 

. nu-și respecte surorile care sînt 
mai mari decît el cu 4 și 5 ani 
și care-1 iubesc și-l învață numai 
de bine.

Odată, ca și în alte dăți de 
altfel, a lipsit de acasă toată 
noaptea. A doua zi a venit la ora 
12 beat de nu se putea ține pe 
picioare. Eram foarte îngrijorată 
de el și l-am întrebat unde a 
fost de nu s-a dus nici la lucru,

cum de a ajuns în halul ăsta ? 
Mi-a răspuns că nu mă interesea
ză și-a sărit să mă bată.

Nu poate fi durere mai mare 
pentru o mamă deeit să vadă că 
copilul la capătul căruia a tre
murat nopți de-a rîndul, pe care 
l-a îngrijit, pentru care a mun
cit din greu să-l facă mare, ridi
că mina s-o lovească.

Mă bucur cînd văd în jurul 
meu copiii celorlalte familii de 
muncitori cît de frumos ?> demn 
știu să trăiască și mi se rupe 
inima cînd mă gîndesc la al meu. 
Cu ce am greșit față de el, de ce 

• •

lor de tineri de pe glob. Acest 
lucru a fost dovedit cu priso
sință în trecut cu prilejul dife
ritelor acțiuni inițiate de 
F.M.T.D., a fost dovedit și în 
acest an cînd F.M.T.D a fost 
inițiatoarea unei astfel de gran
dioase acțiuni cum a fost cea 
de a V-a Adunare a organiza
țiilor membre ale F.M.T.D. A- 
ceastă Adunare care s-a ținut 
la cîteva zile după încheierea 
Festivalului de la Viena a pus 
în discuție probleme care stau 
în centrul atenției tinerilor din 
toate țările lumii : „Problemele 
păcii, independenței și respon
sabilității tinerei generații“ și 
„Problemele economice, sociale 
și culturale care preocupă azi 
tineretul lumii". Rapoartele, 
discuțiile și rezoluțiile Adunării 
au prezentat un tablou amplu 
și cuprinzător al situației in 
care se găsește tineretul în di
ferite regiuni și țări ale lumii, 
a diferențelor în condițiile sale 
de viață și nivelul său de dez
voltare, al sarcinilor imediate 
pe care le ridică lupta pentru 
independență și pentru satisfa
cerea revendicărilor sale. Cu 
prilejul acestei Adunări a reie
șit încă odată că in funcție de 
regimurile social-politice din 
diferite țări, diferă și viața ti
nerei generații și revendicările 
acesteia. Tineretul din țările ca
pitaliste. de pildă, este crunt lo
vit 
că.
17

de lipsa dreptului la mun- 
In S.U.A., unde unul din 
muncitori nu are de lucru.

(Continuare în pag. 4-a) 

A sosit o nouă comandă. Șeful 
de echipă Vasilică Dumitru din 
secția strungărie a Uzinelor de 
tractoare „Ernst Thälmann din 
Orașul Stalin discută cu strungă- 
rița Aurica Olteanu despre mo

dul cum trebuie executată.

Foto : S. NICULESCU

»

muncitori, pentru lucrările de e- 
lectrificare din acest an, în re
giunea Stalin s-au investit 10 mi
lioane lei.

O Anul acesta locuitorii din 
alte 9 sale și comune din regiu
nea Oradea au în casele lor lu
mină electrică. Pînă la sfîrșitul 
anului, în această regiune a țării 
vor fi electrificate alte 11 loca
lități rurale.
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se poartă așa de urît cu tovarășii 
săi de inuucă, cu surorile sale, 
cu mine ?

Dragi tineri, înțelegeți mă că 
nu-mi este deloc ușor să scriu 
toate acestea despre copilul meu. 
Dar Dumitru Frumosu este ute- 
mist. Și eu știu și văd că nu așa 
se poartă utemiștii. Nu tni-ain 
pierdut speranța că poate să de
vină un muncitor cinstit, harnic, 
demn, așa cum am vrut să ajun
gă. Dar eu nu-1 mai pot ajuta, 
pentru că nu mă mai ascultă. De 
aceea vă cer ajutorul vostru. Ară- 
tați i voi ce înseamnă a fi tînăr 
muncitor, utemist, spuneți i cum 
trebuie să se comporte astăzi un 
tînăr în viață, în muncă, ce ati
tudine trebuie să aibă față de 
tovarășii săi, față de familia lui.

Vreau ca și copilul meu să se
mene cu voi, vreau 
meu de mamă, să 
șească pentru faptele 
ceea vă rog pe voi 
tineri, să mă ajutați.

ca obrazul 
nu mai ro
llìi. De a- 
dragii mei

ANTONICA FRUMOSU

Nota redacției.

Redacția roagă pe 
colaboratorii săi să-și 
rerea în legătură cu 
rea lui Dumitru Frumosu, să-l a- 
jute să înțeleagă cit de străină 
de principiile noastre morale 
este comportarea lui față de fa
milie, față de tovarășii săi.

cititorii și 
spună pâ- 
comporta-



Pentru continua îmbunătățire 
a muncii Asociațiilor studenților

(Dmare din pag. l-a)

firea profesională, dragostea 
pentru profesia aleasă, asocia
țiile au organizat diferite ac
țiuni, ca întîlniri cu profesori, 
oameni de știință, muncitori 
fruntași, inovatori, ingineri și 
tehnicieni, absolvenți care lu
crează în producție.

In cadrul discuțiilor s-a ară
tat însă că asociațiile mai au 
încă mult de făcut pentru a 
dezvolta la toți studenții pa
siunea pentru studiu, obișnuința 
de a învăța temeinic și sistema
tic. Și cu ocazia consfătuirilor 
profesionale a ieșit în evidentă 
faptul că asociațiile studenților 
nu manifestă suficientă exigen
tă fată de pregătirea profesio
nală ; în unele grupe nu există 
opinie colectivă împotriva stu
denților codași, împotriva chiu
lului, împotriva celor ce nu-și 
folosesc bine timpul afectat 
studiului; critica și autocritica 
nu sint folosite pentru mobili
zarea la învățătură a tuturor 
studenților. Nu a existat sufi
cientă preocupare pentru extin
derea unei asemenea metode 
eficace ca aceea a planurilor 
individuale de studiu.

La cea de-a il-a Conferință 
a U.A.S.R., tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej arăta că : „Sar
cina principală ce stă în pre
zent în fata învățămîntului su
perior este ca odată cu pregă
tirea teoretică să asigure o le
gătură strînsă a procesului de 
învătămînt cu cerințele indus
triei, agriculturii și culturii noa
stre socialiste în plină dezvol
tare“.

Atît în raport, cît și în discu
țiile din cadrul Plenarei Con. 
silfului U.A.S.R. s-a apreciat că 
în acest an universitar, prin 
grija și sprijinul continuu al 
organelor de partid, în urma 
măsurilor luate de Ministerul 
Invătămîntului și Culturii, de 
conducerile institutelor de în
vătămînt superior și ale uzine
lor și a muncii desfășurate de 
organizațiile U.T.M. și asocia
țiile studenților s-a obținut o 
experiență pozitivă în ceea ce 
privește participarea mai activă 
a studenților in timpul practi
cii de vară in procesul de pro
ducție. Un element nou și va
loros îl constituie faptul că 
pentru prima oară un număr 
mare de studenti au muncit e- 
fectiv în perioada de practică 
în uzine, fabrici și pe șantiere.

Exemple bune din acest punct 
de vedere au oferit studenții 
care au efectuat practica la uzi
nele „Semănătoarea“ și care au 
montat două combine, cei de la 
Orașul Stalin care au muncit în 
secțiile de montaj de la Uzinele 
„Steagul Roșu“ șl „Ernst Thäl
mann“, studenții constructori 
din București, Cluj și Iași, care 
au ridicat prin munca lor cîte 
un bloc de locuințe.

A fost remarcată inițiativa 
Institutului Politehnic București 
de a încheia contracte pe timp 
de 3 ani cu întreprinderile 
unde studenții își fac practica, 
deoarece în acest mod se asi
gură o continuitate în practică.

La Plenară ș-a arătat că 
practica premergătoare organi
zată la anii I ai Institutelor 
agronomice, de mine și de con
strucții, în urma îndrumărilor 
date de partid, și-a dovedit 
eficacitatea. Ea a dat posibili
tatea studenților veniți în fa
cultate de pe băncile școlilor 
medii să ia contact nemijlocit 

<cu munca productivă, să cu
noască practic problemele pe 
care le ridică specialitatea lor, 
să-și însușească deprinderi de 
muncă în procesul de producție, 
să se califice în diverse me
serii, să-și însușească un spirit 
sănătos muncitoresc, disciplina 
și combativitatea muncitorească. 
In cadrul Plenarei s-a subli
niat ca un lucru pozitiv preo
cuparea de a se organiza prac
tica studenților de la facultățile 
umanistice, ca de pildă la fa
cultatea de Filozofie unde stu
denții au desfășurat în timpul 
vacanței de vară — în cadrul 
comitetelor raionale și orășe
nești U.T.M., la sfaturile popu
lare, la Institutul de cercetări 
filozofice — activitate pe tărîm 
politic, ideologic, cultural.

După cum s-a arătat în Ple
nară, cu toate rezultatele ob
ținute în domeniul legării în- 
vățămîntului cu practica, s-au 
mai manifestat și în această pe
rioadă unele lipsuri. In unele 
locuri, la universități și la In
stitutul de Științe Economice 
din București de pildă, nu a 
existat suficientă preocupare 
pentru organizarea practicii în 
producție a studenților. Studenții 
au plecat la practică fără a 11 
îndrumați temeinic în pri
vința sarcinilor ce le revin, în 
privința modului cum trebuie să 
desfășoare activitatea practică 
pentru a obține cele mai bune 
rezultate în pregătirea lor. A- 
sociațiile studenților nu s-au 
preocupat suficient de organiza
rea muncii în cadrul grupelor 
de practică, de conținutul acti
vității pe care studenții au des
fășurat-o în perioada de practi
că. In același timp Plenara a 
arătat că nici conducerile insti
tutelor de învătămînt superior 
n-au orientat temeinic conducă
torii de practică, pentru ca a- 
ceștia să îndrume și să organi
zeze cît mai bine activitatea 
studenților la practică. S-a ară
tat de asemenea că Institutele 
Politehnice din Iași, Cluj și 
Galați n-au asigurat programe 
de practică adaptate cerințelor 
locului de muncă, iar în unele 
locuri n-au organizat corespun
zător controlul practicii studen
ților. S-au manifestat lipsuri și

— Pe marginea dezbaterilor Plenarei 
a Il-a a Consiliului U.A.S.R,—

în organizarea practicii studen
ților de la Facultatea de Filo
zofie, instituită anul acesta pen
tru prima oară; Ministerul In- 
vățămîntului și Culturii n-a lă
murit suficient de bine conținu
tul acestei practici, n-a orien
tat-o temeinic, iar cadrele di
dactice n-au îndrumat cum tre
buie activitatea studenților la 
practică, ceea ce a determinat 
ca rezultatele obținute să fie 
nesatisfăcătoare.

Un rol important în ridicarea 
nivelului de învățătură șl în le
garea învățămîntului de practică 
îl au — așa cum au subliniat 
numeroși particlpanțl la dezba
terile Plenarei — cercurile știin
țifice studențești. S-a arătat ast
fel că la cea de-a IV-a Confe
rință pe țară a cercurilor știin
țifice din aprilie 1959, în care 
s.au prezentat 112 lucrări, multe 
din ele au avut un caracter con
cret, legat de necesitățile pro
ducției. La Institutul Politehnic 
din Timișoara, de pildă, s-a rea
lizat proiectarea unei turbine 
mici, ușor de construit șl deo
sebit de indicată pentru regiuni 
cu resurse hidraulice și mate
riale limitate; studenții de la 
I. S. E. București, au analizat 
unele probleme ale prețului de 
cost la producția animală de la 
G.A.S.-Mogoșoaia șl G.A.S.- 
Popești-Leordeni.

In organizarea șl desfășurarea 
activității de cercetare științifică 
a studenților se mal manifestă 
însă — așa cum s-a arătat în 
Plenară — lipsuri, in primul 
rînd în privința organizării mun
cii cercurilor. In multe cercuri 
nu există o activitate continuă. 
Elaborarea temelor se face în 
grabă, în ajunul sesiunilor. Unii 
studenți abandonează teme
începute. Nici catedrele de 
specialitate șl cadrele care în
drumă cercurile studențești nu 
dau suficientă atenție muncii a- 
cestora.

Partidul Muncitoresc Romîn a 
pus în fața asociațiilor sarcina 
de a contribui la intensificarea 
educației comuniste a studenți
lor, la formarea cadrelor de inte
lectuali capabili, devotați cauzei 
construcției socialiste. Plenara 
Consiliului U.A.S.R! a arătat că 
asociațiile studenților s-au preo
cupat în mal mare măsură decît 
în trecut de modul în care stu
denții se pregătesc la științele 
sociale, de felul în care își însu
șesc cunoștințele de socialism 
științific, economie politică, ma
terialism dialectic.șl istoric. Stu
denții manifestă o preocupare 
crescîndă pentru însușirea pro
fundă a științelor sociale obți- 
nînd rezultate bune.

