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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Tineretul participă cu entuziasm
asi-

ia dezvoltarea

agriculturii socialiste
socIaUstă cu

sută din su-

Organ Central al Uniunii Tineretului

O scurtă consfătuire de producție pe unul din șantierele de pe Calea Grivrței

anul

înalt 
reali-

—- 'tuTr mpreună cu ln- 
— „ _ ; tregul popor, tine-
zskssss,- î retul patriei noas- 

s tre a luat cunoș- 
stES?1 S tință cu un viu 
" / interes și cu mare

£ jsai satisfacție de lu- 
ssraaszmsTiuiai crările Plenarei 
C.C. al P.M.R. din 30 iunie— 
1 iulie a.c.

La primul punct al ordinei 
de zi, plenara a dezbătut și 
aprobat in unanimitate proiec
tul planului de dezvoltare a 
economiei naționale pe anul 
1932, stabilind măsurile orga
nizatorice și tehnice necesare 
pentru a se crea condiții cit 
mai bune îndeplinirii sarcini
lor prevăzute pentru 
viitor.

Pornind cu elan șl 
spirit de răspundere la
zarea sarcinilor privitoare la 
dezvoltarea economiei națio
nale trasate de cel de-al 
III-lea Congres al partidu
lui. clasa muncitoare, țărăni
mea și intelectualitatea au 
obținut succese deosebit de 
importante. Plenara a subli
niat că aceste succese creea
ză condiții favorabile pentru 
îndeplinirea obiectivelor pla
nului de șase ani.

La al doilea punct al ordi
nei de zi, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a prezentat un 
raport asupra mersului înde
plinirii Directivelor Congresu
lui al III-lea al partidului pri
vind construirea socialismului 
la sate și dezvoltarea agricul
turii. în urma dezbaterilor, 
plenara a aprobat în unanimi
tate raportul prezentat și sar
cinile pe care le stabilește.

Raportul prezentat de to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, document de bază pentru 
dezvoltarea mai departe a 
agriculturii noastre socialiste, 
pentru întărirea economiei 
naționale, însuflețește întregul 
nostru popor și-l mobilizează 
Ia luptă pentru înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid.

Așa cum se arată în Raport, 
de la cel de-al III-lea Con
gres al P.M.R. șj pînă în pre
zent s-au înregistrat rezultate 
îmbucurătoare pe frontul con
strucției socialiste Ia sate. 
Sectorul socialist s-a dezvoltat 
considerabil, nivelul tehnic al 
agriculturii s-a ridicat neîn
cetat, au crescut producția a- 
gricolă globală și producția ■ 
marfă, a crescut continuu ni
velul de trai al țărănimii. La 
începutul lunii iunie a acestui

an agricultura 
prindea 83,1 Ia 
prafața agricolă și 85,3 la sută 
din suprafața arabilă a țării. 
Trecerea țărănimii spre gos
podării colective a căpătat din 
ce in ce mai mult un caracter 
de masă. Toate acestea de
monstrează încrederea mase
lor țărănești în politica parti
dului, creșterea conștiinței 
socialiste a țărănimii munci
toare, justețea politicii parti
dului nostru de întărire conti
nuă a alianței clasei munci
toare cu țărănimea muncitoa
re.

Apreciind, pe baza analizei 
procesului de colectivizare că 
există depline posibilități dea 
realiza chiar mai devreme 
sarcina trasată de Congresul 
al III-lea al P.M.R. cu privire 
la terminarea colectivizării, 
Raportul scoate în evidență 
că încheierea colectivizării a- 
griculturii va schimba întrea
ga viața ă sat hi ui, va asigură 
un puternic avînt al produc
ției agricole, continua îmbu
nătățire a nivelului de trai al 
oamenilor muncii..

In Raport se arată că prin
cipala sarcină in domeniul 
producției agricole in perioa
da planului de șase ani o 
constituie sporirea considera
bilă a producției de

' mai ales de grîu și 
deoarece de aceasta 
dezvoltarea celorlalte 
ale agriculturii.

O problemă care trebuie să 
stea în centrul atenției oame
nilor muncii din agricultură 
este dezvoltarea rapidă a e- 
fectivelor de animale și crește
rea continuă a productivității 
acestora.

Creșterea producției la hec
tar fiind mijlocul principal 
de sporire a producției agri
cole, Raportul prevede impor
tante măsuri privind crește
rea fertilității pămintuiui.

Plenara a stabilit ca unul 
din cele mai de seamă obiec
tive in domeniul agriculturii 
în viitorii ani extinderea su
prafețelor irigate.

Printre principalele măsuri 
stabilite de plenară se află do
tarea in continuare a agricul
turii cu mașini și tractoare 
pentru ridicarea gradului de 
mecanizare, îmbunătățirea 
activității S.M.T.-urilor, ex
tinderea electrificării rurale 
și folosirea cit mai largă a e- 
nergiei electrice în producția 
agricolă, îmbunătățirea activi-

tății de cercetare științifică în 
domeniul agrozootehnic.

Una din sarcinile importan
te puse de plenară este asigu
rarea cadrelor de specialiști, 
a mecanizatorilor, cadrelor de 
conducere din G.A.C. necesa
re agriculturii în următorii 
ani, ridicarea nivelului de cu
noștințe agrozootehnice ale 
masei de colectiviști.

Raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, ofe
ră fiecărui om al muncii, fie
cărui 
pede 
lupta 
tinuă 
socialiste. Organizațiile U.T.M. 
trebuie să asigure studierea 
profundă și însușirea temei
nică de către fiecare tînăr a 
bogăției de idei, îndrumări și 
sarcini ce se desprind din a- 

„Scîntsia tinerelului"

tînăr un îndreptar lini
ai sarcinilor legate de 
pentru dezvoltarea con- 
a agriculturii noastre

cereale, 
porumb 
depinde 
ramuri

tineretului
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A fost dat 
în exploatare 

cel de-al doilea 
circuit al rețelei 

electrice de înaltă 
tensiune 

Oțelul Roșu-Reșița
Colectivul Șantierului Timi

șoara al întreprinderii de 
construcții și montaje energe
tice Sibiu a executat înainte 
de termenul prevăzut lucră
rile de dublare a liniei elec
trice de înaltă tensiune Oțe
lul Roșu—Reșița. Cel de-al 
doilea circuit al acestei re
țele de 110 kilovolțl a fost 
dat în exploatare. Se 
gură astfel dubla alimentare 
cu energie electrică din sis
temul național al marelui 
combinat metalurgic din Re
șița.

Datorită măsurilor speciale 
de protecție luate și expe
rienței dobîndite în asemenea 
lucrări, muncitorii șl tehni
cienii care au lucrat pe acest 
șantier au Instalat noul fir al 
liniei de înaltă tensiune fără 
a întrerupe alimentarea com
binatului din Reșița prin in
termediul 
tent.

circuitului exis-

(Agerpres)

Zilele acestea au 
Intrat în producfie 
primele unități ale 
combinatelor de in
dustrializare a lemnu
lui de la Blaj și Gher
la — fabricile de pla
caje.

Cele două fabrici 
sînf prevăzute cu o 
capacitate anuală de

In brigada de matrițeri con
dusă de Gh. Simionescu de 
la întreprinderea „Electroba- 
nat“-Timișoara este obiceiul 
ca membrii ei să se con
sulte înainte de a executa 

o nouă comandă.

Foto : V. CONSTANTINESCU

producție da frai ori 
și jumătate mai mare 
decît producția 
placaje realizată 
întreaga țară în 
1950 și da opf 
mai mare față 
producția din 1933.

Ambele fabrici de 
p aca/eF sînt L^es- * 
trafe cu utilaje mo
derne, avînd procesa-

de 
în 

anul
ori 
da

le tehnologice meca
nizate și parțial auto
matizate.

La acesfe combi
nate se mai află în 
plină construcție fa
brici da furnire, plăci 
aglomerate, plăci fi- 
brolemnoasa, scaune 
șt mobilă.

(Agerpres)(Continuare în pag. a 2-a)

Ce jucării frumoase...

Bucuriile
vacanței

- Foarte frumoase I... 
ste cuvinte sînf rostite 
mindrie justificată de către 
ti nara Maria Petra de la Fa
brica de mase plastice 
„București" in timp ce con
trolează calitatea jucăriilor 

din mase plastice.

Foto : AGERPRES

Bucuria cea mai nobilă și 
cea mai frumoasă este bucu
ria de a munci, de a ii util, 
de a-ți lega numele de o în
făptuire de seamă.

Poporul își desfășoară, în 
epoca noastră socialistă, pu
terile fizice și intelectuale in
tr-un avînt de creație multi
laterală, cea mai strălucită 
din istoria sa. Uzine, baraje, 
centrale termo și hidroelec
trice. canale de irigații, dru
muri, școli, teatre, case de 
cultură răsar ca din povești.