Plenara a apreciat că asocia
țiile au contribuit alături de 
cadrele didactice la dezvoltarea 
interesului studenților pentru 
studiul disciplinelor de științe 
sociale, vădind inițiativă, ve
nind cu o seamă de propuneri 
pentru organizarea unor activi
tăți menite să dea studenților po
sibilități cît mai depline de a 
studia și aprofunda marxism- 
leninismul.

In lumina indicațiilor conți
nute în . cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și a 
dezbaterilor din cadrul Confe
rinței Naționale a U.A.S.R., a- 
sociațlile au pus mal mult în 
centrul atenției lor educarea 
studenților în spiritul frăției 
dintre tinerii de toate naționali
tățile și combaterea oricăror ma
nifestări și influențe ale națio
nalismului burghez.

Plenara a arătat că asociațiile 
au dat o atenție mai mare edu
cării ateiste a studenților. Prin 
diverse forme propagandistice 
s-a scos în lumină incompatibi
litatea credințelor religioase și a 
concepțiilor mistice cu știința, 
faptul că misticismul este de
gradant pentru un intelectual.

în munca asociațiilor un Ioc 
de seamă l-a ocupat activitatea 
în domeniul educării patriotice 
a studenților, pentru dezvoltarea 
hotărîrii de a participa activ la 
procesul de construcție socialista 
din patria noastră, pentru cul
tivarea respectidul și dragostei 
față de oamenii muncii și mun
ca productivă. In acest sens — 
așa cum au subliniat numeroși 
vorbitori — un roi pozitiv îl 
au acțiunile de muncă patrio
tică, la care asociațiile, alături 
de organizațiile U.T.M. au antre
nat în ultimul an un număr în
semnat de studenți. Astfel, în 
timpul vacanței de vară aproape 
10.000 studenți au muncit în 
G.A.S.-uri. S-a remarcat în mod 
deosebit munca studenților din 
Centrul universitar București, 
care au efectuat în decursul se
mestrului 11 pe șantierele de 
construcții aproape 600.000 de 
ore de muncă, reallzîndu-se eco
nomii de peste 400.000 lei. Ac
țiuni similare au întreprins stu
denții din celelalte centre uni
versitare. De asemenea s-a rele
vat munca depusă de studenții 
clujeni pe șantierul Fabricii de 
zahăr de la Luduș, de studenții 
ieșeni pe șantierul de la Ci- 
ric, de studenții din Orașul 
Stalln în acțiunile de de
frișări și împăduriri. A fost evi
dențiata inițiativa interesantă 
care a apărut în Centrul univer
sitar Cluj, unde au fost formate 
brigăzi de muncă calificată din 
rîndul studenților, foști munci
tori constructori, care lucrează 
pe șantierul noii case de cul
tură a studenților. O formă in
teresantă de organizare a mun
cii patriotice o reprezintă de 
asemenea munca în uzine des
fășurată de studenții Institutu
lui Politehnic din București, care 

în zilele lor libere organizează 
schimburi de muncă în uzine.

In cadrul dezbaterilor Plena
rei s-a arătat însă că în mun
ca asociațiilor în domeniul edu
cării politice și ideologice a stu
denților mai persistă unele lip
suri. S-a arătat, de pildă, că 
asociațiile studenților n-au dat 
suficientă atenție organizării a. 
celor forme de studiu menite să 
ofere majorității studenților po
sibilitatea de a aprofunda știin
țele sociale, de a-șl îmbogăți cu
noștințele Ideologice și în afara 
orelor de curs. S-a arătat de 
asemenea că un domeniu încă 
slab al muncii asociațiilor îl 
constituie agitația politică, ex
plicarea vie de zi cu zi a eve
nimentelor politice interne și in
ternaționale, popularizarea poli
ticii partidului nostru și a rea
lizărilor regimului democrat- 
popular, cît și combaterea con
cretă, eficientă a diferitelor in
fluențe străine. Lipsuri nume
roase prezintă agitația vizuală, 
care nu e suficient de actuală, 
combativă, mobilizatoare.

Plenara Consiliului U.A.S.R. 
a apreciat că în ultimul an s-a 
lărgit caracterul de masă al ac- 
vității cultural-artistițe și s-a 
îmbunătățit conținutul educativ 
al acesteia.

Trecerea în revistă din acest 
an a formațiunilor artistice a 
scos în evidență preocuparea 
sporită a asociațiilor și a orga
nizațiilor U.T.M. pentru conținu
tul repertoriilor, grija pentru 
îmbunătățirea nivelului artistic 
al programelor prezentate. For
mațiunile Universității „C. 1. 
Partion“, Universității „Babeș- 
Bolyal“, l.M.F. Tg. Mureș, insti
tutului Politehnic București, Uni
versității „Al. I. Cuza“ din Iași 
și altele au prezentat în acest 
an programe cu conținut și ni
vel artistic satisfăcător. Casele 
dX cultură ale studenților au 
început să joace un rol mai ac
tiv în munca cultural-artistică.

Totuși se organizează încă 
puține activități cultural-artis- 
ttce la nivelul anilor și al gru
pelor. Se acordă puțina atenție 
îndrumării lecturii particulare a 
studenților, astfel incit aceștia 
să .se preocupe continuu de a-și 
îmbogăți cunoștințele generale 
cu noutățile literare, științifice, 
artistice. Este de asemenea in
suficientă preocuparea asociații
lor pentru extinderea unor for
me ale activității cultural-ar- 
tistlce de masa care au aparut 
în Institute șl care s-au dovedit 
a fi eficiente, cuin sint brigă
zile artistice de agitație, proce- 

i sele literare, revistele vorbite, 
. simpozioanele, audițiile muzi

cale etc.
In ultimul an — s-a subli

niat ia Plenară — au fost obți
nute unele rezultate in munca 
sportivă- de masa cît și în cea 
de performanța. Un număr mal 
mare de studenți au fost atrași 
în primele etape ale campiona
telor universitare reușlndu-se o 
activitate competițlonala conti
nua, începind cu anul sau facul
tatea și terminînd cu institutul 
sau centrul universitar, unde și 
sub raportul tehnic competițiile 
au atins un nivel superior.

Deși în activitatea competlțio- 
nală au fost antrenați peste
16.000 studenți, această cifră
este nesatisfacătoare în raport
cu numărul total al studenților 
și cu condițiile create. Defi
ciențe continua să existe și în 
activitatea cluburilor sportive 
universitare.

în cadrul Plenarei s-a relevat 
faptul că există o preocupare 
crescîndă pentru organizarea 
odihnei și pentru sănătatea stu
denților. Astfel, numai în acea
stă vacanță de vară s-au odihnit 
în tabere studențești, case de 
odihnă și sanatorii aproape 
11.000 de studenți iar circa 
600 de studenți au fost în ex
cursii în străinătate în cadrul 
schimbului internațional.

Cea de-a 11-a Conferință a 
U.A.S.R. a subliniat necesitatea 
intensificării muncii de educare 
a masei de studenți în spiritul 
grijii și răspunderii față de 
bunul obștesc, al participării ac
tive la gospodărirea căminelor, 
cantinelor, sălilor de cursuri, al 
folosirii raționale a tuturor bu
nurilor puse la dispoziție de 
statul democrat-popular, aceasta 
fiind o sarcină statutară căreia 
asociațiile studenților trebuie 
să-i acorde atenția cuvenită.

In ultimul an a fost extinsă 
autodeservirea în căminele stu
dențești, metodă eficace de par
ticipare a studenților la gospo
dărirea căminelor, de educare a 
răspunderii față de bunul ob
ștesc. A crescut preocuparea a- 
sociațiilor față de munca comi
tetelor de cămine și cantine.

Sînt însă și asociații cum 
sînt cele de la Institutul Poli
tehnic Orașul Stalin, Institutul 
Politehnic și Institutul Agrono
mic din Iași, care nu au dus 
pînă la capăt introducerea au- 
todeservirii. în toate căminele 
studențești. De asemenea o preo
cupare insuficientă față de a- 
ceastă problemă a existat la 
uncie cămine ale. Universității 
„G. 1. Parhon“, ale I.S.E.,
I.P.G.G.-București.

Plenara a apreciat că în mun
ca organizatorică a asociațiilor, 
a consiliilor lor continuă să 
persiste încă o serie de lipsuri. 
Așa cum s-a subliniat la a Il-a 
Conferință a U.A.S.R., lipsa 
principală în munca organiza
torică a asociațiilor o consti
tuie slaba muncă desfășurată 
la nivelul anilor și grupelor. 
Puțin s-au ocupat consiliile a. 
sociațlilor de îndrumarea acti

vității delegaților de an și griw 
pă, de clarificarea atribuțiilor 
ce revin acestora.

★
Analizînd cu profunzime 

munca asociațiilor In răstimpul 
scurt ce a trecut de la cea de-a 
11-a Conferința Națională a 
U.A.S.R., Plenara Consiliului 
U.A.S.R. a subliniat că a fost 
făcut un început bun în direcția 
îndeplinirii sarcinilor ce stau 
în fața asociațiilor studenților. 
Plenara a subliniat totodată că 
în munca asociațiilor nu tre
buie să-și facă loc automulțu- 
mirea șl că pornind de la ex
periența pozitiva acumulata de 
ele trebuie să desfășoare o și mai 
largă și temeinică activitate 
pentru înfăptuirea liotâririlor ce
lei de-a Il-a Conferințe Națio
nale a U.A.S.R.

Așa cum a arătat Plenara, 
asociațiile vor trebui să anali
zeze cu mai mare atenție efica
citatea formelor de muncă poli
tica folosite pînă acum, să in
tensifice schimbul de experiență, 
popularizarea celor mai bune 
metode de muncă.

Plenara a relevat că este ne
cesar ca încă de la începutul 
acestui an universitar să se des
fășoare o muncă susținută pen
tru creșterea exigenței față de 
pregătirea profesională, pentru 
a realiza ca fiecare' student să 
învețe sistematic de-a lungul în
tregului semestru. Trebuie luptat 
mai perseverent împotriva Ten
dințelor de superficialitate, de a 
învăța numai pentru examene, 
împotriva mediocrității, a pregă
tirii numai după notițe.

Practica muncii asociațiilor 
studenților a dovedit utilitatea 
consfătuirilor profesionale pe 
grupe și ani de studii, a pla
nurilor individuale de studiu care 
au contribuit la ridicarea nive
lului de învățătură al studenți
lor. De aceea Plenara a subli
niat că în acest an universitar, 
asociațiile studenților au dato
ria să extindă aceste forme efica
ce de activitate în toate insti
tutele de învățămînt superior. Un 
alt aspect, la . fel de important 
este acela al grijii pentru o buna 
proporționare între timpul re
zervat studiului și cel rezervat 
îndeplinirii sarcinilor obștești, 
în sensul evitării supraîncărcă
rii programului studenților.

In lumina Hotărîrii C-C. al 
P.M.R. și a Consiliului de Mi
niștri cu privire la îmbunătăți
rea învățămîntului seral și fără 
frecvență de cultura generală șt 
superior, Plenara a însărcinat 
Comitetul Executiv al U.A.S.R. 
să studieze împreuna cu Minis
terul Învățămîntului și Culturii 
formele cele mai bune de legă
tura dintre institute și studenții 
de la fără frecvența, de a găsi 
caile adecvate pentru a ajma 
mai eficient și pe parcursul anu- 
lui, pregătirea sistematica a a. 
cestor studenți.

Asociațiile, a arătat Plenara, 
au sarcina sa ajute mai temei
nic institutele într-o mai bună 
organizare a practicii In produc
ție, in îmbunătățirea desfășură
rii practicii premergătoare, in 
găsirea de noi forme de legă
tură cu întreprinderile in timpul 
anului, precum șl in desfășura
rea mai bună a practicii in ate
lierele institutelor. Va fi de un 
real folos studierea și extinde
rea inițiativei de la institutul 
Politehnic din Orașul Stalin de 
participare a studenților in de
cursul anului universitar în pro
cesul de producție. (O zi pe 
săptămînă in uzine).

Plenara a aratai necesitatea 
ca asociațiile să se preocupe 
alături de cadrele didactice de 
găsirea unor forme adecvate de 
practică pentru fiecare speciali
tate, să generalizeze experiența 
bună existentă în această privim 
ță, să se preocupe ca în fiecare 
facultate conținutul practicii să 
fie foarte bine conturat, să co
respundă necesității de a asigu
ra pregătirea cit mai temeinică 
a studenților.

Pentru a contribui Ia îndepli
nirea sarcinii de deosebită im
portanță trasată de partid ca 
învățămîntul superior să reali
zeze o legătură mai strînsă cu 
practica, Plenara a arătat că 
asociațiile studenților trebuie să 
acorde mai multă atenție legării 
activității cercurilor științifice 
de problemele concrete ale pro
ducției, să creeze legături per
manente ale cercurilor cu cabi
nete tehnice și birourile de pro
iectări ale întreprinderilor, cu 
brigăzi de producție și munci
tori fruntași, să invite ingineri, 
tehnicieni, muncitori, inovatori 
și raționalizatori ai producției 
la sesiunile cercurilor. De ase
menea s-a arătat că asociațiile 
trebuie să contribuie la asigu. 
rarea continuității în cercetarea 
științifică, să combată munca în 
asalt în preajma sesiunilor știin
țifice, precum și orice tendință 
din partea unor studenți de a 
abandona lucrarea începută. Ple
nara a arătat că trebuie asigurat 
un sprijin mai activ al cercuri
lor științifice studențești de că
tre cadrele didactice. Alături de 
cadrele didactice, asociațiile au 
datoria să lupte pentru asigura
rea unui înalt nivel științific și 
tehnic muncii de cercetare din 
cadrul cercurilor.

I-n cadrul dezbaterilor Plenarei 
s-a subliniat că asociațiile vor 
trebui să depună eforturi mai 
susținute pentru ca sub condu, 
cerea organizațiilor de partid și 
sub îndrumarea organizațiilor 
U.T.M. să contribuie la îmbună
tățirea continuă a muncii de e- 
ducare politică și ideologică a 
studenților.

Asociațiile studenților, așa 

cum a subliniat plenara, au da. 
toria să contribuie mai mult la 
dezvoltarea la studenți a dragos
tei față de patria noastră socia
listă, să popularizeze pe larg 
hotărîrile partidului și guvernu
lui nostru, să contribuie la dez
voltarea spiritului de combativi
tate față de manifestările ideo
logiei burgheze și la înarmarea 
studenților cu ideologia marxist- 

. leninistă. In acest sens e nece- 
. sar ca ele să pună mai mult în 
centrul atenției lor pregătirea te
meinică a studenților la științele 
sociale — formă principală pen
tru însușirea marxism-leninismu- 
lui de către studenți.

Asociațiile trebuie să se preo- 
cupe mai intens pentru a răs
punde dorinței studenților de 
a-și însuși cunoștințe cît mai bo
gate, ele trebuie să acorde o 
atenție sporită activității în ca
drul cercurilor de științe sociale, 
să le transforme în nuclee de 
propagare și aprofundare a în
vățăturii marxist-leniniste, să o- 
rienteze tematica acestor cercuri 
spre cele mai actuale probleme 
și să creeze condiții ca un nu
măr tot mai mare de studenți 
să poată participa la activitatea 
lor.

Trebuie intensificată de ase
menea munca de agitație poli
tică, trebuie întărit caracterul de 
masă al agitației; agitația să 
devină mai activă, mai vie, mai 
concretă, mai operativă șl mai 
ales să aibă un conținut politic 
corespunzător, pe linia sarcini
lor trasate de partid.

Activitatea cultural-artistică 
joacă un rol important în educa
rea comunistă a studenților. Ple
nara a arătat că este necesar ca 
asociațiile să intensifice activi
tatea cultural-artistică în rîndul 
studenților, să asigure acesteia 
un bogat conținut educativ. In 
mod deosebit, Plenara a pus în 
fața asociațiilor sarcina de a da 
prioritate formelor de activitate 
culturală Ia nivelul anilor și gru
pelor. Asociațiile au datoria să 
cultive la studenți interesul pen. 
tru dezvoltarea continuă a ori
zontului lor cultural, să se pre
ocupe mai intens pentru a cana, 
liza acest interes în direcția a 
ceea ce este mai important pen
tru dezvoltarea lor ca viitori in. 
telectuali. Să dezvolte interesul 
pentru cunoașterea comorilor li
teraturii clasice roraînești șt uni
versale, a literaturii progresiste 
contemporane, a literaturii sovie
tice și a literaturii noastre noi, 
pentru îmbogățirea cunoștințelor 
generale cu tot ce e nou și valo. 
ros în literatură, știința, artă. 
Plenara a indicat ca brigăzile 
artistice de agitație — formă 
foarte eficientă a muncii cultu
ral.artistice — să se bucure de 
mai multă atenție, să fie mărit 
numărul lor, iar repertoriul în
drumat astfel, îneît să se elimine 
din el orice vulgarități, tendințe 
negativiste, critica în general, 
fără adresă, să fie îndrumate 
pentru a avea calitățile necesare 
programului unei brigăzi artis
tice de agitație : actualitate, ca. 
racterul concret al satirei, jus
tețea criticii și forma artistică 
înaltă.

In ceea ce privește îmbunătă
țirea muncii organizatorice, Ple
nara a subliniat că trebuie 
bine conturate șl precizate sar
cinile asociațiilor la nivelul ani
lor și grupelor, atribuțiile con
crete ale delegatului de grupă si 
an și popularizate acele metode 
de muncă prin care s-au obținut 
cele mai bune rezultate la acest 
nivel. Este necesar ca începind 
din acest an universitar, centrul 
de greutate al tuturor acțiunilor 
asociațiilor să fie mal mult în
dreptat în grupe și ani de stu
dii. Munca în grupe și ani tre
buie dusă în așa fel, îneît fle
care student, pe lingă îndeplini
rea principalei îndatoriri — în
vățătură — să desfășoare și o 
bogată activitate obștească.

In condițiile dezvoltării impe
tuoase a tuturor ramurilor in
dustriei din țara noastră, a in
troducerii tehnicii nof^ a proce
deelor tehnologice avansate este 
necesar ca de pe băncile facul
tăților să lasă ingineri-electro- 
tehnicieni, mecanici, chimlști, 
Constructori temeinic pregătiți, 
capabili să-și. însușească tehnica 
nouă, să lupte pentru introduce
rea el în producție. Să contri
buim la pregătirea unor agro
nomi cu temeinice cunoșSnțe 
care să lupte pentru introducerea 
în practica a metodelor agrozo
otehnice avansate, pentru apli
carea în viață a sarcinilor tra
sate de partid pentru continua 
ridicare a producției agricole, 
pentru consolidarea economică și 
organizatorică a sectorului so
cialist în agricultură, a unor 
medici devotați profesiunii lor 
de slujitori ai științei pusă în 
slujba apărării sănătății poporu
lui, a unor buni fizicieni, mate
maticieni, filozofi, istorici, ju
riști, filologi, a profesorilor pa
sionați care sa pună toată ener
gia lor, toate cunoștințele în 
slujba educării comuniste a noi
lor generații de copii și tineri 
din patria noastră.

Grija deosebită și dragostea 
părintească a partidului față de 
munca asociațiilor, față de con
dițiile de viață și studiu ale 
studenților, constituie un imbold 
în întreaga activitate a studen
ților și asociațiilor studenților. 
Asociațiile nu trebuie să precu
pețească nici un efort pentru a 
duce la îndeplinire sarcinile de 
cinste încredințate de partid, 
pentru mobilizarea întregii mase 
a studenților la obținerea de re
zultate din ce în ce mai bune la 
învățătură și în activitatea ob
ștească, pentru a contribui la 
formarea unor intelectuali mul
tilateral pregătiți, devotați trup 
și suflet partidului și clasei mun
citoare, cauzei construirii socia
lismului în scumpa noastră pa
trie.

In preliminariile turneului olimpic de fotbal i

R. P. Romînâ - R. P. Bulgaria
1-0 (0-0)

Un atac la poarta apărată de Naide nov. Foto : V. RANGA

Au trebuit să treacă 80 de mi
nute pentru ca echipa noastră 
reprezentativă să-și fructifice 
superioritatea manifestată in cea 
mai mare parte a întâlnirii cu 
fotbaliștii bulgari. Victoria echi
pei noastre a umplut de bucurie 
inimile zecilor de mii de specta
tori prezenți pe stadion și ale su
telor de mii care au urmărit în- 
tîlnirea la radio și televiziune»

în ciuda terenului desfundat 
care punea în evidentă dificul
tate jucătorii în conducerea balo
nului, elanul și puterea de luptă 
a reprezentanților noștri au făcut 
ca cea mai mare parte a parti
dei să se desfășoare în nota lor 
de dominare. Fotbaliștii romini 
au presat mai mult, au ajuns 
mai repede la balon și în gene
ral au periclitat în mai multe 
rînduri poarta apărată cu multă 
inspirație de Naidenov.

Dacă în prima repriză jucăto
rii bulgari au ripostat uneori cu 
multă vigoare, construind cîte- 
va atacuri deosebit de pericu
loase, în cea de a doua parte a 
întâlnirii ei au slăbit mult din 
vigoare fiind depășiți în majori
tatea cazurilor de fotbaliștii noș
tri, Meritul jucătorilor noștri 
constă în faptul că ei au trecut 
cu succes de momentul psiholo
gic al întâlnirii, atunci cînd ar
bitrul Poșa, a anulat un gol per
fect valabil înscris de Tătaru în 
minutul 55, Un gol splendid 
marcat printr-un șut plasat și ful
gerător dintr-o pasă precisă a 
lui Constantin.

Jucătorii romini continuă lupta 
cu aceeași dîrzenie reușind în 
cele din urmă să înscrie prin 
Constantin golul care completea
ză cu încă o victorie palmaresul 
echipei noastre reprezentative. în
tâlnirea de duminică a demons
trat buna pregătire a fotbaliști
lor noștri și mai ales marea lor 
putere de luptă.

Terenul moale a obligat pe

O fază de la întîlnirea de 
basket între formațiile C.C.A. 
și Progresul-București desfă
șurată duminică în Sala 

Sporturilor Floreasca.

Foto ; V. PIETREANU 

Duminica sportivă

tinerii noștri jucători la eforturi 
excepționale și i-a supus la un 
greu examen de voință pe care 
ei l-au trecut cu succes.

Jucătorii bulgari s-au prezen
tat așa după cum îi cunoaștem 
adică rapizi, buni, tehnicieni și 
posesorii unei concepții moderne 
de joc. Ei nu și-au putut valo
rifica pe deplin posibilitățile, da 
torită tacticii strict defensive pe 
care au adoptat-o. Dominați des
tul de autoritar în cea de a doua 
repriză, unii dintre ei, Panaio- 
tov, Kovacev. au avut manifestări 
de nervozitate și au intervenit 
deseori nereglementar, ceea ce a 
necesitat de cîteva ori interven
ția arbitrului. în minutul 70 Pa- 
naiotov este eliminat pentru lo
vire intenționată. Este regretabil 
faptul că aproape de sfîrșitul 
jocului unul dintre fotbaliștii 

Populare. Echipa al
geriană a repurtat 
victoria cu scorul de 
5-1.

• Echipa selecțio. 
nată feminină de vo
lei a R. Cehoslovace 
a susținut la Pekin 
o nouă întîlnire în 
compania echipei Ar
matei Populare de 
Eliberare. Voleibalis
tele gazde s.ă’U com
portat excelent obți- 
nînd victoria cu sco
rul de 3-2.

• Tradiționalul ma. 
raton disputat du
minică la Fukuoka 
în organizarea zia
rului „Asahi“, a fost 
cîștigat de atletul ja
ponez Kurac Hiros- 
hima, care a realizat 
timpul de 2h 29’ 34”. 
Pe locul doi s-a cla
sat cehoslovacul Ran.

torek, cronometrat în 
2h 30’ 48”.

• Atleții italieni 
se pregătesc intens 
în vederea Jocurilor 
Olimpice. In cadrul 
unul concurs dispu
tat la Formia, atletul 
Franco Sar a stabilit 
un nou record italian 
la decatlon cu o per
formanță de 7.019 
puncte. Un nou re
cord al țării a fost 
obținut și în proba 
de marș 15 km unde 
victoria a revenit lui 
Abdon Pamich cu 
timpul de lh 10’ 08”. 
Vechiul record apar
ținea cunoscutului 
mărșăluitor Dordonl 
cu lh 11’ 08”.

• Echipa sovietică 
de fotbal a orașului 
Tomsk și-a început 
turneul în R. P. Chi.

noștri, Nunweiller, care pînă a- 
tunci făcuse un joc bun și corect, 
a comis și el o abatere ceea ce a 
atras eliminarea sa din joc.

Arbitrul Poșa a condus în ge
neral bine. El a greșit în apre
cierea ofsaidului care ne a pri
vat de un gol și s-a dovedit de
ficitar în aprecierea legii avanta
jului.

Prin victoria obținută dumini
că, echipei noastre naționale i se 
deschid noi perspective privind 
participarea ei la turneul olim
pic de la Roma.

Returul întâlnirii de la Sofia 
va stabili echipa calificată și va 
realiza poate dorința fierbinte a 
miilor de pasionați ai fotbalului 
nostru, de a vedea reprezentativa 
noastră calificată în turneul olim
pic,

E. P1TULESCU

neză, jucînd la Tient
sin cu selecționata 
orașului. Jocul a luat 
sfîrșlt cu un rezultat 
de egalitate: 1-1.

• Peste cîteva zile 
vor pleca în turnee 
peste hotare mal mul
te echipe cehoslova
ce de hochei pe ghea
ța. Echipa Ruda 
Hvezda va susține 
patru meciuri în R. 
F. Germană, iar echi. 
pa Dinamo Pardubice 
va juca în Elveția. 
In R. D. Germană se 
va deplasa echipa 
Spartak Praga So- 
kolovo. In primul 
meci, la 11 noiembrie, 
echipa cehoslovacă 
va întîlnl formația re
prezentativă a R. D. 
German?. In sfîrșlt, 
echipa Dukla Jihlava 
urmează să susțină 
trei întîlniri în R. P, 
Romînă.

• Gontinuîndu-și 
turneul pe care-1 în
treprinde în R. P. 
Chineză, echipa sue
deză de fotbal Djur- 
gardon a jucat la 
Șanhai cu reprezen
tativa orașului. Fot
baliștii suedezi au 
terminat învingători 
cu scorul de 1-0. A- 
cesta a fost cel de-al 
doilea meci susținut 
de echipa Djurgarden 
de la sosirea în R. 
P. Chineză. In. pri
mul joc echipa oas
pete a fost învinsă de 
echipa orașului Pe
kin.