Agricultura a ieșit din mi
lenara fază arhaică. Zeci de 
mii de tractoare brăzdează 
pămîntul patriei. Combinele 
seceră și treieră în locul sfor
țărilor istovitoare ale seceră- 
torilor de altădată. Holde bo
gate unduiesc sub bătaia 
vîntului. Dobrogea, pînă mai 
ieri săracă, cu podișul ei 
despădurit șl bătut de arșiță, 
este azi o grădină îneîntă- 
toare.

în multe alte regiuni 
țării au răsărit grădini, 
locul 
dată.

Dar 
1 făcut

paraginelor da

ala 
în 

alta

mai este încă mult de 
și tineretul, alături de

de academician G. lonescu-Șișești
întregul popor, trebuie să con
tribuie pentru a duce pe o 

marea 
de

treaptă mai înaltă 
operă ce este în curs 
desfășurare.

Desăvîrșirea acestei 
pere este oglindită în

o- 
Ra- 

portul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Plenara Co
mitetului Central al P.M.R. 
30 iunie—1 iulie.

în fața tinerilor care se 
dedica științei agricole 
deschide o perspectivă lumi
noasă și măreață. Fiecare tî
năr inginer agronom, inginer 
zootehnist, inginer mecaniza
tor sau inginer ameliorator 
își poate lega numele de o 
înfăptuire măreață.

Veți îndeplini sarcinile date 
de partid ; veți aduce apa 
în stepa Bărăganului și veți 
alunga pentru totdeauna 
spectrul secetei; veți transfor
ma coastele dealurilor sterpe 
și brăzdate de ogașe, în plan
tații de pomi și de vii; veți 
fecunda nisipurile și terenuri
le neproductive ; veți crea noi 
soiuri de plante și noi rase 
de animale mai bune decît

din

VOI 
se

cele de azi; veți construi 
terme, sate, case de cultură 
și laboratoare; veți ridica fer
tilitatea solului și veți dărui 
belșugul pe tot întinsul țării. 
Raportul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la recenta Ple
nară a Comitetului Central al 
P.M.R. spune: „Una din con
dițiile de bază ale dezvoltă
rii agriculturii socialiste este 
asigurarea ei cu cadre bine 
pregătite din punct de ve
dere teoretic și practic, capa
bile să aplice în producție 
cuceririle științei și experien
ța înaintată, să organizeze și 
să conducă cu pricepere ma
rile gospodării socialiste".

Această frumoasă misiune 
trebuie să încălzească și să 
atragă pe toți tinerii, care 
după absolvirea învățămîn- 
tului mediu, își caută un 
drum în viață. Dar mai ales 
trebuie să încălzească și să 
atragă pe tinerii de la țară, 
pe fiii colectiviștilor, pe tine
rii care din copilărie șl pînă 
azi au fost martorii marilor 
transformări din agricultură.

E datoria voastră, tineri de

la sate, tineri fii de colecti
viști, să perfecționați îndelet
nicirea părinților voștri, să 
dați o nouă înilorire satului 
romînesc, să ridicați nivelul 
de viață materială și spiri
tuală al muncitorilor de pe 
ogoare.

Voi sînteți legați de viața 
de la țară și de bucuriile pe 
care ea le oieră. Voi știți ce 
încîntare aduce boarea dimi
neții și răsăritul soarelui, ce 
satisfacție vă dă lanul de 
grîu, mereu nou în fiecare zi, 
animalul ce crește sub ochii 
și îngrijirea voastră, mașina 
condusă de voi, pămîntul fer
tilizat de voi.

Mai presus de toate, veți 
fi ingineri de oameni, peda
gogi și educatori, sfătuitori 
ai părinților și fraților voștri. 
Veți avea mîndria să vă nu
mărați printre cei 12.000— 
13.000 specialiști care vor fi 
pregătiți în viitorii ani pentru 
ridicarea agriculturii pe o 
treaptă și mai înaltă.

îndreptați-vă deci alegerea 
voastră spre învățămîntul a- 
gronomic superior. Veți a- 
vea bucurii și satisfacții ' pe 
care nici nu le bănuiți încă.

upă un an rodnic 
de învățătură, de 

/practică în uzine, 
fabrici, 
dariile 
S.M.T.,

Iilor profesionale 
bucura în curînd 
meritata vacanță, 
din plin bucuriile acesteia. 
Prin grija partidului, anul 
acesta au fost create din nou 
ucenicilor condiții minunate 
de odihnă, de recreere. Sute 
și mii de ucenici își vor pe
trece vacanța în taberele de 
odihnă organizate în diverse 
localități.

Ministerul Metalurgiei și 
Construcțiilor de Mașini, 
pildă, organizează în vara 
ceasta 4 tabere pentru elevii 
școlilor profesionale: la
Grupul școlar ,,Steagul roșu" 
și la Uzinele „Strungul" din 
Brașov, la Cîmpulung Muscel 
și în raionul Orăștie.

Alți ucenici vior pleca 
de asemenea în cele șase 
tabere (Ovidiu, Curtea de Ar
geș, Odorhei, Lipova, Sighi
șoara, Comuna 23 August, re
giunea Dobrogea) organizate 
de Ministerul Agriculturii, în 
cele două tabere organizate de 
Ministerul Industriei Ușoare 
(Sibiu și Sighișoara).

înainte de închiderea cursu
rilor, s-au luat toate măsu
rile pentru ca taberele res
pective să fie amenajate, să 
se creeze toate condițiile pen
tru primirea elevilor. Atenție 
deosebită s-a acordat de ase
menea recrutării cadrelor ce 
vor îndruma activitatea ele
vilor din tabere. Ministerele 
respective s-au preocupat ca 
în fiecare tabără să existe un 
colectiv de conducere format 
din cadre didactice cu o bo
gată experiență, profesori de 
educație fizică, de muzică, de 
economie politică, de limba 
romînă, pedagogi bine pregă
tiți, care să aibă priceperea 
de a organiza în tabere ac
țiuni cit mai variate, care să-i 
intereseze pe elevi și în același 
timp să contribuie la instrui
rea, la educarea lor.

Colectivele de conducere ale 
taberelor au fost instruite din 
vreme asupra programelor ce 
trebuie întocmite, asupra 
activităților spre care trebuie 
să se orienteze. Astfel, în a- 
ceastă vacanță elevii școlilor 
profesionale vor face nu
meroase excursii pentru cu
noașterea frumuseților patriei^ 
vor vizita întreprinderi, gos
podării agricole de stat și 
gospodării agricole colective, 
vor vizita monumente și 
locuri istorice, muzee, se 
vor organiza de asemenea în 
fiecare tabără cit mai multe 
acțiuni care să contribuie la 
îmbogățirea cunoștințelor de 
cultură generală ale elevilor, 
cum sînt de pildă : seri lite
rare, recenzii, întîlniri cu ac
tiviști de partid și de stat, 
cu muncitori fruntași ; diverse 
acțiuni distractive în cadrul 
focurilor de tabără șpu cu 
prilejul excursiilor.

Zilele trecute, m-am oprit 
la una din viitoarele tabere 
ce vor găzdui în vara aceasta 
650 elevi ai școlilor profesio
nale : tabăra de la Centrul 
școlar „Steagul roșu* din 
Brașov. Atmosfera de febrili
tate ce domnește acolo ește 
specifică pregătirilor 
se fac în întîmpinarea

în gospo- 
de stat și 
elevii șco- 

se vor 
de bine- 
vor trăi

de
a-

ce 
unor

Pe plajă în stațiunea Vaslle 
Roaltă.

Foto : AGERPRES

musafiri. Nici n s-au ,înche
iat bine cursurile, locatarii 
n-au părăsit încă școala — 
pentru a pleca și ei în alte 
tabere, că peste tot, începînd 
de la sălile de club pînă la 
minunatul parc, a început cu
rățenia. Dormitoarele au 
început să fie văruite, parche
tul lustruit, linjeria strălucește 
de curățenie. La cantină ace
leași pregătiri. Cămara este 
plină de bunătăți.

Clubul este de asemenea bine 
amenajat pentru ca elevii să 
poată petrece și aici clipe 
plăcute. Există 'suffoifiiite 
mese de șah, mese și toate 
cele necesare pentru tenis de 
masă, remi etc.

Paralel cu pregătirile ace
stea de ordin organizatoric, 
a fost întocmit și un bo
gat și variat program de 
activitate a taberei. Pe uce
nicii care-și vor petrece va
canța aceasta în tabăra de la 
Centrul școlar „Steagul roșu" 
îi așteaptă nenumărate sur
prize plăcute, zile pline de 
bucurii. Iată doar cîteva din 
acțiunile spicuite din progra
mul taberei : Vizitarea uzine
lor „Steagul roșu", „Emst 
Thălmann" și a altor întreprin
deri din oraș, unde ucenicii se 
vor întilni cu muncitori, vor 
discuta cu ei despre muncă, 
despre realizările lor; vizitarea 
Muzeului regional și a 
monumentelor și locurilor is
torice din oraș și din împre
jurimi.

Multe zile petrecute de uce
nici în tabără vor fi destinate 
excursiilor în 
prejurimi ale 
face excursii

pitoreștile îm- 
orașului. Se vor 
la Poiana Bra

M. MIRON

Cu aproape o jumătate de 
an în urmă, fotoreporte
rul ziarului nostru tre

cea — în pauza unei zile de 
muncă — prin secția 510 a 
Uzinelor „Steagul Roșu“ din 
Brașov- Intr-un atelier a în- 
tîlnit un grup de tineri adu
nați în jurul unui aparat de 
stabilit duritatea metalelor. 
Zăinescu Constantin, Borbely 
Ștefan, Micu Constantin erau 
cîțiva dintre aceștia Ascultau 
cu toții explicațiile predate 
în cadrul cursului de ridicare 
a calificării de către tînărul 
inginer Octavian Căpitanu.

- O clipă ! t-a rugat fotore
porterul pe cei de față ; și-n- 
tr-o fracțiune de secundă, pe
licula a înregistrat imaginea.

De curînd, vizitam — tot 
într-o pauză — aceeași secție, 
a aceleiași uzine. Deschid ușa 
atelierului amintit. Înăuntru 
— aceiași tineri erau grupați 
cu același inginer tînăr în 
fața unei table de scris. Cu 
creta în mină, inginerul Căpi
tanu desena ceva, făcea sche
me, punea o problemă.

— Ei, acum să vă văd ! Cine 
găsește soluția ? a întrebat el.

Am profitat de ocazie pen
tru a discuta puțin cu ingi
nerul.

- Nu 
nu pot 
zat el. 
tant. Doi dintre cei mai buni 
elevi ai cursului de ridicare 
a calificării condus de mine, 
Ștefan Borbely și Martin Soos, 
se pregătesc să intre peste o 
oră la comisia de examinare 
pentru ridicarea categoriei de 
calificare. Pentru ei și pentru 
mine asta e foarte important.

Și-a luat creta și s-a 
piat din nou de tablă, 
e soluția ? Asta ? Cum 
cut? Așa... bine !...

Privea mereu ceasul, 
tele erau scumpe, 
treacă în revistă cu cei doi 
muncitori toate problemele 
din care ar fi fost posibil să 
fie întrebați. Despre calculul 
volumelor, al unghiurilor, al 
durității, despre...

— Tovarășe inginer, băieții 
sînt așteptați de comisie I

Și-a luat repede hîrtiile, ri
glele. I-a încurajat pe băieți.

— Mergeți și dumneavoas
tră cu ei ? l-am întrebat.

- Pot să nu merg ? Pot să-i 
las singuri? Doar eu i-am pre
gătit, luni întregi...

...Am revenit a doua 
Inginerul era bucuros.

— Cum a mers ?
- Au știut, tovarășe I 

examinat mai mult decît 
mine la examenul de stat, dar 
au știut foarte bine ! Borbely 
a primit categoria 7-a. Știi ce 
înseamnă asta ’ Am curaj să 
stau cu el în fața oricărei ma
șini care există în țară și nu 
mi-e teamă...

Se bucura de parcă el însuși 
ar fi trecut un examen. Avea 
și motive. Zi de zi, lună de 
lună, inginerul Octavian Că
pitanu a dăruit tinerilor mun
citori multe din orele sale li
bere, le-a transmis cu pasiune 
multe din cunoștințele sale. 
,,E doar o datorie..." obișnuieș
te să spună el. La care noi 
am adăuga: și un act de 
înaltă conștiință.

EUGEN FLORESCU

nd supărați, dar acum 
sta de vorbă, s-a scu- 
E ceva foarte impor-

apro- 
„Care 
ai fă-

Minu- 
Voia să

zi.

I-a
pe

(Continuare în pag. a 3-a)
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Mai devreme cu o zi Satul s*a mutat
m cimp

„Pentru strîngerea la timp 
a recoltei, propunem../4

Campania agricolă de vară 
e în toi. E o perioadă de mun
că intensă pentru lucrătorii o- 
goarelor. Animație și entu
ziasm pentru grăbirea seceri
șului și întreținerea culturilor 
prășitoare întîlnești și la gos
podăria colectivă din Baba 
Ana, raionul Mizil. îndrumată 
de organizația de partid, orga
nizația U.T.M. de aici desfă
șoară o intensă muncă politi
că în rîndul tinerilor pentru 
a-i antrena zi de zi la muncă, 
acolo unde e nevloie mai mare 
de forțele lor. Un sprijin pre
țios în activitatea organizației 
U.T.M. îl constituie postul u- 
temlst de control. Principala 
formă prin care postul utemist 
de control își îndeplinește a- 
tribuțiile sale o constituie rai- 
dul-anchetă. îndrumați de 
comitetul organizației U.T.M., 
membrii postului au făcut 
recent un raid-anchetă. Prin 
acest raid s-a urmărit: 
cum participă tinerii la 
recoltări; cum e organizată 
munca echipelor de tineret; 
care e viteza zilnică de lucru 
și cum poate fi mărită. Și cei 
cinci membri ai postului au 
pornit la treabă. Constantin 
Sora a mers la magaziile gos
podăriei. A cercetat încăperile 
în care vor intra în vara a- 
ceasta zeci de vagoane de ce
reale. Le-a găsit văruite fru
mos, aerisite, puse la punct 
pînă la ultimul amănunt. Și-a 
notat numele tinerilor — Ion 
și Anghel Crețu — care au 
contribuit la amenajarea ma
gaziilor. A controlat apoi sa
cii dacă sînt buni, reparați, 
etichetați. Și-a notat cîteva 
observații. Gheorghe Neagu 
s-a interesat cum au partici
pat tinerii la secerișul celor 
50 de hectare cu orz. Și a a- 
flat că tinerii au fost nelipsiți 
de la muncă și într-o singură 
zi tarlaua de orz, culcată de 
vînt, a fost recoltată. Cei mai 
destoinici — după spusele bri
gadierilor Tănase Hînciog și 
Moise Stere — au fost cosașii 
din echipele de tineret condu
se de Nicolae Qostache și Ion 
Răduță. Antrenați în întrecere 
tinerii din cele două echipe au 
recoltat și clăit snopii de orz 
de pe mari suprafețe. Neagu 

■a mal constatat și un alt lu
cru. Frații Remu și Tudor Ră
duță fuseseră criticați de cu- 
rînd într-o ședință de co
mitet, pentru slabă partici
pare la muncă. Dîndu-și sea
ma de greșeala lor, cei doi

Tineretul participă cu entuziasm
Sa dezvoltarea agriculturii socialiste
(Urmare din pag. I-a) 

cest document de deosebită 
însemnătate.

Așa cum se apreciază în Ra
portul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, tineretul re
prezintă o uriașă forță in 
lupta pentru înfăptuirea mă
rețelor obiective stabilite de 
Congresul al III-lea al parti
dului în construcția socialistă 
la sate.

Sarcinile de răspundere ce 
revin organizațiilor U.T.M. 
de Ia sate în lumina hotărîri- 
lor plenarei C.C. al P.M.R., 
impun ridicarea muncii lor 
pe o treaptă mai înaltă, lăr
girea activității politico-educa
tive pe care o desfășoară in 
rîndurile tineretului.

Preocupîndu-se să-și aducă 
o contribuție tot mai mare 
Ia consolidarea economico-or- 
ganîzatorică a gospodăriilor 
agricole colective, organiza
țiile de bază U.T.M. din uni
tățile agricole socialiste tre
buie să pună în centrul 
muncii politice pe care o 
desfășoară, educarea tineri
lor în spiritul dragostei și a- 
tașamentu'ui față de gospodă
ria colectivă, în spiritul luptei 
perseverente pentru conlinua 
dezvoltare a avutului obștesc.

Una din sarcinile de bază 

tineri au muncit cu hărnicia 
la seceriș.

De modul cum lucrează ti
nerii din echipele sezoniere, 
de cei de la atelaje și de cei 
care lucrează la întreținerea 
culturilor, s-au interesat cei
lalți membri ai postului ute
mist de control. Au discutat 
cu brigadierii, cu șefii de e- 
chipe, cu cfolectiviștii. Faptele 
culese din teren au fost apoi 
discutate cu secretarul comi
tetului U.T.M. Și astfel la 
gazeta „Vorbește postul 
utemist de control" a apărut 
un nou număr. într-un articol 
sînt evidențiați fruntașii la se
ceriș, cei care au pregătit ma
gaziile și unii tineri de la a- 
telaje. S-au arătat metodele

Din experiența 
ppstului utemist 

de control 
de la G. A. C. 