• In primul joc al 
turneului pe care-1 
întreprinde în R. D. 
Vietnam echipa se- 
lecționată de fotbal a 
Algeriei libere a ju. 
cat la Hanoi cu re
prezentativa Armatei



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Folosind din plin 
arma criticii

< ■

:

Primii utemlști au început să 
fee adune încă de la ora 15 în 
sala de festivității a Întreprin
derii comunale Constanța. Băie
ții, șoferi de autobuse, trolelbuse 
și taximetre, mecanici și elec
tricieni, fetele, taxatoare, șofe- 
rițe și funcținare, îmbrăcați în 
haine de sărbătoare, discutau cu 
Însuflețire. Pentru ora 16 era 
convocată adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri a nou
lui organ de conducere U.T.M., 
eveniment important în viața în
treprinderii. Organi
zația U.T.M. de la 
întreprinderea comu
nală Constanța este o 
organizație mare, pu
ternică, ea are în evl. 
dența sa 168 de mem
bri.

Adunarea a fost 
deschisă de secretarul 

organizației U.T.M., Ion 
s-a prezentat darea de 
s-au purtat discuții pe 
nea ei, a fost ales noul _ 
Din dezbaterile adunării a ieșit 
in evidență în mod deosebit ati
tudinea critică, combativă a 
utemiștilor, spiritul de înaltă 
exigență în care a fost analizată 
activitatea organizației U.T.M., 
a comitetului.

Activitatea acestei organi
zații U.T.M., a vechiului el or
gan de conducere a fot atît de 
negativă incit despre ea nu s-a 
putut spune în adunare decît lu
cruri critice? Nu acesta este ade. 
vărul. Organizația U.T.M., ute- 
miștii de la Întreprinderea co
munală Constanța, conduși de or
ganizația de partid, au obținut 
succese de seamă în munca și 
activitatea lor. Dacă ar fi să 
luăm numai un singur exemplu, 
faptul că de la începutul anului 
la chemarea comuniștilor tinerii 
au răspuns printr-o muncă en
tuziastă aducînd statului o eco
nomie peste plan ce se cifrează 
la 60.000 lei și e suficient spre 
a ilustra succesele lor deosebite 
in muncă.

in discuțiile lor utemiștii au 
relevat și au făcut propuneri pen
tru a fi continuată și extinsă 
experiența bună dobindită de or
ganizație în mobilizarea tine, 
retului la îndeplinirea sarcinilor 
de producție și la acțiunile de 
muncă patriotică. Ei au apreciat 
ca pozitivă și activitatea comi
tetului U.T.M. în organizarea și 
desfășurarea anului de invăță- 
mint politic U.T.M. și mulți din. 
tre vorbitori au făcut propuneri 
în legătură cu extinderea expe
rienței bune dobindită de unii 
propagandiști.

Utemiștii nu s-au declarat 
mulțumiți însă cu rezultatele ob
ținute și au analizat cu exigență 
activitatea vechiului organ de 
conducere.

Pregătindu.se dinainte utemiș. 
tii au venit in adunare hotăriți 
să analizeze temeinic activitatea 
organizației lor U.T.M. Utemista 
Silvia Stan luind printre primii 
cuvîntul în adunare, s-a declarat 
nemulțumită de felul în care da
rea de seamă a relevat munca 
tinerilor de la secția transport 
în comun.

— Tinerii șoferi și conductori 
— spunea Silvia Stan — mai 
ales în lunile de vară, in sezon, 
au sarcini foarte grele — deser
virea întregului litoral, a tuturor 
oamenilor muncii venjți la odih. 
nă. Tinerii șoferi și taxatori s-au 
achitat cu succes de această sar
cină. Din rîndul șoferilor ute
miști s-a ridicat în această pe
rioadă fruntași ca șoferița Rada 
Lazăr care numai în luna sep
tembrie a făcut o economie de 
497 I. benzină ceea ce reprezintă ’ 
parcurgerea cu autobusul a circa 
1.000 km traseu.

Comitetul U.T.M. necunoscînd 
temeinic munca entuziastă a ti
nerilor din secția noastră și o- 
rientîndu-se numai după munca 
unor membri ai biroului orga
nizației U.T.M., care nu s-au a- 
chitat de sarcinile încredințate, 
a făcut în darea de seamă apre
cieri nejuste care ne-a jignit. 
De altfel trebuie spus că comi
tetul U.T M. nu a instruit și nu a 
ajutat suficient birourile organi
zațiilor U.T.M. din secție, care 
se descurcau mai greu în rezol, 
varea sarcinilor.

Toți cei prezenți în adunare 
au fost de acorc cu critica adusă 
comitetului U.T.M. întrucît era 
justă, întemeiată. De altfel Sil
via Stan a analizat în conti
nuare în mod critic faptul că 
nu se țin cu regularitate adună, 
rile generale ale organizației 
U.T.M., că nu se organizează

excursii, vizite în colectiv la mu
zee și spectacole.

Nu mai puțin interesant a fost 
cuvîntul șoferiței fruntașe Rada 
Lazăr. Ea a criticat comitetul 
U.T.M. că a desființat brigăzile 
utemlste de producție de pe au
tobuse și trolelbuse, că n-a or
ganizat posturi utemlste de con
trol, că nu a popularizat, nu a 
extins experiența bună dobîndltă 
de unii utemlști în prelungirea 
vieții mașinilor, în folosirea 
lor mai rațională șl mai econo

lipsesc nici bazele sportive. Tre. 
bule numai ca viitorul comitet 
U.T.M. să se ocupe de organi
zarea activității sportive. De 
aceea eu propun ca în proiectul 
de hotărîre să se ceară noului 
organ ales ca împreună cu co
mitetul sindical să organizeze 
formații sportive, să stabilească 
un program de antrenament, un 
program al clubului sportiv, să 
organizeze întreceri sportive în. 
tre organizațiile noastre de sec
ții etc.

însemnări pe marginea adunării 
de

de

Rlven ; 
seamă, 
margi- 
organ.

In librării
MAXIM GORKI : Mama, ro

man. („Biblioteca țăranu
lui muncitor“), 420 pag., 
8,40 lei, E.S.P.L.A., Caftea 
rusă.

V. K. ARSENIEV : Prin tai 
gaua Orientului îndepăr
tat. In rotninește de Ing. 
Andrei Beltnschl. Cuvînt 
Introductiv de N. E. Kaba
nov, 608 nag. + I hartă— 
21 lei, cart, Ed. științifică.

LION FEUCHTWANGER .
Goya—Ediția a ll-a. Trad 
de V. Beneș, 588 pag., 19 lei; 
27,50 lei, cart E.S.P.L.A.

ALECU IVAN GHILIA: Seri 
sori din Bărăgan („Lucea

fărul“), 1-10 pag., 2,25 lei, 
E.S.P.L.A.

3RUNO IASENSK.I : Omul 
își schimbă pieiea. roman. 
Trad. VI. Cdgan. Prefață 
Dan Râutu, 648 pag., 14,10 
lei, E.S.P.L.A. - Cartea 
rusă.

dare de seamă ți alegeri 
a organizației U.T.M.

la întreprinderea comunală 
Constanța

micoasă. Utemista Rada Lazăr 
a cerut ca noul organ ales, să 
acorde toată atenția activității 
brigăzilor de producție șl pos
turilor utemiste de control în 
fiecare organizație de secție.

Critlcînd faptul că darea de 
seamă nu a analizat munca ti
nerilor în producție, utemiștil care 
au luat cuvîntul au făcut o ana
liză în spirit critic și autocritic 
asupra felului în care ei au lup
tat pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan.

Deosebit de interesantă a fost 
și analiza făcută de ei și mo
dului în care tinerii își petrec 
timpul liber. Ei au criticat pe 
secretar și pe ceilalți membrii ai 
comitetului U.T.M. că la reuniu
nile date primesc tinerii numai 
„după sprinceană". Șl aceste re
uniuni tovărășești numai reuni
uni nu pot fi numite întrucit ele 
au fost transformate nu odată în 
petreceri lipsite de un conținut 
interesant, educativ.

— La noi — spunea Ștefan 
lurchevici — sîmbăta, dar mai 
ales duminica și lunea nu poți 
sta cu nimeni de vorbă, toți dis
cută despre sport. Se fac pro
nosticuri, se discută în contra, 
dtetoriu șansele echipei de fotbal 
„Farul", evoluția diverșilor ju. 
cători. Poate aceasta nu e un 
lucru rău, dar mă întreb, dacă el 
iubesc atît de mult sportul, de ce 
nu-l practică ? Nu vrem noi să 
facem sport? Nu-i un adevăr. 
Vrem. Dar nimeni nu s-a ocu. 
pat de organizarea activității 
sportive. In magazia sindicatu
lui nostru zace echipament pen
tru diverse discipline sportive în 
valoare de mii de lei. Nu ne

Dar tinerii nu au 
criticat în adunare 
numai activitatea co. 
mitetului U.T.M. Ei 
au avut o atitudine 
combativă șl au cri
ticat foarte aspru pe 
utemiștii care nu s-au 
achitat de sarcinile 
încredințate de comi- 

U.T.M., au criticat pe cei 
nu au atitudine justă față

tetul 
care 
de tovarășii de muncă, care nu 
se străduiesc să-și ridice nivelul 
politic și cultural.

Utemista Elena Mihăiescu, 
spre exemplu, a criticat-o pe Eu
genia Palașcă care fiind anul 
trecut propagandista formei lor 
de învățămint politic U.T.M. nu 
a sprijinit sulicient pe eursanți 
să-și însușească temeinic mate, 
riaiul predat. Utemistul Goglu 
Zaharla de la stația de redresa
rea troleibuselor a criticat cu as
prime pe Ion Prlceputu și cel. 
lalți utemiști de la garaj care, 
venind cu chef la serviciu, au 
jignit un șofer bătrîn. El a pro
pus ca noul comitet să pună în 
discuția adunării generale cazul 
utemiștilor de la garaj spre a 
servi ca un exemplu tuturor ti
nerilor.

Și ca ei au vorbit aproape toți 
utemiștil care au luat cuvîntul tn 
adunare. Exigenți cu ei, cu mun
ca vechiului comitet U.T.M-, .ute
miștii de la întreprinderea co. 
munală Constanța, dînd dovadă 
de un dezvoltat spirit critic și 
făcînd numeroase și prețioase 
propuneri pentru activitatea nou- 
lui comitet s-au arătat hotărîțl 
ca pe viitor, sub conducerea or. 
ganlzației de partid, să munceas
că cu toate forțele lor pentru a 
lichida lipsurile semnalate, pen. 
tru a ridica munca organizației 
pe o treaptă și mai înaltă.

I. ȘERBU

La Muzeul Doftana a avut loc 
duminică o adunare comemora
tivă consacrată împlinirii a 19 
ani decind s-au prăbușit zldu- 

a 
grup 
antl-

rile închisorii Doftana, 
ucis sub dărîmături'îe el 
de luptători comuniști 
fasciști.

La adunare au participat 
gații ale oamenilor muncii 
întreprinderile și Instituțiile re
giunii Ploești, numeroși țărani 
muncitori din împrejurimi, acti
viști de partid și de stat, repre
zentanți ai Comitetului foștilor 
deținuți antifasciști din R.P. Ro- 
mînă.

Tov. Dumitru Balalia, prlm- 
secretar al Comitetului regional 
Ploești al P.M.R., a evocat lupta 
neînfricată pe care a dus-o Par
tidul Comunist din Romînla pen. 
tru eliberarea poporului, subli
niind că lupta dîrză, sacrificiile 
și jertfele date de comuniști la 
Doftana constituie una din pagi
nile eroice ale istoriei mișcării 
noastre muncitorești.

Oamenii muncii care au par- 
tlcipat la adunare au păstrat un 
moment de reculegere în memo
ria eroilor clasei muncitoare 
uciși sub dărîmăturile zidurilor 
Doftanel. Cei prezenți au intonat 
apoi Internaționala.

După adunarea comemorativă, 
la mormintele eroilor căzuți la 
Doftana au fost depuse coroane 
de flori din partea Comitetului 
regional Ploești al P.M.R., Sfa
tului popular regional, oamenilor 
muncii din numeroase întreprin
deri și instituții din orașele 
Ploești și Cîmpina.

care 
un 
Și

dele- 
din

Delegația 
de președinți de sfaturi 

populare care a 
vizitat Anglia s-a 

înapoiat în Capitală
Duminică dimineața s-au îna

poiat în Capitală tovarășii Du
mitru Diaconescu, președintele 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular al Capitalei, Gheorghe 
Stan, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular al 
regiunii Ploești, șl Aurel Duca, 
președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular al orașului 
Cluj, care au făcut o vizită ofi
cială de două săptămîni în 
Anglia, la invitația primarilor 
orașelor Birmingham, Leeds și a 
districtului Kenslngton din Lon-
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„Erou necunoscut“
de ION BRAD

Ostașilor sovietici și romîni căzuți 
pe Mureș in luptele comune 

contra fascismului
Aici s-a scris cu sînge istoria fierbinte
Pe plaiurile-acestea ca pagini mari de lut, 
In care literele-s oseminte,
Inscripțiile-s scrijelate cu vîrful baionetei toate, 
„Erou necunoscut“ ...„Necunoscut" ...„Necunoscut“...