Baba Ana * Mizil, 
in campania agricolă 

de vară

bune folosite de cele două e- 
chipe de tineret pentru urgen
tarea secerișului orzului. Dar 
în același timp, membrii pos
tului utemist de control au 
înțîlnit pe teren, în primele 
două zile de seceriș, și unele 
aspecte negative. Din discu
țiile cu brigadierii, țu șefii de 
echipă, cu colectiviștii, a reie
șit că viteza zilnică de seceriș 
ar putea fi sporită dacă s-ar 
lucra în două schimburi. De 
asemenea, în urma ploilor, 
combinele nu pot intra în lan 
și se pierd astfel ore prețioa
se de lucru. Convoaiele de 
căruțe nu sînt bine organiza
te. din care cauză la încărca
tul snopilor, al sacilor se pro
duc aglomerări și întîrzieri. 
Apoi, snopii adunați de pe 
tarlalele care se recoltează cu 
coasele nu sînt adunați în 
clăi grupate la un loc pentru 
a se scurta lungimea trans
porturilor pînă la batozele de 
treier.

în urma discuției operative 
pe care a avut-o cu membrii 
postului, comitetul organizației 
U.T.M. a făcut cîteva propuneri 
consiliului de conducere al 
gospodăriei : pentru a da un 
randament cît mai mare și 
pentru a se folosi din plin fie
care minut bun de lucru din 
zori pînă se înserează, tinerii 
din echipele sezoniere care re
coltează griul să lucreze în 
două schimburi pînă la 9 sea
ra. (Aceasta o ceruseră ei, ti

ale organizațiilor U.T.M. de 
la sate este ca, sub condu
cerea organizațiilor de partid, 
să aducă o contribuție sub
stanțială la terminarea colec
tivizării agriculturii. Printr-o 
perseverentă muncă politico- 
educativă, organizațiile U.T.M. 
trebuie să lămurească tineri
lor țărani muncitori justețea 
politicii partidului de trans
formare socialistă a satului, 
convingindu-i ca, pe baza libe
rului consimțămînt, să intre 
în gospodăria colectivă. Ele 
au totodată datoria să contri
buie. sub conducerea organi
zațiilor de partid, la transfor
marea întovărășirilor în gos
podării agricole colective.

Organizațiile U.T.M. din 
G.A.C. trebuie să-i îndrume 
și să-i ajute pe tinerii colec
tiviști să contribuie într-o 
măsură mereu mai mare la 
creșterea considerabilă a pro
ducției agricole animale și 
vegetaie, la dezvoltarea mul
tilaterală a gospodăriei co
lective.

Una din căile importante 
prin care organizațiile U.T.M. 
pot acționa in scopul creșterii 
contribuției tineretului la spo
rirea averii obștești o consti
tuie dezvoltarea și întărirea 
formelor specifice de organi
zare in producție a tineretului. 

nerii din aceste echipe). Două 
din echipele permanente de 
tineret să lucreze la recol
tarea manuală a griului de 
pe parcelele culcate de plioi și 
vînturi, iar celelate două să 
recolteze grîul cu secerătorile 
simple de care dispune gospo
dăria, atunci cînd combinele 
nu pot intra în lan din cauza 
umidității paielor.

S-a mai făcut propunerea ca 
echipele care termină lucrarea 
mai repede să le ajute pe ce
lelalte pentru a elibera cît 
mai repede terenul care ur
mează să fie arat și însămîn- 
țat cu culturi furajere. ‘

Postul utemist de control a 
sesizat lucruri interesante și a 
făcut propuneri utile, iar u- 
nele din ele au și fost puse în 
aplicare. Totuși în ceea ce pri
vește răspîndirea experienței 
fruntașilor în campanie, în 
urmărirea activității fiecărui 
tînăr a mers icam la suprafață. 
Unele articole apărute la ga
zeta postului sînt scrise în 
modul general. E bine ca 
membrii comitetului U.T.M. 
să urmărească permanent 
activitatea postului utemist 
de control și să-i * orien
teze toate acțiunile spre sarci
nile zilnice ce le revin tineri
lor în această importantă cam
panie agricolă.

NICOLAE BARBU 
NICOLAE PUIU

SECERI
Cit zarea largă-i lanul fără haturi 
Șl aur poartă spicele-n veșminte. 
Că le-a cuprins din cele patru laturi 
îmbrățișarea soarelui, tierbinte.

Combine-n șir, ca păsări, călătoare, 
Vislesc ușor prin marea de lumină, 
în voinicescul cîntec de tractoare 
Șl-n izul pipărat de motorină.

Din zori de zl și pinâ-adînc In noapte 
Ne-nsuilefește-a muncii bucurie. 
Că știm cu toții: lanurile coapte 
Nu pot sub ploi și vinturi să-ntîrzie 1

Un snop, un spic, un bob — sint o comoară
Pe care-n cimp noi n-o lăsăm uitată,
Că și din flăcăruia ei ușoară 
Va crește colectiva mai bogată.

De-aceea munca noastră nu-ncetează 
Decit tîrziu, cînd noaptea-i pe din două, 
Cînd mii de stele-n ceruri scinteiazâ 
Și cîmpul tot miroase-a pline nouă 1

PETRE GHELMEZ

E necesar să fie generali
zată experiența bună a echi
pelor de tineret și, studiin- 
du-se cu atenție condițiile din 
fiecare gospodărie colectivă, 
cerîndu-se sfatul și sprijinul 
organizațiilor de partid și 
consiliilor de conducere ale a- 
cestor unități, să se creeze noi 
echipe de tineret acolo unde 
se simte nevoia, unde necesi
tățile producției o cer. Pentru 
ca echipele de tineret să fie 
cu adevărat colective de mun
că fruntașe, pentru a-și înde
plini scopul lor — obținerea 
unor recolte superioare — ti
nerii din aceste echipe tre
buie îndrumați și ajutați să-și 
ridice necontenit calificarea 
profesională, să aplice perse
verent cele mai înaintate me
tode agrotehnice.

Multe organizații U.T.M. din 
gospodăriile colective au acu
mulat o experiență bună în 
privința mobilizării tinerilor 
colectiviști la dezvoltarea șep- 
telului proprietate obștească 
și Ia creșterea productivității 
animalelor. E bine ca această 
experiență pozitivă să fie răs- 
pîndită in toate gospodăriile 
colective din țară. Un număr 
mereu mai mare de tineri tre
buie îndrumat spre meseria 
de îngrijitor de animale, tre
buie create noi echipe și bri

Noua «cotită va Intra In 

magazii la timp și fără pier

deri.

Fotei P. SIMNIC

Hărnicie
Consfătuirea inițiată de 

biroul organizației de bază 
U.T.M. a fost operativă. 
Dumitru Coviț, secretarul, a 
spus :

— Campania de recoltare 
a păioaselor se suprapune cu 
cea de întreținere a culturilor 
prășitoare și cu recoltatul 
finului. Trebuie organizate 
foarte bine forțele pe care le 
avem. Noi ne am gîndit să 
alcătuim șapte echipe sezo
niere de tineret...

Planul concret al biroului 
organizației de bază U.T.M. 
era acesta. Dintr-o echipă să 
facă parte Gheorghe Alupoaie 
și Vasile Răus din alta 
Gheorghe I. Bamboi și IIie 
Gh. Coviț. Acești tineri să 
deservească cele două com
bine. Două echipe să fie 
formate din Gheorghe I. Da- 
bija, frații Nicolaie și Mihai 
Piser, Aurel Ursache - cosași 
șl Elena Răus, Elena Trofin, 
Aurica Răus Aurica Dabija —
— care să adune finul. Alte 
trei echipe în componența 
cărora intră 18 tineri, să lu
creze în continuare la prășit.

— Vrem să vedem dacă-i 
bine cum ne am gîndit noi -
- a încheiat secretarul.

Utemiștii și utemistele 
despre care fusese yprbp erau 
de față. Nu "lipsea, ca ae obi- 

găzi zootehnice de tineret; în 
același timp e necesar ca ti
nerii recomandați să lucreze 
în acest sector să fie ajutați 
să-și ridice calificarea astfel 
incit, aplieînd cele mai înain
tate metode zootehnice să ob
țină producții sporite de lapte, 
carne, lină etc. și, printr-o 
creștere rațională a tineretului 
animal din prăsită proprie să 
contribuie la dezvoltarea șep- 
telului proprietate obștească.

Un vast domeniu de activi
tate concretă pentru tineret 
îl constituie de asemenea 
creșterea păsărilor, acțiune 
foarte importantă din punct 
de vedere economic. Tinere
tul și pionierii pot contribui 
într-o mare măsură și Ia 
dezvoltarea creșterii viermi
lor de mătase și albinelor. 
Organizațiile de bază U.T.M. 
au datoria să asigure o par
ticipare cît mai activă a tine
rilor și pionierilor la organi
zarea de centre de creștere a 
viermilor de mătase, la plan
tarea de duzi.

O atenție sporită trebuie a- 
cordată întăririi organizațiilor 
U.T.M. din noile gospodării 
colective și din cele care s-au 
lărgit mult in ultimul timp. 
Munca politică și organizato
rică desfășurată de aceste or
ganizații să asigure partici
parea tuturor tinerilor colecti
viști la consolidarea gospodă
riilor colective din care fac 
parte, astfel incit acestea să 
obțină rezultate bune, produc
ții mari incă de la primii pași.

Organizațiile de bază U.T.M. 
din G.A.S. trebuie să acorde 
o atenție deosebită mobilizării

Pentru ziua de 27 iunie, to
tul era pregătit cu grijă și mi
gală. Combinele duse la mar
ginea tarlalelor, autocamioa
nele pentru transport gata să 
fie puse în mișcare, oamenii 
instruiți. Organizația de bază 
U.T.M. de la gospodăria de 
stat Popricani, regiunea Iași 
e explicat fiecărui tînăr meca
nizator necesitatea ca în cam
pania recoltării păioaselor, 
nici un bob din noua re
coltă să nu fie risipit. Și, 
când tovarăși din consiliul 
de conducere, mergînd pe 
cîmp, au constatat că orzul a 
dat în pîrgă, 15 combine au 
intrat în lan. Era stabilit ea 
întreaga suprafață de 150 de 
ha să fie recoltată în patru 
zile. Tinerii mecanizatori se 
angajaseră să reducă timpul 
cu o zi. Și l-au redus. Candi
datul de partid Alexandru 
Bodron, utemistul Dumitru 
Ungureanu, tinerii Ilie Tupi- 
luș și Mihai Dănilă, lucrînd cu 
hărnicia care îi caracterizea
ză, au realizat între 400 și 600 
saci cu orz. în zilele care au 
urmat, ei au trecut la arat și 
semănat porumb furajer.

S. CONSTANTIN 

cei, nici utemistul Aurel 
Ambrozie inginerul agronom 
al gospodăriei colective.

— Firește —au încuviințat ei 
- e bine.

Răspunsul nici nu putea fi 
altfel. Aceasta era ultima 
dintr-o seamă de alte măsuri 
întreprinse de organizația 
U.T.M., pentru a veni în spri
jinul recoltării. Scopul — mo
bilizarea tuturor tinerilor din 
colectivă pentru ca, și prin 
contribuția lor, în șapte zile 
de la începere, recoltarea să 
fie terminată.

Propunerile acestea au fost 
apoi prezentate conducerii 
gospodăriei colective. Tova
rășii din conducere îi cunoș
teau bine pe toți tinerii. 
Organizarea unor asemenea 
acțiuni devenise de acum 
tradițională la gospodăria 
colectivă „Pământ desțelenit" 
din comuna Cîrpiți, regiunea 
Iași. în toamna trecută și în 
primăvara aceasta ele și-au 
dovedit din plin eficacitatea, 
constituind un ajutor prețios 
pentru conducerea G.A.C. 
Firește propunerea a fost 
acceptată. Totodată secre
tarul organizației de partid 
și președintele gospodăriei 
colective au vorbit și ei 

' tinerilor despre seriozita
tea cu care trebuie să 
muncească, despre importanța 
îndeplinirii angajamentului pe 
care și l-au luat. Cîteva zile 
mai tîrziu, de dimineață, echi
pele au trecut la lucru. Combi
nele, trase mai dinainte la 
marginea lanurilor de orz, au 
fost puse în funcțiune ; 
tinerii care le deservesc și-au 
început activitatea. Trei 
echipe s-au dus la prășit. 
Cosașii s-au dus pe luncă, să 
ajute echipelor permanente, 
la coasă. Fetele lucrează 
numai seara, pe lună, pînă 
tîrziu,pentru că ziua din cauza 
uscăciunii, finul se scutură. 
Și treburile merg bine. Este 
aprecierea tovarășului Con
stantin Răus, secretarul orga
nizației de partid. în două 
zile - nu în trei cum era pla
nificat - orzul de toamnă a 
fost recoltat. în urmă s-a 
arat și acum se seamănă po
rumb masă-verde. Echipele 
au început lucrul cu aceeași 
hărnicie la recoltatul griului 
de pe cele peste 100 de hec
tare. între echipe se desfă
șoară o însuflețită întrecere, 
încă nu se știe care va cîștiga 
steagul. Abia pe 7 iulie se va 
face primul bilanț. Cu sigu
ranță însă că din această 
muncă însuflețită va cîștiga 
colectiva. Și, în același timp, 
fiecare colectivist în parte.

C. SLAVIC

tineretului Ia lupta pentru 
creșterea continuă a produc
ției și productivității muncii, 
pentru dezvoltarea sectorului 
zootehnic. Ele trebuie să con
tribuie la cultivarea răspunde
rii tinerilor pentru bunul mers 
al gospodăriei, la sporirea con
tinuă a aportului tineretului 
la transformarea fiecărei 
G.A.S. într-un model de gos
podărie socialistă în agricul
tură.

In fața organizațiilor U.T.M. 
din S.M.T. și G.A.S. stă sarci
na de a întări rolul grupelor 
U.T.M. din brigăzi, de a se o- 
cupa permanent și îndeaproape 
de îndrumarea tinerilor meca
nizatori pentru perfecționarea 
continuă a pregătirii lor profe
sionale, să combată goana 
după hantri, asigurind o înaltă 
calitate agrotehnică a lucrări
lor, să dezvolte grija și răs
punderea tinerilor mecaniza
tori față de mașinile cu care 
lucrează, să întărească disci
plina în muncă.

O mare atenție trebuie să 
acorde organizațiile U.T.M. de 
la sate sporirii contribuției ti
nerilor la asigurarea bazei 
furajere, mobilizîndu-i mai ac
tiv la însilozarea furajelor și 
întreținerea pășunilor și fîne- 
țelor naturale.

In atenția comitetelor raio
nale U.T.M., a organizațiilor 
de bază U.T.M. de la sate tre
buie să stea, de asemenea, efec
tuarea cu forțele tineretului a 
unor lucrări de îmbunătățiri 
funciare și amenajări pentru 
irigații, organizarea de brigăzi 
și echipe de tineret, care să se

N
iciodată, în fot cursul 
anului, nu e atîta 
forfotă pe tarlalele 
gospodăriei agricole 
colective „Dr. Petru 
Groza“ din Atîr- 

nați, raionul Alexandria, ca în 
aceste zile, cînd campania de 
recoltare se află rn toi. Intr-o zi 
de vară, lungă, cînd soarele do
gorește puternic, aici pe cîmp, 
unde unduiesc lanurile de grîu, se 
întîmplă nenumărate fapte dem
ne de luat în seamă. E și firesc, 
cînd întreg satul s-a mutat pe 
cîmp. Dacă bați drumurile de ho
tar, printre tarlalele cu grîu, vei 
observa nu numai că aici se mun
cește în aceste zile de zor, dar 
că colectiviștii s-au statornicit pe 
drept cuvînt aici, între lanuri. 
Dimineața, cînd se crapă de 
ziuă, oamenii încep lucrul. 
Președintele gospodăriei, Afim 
Simion, explică acest fapt : „s-a 
făcut o mobilizare generală pen
tru bătălia recoltei. Avem pe cîmp 
peste 1.400 de brațe de muncă".

Cum s-au petrecut lucrurile ?
Pină mai ieri, grîul colectiviști

lor din Afîrnați mai purta încă 
veșminte verzi, iar spicul părea 
plăpîr.d. Ultimele zile călduroase 
au făcut ca, uimitor de repede, 
întinderile verzi să-și schimbe cu
loarea : paiul a îngălbenit, iar 
spicul a început să se întărească, 
apleeîndu-se sub greutatea, boa
belor de aur. Aceste schimbări 
n-au trecut neobservate : în fie
care zi, președintele, însoțit de 
brigadierul Dumitru Marin, secre
tarul organizației de partid și de 
Goroșilă Dumitru, secretarul orga
nizației U.T.M., urcau într-un do
car și dădeau o raită prin lanurile 
gospodăriei. Cînd grîul a dat în 
pîrgă toate forțele au fost mobi
lizate. Ca la un singur semnal, mai 
mulfi tineri s-au împrăștiat în 
tot satul și au anunțat începutul 
secerișului. Apoi, convoaie în
tregi de căruțe, puteau fi văzute 
urnindu-se spre cîmp, fie spre 
punctul „Conac", ori la „Cantonul

La G.A.S. Ivâneștl din raionul Slobozia, îndată după recoltat 
plugurile ou început să tragă brazde adinei in miriște.