Din nopți făcîndu-și steaguri, veneau din soare-asfinte, 
Tîrîș veneau dușmanii, cercînd un ultim scut...
...Și-n încleștarea-amară, cu frunțile-nainte
Ai mei se închinară la dragostea ta, țară,
„Erou necunoscut" ...„Necunoscut" ...„Necunoscut“...

Stă șeoala-nconjurată de morminte, ® 
Un munte alb de codri înăscut -
Iar Mureșul tot duce-n oglinda lui cuminte 
Imagini răsturnate, inscripții neuitate :
„Erou necunoscut" ...„Necunoscut“ ...„Necunoscut“...

Și zilnic vin copiii în noile veșminte 
Ale amiezii țării, cetind dintr-un-nceput, 
In cartea ce trăiește în inimi și le-aprinde, 
Cum ard în zori toți pomii-ncinși de flori 
„Erou necunoscut" ...„Necunoscut“ ...„Necunoscut“...

(Agerpres)

O scenă din film

Lumina cîntă astăzi în ramuri arominde
Și-n pomul libertății, sub cer — albastru scut, 
Cînd stelele frăției ard viu peste morminte 
Și literele-s scrijelate cu vîrful baionetei toate,
Erou necunoscut" ...„Necunoscut“ .„„Necunoscut“.,,

Informafii
între 21 octombrie și 7 noiem

brie la invitația A.S.I.T. ne-au 
vizitat țara inginerii Erlich En- 
gelhart și Gizela Falz din R. D. 
Germană, specialiști în mașini 
textile. Ei au prezentat în ca
drul Consiliului Central A.S.I.T. 
și filialelor A.S.I.T. din Timi
șoara, Arad, Orașul Stalin și Si
biu conferințe în legătură cu 
noile mașini textile realizate în 
R. D. Germană.

★
în timpul iernii unitățile Apro

zar din regiunea Cluj vor pune 
la dispoziția oamenilor 
cu 40 la sută mai multă 
cu 20 la sută 
noase, cu 56 
ceapă, cu 17 
legume și cu
multe mere decît în 
rioadă a anului trecut.

★

în orașele și satele regiunii 
Stalin și-au făcut apariția de cu
rînd primele televizoare. La clu-

muncii 
varză, 

mai multe rădăci- 
la 
la
25

sută 
sută 

la

mai multă 
mai multe 
sută mai 

aceeași pe-

f

•ț

A

/ L i:

7

Cluj 
să se

La Școala de meserii din 
elevele au posibilitatea 
specializeze în diferite domenii, 
lată pe elevele din anul III E 

la ora de croitorie.

Cezarina
ceava.

Stoenescu — Su-

fabricării maselor 
un număr restrîns 
prime. Printre a-

La baza 
plastice stă 
de materii 
cestea cele mai importante 
sînt gazele naturale (ga
zul metan) și cărbune
le. Altele rezultă prin pre
lucrarea țițeiului sau a căr
bunelui (gazele de cracare 
și gudroanele). Apa și 
nisipul curat (bioxidul de si
liciu) intră și ele în fabrica
rea unor materiale și mase 
plastice. La fabricarea altor 
mase plastice se utilizează 
și materii prime de natură 
vegetală sau animală ca 
lemnul, fibrele de bumbac, 
cazeina din lapte etc. Prin 
bogățiile sale naturale, țara 
noastră dispune de însem
nate rezerve, care asigură 
posibilități nelimitate pentru 
dezvoltarea și pe mai depar
te a acestei ramuri a indus
triei chimice.

a deveni un bun ra
te sfătuim să urmezi 
unui cerc de radio-

burile muncitorești de la Uzinele 
de tractoare „Ernst Thălmann“ 
de la Măgura Codlei, la colțurile 
roșii ale gospodăriilor colective 
din comunele Bod, Feldioara 
Vulcan, Ghimbav și din alte lo
calități se recepționează în con
diții bune emisiunile postului 
televiziune București. Acum 
regiunea Stalin funcționează 
proape 400 de televizoare.

de 
în 
a-

Tănăsescu Marcel — Ca
ransebeș.

Pentru 
diofonist 
cursurile
amatori din cadrul asociației 
A.V.S.A.P. Totodată, îți in
dicăm să studiezi cu atenție 
lucrarea intitulată „Ghidul 
radioamatorului constructor“ 
de M. Tanciu și G. Racz a- 
părută în „Editura Tineretu
lui“ și cărțile „Tînărul ama
tor“ de V. G. Borisov și „Ma
nualul radioamatorului" de 
J. G. Jerebțov.

Paloș Toma — Medgidia.
Pentru a uiuaște amă

nunțit procesul de fabricare a 
sticlei, te sfătuim să citești 
lucrarea „Tainele sticlei“ de 
M. Sveșnikov din care vei 
•afla nu numai procesul de fa

★

Duminică dimineața s-a des
chis la Casa prieteniei romîno- 
sovietice din Capitală cea de-a 4-a 
expoziție de fotografii artistice 
organizată de cercul de fotografi 
amatori al medicilor din Capi
tală.

Expoziția cuprinde peste 170 
de fotografii alb-negru și color. 
Ea va fi deschisă pînă în ziua de 
22 noiembrie și poate fi vizio
nată zilnic între orele 10 și 20.

„POEMUL MARII“
Pentru Dovjenko — regizorul 

care a făurit celebrele „Zveni- 
gora“ și „Arsenalul“ —întinderea 
nesfîrșită a apei, marea, ocea
nul, reprezintă simbolic la fel 
ca și la Leonov („Drumul spre 
ocean“), măreția comunismului, 
giganticul dimensiunilor sale pe 
toate planurile. Acest simbol 
planează asupra întregului film, 
asupra tuturor episoadelor apa
rent mai puțin legate între ele 
dar care, luminate din acest 
punct de vedere capătă o nebă
nuită forță unitară de atracție și 
convingere, un sens deosebit de 
profund. Pe pămînturile Ucrai
nei meridionale, acolo unde altă 
dată seceta, vînturile fierbinți, 
praful uscat bîntuiau stepa, îm- 
piedicînd creșterea falnică a ve
getațiilor. crearea de recolte bo
gate de pe pămînturile mănoase, 
înflorește acum o viață nouă, au 
crescut aproape peste noapte 
orașe și șantiere, uzine și sate, 
va apare o mare și nenumărate 
canale de irigație. Zorii comu
nismului se ivesc prin truda mîi- 
nilor oamenilor sovietici care 
durează construcții de o îndrăz
neală fără seamăn.

Acum marea va lua locul unei 
mari părți a stepei, pămînturile 
însetate vor primi apă, iar oa
menii se mută spre alte melea
guri, unde își construiesc cu aju
torul statului case noi și fru
moase. Aceasta însă nu este o 
simplă operație de transbordare. 
Așa cum oamenii lasă în urma 
lor casele străvechi ce vor fi a- 
coperite de apele mării celei noi, 
unii dintre ei trebuie să lase 
înapoia lor și o seamă de apu
cături învechite, pregăti n'lu-se 
să intre cu sufletul desă-

vărșit moralicește în comunism. 
La aceasta s-a gîndit președintele 
colhozului din Zelenii, liut Za
rudnîi (interpretat cu căldura și 
umorul caracteristic de F 
Andreev) cînd a convocat 
toți oamenii de frunte pe 
i-a dat satul lor. Să vină 
vadă pentru ultima oară pămîn- 
turile dragi unde au copilărit, 
unde au primit botezul focului 
în lupta împotriva contrarevolu
ției, unde au învățat să slujească 
cu cinste Puterea Sovietică, 
poporul. Să vină să vadă cum 
marea începe să ia ființă, pre
vestind zilele luminoase ale co
munismului, să vadă dacă și-au 
făcut datoria pe deplin, dacă și 
în sufletul lor s-au produs trans
formări de aceeași amploare 
acelea ce schimbă pustiul 
grădină îmbelșugată.

Printre cei care se întorc 
aceste pămînturi se află și 
personaj deosebit: scriitorul, 
terpretat de actorul M. Romanov. 
El, asemenea unui martor pentru 
posteritate, înregistrează mărea
ța evoluție a conștiinței fiecărui 
om spre comunism, reacțiile lui 
care denotă o viziune nouă și 
superioară asupra vieții, în fața 
celor mai variate probleme, de 
la cele mai însemnate pînă la 
cele mai mărunte. El nu „iartă“ 
pe nimeni. Și va arăta prin pris
ma lui, lipsurile fiecăruia, cerîn- 
dude cu fermitate să și le lichi
deze.

Căci mersul spre comunism se 
desfășoară sub semnul unei mari 
exigențe morale. Iată-l de pildă 
pe generalul Fedorcenko, in ro
lul căruia celebrul actor B. l.i- 
vanov realizează o creuție de 
mure prestanță. Venind pe locu
rile in care s-a născut, genera-

Boris 
pe 

care 
i să

ca 
în

pe 
un 
in-

Iul își amintește de copilăria sa, 
de lupta pentru victoria revolu
ției, de anii aprigi ai războiului. 
In imaginația sa reînvie scene 
crîncene din rezistența eroică 
împotriva hoardelor naziste, mo
mentele cînd el însuși a fost ră
nit grav dar n-a cedat, a luptat 
pînă a învins împreună cu to
varășii lui. Cu un realism pro
fund ne arată filmul duritatea 
încleștării cu dușmanul și la un 
moment dat roșul sîngelui văr
sat aproape că acoperă ecranul. 
Este sîngele sacrificat pentru cu-

Cronica 
filmului

Lucrările înaintează, oamenii 
se mută în număr tot mai mare 
în noile case. Unii însă nu se 
despart atît de ușor de trecut, 
nu se îndură să părăsească căsu
țele bătrîne. Trebuie să-i înțelegi 
și pe aceștia, să nu-i brutalizezi, 
să-i convingi cu răbdare. Unii, 
printre care și Golik (L. Tara- 
barinov) nu știu să facă acest lu
cru, ci țipă, amenință, dar nu-i 
pot determina pe întîrziați să se 

însă niște 
plini de 
vorbească 
arate per- 

care 
urmă

cerirea victoriei, pentru apărarea 
țării socialiste și acest sînge 
impune obligația de a merge cu 
demnitate înainte. Pentru acest 
mers neclintit înainte, pentru ca 
el să nu fie împiedicat de duș
manii haini, activează cu abne
gație în domeniul întăririi apă
rării patriei, generalul. Dar a- 
ceasta nu-l scutește de critica 
principială, comunistă. Filmul îl 
critică pentru faptul că nu dă o 
educație îngrijită fiului său, că-l 
cocoloșește, ferindu-l 
țile vieții, ținîndu-l 
de viața tumultoasă 
vității. însuși te tăi 
nu se sfieste să-și 
dorul, șă-l suspecteze de aris- 
tocratizare, ironizîndu-l neînce
tat. Dar generalul se 
vedeșle a fi un om legat 
popor, atitudinea lui plină 
grijă față de cei din satul 
tal îi place și tatălui, satisfăcîn- 
du-i exigențele comuniste.

de greutiî- 
de o parte 

a coletti- 
generalului, 
critice fe-

do- 
de 
de 
na-

mute. Iată că vin 
constructori-activiști 
inimă care știu să 
cu oamenii, să le 
spectivele luminoase 
se deschid, cei din 
căpățînați se mută, intrînd 
satul cel nou, adevărat focar de 
cultură și trai frumos, civilizat.

Nu trebuie să ne mire că Go- 
lik nu știe să vorbească cu oa
menii. Tovarășii nu pot crede 
în cuvintele lui pentru că 
demagog, un individ care 
să-și ascundă murdăria

li 
ru
in

e un 
vrea 

sufle
tească îndărătul unor fraze pom
poase și goale. Femeile care l-au 
crezut, care i-au încredințat dra
gostea au fost profund înșelate. 
Și fata lui Zarudnîi, Katerina 
(Zinaida Kirienko) l-a crezut 
și sentimentele ei au fost batjo
corite. Dar ea trăiește într-o 
lume a noului, a victoriei ade
vărului și dreptății. Nu va face 
un gest necugetat în dezamăgi
rea ei, ci și-l va scoate pe ne
trebnic din inimă și își va dă
rui elanul tineresc măreței con
strucții. Iar carieristul care voia 
să-și asigure parvenirea prin 
combinații a-moroase meschine,

na fi demascat de colectiv ți pe
depsit; astfel de oameni nu pri
mesc „viza“ morală de intrare 
în comunism. O asemenea „viză“ 
capătă oamenii simpli și cinstiți, 
cu sufletul de aur, ca Ivan Gu- 
renko de pildă. El muncește cu 
avint în mijlocul numeroasei și 
fericitei sale familii și înțelege 
să dea dovadă de frumusețe su
fletească și generozitate comu
nistă pînă în cele mai mici lu
cruri. Adăpostește păsări sălba
tice cu puii lor pe vreme grea 
și acum, cînd a venit primă
vara, se revoltă la ideea că ci
neva ar îndrăzni să pună stăpî- 
nire pe păsările libere, să le în
chidă în coteț, să le omoare spre 
a le mînca.

Apele mării create de om au 
început să crească, fetele unei 
brigăzi colhoznice se întorc de 
la lucru pentru ultima dată pe 
vechiul drum, umblînd pînă la 
piept în apă, cu uneltele deasu
pra capului. (O scenă de o poe
zie suavă, de un lirism profund).

Pe noua mare a izbucnit prima 
furtună, navighează primul vas 
în fața căruia se dau la o parte 
acordîndu-i parcă toate onorurile, 
enormele ecluze, simbol al por
ților larg deschise spre lumea 
mult visată.