Foto : N. S1MIONESCU

specializeze în tehnica culturi
lor irigate, transportarea pe 
terenurile G.A.C. și G.A.S. a 
unor importante cantități de 
îngrășăminte naturale etc.

In centrul muncii politice a 
organizațiilor U.T.M. din șco
lile agricole de toate gradele 
trebuie să stea asigurarea', 
unei bune pregătiri politice și 
profesionale a elevilor și stu
denților, educarea lor în spi
ritul dragostei față de mese
ria pe care și-au ales-o, în
drumarea lor, după absolvire, 
spre producția agricolă, spre 
G.A.S., G.A.C., S.M.T. In 
același timp, organizațiile
U.T.M. de la sate au datoria 
să îndrume spre școlile și fa
cultățile agricole pe fiii de 
colectiviști îndemnîndu-i pe 
aceștia să se întoarcă apoi să 
lucreze ca specialiști in unită
țile de unde au plecat.

Organizațiile U.T.M. de la 
sate au sarcina să se ocupe de 
ridicarea continuă a calificării 
tinerilor, de dezvoltarea pa
siunii lor pentru însușirea și 
aplicarea în practica muncii 
agricole a celor mai noi cuce
riri ale științei agricole și zoo
tehnice. Comitetele U.T.M. pe 
comună și comitetele organi
zațiilor de bază ale U.T.M. din 
unitățile socialiste agricole și 
din sate trebuie să participe 
mai activ Ia organizarea, îm
preună cu sfaturile populare, a 
propagandei agricole in rîn
durile tineretului, Ia organiza
rea și atragerea maselor de 
tineri în activitatea cercurilor 

de jos", fie la „Fîntîna lui Mă- 
ceanu". Munca agitatorilor nu în
ceta nici aici. Vorbindu-le oame
nilor despre importanța terminării 
în cel mai scurt timp a campaniei 
de recoltare, arătîndu-le concret 
ce înseamnă un bob Scuturat din- 
tr-un spic, ei au devenit anima
torii întrecerii.

Aici, la punctul „Conac" pe 
țărmul acestei mări de aur s-a 
statornicit brigada a ll-a. Toți 
șefii celor cinci echipe sînt 
tineri. Din brigadă fac parte peste 
100 de brațe de muncă. Au înce
put recoltatul cu cele cinci sece- 
rători care i-au revenit brigă
zii din totalul de 30 cîte are gos
podăria în inventar. Ele sînt bine 
puse la punct. Tinerii au pornit 
cu însuflețire la treabă. „E mai 
greu pînă băgăm mașinile pe 
brazdă, că apoi 4—5 zile și am 
terminat cu seceratul", spu
ne fînărul Bică Marin, șeful unei 
echipe, arătînd că ei sînt în stare 
să scurteze timpul planificat pen
tru recoltare cu 2—3 zile. Și în 
mod sigur ei vor reuși aceasta, 
întrucit și-au organizat și reparti
zat forțele de muncă mâi chib
zuit ca niciodată. Primele echipe 
care s-au avîntat într-o întrecere 
pasionantă sînt cele conduse de 
cei mai de ispravă tineri : Bică 
Ion și Văduva N. Victor. Ei au un 
singur obiectiv : „lucru bun". Așa 
mărturisesc. Asta înseamnă și re
coltare la timp, și nici un bob 
pierdut. Se vede de altfel din 
primele rezultate obținute. Le-au 
fost repartizate cîte patru pe
rechi de boi și cîte o mașină. E- 
videnja muncii lor o ține 
brigadierul Dumitru Marin. Ti
nerii dinfr-amîndouă echipele sînt 
repartizați pe faze de lucru : 
unii la vite, alții la mașină, o 
parte la sfrînsul poloagelor și le
gatul snopilor, altă parte la

agrozootehnice, să răspîndea- 
scă cu perseverență in rindu- 
rile tineretului metodele cele 
mai înaintate de muncă in a- 
gricultură.

In aceste zile, toate forțele 
din agricultură sint îndreptate 
spre strîngerea la timp și fără 
pierderi a recoltei de cereale 
păioase și spre executarea lu
crărilor de îngrijire a culturi
lor. Este bine să fie create cît 
mai multe echipe sezoniere de 
tineret care să lucreze pe com
bine, pe batoze, să ajute Ia 
strinsul și clăitul snopilor, la 
transportul cerealelor etc. 
Munca politică a organizațiilor 
U.T.M. din G.A.S., G.A.C.,
S.M.T. trebuie să țintească ca 
fiecare tinăr să fie conștient 
de răspunderea lui, de îndato
rirea patriotică pe care o are 
de a participa oriunde e ne
voie de forțele și priceperea 
lui.

In lupta pentru transpu
nerea în viață a măsurilor 
stabilite de plenara C.C. al 
P.M.R., în lupta pentru dez
voltarea continuă a agricultu
rii socialiste, se deschide în 
fața tineretului satelor noa
stre un vast cîmp de manifes
tare a aptitudinilor, capacită
ților și inițiativelor sale crea
toare. Utemiștii, întregul ti
neret din satele patriei noa
stre, recunoscători partidului 
pentru minunatele orizonturi 
deschise, sînt hotăriți să mun
cească cu pasiune și perseve
rență pentru înfăptuirea cu 
succes a mărețelor sarcini puse 
de partid în domeniul con
strucției socialiste la sate și 
dezvoltării agriculturii. 

sfrînsul spicelor. „Băieți, sWfigem 
fiecare spic, să nu prăpădim un 
singur bob“, le spune Văduva 
ortacilor, oprindu-se-n brazdă. 
Deși sint in întrecere, Bică și cu 
Văduva se ajută reciproc. lată 
un fapt : Bică a văzut că băieții 
lui Văduva nu reușesc să strîngă 
poloagele și să lege snopii pînă 
mașina se-ntoarce din nou la ca
pătul brazdei, Din această cauză, 
mașina trebuia să fie oprită. „Măi 
Victore, numără toate poloagele 
și repartizează-le pe oameni. Ai 
să vezi că fiecare om are de le
gat cile cinci snopi", Văduva a 
făcut la fel ca Bică. Și acum, ma
șina nu se oprește 6 clipă. în 
ziua aceea cele două echipe au 
recoltat același număr de hecta
re. In Zilele următoare au avut 
și mai mult spor.

Tot satul s-a mutat pe cîmp. 
Dar asta nu-i împiedică pe colec
tiviști să țină legătura cu restul 
lumii, tnfr-o seară, după ce ti
nerii au strîns snopii și i-au pus 
în clăi, Bică i-a adunat pe toți 
să le citească ceva din ziar. La 
lumina lămpașelor, stînd pe iarbă 
împrejurul unui foc, Bică Ion 
citea din ziar despre li'ntele 
țăranilor din Franța, jefuifi fără 
milă de capitaliști. In faptul zilei 
următoare, trei combine au po
posit la marginea tarlalei cu grîul 
cel mai copt. Veniseră și ele să 
ajute la strîngerea recoltei.

VASILE CĂBULEA

La prășit
Cele două gospodării co

lective și două întovă
rășiri agricole din co

muna Arbore, raionul Doro- 
hoi, au semănat anul acesta 
540 de ha cu porumb pentru 
boabe, 60 cu porumb pentru 
siloz, 130 cu floarea-soarelui 
și 30 cu sfeclă de zahăr. Co
lectiviștii și țăranii munci
tori întovărășiți din satele a- 
cestei comune s-au angajat să 
lucreze astfel pământul, incit 
să obțină de pe toate aceste 
suprafețe, însemnate sporuri 
de recoltă. Organizațiile de 
bază U.T.M. desfășoară in 
rindul tinerilor o intensă 
muncă politică în scopul 
mobilizării lor la îndeplinirea 
planurilor de producție ale 
gospodăriilor colective și în
tovărășirilor. Și rezultatele de 
pînă acum sînt frumoase. Pe 
toate suprafețele semănate cu 
porumb pentru boabe și floa
rea-soarelui s-a terminat pră
șită a II-a. iar la sfecla de 
zahăr s-a terminat și cea de 
a IlI-a prașilă. în cadrul în
trecerii socialiste organizată 
între unitățile din comună, 
locul de frunte îl dețin colec
tiviștii din satul Stînca. Cul
turile lor prășitoare sînt cele 
mai curate și cele mat bine 
dezvoltate din comună. în 
fața sfatului popular este un 
panou de onoare. Aici sînt și 
fotografiile utemistei Elena 
Gh. Marcu, șefa echipei de 
tineret, a candidatului de 
partid Gheorghe Severincu, a 
lui Constantin Botoșeneanu, 
membru în biroul organizației 
V.T.M. Urmînd exemplul co
muniștilor, ei au reușit să fit 
fruntași la prășit, atît prin 
prezența în fiecare zi la lucru, 
cît și prin calitatea bună a 
prașilei efectuate.