„Poemul mării“ este un film 
care glorifică cu mult patos zi
lele mărețe ale construcției 
desfășurate a comunismului în 
Uniunea Sovietică.

B. DUMITRESCU

Interesante descoperiri 
arheologice în raionul 
Sîngiorgiu de Pădure
TG. MUREȘ 9 (Agerpres)-Ger- 

cetărlle arheologice care au avut 
loc de curînd la Sărățeni, raionul 
Sîngeorglu de Pădure, Regiunea 
Autonomă Maghiară, au scos la 
iveală o serie de noi date cu 
privire la castrul roman descope
rit în această localitate. El con
stituie una din importantele for
tificații de pe vremea romanilor 
aflată pe teritoriul țării noastre.

In urma cercetării resturilor de 
ceramică descoperite, s-a stabilit 
că în locul castrului roman a 
existat în prealabil o colonie da
cică. Fortificația romană avea o 
formă pătrată, fiind așezată pe 
locul care constituie centrul ac
tual al comunei Sărățeni. Carac
teristicile ei indică o dată din 
prima jumătate a secolului al 
11-lea.

In cursul săpăturilor au Ieșit 
la iveală numeroase obiecte: că
rămizi cu inscripții, vase pictate, 
medalii, vîrfurl de lănci de fler, 
solzi de bronz de pe zalele unul 
luptător roman, ornamente de ar
gint, pinteni de fler etc. Lingă 
zidurile fortificației s-au găsit 
urmele unui cimitir datînd din 
secolul al IV-lea, precum și 
fragmente de vase, amnare, cu

țite din secolele XVI-XVI1.

&

bricație al sticlei, q și nenu
mărate curiozități din istori
cul acestui meșteșug.

Francisc Toma — Cluj ; 
Bădulescu Emil — Călimă- 
nești ; Sever Stănoiu — Bu
zău ; Săvulescu Niculina — 
Periș.

Ne bucură faptul că doriți 
•să deveniți corespondenți vo
luntari ai ziarului nostru. Cu 
această ocazie vă facem cu
noscut că poate deveni cores
pondent voluntar orice tînăr 
al patriei noastre care do
rește să comunice în scris 
ziarului aspecte din viața și 
munca colectivului în care el 
trăiește și muncește. Pentru a 
scrie redacției corespondențe 
interesante care să poată a- 
pa.re în ziar, e necesar să 
selecționați faptele cele mai 
semnificative, pozitive și cri
tice, din viața tinerilor și să 
le transmiteți redacției sub o 
formă cit mai accesibilă. Pen
tru început vă sfătuim să ne 
scriți scurte informații refe
ritoare la activitatea tinerilor 
din întreprinderile în care 
munciți.

Stănculescu Viorica — 
București.

Entomologia agricolă este o 
știință încă tînără care a fă
cut progrese mari în ultimii 
ani, mai ales in domeniul 
combaterii dăunătorilor din 
agricultură prin metode com
plexe (chimice, agrotehnice, 
biologice etc.). Noile desco. 
periri în domeniul insecticide
lor sintetice organice, siste
mele mecanizate de trata
mente din avioane și helicop
tere, folosirea substanțelor 
sub forme de aerosoli etc. 
sînt realizări de mare însem
nătate cucerite în ultimul timp 
de această știință.

Spitalul Fundeni a fost dat 
în folosință

Zilele trecute s-a deschis noul 
spital clirțic Fundeni in cadrul 
căruia funcționează importante 
clinici și baze de învățămint ale 
Institutului pentru perfecționa
rea și specializarea medicilor.

In noul spital Fundeni își vor 
desfășura activitatea clinica chi
rurgicală de la spitalul Colțea, 
condusă de acad. prof. dr. Hor- 
tolomei ; clinica de pediatrie 
I.P.S.M. de la Institutul de pe
diatrie „Emilia Irza“, condusă de 
prof. dr. 1. Nicolau ; clinica de 
radiologie de la spitalul Colțea, 
sub conducerea prof. 
Schmitzer ; clinica de urologie 
de la spitalul „dr. 1. Cantacu- 
zino“, condusă de prof. dr. Gh. 
Olănescu ; clinica de boli inter 
ne de la spitalul Colțea, sub con
ducerea prof dr. 1. Bruckner și 
baza de cercetări clinice de fizio- 
patologie a cule 
tologie de la spitalul unificat nr. 
9, condusă de conf. dr. M. Sa
ragea.

Prin comasarea acestor unități 
clinice se creează condiții deo- 
bite de internare ți de tratament 
bolnavilor, precum și de perfec
ționare și de specializare a ca
drelor medicale.

La spitalul Fundeni, ca uni
tate de interes republican, cea 
mai mare instituție spitalicească 
construită în ultimii ani, se pot 
interna și bolnavi din provincie 
ale căror cazuri nu au putut fi 
rezolvate in spitalele din locali
tate. De asemenea, aci se va asi
gura în cea mai mare măsură

dr. Gh.

asistența chirurgicală a cardia
cilor din întreaga țară.

Noul spital, care are o capaci
tate de peste 600 de paturi, este 
înzestrat cu cele mai moderne 
utilaje și aparatură medicală. 
Peste 800 de cadre medicale, sa
nitare și administrative vor des
fășura aci o activitate multilate
rală.

în scopul recreării bolnavilor, 
spitalul are amenajată o fru
moasă sală de spectacole cu 200 
de locuri, iar la fiecare pat sînt 
instalate căști pentru a asculta 
emisiunile de radio. Este proiec
tat ca în perioada viitoare să se 
clădească, în imediata vecinătate 
a spitalului, două blocuri cu apar
tamente pentru personalul ce de
servește unitatea.

(Agerpres)

ANUNȚ
Angajăm Ingineri de spe

cialitate mecanică, avmd 
practică în funcția de ingi
ner în uzină, pentru a exe
cuta recepționa rea livrărilor 
de la diferite 
București, Reșița, 
Brăila.

Solicitanțil vor 
aibă domiciliul în 
șe șl vor trimite ofertele la 
întreprinderea de Construcții 
Siderurgice Hunedoara str. 
Molotov nr. 8.

uzine din
Sibiu și

trebul să 
aceste ora-
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Manifestări în întreaga lume
cu prilejul zilei de 7 Noiembrie

Ce va prezenta 
Expoziția 
sovietică 

din Mexic
zilei de 7 Noiem- 
loc în întreaga .

4 anî «ie la înființarea
IM. T. IX

f •

Cu prilejul 
brie au avut 
lume numeroase mitinguri, adu
nări festive și recepții pentru 
sărbătorirea celei de-a 42-a ani
versări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

ATENA. — La 8 noiembrie 
a avut loc la Teatrul „Kendri- 
kon" din Atena o adunare a re
prezentanților vieții publice din 
Atena și Pireu. Prof. K. Dio- 
nis, președintele Asociației pen
tru prietenia greco-sovietica și 
M. Kirkos, deputat, au vorbit 
despre importanța Marii Revolu
ții Socialiste' din Octombrie. Au 
luat de asemenea cuvîntul M. G. 
Sergheev, ambasadorul U.R.S.S., 
șl acad. B. A. Rîb'akov, preșe
dintele Consiliului Asociațiel- 
„U.R.S.S.-Grecia".

COPENHAGA. - La amba
sada U.R.S.S. a avut loc o re-

au luat parte :cepțle la care 
prințul Axei, miniștri, deputați, 
reprezentanți ai opiniei publice, 
șefi al ambasadelor și misiuni
lor străine, oameni de știință, 
cultură șl artă din Danemarca.

V1ENA. — La recepția orga
nizată de ambasada U.R.S.S. al 
fost prezențl : A. Scharf, preșe
dintele Republicii Austria, Raab, 
cancelar federal, B. Pittcrman, 
vicecancelar, Bruno Krelsky, mi- 
nistrul Afacerilor Externe, alțl 
miniștri, fruntași ai vieții pu
blice etc.

MEXICO. — La 7 Noiembrie 
Partidul Popular a organizat un 
mare miting la care a luat cu- 
vîntul Lombardo Toledano, se
cretarul general al partidului.

ANKARA. - La 7 Noiembrie 
ambasada U.R.S.S. în Turcia a 
oferit o recepție la care au luat

In comitetele Adunării
Generale a O. N. U.

NEW YORK 9.—Trimisul spe
cial- Agerpres C. Răducanu 
transmite: In cursul zilei da 
astăzi, Comitetul Politic al 
O.N.U. a continuat dezbaterile 
începute la 4 noiembrie asupra 
experiențelor nucleare ale Fran
ței din Sahara. Pînă acum au 
vorbit 7 delegați. După cum se 
știe, Comitetul Politic este sezi- 
sat dc o rezoluție avînd ca autori 
22 de țări, care își exprimă în
grijorarea în legătură cu proiec
tele guvernului francez și cer re
nunțarea Imediată la experien
țele nucleare din

★
Comitetul nr. 2 

blemele economice 
continuă dezbaterile pe baza ra
portului secretarului general a- 
supra măsurilor luate de guver
nele statelor membre ale O.N.U. 
pentru continuarea dezvoltării e- 
conotnioe a țarilor slab dezvol
tate, în conformitate cu rezolu
țiile Adunării Generale și ra
portul Consiliului economic și 
social în aceeași chestiune.

In ultima ședință a săptămînii 
trecute, delegatul Indiei Krishna 
Menon a propus ca Secretariatul 
Națiunilor Unite să studieze po
sibilitățile de cooperare pașnică 
în dezvoltarea economiei mon
diale și a comerțului, ceea ce, 
după părerea sa ar fi o comple
tare logică a rezoluției asupra 
dezarmării adoptate recent in u- 
nanimitate de Comitetul Politic.

în aceeași ședință delegatul 
Cehoslovaciei a prezentat în nu
mele său și al delegațiilor Bul
gariei și Poloniei un proiect dc 
rezoluție care cere tuturor mem
brilor Națiunilor Unite râ con
tribuie la lărgirea pieții mondia
le prin dezvoltarea comerțului 
între toate țările, indiferent de 
sistemele lor sociale sau politice. 
Rezoluția recomandă crearea 
unei organizații unice interna
ționale de comerț și pregătirea

Sahara.

(pentru pro- 
și financiare)

unor măsuri de stabilizare a pre
țurilor produselor și de promo
vare a comerțului cu țările slab 
dezvoltate, pe o bază reciproc 
avantajoasă.

★
Comitetul nr. 3, pentru proble

mele sociale, umanitare și cul
turale dezbate acum propunerea 
R.S.S. Bieloruse cerînd încuraja
rea internațională, prin interme. 
dini O.N.U., a cercetărilor știin
țifice în domeniul maladiei can
ceroase. Prin această propunere 
se cere Adunării Generale să 
instituie premii pentru cele mai 
remarcabile lucrări în acest do
meniu.

Numeroși oratori, între care 
delegații Afganistanului, Greciei, 
U.R.S.S., Iordaniei, indonez'ei 
și Poloniei au adus elogii dele
gației bieloruse pentru inițiativa 
sa și au demonstrat perfecta 
competență șl autoritate a 
O.N.U. de a-și manifesta intere
sul și preocuparea 
menea problemă 
sănătatea întregii

parte : Zorlu, ministrul Afaceri
lor Externe, Ethen Menderes, mi
nistrul de Război, Mamîk Gedik, 
ministrul Afacerilor Interne, Is- 
met Inonii, președintele Parti
dului republican popular.

COLOMBO. La ambasada 
U.R.S.S. în Ceylon a fost oferita 
o recepție.

La recepție au luat parte W. 
A. Dahanayake, primul ministru 
al Ceylonului și miniștri ai ca
binetului, deputați ai parlamen
tului, membri al corpului diplo
matic, reprezentanți ai cercurilor 
de afaceri și ai organizațiilor 
obștești.

’Lâ recepție a'participat de a- 
semenea delegația guvern men
tală sovietică condusă de P. N. 
Kumîkin, locțiitor al ministrului 
Comerțului Exterior al U.R.S.S.

'STOCKHOLM. La recepția or. 
ganlzată de ambasada U.R.S.S. 
din Stockholm au tost de față 
Erlander, primul ministiu al 
Suediei, Unden, ministrul Afaee. 
rilor Externe, deputați al parla
mentului. Printre oaspeții stră
ini au figurat de asemenea Lan- 
ge, ministrul Afacerilor Externe, 
al Norvegiei, deputați ai Stortin. 
gulul norvegian, deputați ai par
lamentului finlandez, inclusiv 
Herta Kuusinen, conducătoarea 
fracțiunii parlamentare a Uniu
nii democrate a poporului finlan
dez, precum și șefi ai reprezen
tanțelor diplomatice acreditați la 
Stockholm.

MEXICO CITY 8 (Agerpres). 
— TASS:

In legătură cu deschiderea la 
22 noiembrie la Mexico City a 
Expoziției sovietice a realizări
lor științei, tehnicii și culturii, 
organizată de Camera unională 
de comerț a U.R.S.S., la am
basada U.R.S.S. a avut ioc la 
6 noiembrie o conferință de pre
să pentru ziariștii mexicani și 
străini, organizată de A. K. Șel- 
nov, directorul expoziției.

Cea mai mare parte a expo
natelor, a spus el, au fost pre
luate de ia expoziția care a 
avut Ioc recent la New York. La 
expoziția din Mexico City vor 
fi însă prezentate și modele 
noi, printre care tractoare, au
tocamioane, utilaj pentru cons
trucții, mașini-unelte de frezat, 
noi mărci de motociclete, apa
rate fotografice, aparate de ra
dio și televizoare.

In afară de machetele celor 
trei sateliți sovietici vor fi pre
zentate și machetele primei ra
chete cosmice sovietice, a spăr
gătorului de gheață atomic „Le- 
nin", a centralelor atomoelectri- 
ce, a unui aerodrom automat, a 
unui sincrofazotron, modelele în 
funcțiune a două combinate — 
metalurgic și chimic.

Expoziția va ocupa o supra
față de 8.000 metri pătrați. Ea 
va fi deschisă de A. I. Mikoian, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.

Succese ale țărilor socialiste 
relevate în S. U. A.

față de o ase- 
vitaiă pentru 
omeniri.

NEW YORK 9 (Agerpres). — 
Agenția United Press Interna

țional transmite eă în darea de 
seamă publicată de Biroul pen
tru probleme miniere al S.U.A. 
se arată că în 1958 Uniunea So
vietică a întrecut Statele Unite 
la extracția de cărbune și a de
venit cea mai mare producătoare 
de cărbune din lume.

In 1958, se spune în conti
nuare în darea de seamă, Uniu
nea Soviejică a întrecut Statele

Sub steagul unității 
tineretului 

în lupta pentru pace 
Lo Cheick Bara

secretar general adjunct al F.M.T.D.

- J !.. J »

F. M. T. 0. și cooperarea 
tineretului din Asia

Suor Suroso
Secretar al C.C. al Tineretului Popular din Indonezia

PEKIN 9 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția China Nouă, 
premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze. Ciu En-lai, a tri
mis primului ministru al Indiei, 
Nehru, un mesaj în care pro
pune ea în viitorul cel mai a- 
propiat să aibă loc tratative, 
cu participarea primilor miniș
tri ai celor două țâri, în vederea 
discutării problemei frontierei 
chino-indiene șl a celorlalte pro
bleme referitoare la relațiile 
dintre cele două țări.

Guvernul R. P. Chineze — se 
spune în mesaj — propune ca la 
20 de km distanță respectiv de 
la așa-numita linie Mac Mahon

în partea de răsărit șl de linia 
pînă la care se exercită în mo
mentul de față controlul de fapt 
al fiecărei părți în partea de 
apus — unitățile militare chi
neze și indiene să fie retrase 
imediat.

In mesajul lui Ciu En.lal se 
spune că guvernul R. P. Chineze 
este gata să depună toate efor, 
turi'e în vederea creării celei 
mal pașnice și celei mai sigure 
zone de frontieră între cele două 
țări pentru a se exclude pentru 
totdeauna posibilitatea apariției 
neîncrederii și temerilor sau a 
unui conflict între R. P. Chineză 
șl India, cauzat de o problemă 
de frontieră.

Unite și la extracția de minereu 
de fier.

Subliniind creșterea puterii in
dustriale a țărilor lagărului so
cialist și, printre altele, succesele 
obținute în ultimii anj de indu
stria minieră din aceste țări, au
torii dării de seamă subliniază 
că între 1953 și 1958 cota-parte 
a Uniunii Sovietice în producția 
mondială de oțel a crescut de la 
16,2 la sută la 20,3 la sută, în 
timp ce cota-parte a Statelor 
Unite a scăzut de la 43,1 la sută 
la 28,6 la sută.

în țările lagărului socialist, 
subliniază autorii dării de sea
mă, se produce în prezent jumă
tate din extracția mondială de 
cărbune în comparație cu 38,1 la 
sută în 1953. în 1958 aceste țări 
au produs 31,6 la sută minereu 
de fier în comparație cu 21,2 la 
sută în 1953.

„Țările comuniste, se sublinia
ză în darea de seamă, au obținut 
de asemenea succese în multe 
alte domenii, inclusiv producția 
de petrol și metale neferoase“.

—•
Pe scurt

Astăzi, Federația Mondială 
a Tineretului Democrat împli
nește 14 ani de la întemeiere. 
După cum este știut, la 10 no
iembrie 1945, Ia puțin timp 
după răsunătoarea victorie obți
nută de forțele aliate asupra fas
cismului, la Londra s-a ținut 
Conferința Mondială a Tinere
tului cu participarea reprezen
tanților a 30.000.000 de tineri 
din 63 de țări și care a pus 
bazele, la încheierea lucrărilor 
sale, Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat.

10 noiembrie 1945 a marcat 
un eveniment de mare impor
tanță pentru organizațiile de 
tineret din întreaga lume. In 
fiecare an tineretul iubitor de 
pace sărbătorește această ani
versare prin manifestări va
riate.

Pînă astăzi, F.M.T.D. desfă- 
șurînd o vie activitate, a par
curs un drum lung, înregistrînd 
un bogat bilanț de realizări în 
folosul tineret generații.

In mod consecvent, F.M.T.D. 
s-a pronunțat, alături de multe 
alte otganizații naționale și 
internaționale, împotriva cursei 
înarmărilor, pentru încetarea 
experiențelor termonucleare, pen
tru interzicerea armelor de 
distrugere in masă și pentru 
utilizarea energiei atomice în 
scopuri pașnice.

Aniversarea F.M.T.D. consti
tuie un prilej să ne amintim că 
Federația Mondială a Tineretu
lui Democrat a chemat deseori 
la acțiune pentru pace tineretul 
grupat în sînul organizațiilor 
saie membre. Activitatea Fe
derației a contribuit la succe
sele obținute de mișcarea po
poarelor în favoarea destinderii 
internaționale, ldeea convocării 
unei conferințe la nivel înalt a 
fost și este sprijinită de cercu
rile largi ale opiniei publice 
mondiale, de tineretul cinstit 
de pretutindeni. Mai ales acum 
după vizita făcută de N.S.Hruș
ciov în S.U.A., care a arătat o- 
dată mai mult utilitatea contac
telor, zeci și zeci de organizații 
de tineret, milioane de tineri se 
pronunță cu hotărîre pentru o 
conferință a șefilor de guverne, 
pentru pace și coexistență paș
nică.

Credincioasă principiilor sale 
anticolonialiste, F.M.T.D. a a- 
cordat o atenție și un sprijin 
permanent mișcării de eliberare 
a popoarelor din Asia, Africa și 
America Latină.

Deasemenea, F. M. T. D. a 
depus mari eforturi în vede
rea colaborării și întăririi

unității mișcării de tineret. In 
acest sens Federația Mondială a 
Tineretului Democrat s-a preocu
pat pentru a găsi cele mai bune 
căi în favoarea realizării as
pirațiilor tinerel generații. 
F.M.T.D. a propus in repetate 
rînduri altor organizații inter
naționale ca W.A.Y (Adunarea 
Mondială a Tineretului), U.I.J.S. 
(Uniunea Internațională a Ti
neretului Socialist) etc să or
ganizeze laolaltă manifestări 
mondiale șl reglonaie care să 
ducă la întărirea colaborării t- 
neretului.

Acest bilanț de activități, care, 
după cum am văzut, rezultă 
dintr-o muncă intensă a 
F.M.T.D., explică creșterea con
siderabilă a prestigiului Fede
rației, care grupează acum peste 
200 de organizații din 97 de 
țări, totalizînd 87 de m I oane 
de membri.

Realizările F.M.T.D. de pînă 
acum, garantează pe cele ale vii
torului. Așa cum s-a hotărît de 
către cea de a V-a Adunare Mon
dială a Tineretului care a avut 
loc la Praga, în august, se va 
face totul în favoarea păcii, a 
independenței țărilor oprimate, a 
prieteniei și a satisfacerii as
pirațiilor tineretului. F.M.T.D. 
va continua să găsească punctele 
comune asupra cărora este po
sibil un acord ca bază de cola
borare cu alte organizații.

Realitățile epocii noastre sînt 
evidente oricui: datorită progre
sului tehnicii și științei, omul 
pornește spre cucerirea spațiului 
cosmic, realizînd astfel visul ge
nerațiilor trecute, deschizînd fru
moase perspective de viață și 
progres generațiilor viitoare; 
milioane de oameni din Asia, 
Africa și America Latină rup 
lanțurile opresiunii coloniale, 
mergînd cu fermitate pe ca
lea cuceririi libertății. Dru
mul ales de Federație este 
cel al popoarelor: pentru
viață, pace și progres. Pentru 
întărirea cauzei păcii depunem 
eforturi perseverente în direcția 
colaborării cu W.A.'Y. și U.I.J.S. 
și cu toate celelalte organizații 
naționale șl Internaționale ce nu 
colaborează încă cu F.M.T.D. 
Federația U prezintă propuneri 
concrete de acțiune, va examina 
atent toate cele care i se vor a- 
dresa.

Acesta este spiritul în care 
F.M.T.D. devotată tradițiilor 
sale de luptă, încrezătoare în for
țele puternice ale mișcării mon
diale a tineretului democrat, 
sărbătorește cea de a 14-a ani
versare a sa.

Anul acesta, Federația Mondi
ală a Tineretului Democrat își 
sărbătorește a 14-a aniversare. 
De la întemeierea sa, F.M.T.D. 
a avut o existență pătrunsă de 
loialitate și fermitate, tinzînd să 
unească tineretul în lupta pentru 
apărarea păcii, a independenței 
naționale și a propriilor sale 
drepturi.

în general mișcarea tineretului 
asiatic prezintă astăzi două ca
racteristici : dezvoltarea rapidă 
a forțelor democratice și succe
sul politicii de cooperare intre 
tineri. în ultimul timp au fost 
constituite mai multe organizații 
de tineret, care s-au aliat luptei 
naționale, iar organizațiile exis
tente s au întărit printr-o acțiu
ne zilnică și tenace. în acest 
sens avem numeroase exemple 
printre organizațiile membre ala 
F.M.T.D. din Indonezia, India, 
Japonia, Ceylon și Nepal. Pe de 
o parte poate fi constatat eșecul 
politicii de diviziune, împotriva 
colaborării, în timp ce orienta
rea spre colaborarea între tineri 
cîștigă tot mai mult teren. Con
ferința studenților afro-asiatici 
ținută la Bandung, pregătirea în 
mai multe țări a Conferinței Ti
neretului Afro-Asiatic care a avut 
loc la Cairo, activitatea în vede
rea trimiterii de delegații la Fes
tivalurile Mondiale ale Tinere
tului și Studenților pentru Pace 
și Prietenie, precum și acțiuni 
pentru solidaritatea cu tinerii 
care luptă împotriva colonialis
mului sînt exemple de colabo
rare activă între tinerii asia
tici. Această colaborare se 
manifestă și mai clar pe plan 
național într-un mare număr de 
țări.

F.M.T.D. și-a concentrat efor
turile în vederea lărgirii și con-

solidarii cooperării între tineri, 
susținînd tot mai ferm lupta 
pentru drepturile fundamentale 
ale tineretului și popoarelor 
Asiei. Federația sprijină pe de
plin cererea tineretului asiatic 
de interzicere necondiționată a 
experiențelor cu armele atomice, 
de creare a unei zone denucleari- 
zale în Asia și în zona Pacificului.

Federația Mondială a Tinere
lului Democrat se pronunță fără 
rezervă pentru o politică de pace 
și de coexistență, pentru victoria 
principiilor Bandungului. Ea 
sprijină lupta dreaptă a tinere
tului indonezian pentru realipi- 
rea Irianului occidental la Indo
nezia, lupta tineretului indian 
pentru reintegrarea teritoriului 
Goa la India, ca și cea a tinere
tului japonez, care reclamă ne
încetat restituirea de către ame
ricani a insulelor Okinawa și 
Ogasawara Japoniei.

Federația Mondială a Tinere
tului Democrat s-a declarat de 
acord cu lupta tineretului și po
porului Chinei pentru eliberarea 
Taivanului și consideră că pro
blema Taivanului este o proble
mă a poporului chinez, singurul 
competent de a o rezolva.

Mișcarea de tineret nu poate 
urma decit o singură cale, — 
cea a păcii și colaborării — dacă 
vrea să contribuie în mod eficace 
la rezolvarea problemelor funda
mentale ale acestei părți a lumii 
și să extindă și să întărească coo
perarea între toți tinerii.

Tînăra generație trebuie să se 
opună cu tot mai multă hotărî; e 
politicii de diviziune și de men
ținere a prejudecăților. Există 
condiții prielnice spre a asigura 
victoria colaborării și înțelegerii 
între tinerii din lumea întreagă, 
în lupta pentru pace.

Serghei Davidciuk și Anatoli Nejinski — doi elevi sovietici în 
timpul practicii de producție la o uzina de reparații.

Vii proteste în Grecia împotriva sosirii 
primului transport de rachete americane
ATENA 9 (Agerpres). — După 

cum transmit agențiile de presă 
străine, la 8 noiembrie, Marele 
stat major grec a anunțat că, 
în baza acordului greco ameri
can, în Grecia a fost adus pri
mul transport de rachete ameri
cane „Honest John“. Cu aceste 
rachete va fi dotată o primă 
unitate militară al cărei perso
nal — după cum s-a anuțat — 
și-a termiat deja instruirea în 
Germania occidentală.