Un lucru însă nu poate fi 
trecut cu vederea. Pînă la 
aceeași dată, pe suprafața în
sămânțată cu porumb pentru 
siloz abia se sfîrșise praștia 
I-a. Pentru asigurarea bazei 
furajere pentru animalele pro
prietate obștească este necesar 
să fie urgentat prășitul și la 
această cultură.

C. IEȘEANU

La gospodăria agricolă co
lectivă „7 Noiembrie1 din 
comuna Pantelimon, regiunea 

ucu re ști, se recoltează varză 
timpurie.

Foto : AGERPRES



■jp n 5 TA
Seară de poezie 
romîno-sovietică

I. AVARVAREI - Iași.
Calculul indemnizației con

cediului de studii pentru cei 
ce urmează cursurile serale 
ale institutelor de învățământ 
superior sau școlilor medii de 
cultură generală, se face în 
funcție de cîștigul mediu (sa
lariul tarifar, plus acord, plus 
premiile acordate conform sis
temului premial).

nează și școli tehnice de ra- 
dio-televiziune.

SLĂVESC!' MARIUS - Slo
bozia și NAGY VICTOR - 
Arad.

Puteți să vă petreceți con
cediul de odihnă în diferite 
cabane turistice. Aveți și a- 
vantajul obținerii unei redu
ceri de 50 la sută pe C.F.R. 
față de tariful obișnuit al tre
nurilor de persoane. Biletele 
turistice individuale dus-în- 
tors, sînt valabile 30 de zile cu 
câte o întrerupere a călătoriei 
pe timp de trei zile o singură 
dată la ducere și o singură dată 
la întoarcere.

în ceea ce privește excursii
le în Deltă, ele sînt organiza
te de O.N.T. „Carpați" pe o 
durată de opt zile. Plecarea în 
excursie se face din București 
cu trenul pînă la Galați iar 
de aici cu vaporul.

MARIN I. MARIN - Brăila.
Dispozițiunile actuale' cu 

privire la carnetul de muncă 
prevăd că se consideră act de 
calificare, pe lîngă cartea de 
lucrător, cartea de meșter, di
ploma sau certificatul de ab
solvire a unei școli profesiona
le sau tehnice și procesul ver
bal încheiat de comisiile tari
fare de încadrare din între
prindere (în fiecare întreprin
dere există o comisie tarifară 
de încadrare care examinează 
cunoștințele teoretice și prac
tice ale muncitorilor. Comisia, 
în urma examinării, stabilește 
categoriile prevăzute în indi
catoarele tarifare de încadrare).

Uniunea scriitorilor din 
R.P.R. și Consiliul General 
A.R.L.U.S. au organizat marți 
după amiază în grădina Casei 
prieteniei romîno-sovietice din 
Capitală o seară de poezie 
romîno-sovietică în cinstea 
delegației de scriitori sovietici, 
oaspeți ai țării noastre.

Au luat cuvîntul Alexandr 
Dementiev, conducătorul dele
gației scriitorilor sovietici șl 
acad. Mihai Beniuc, prim-se- 
cretar al Uniunii scriitorilor 
din R. P. Romînă.

Poeții sovietici care ne vizi
tează țara au citit din lucră
rile lor, iar poeții romîni au 
citit poezii proprii sau tălmă
ciri în limba romînă.

CĂPITANII GHEORGHE - 
Școala medie, Anina.

Direcția regională P.T.T.R. 
Banat, ne-a comunicat că a 
luat măsurile necesare ca cen
trele de difuzare a presei 
orașul Anina să fie bogat 
provizionate cu reviste și 
blicații periodice.

ION BOLDUR — Alexan
dria.

Ne bucură preocuparea du- 
mitale de a te califica în me
seria de mecanic, pe care ai 
îndrăgit-o. în legătură cu con
dițiile de admitere în învăță- 
mîntul profesional pentru a- 
nul școlar 1961—1962 îți co
municăm că de curînd a apă
rut în librării „îndrumătorul 
pentru admiterea în școlile 
profesionale, școlile de mese
rii și școlile agricole". Aici 
vei găsi toate informațiile 
care te interesează.

Vizita delegației 
de scriitori sovietici 
la Consiliul General 

A.R.L.U.S.

din 
a- 

pu-

C. ALEXANDRESCU 
Craiova.

în profesia de tehnician 
dio-televiziune vă puteți cali
fica numai dacă ați absolvit 
școala medie. în rețeaua de 
școli a Ministerului învăță
mântului și Culturii funcțio-

ra-

M. STANCESCU - Suceava.
Cursul de inițiere muzicală 

organizat de Radioteleviziunea 
Română se va încheia peste 
cîteva zile. Cu acest prilej se 
vor da trei concerte ghicitoare 
recapitulative care 
transmise la radio, 
concert se va referi 
din emisiunile prezentate în 
cursul anului — „Ghid muzi
cal", „Dicționar muzical” și 
„Din trecutul muzicii romî- 
nești".

După ce au fost oaspeții li
toralului, membrii delegației 
de scriitori sovietici, condusă 
de criticul și istoricul literar 
Alexandr Dementiev, s-au îna
poiat în Capitală.

Marți la amiază, delegația 
scriitorilor sovietici 
vizită la Consiliul 
A.R.L.U.S., unde a fost primită 
de acad.
Iași, ?i

a făcut o 
General

Echipa de volei a G.A.C. „Victoria Socialismului" din comuna 
Basarabi, raionul Calafat, îrr timpul antrenamentului.

Foto : AGERPRES

In Editura politică 
au apărut: 

Va I. LENIN 
Opere alese voi. 1
Volumul 1 al acestei cu

legeri apărută în U.R.S.S 
în ajutorul celor ce stu
diază istoria P.C.U.S., cu
prinde lucrări scrise de 
V. I. Leniit în perioada 
189?—Ianuarie 1917, dintre 
care menționăm: articolele 
„Rari Marx", „Friedrich 
Engels”, „Trei izvoare și 
trei părți constitutive ale 
marxismului", și lucrările 
„Ce-i de făcut ?“, „Un pas 
înainte, doi pași înapoi”, 
„Două tactici ale social- 
democrației în revoluția 
democratică", „Imperia
lismul, stadiul cel mai 
înalt al capitalismului" etc.

S-au încheiat consfătuirile raional 
ale cadrelor didactice 

din învățămîntul de cultură 
generală, profesional și tehnic

în întreaga țară au avut loc 
consfătuirile raionale ale ca
drelor didactice din învăță- 
mîntul de cultură generală, 
profesional și tehnic.

Da primul punct al ordine! 
de zi au fost dezbătute pro
blemele privind trecerea 
învățământul general de 
ani, astfel ca durata școlii 
cultură generală să ajungă 
12 ani — sarcină trasată 
cel de-al III-lea Congres

vor fi 
Fiecare 
la una

ConstantinesCu- 
Florea lonescu, 

vicepreședinți ai Consiliului.
Au fost de față acad. M. 

Beniuc, prim-secretar al Uni
unii Scriitorilor, membri ai 
Consiliului general A R L.U.S. 
și

P. 
M.

activiști ai A.R.L.U.S.

Săptămîna 
muzicii 

mongole

V. I. LENIN
Opere complete voi. 4

Volumul cuprinde lucră
rile scrise de V. I. Lenin 
în perioada 1898—aprilie 
1901. Aceste lucrări oglin
desc activitatea intensă 
desfășurată de V. î. Lenin 
în vederea creării unul 
partid proletar de tip nou 
și a elaborării bazelor pro
gramului partidului, lupta 
sa împotriva revizionismu
lui din Rusia și a celui 
internațional.

la 
8 

de 
la 

de 
.. ... __ „__ _ ăl

P.M.R. Au fost prezentate în
vățătorilor și profesorilor prin
cipalele probleme pe care 
le pune trecerea la învăță- 
mîntul general de 8 ani, pro
iectele planurilor de învăță- 
mînt și de programe școlare, 
precum și un proiect privind 
sistemul de pregătire a cadre
lor didactice.

în discuțiile purtate, învă
țătorii și profesorii au subli
niat că trecerea la învățămân
tul general de 8 ani, noile

planuri de învățământ și pro
gramele școlare reflectă grija 
deosebită a partidului șj gu
vernului pentru adâncirea în
vățământului științific, întă
rirea eficienței procesului de 
învățământ și a legăturii lui 
cu practica, cu producția. Ca
drele didactice au făcut pro
puneri valoroase pentru ridi
carea nivelului instructiv-edu- 
cativ al învățământului în 
noul an școlar care va începe 
în toamnă.