Acest comunicai urmează unei 
declarații oficiale transmisă de 
Agenția Atheneagence prin care 
un purtător de cuvînt al guver
nului grec respinge propunerile 
cu privire la convocarea unei 
conferințe a țărilor balcanice 
pentru reglementarea probleme
lor nerezolvate și crearea 
Balcani a unei zone în 
nu existe arma rachetă.

Opinia publică din 
critică cu severitate 
nile guvernului grec, 
rîndu-le ca fiind opuse 
lor care se fac în vederea destin, 
derii încordării internaționale.

intr-o declarație făcută recent, 
S. Venizelos, liderul partidului 
liberal din Grecia, a arătat că 
în prezent partidul liberal

„insistă mai mult ca orl- 
cînd asupra promovării unei po
litice de destindere a încordării 
în Balcani, de apropiere a punc
telor de vedere“ pentru a se a- 
junge la reglementarea proble
melor balcanice. Criticînd res
pingerea de către guvernul grec 
a propunerilor guvernului romîn, 
pentru dezvoltarea colaborării în
tre statele balcanice, Venizelos 
a declarat: „Guvernul grec nu a 
înțeles încă sensul evenimentelor 
care s-au petrecut în ultima ju
mătate de an și cu atît mai pu
țin importanța convorbirilor din 
tre președintele S.U.A. și primul 
ministru al Uniunii

La 8 noiembrie I. 
președintele Uniunii

Sovietice“. 
Passalidis. 
democrate

de stîpga (E.D.A.) a publicat o 
declarație în ziarul „Avght“, în 
care se spune : Nici un om cin
stit din Grecia nu poate găsi o 
justificare pentru poziția nega
tivă, aproape ostila, a guvernu
lui față de propunerile sincere și 
deschise ale Uniunii Sovietice 
și ale țărilor de democrație 
populară.

După ce a arătat 'ă guvernul 
grec continuă să acționeze pe li
nia războiului rece, Passalidis 
a subliniat că interesele națio
nale ale Greciei cer să se renun
țe la această politică și să fie 
adoptate propunerile guvernelor 
romîn și sovietic cu privire 
crearea in Balcani a unei ; 
fără arma rachetă.

: la 
zone

în 
care să

Grecia 
acțîu- 

conside- 
elorturi-

Indignarea oțelarilor americani

WASHINGTON 9 (Agerpres). 
— La 7 noiembrie legea Taft 
Hârtiei a intrat în acțiune împo
triva celor 500.000 muncitori oțe-

Intețirea manifestațiilor 
antiamericane în Panama

PANAMA CITY 9 (Agerpres). 
In Panama situația continuă să 
se mențină extrem de încordată. 
Manifestațiile antiamericane se 
întețesc. Agenția Associated 
Press relatează că la 8 noiem
brie a avut loc un mare miting 
organizat de studenți la care 
au participat mari grupuri re- 
prezentînd toate păturile popu
lației.

Din partea Uniunii Universi
tare a vorbit un student care a 
cerut guvernului panamez „să 
denunțe tratatul în baza căruia 
Statele Unite au pus mina pe 
Canal pentru totdeauna". S-a 
dat citire unei declarații în care 
guvernul La Guardia este che
mat să solicite S.U.A. reparații

și daune pentru ultragierea dra
pelului panamez și pentru a- 
tacurile puse la cale de autori
tățile Canalului împotriva stu
denților și cetățenilor lipsiți de 
apărare. Participanții la miting 
au avertizat că vor organiza un 
nou marș în zona Canalului 
dacă studenții arestați cu pri
lejul evenimentelor din 3—4 no
iembrie nu vor fi eliberați.

Un nou simptom al înrăută
țirii relațiilor panamezo-america- 
ne informează agenția United 
Press Internațional este nota 
oficială prin care guvernul pa
namez anunță autoritățile S.U.A. 
că nu va mai îngădui avioane
lor militare să execute exerciții 
deasupra aeroportului interna
țional Tocumon.

Taft-Hârtiei
lari greviști. Curtea Supremă a 
S.U.A. a declarat „legala'' ordo
nanța Tribunalului Suprem po
trivit căreia muncitorii sînt obli
gați prin lege să reia lucrul pe 
o perioadă de 80 de zile în 
cursul căreia tratativele între sin
dicat și societăți vor continua.

Hotărîrea Curții Supreme care 
a pus în mod forțat capăt gre
vei de 116 zile, cea mai înde
lungată în industria oțelului a- 
merican, a stirnit adinei nemul
țumiri în rindul muncitorilor. 
Din Plttsburg, corespondentul a- 
genției UiP.I. transmite că „ter
menul „muncă de sclavi" revenea 
tot mai des in gura oțelarilor 
care intrau pe porțile Uzinei din 
Monongahela Valey și care își 
exprimau fățiș indignarea".

încetarea grevei nu rezolvă în 
nici un fel acest conflict social, 
„unul dintre cele mal impor
tante" ale anilor postbelici, după 
aprecierea agenției France 
Presse.

PARIS. — După cum anunță 
ziarul „L’Humamte“, Consiliul 
Municipal al orașului Sete (De
partamentul Herault) l-a invitat 
oficial pe N. S. Hrușciov prin 
Ambasada U.R.S.S. în Franța să 
viziteze acest oraș în timpul că
lătoriei sale în Franța.

'MOSCOVA. La 9 noiembrie gu
vernul sovietic a oferit la Krem
lin un dejun în cinstea delegației- 
guvernamentale ia Republicii Irak 
în fr-unte cu Fei-sal As.Samir, 
ministrul Orientării Naționale.

La dejun au luat parte Nikita 
Hrușciov, Frol Kozlov. Nuri-tdin 
Muhitdinov, Dmitri Ustinov, mi
niștri Rodion Malinovski și Ni- 
kolai Mihailov.

NEW YORK. La 8 noiembrie a 
fost dat publicității un comuni
cat în care se anunță că la in
vitația guvernului laoțian, la 10 
noiembrie a. c. secretarul gene
ral al O.N.U., Dag Hammarsk. 
l'oeld, va pleca in Laos pentru 
,,a cunoaște direct, deplin și in. 
dependent" ' evenimentele care au 
loc acolo.

BERLIN. Guvernul R. D. Ger
mane a trimis o notă guvernului 
R. F. Germane în care protestea
ză împotriva uciderii din motive 
politice a cetățeanului R. D. Ger. 
mane Otlo Krahmann. In notă se 
cere despăgubire pentru rudele 
victimei și garanfii că în viilor 
astfel de crime nu se vor repeta.

Guvernul R. D. Germane cere 
în mod categoric ca cei care sînt 
răspunzători de uciderea lui Otlo 
Krahmann să fie sever pedepsiți

ALMA ATA. O expediție a Aca
demiei de Științe a R.S.S. Ka. 
zahe a întocmit o serie de hărți 
geo.ogice și hidrologice ale păr
ții de sud a traseului canalului 
Irtîș-Karaganda, oare va fi cons
truit în Kazahstan.

Prin intermediul acestui canal, 
cu o lungime de aproximativ 500 
km., apele rîului siberian Intîș 
vor fi îndreptate spre regiunea 
industrială Karagan-da, din par
tea centrală .a Republicii. Printr.o 
ramificație specialăs a canalului 
va fi alimentată cu apă uzina 
metalurgică care se construiește 
l,a Temir-Tau.

NEW YORK. După cum trans
mit agențiile americane de pre
să, la 7 noiembrie forțele aeriene 
militare ale S.U.A. au lansat de 
la baza aeriană Vandenberg (Ca
lifornia) un satelit ..Discoverer. 
7". După cum anunță agenția 
UP1, acest satelit s-a plasat pe 
orbită.

QAIRO. In declarația dată pu. 
blicițății la Cairo în legătură cu 
represaliile sîngeroase care au 
avut loc recent în Congo Belgian, 
Secretariatul permanent al Con
siliului de So.idaritate al țărilor 
Asiei și Africii cere ca ziua de 
25 noiembrie să tie sărbătorită 
drept Ziua Congo-ului și să se 
organizeze în această zi m-itin. 
guri și adunări în cadrul cărora 
să fie condamnați cu hotărî-re co. 
lonialiștii belgieni.

O aniversare scumpă tinerei generații
(Urmare din pag. l-a) 

în rîndul tinerilor de 14—17 
ani unul din palru nu are ce 
munci, in prezent, în întreaga 
lume capitalistă 20 milioane de 
oameni nu capătă de lucru de- 
cît o oră pe zi, iar 45 milioane 
lucrează patru ore pe zi, pen
tru salarii de mizerie.

Șl mai sumbru se prezintă 
tabloul vieții tineretului din 
țările înrobite de colonialism 
unde mizeria atinge proporții 
înspăimîntătoare.

Singura parte a globului 
unde tineretul trăiește o viață 
fericită este aceea în care la 
conducerea statelor se află oa
menii muncii înșiși, țările socia
liste. Aici dreptul la muncă este 
nu numai prevăzut în constitu
ție dar și garantat în practică. 
Tineretul se bucură de cele mai 
largi drepturi și posibilități de 
dezvoltare, năzuințele sale fiind 
pe deplin realizabile.

Adunarea organizațiilor mem
bre ale F.M.T.D. de la Praga a 
chemat din nou tineretul din 
țările capitaliste șt coloniale la 
lupta activă pentru satisfacerea 
revendicărilor sale vitale, pen
tru asigurarea dreptului la mun
că, pentru salariu egal la mun
că egală, pentru dreptul la în
vățătură și asistență medicală, . 
pentru cucerirea independenței 
naționale, a dreptului tuturor 
popoarelor la autodeterminare și 
pentru folosirea bogățiilor fie
cărui popor în scopul ridicării 
propriului său nivel de viață, 
în scopul progresului național. 
Arătînd că un factor care în
răutățește situația tinerilor din 
multe țări ale lumii e cursa 
înarmărilor, Adunarea a subli
niat că apărarea păcii este cau
za vitală a tuturor tinerilor din 
lume, că lupta pentru dezarma
re, pentru coexistență pașnică, 
pentru colaborarea între state 
trebuie să cuprindă masele de 
milioane de tineri de pretutin
deni. In acest scop Adunarea 
F.M.T.D. a stabilit o serie de 
măsuri menite să intensifice 
participarea tineretului la efor
turile marelui front mondial al 
păcii, să lărgească baza de 
masă a mișcării internaționale

iubitoare
a tineretului împotriva războiu
lui, pentru coexistență pașnică.

Tineretul din patria noastră, 
educat de partid în spiritul in
ternaționalismului proletar, al 
prieteniei cu toți tinerii iubi
tori de pace din lume își adu
ce contribuția sa activă la ac
tivitatea F.M.T.D. participînd la 
toate acțiunile internaționale me
nite să întărească unitatea tinerei 
generații a lumii în lupta pen
tru pace șl progres. Plecînd 
de la premisa importanței și u- 
fflității în lupta pentru pace a

de pace
dezvoltării unor inițiative și ac
țiuni concrete în diferite zone 
ale lumii, și călăuzindu-se de 
principiile politicii externe a gu- 
\ernului nostru, care depune e- 
ferturi pentru crearea unei at
mosfere de colaborare și înțele
gere în relațiile dintre statele 
balcanice, delegația U.T.M. la 
Adunarea de la Praga a propus 
organizarea la București, la în
ceputul anului viitor a unei în- 
tîlniri a tineretului și studenți
lor din țările regiunii Balcani
lor și Mării Adriatice. Această 
manifestare care a fost apro
bată cu căldură de participanții

Ta Adunare și trecută în pro
gramul acțiunilor F.M.T.D. are 
menirea să contribuie la întări
rea unității și colaborării tine
retului din aceste țări, la dez
voltarea contribuției tineretului 
în lupta pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă a păcii.

Cu prilejul celei de a 14-a a- 
niversări a F.M.T.D. trimitem 
un salut fierbinte Federației, 
tuturor prietenilor tineri de 
peste hotare care sub stindardul 
de luptă al F.M.T.D. luptă pen
tru pace, prietenie și un viitor 
luminos.

Conferința de presă organizată de Secretariatul F.M.T.D
BUDAPESTA 9. — Corespon

dentul Agerpres transmite: La 
10 noiembrie se împlinesc 14 
ani de la constituirea Federației 
Mondiale a Tineretului Demo
crat. Cu acest prilej, Secretariatul 
F.M.T.D. a organizat în dimi
neața zilei de 9 noiembrie o con
ferință de presă la Clubul Uniu
nii Naționale a ziariștilor un- 
guri. Mahmud Gaafar, prim vi

cepreședinte al F.M.T.D., a pre
zentat cu această ocazie o amplă 
informare despre activitatea Fe
derației în cel 14 ani de exis
tență.

Vorbitorul a arătat că Fede
rația a primit cu bucurie vizita 
în S.U.A. a lui N. S. Hrușciov 
și propunerile prezentate de a- 
cesta la Adunarea Generală a 
O.N.U. „Sprijinim, a spus

Gaafar, ldeea dezarmării gene
rale, care este garanția păcii și 
care deschide largi perspective 
spre o viață mai bună a tinere
tului.

Propunem organizațiilor inter
naționale de tineret, care nu fac 
parte din F.M.T.D., să trimitem 
o delegație comună la O.N.U., 
spre a exprima dorința tineretu
lui de a se ajunge la dezarmare 
generală.

In Italia elevii au participat la numeroase demonstrații, cerînd îmbunătățirea condițiilor de 
învățămint, un număr mai mare de școli. In clișeu : o manifestație la Roma.
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