La cel de-al doilea punct 
al consfătuirilor au fost dezbă* 
tute probleme legate de acti
vitatea cultural-educativă des
fășurată de cadrele didactice, 
în raioanele cu specific agri
col s-a dat o atenție deosebită 
muncii culturale legată de 
dezvoltarea agriculturii socia
liste, răspândirii cunoștințelor 
agrozootehnice.

(Agerpres)

Recepție cu prilejul sărbătorii 
naționale a S.U.A., „Ziua 

independenței"

Fotbal

La 4 iulie însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Statelor 
Unite ale Americii Ia Bucu
rești, Frederick Merrill a ofe
rit o recepție cu prilejul săr
bătorii naționale a S.U.A., 
„Ziua Independenței".

La recepție au participat 
Avram Bunaciu, vicepreședin
te al Consiliului de Stat, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul Afa
cerilor Externe, Gogu Radu
lescu, ministrul Comerțului,

Voinea Marinescu, ministru! 
Sănătății și Prevederilor So
ciale, conducători ai unor in
stituții centrale, funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, Ministerul 
Comerțului, ofițeri superiori 
ai Forțelor Armate, oameni 
de știință și cultură, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București șj alți membri ai 
Corpului Diplomatic.

Teatre
TEATRUL DE STAT DE O. 

PERETA — TEATRUL DE 
VARĂ „I. V. STALIN", ora 
20 : Vânzătorul de păsări; 
TEATRUL ,.C. NOTTARA" 
Grădina „9 MAI", ora 20: 
Cântă privighetorile: TEA
TRUL SATIRIC-MUZICAL 
„C. TĂNASE" — SALA SA
VOY, ora 20: Revista 62; 
GRĂDINA BOEMA, ora 20,15: 
Concert expres ; O.S.T.A. — 
TEATRUL DE VARA ,.23 AU
GUST", ora 20 : Orchestra de 
muzică ușoară „Hbrvath San
dor" (R. P, Ungară).

Cinematografe
REPUBLICA, I. C. FRIMU. 

GH. DOJA, 23 AUGUST : Bu. 
fonul regelui; MAGHERU, 
BUCUREȘTI, VOLGA, LI
BERTĂȚII : La capătul dru
mului ; V. ALECSANDRI, 
MAXIM GORKI, AL. ȘAHI A: 
Aeroportul nu primește ; E- 
LENA PAVEL : Din nou di
mineața ; LUMINA, AL. PO
POV, G. COȘBUC : Misterul 
fotografiei; CENTRAL. MIO
RIȚA, 16 FEBRUARIE, N. 
BĂLCESCU : Strada săracă | 
VICTORIA : Fata cu ulciorul; 
TIMPURI NOI (10—21), (di
mineața): Corabia zburătoare; 
(după amiază): Piatra solară 
— Murzilka pe satelit ; 13
SEPTEMBRIE (10—13): Pro
gram special pentru copii; 
(după amiază) : Strada Seiler 
nr. 8 ; TINERETULUI : Dru
mul spre înalta societate ; ÎN. 
FRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE : Circul ; 8 MARTIE : 
Duelul; GRIVIȚA: Dragos
tea te așteaptă ; CULTURAL.

MUNCA: Nu vreau să mă în
sor ; C. DAVID : Piticul vră
jitor ; V. ROAITĂ, M. EMI- 
NESCU : Cerasella ; UNIREA, 
FLACĂRA, AUREL VLAICU: 
în liniștea serii; ARTA : Am 
supraviețuit morții mele; T. 
VLADIMIRESCU : Mireasa
răpită ; POPULAR : Tizoc ; 
MOȘILOR. OLGA BANCIC : 
Dragostea și pilotul secund ; 
DONCA SIMO : La ordin, să 
trăiți; ILIE PINTILIE : Vi
kingii ; 8 MAI: Moulin Rou
ge ; G. BACOVIA : Moment 
periculos ; DRUMUL SERII : 
Oocoșatul; 30 DECEMBRIE : 
Primăvara fetelor; B. DELA- 
VRANCEA : Avionul pleacă la 
ora 9.

Cu prilejul celei de-a 40-a 
aniversări a revoluției popu
lare mongole, stațiile noastre 
de radio transmit cu începere 
de la 5 iulie săptămâna muzi
cii mongole. Pentru a înlesni 
ascultătorilor noștri cunoaște
rea muzicii mongole se vor di
fuza mai multe emisiuni cu
prinzând înregistrări primite 
din partea Radiodifuziunii din 
țara prietenă. Vor putea fi 
ascultate piese ale compozi
torilor mongoli, programe de 
cântece, muzică populară, mu
zică simfonică.

(Agerpres)

Aproape 40.000 de spectatori 
au urmărit marți pe stadionul 
„23 August" întîlnirea inter
națională de fotbal dintre e- 
chipa C.C.A. și Ț.D.N.A.-So- 
fia campioana R.P. Bulgaria, 
întîlnirea s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate: 0—0.
Timpul călduros a influențat 
desfășurarea jocului. în prima 
repriză fotbaliștii bulgari au 
avut inițiativa dominând dato
rită unui joc bun făcut de tri
pleta Țanev, Panaiotov, Ko
lev. Apărarea echipei bucu- 
reștene in care stoperul Apol
zan a excelat nu a permis 
însă oaspeților să deschidă 
scorul. La reluare campioana 
țării noastre a dominat insis-

al Uzinelor 
Vladimirescu" din 

se consultă tot-

Foto: AGERPRES

tent fără a putea înscrie 
vreun punct deoarece pe de 
o parte Manolov și Naidenov 
s-au comportat bine iar pe de 
alta atacanții bucureșteni au 
ratat câteva ocazii clare. (în 
minutele 48 și 75 Raksi a tri
mis de două ori balonul afară 
din situații favorabile). E- 
chipa C.C.A. putea deschide 
scorul în minutul 77 cînd a 
beneficiat de o lovitură de la. 
11 m. acordată la un atac 
neregulamentar al lui Manolov 
în duel cu Raksi. Lovitura de 
la 11 m. a fost executată de 
Constantin care nu a șutat 
destul de puternic balonul 
permițîndu-i portarului Nai
denov să evite deschiderea 
scorului.

în decursul meciului s-au 
remarcat de la bucureșteni 
Jenei, Raksi, Apolzan și Voi- 
nescu. De la oaspeți au plăcut 
portarul Naidenov și Iakimov, 
Rakarov, Kolev care au arătat 
un bun control al balonului.

★
In deschidere s-a desfășurat 

întîlnirea internațională de 
rugbi dintre echipele C.C.A. 
București și Dukla Bratislava. 
Rugbiștii romîni au repurtat 
victoria cu scorul de 31—8 
(14-0).

(C.P.B.), G. Moiceanu 
(Flacăra Roșie), Marcel Voi- 
nea (Dinamo) și Gh. Bădărău 
(sel. de tineret) toți în același 
timp cu învingătorul.

Astăzi
de-a 
diaș.

2-a
se desfășoară cea 
etapă; Brașov-Me-

Natație
cadrul unui concurs 
desfășurat în piscina

în 
natafie 
biilui „SK Einheit" din Berlin îno
tătorul Frank Wiegand (R. D. Ger
mană) a stabilit un nou record 
european în proba de 200 m li
ber cu timpul de 2'04’’8]l0.

Canotaj
O echipă de vîslași sovietici a 

plecat la 3 iulie în Anglia pen
tru a participa la tradiționalele 
regate internaționale de la Hen
ley. Din echipă (ac parte cam
pionii olimpici Viaceslav Boreiko 
și Oleg Gonovalov, Alexandr 
Berkuiov, luri Tiukalov, tânărul 
Oleg Tiurin care-| înlocuiește pe 
Viaceslav Ivanov, la proba de 
schif. In proba de 8 plus 1 va 
participa echipajul clubului Ma
ritim.

de 
clu-

turneu prinîn cadrul unui
Europa, formația folclorică 
„Cuncumen" din Chile a sosit 
marți în Capitală.

Această formație a luat fi
ință în anul 1955 pe lîngă Uni
versitatea din Chile. Alcătuită 
din interpreți ai dansurilor și 
cântecelor tradiționale chilie
ne, ea s-a afirmat cu prilejul 
diferitelor spectacole prezen
tate la posturile de radio și 
televiziune din Santiago de 
Chile, în diverse provincii ale 
țării șj dincolo de hotarele ei. 
Astfel în 1957 ea a participat 
la Festivalul mondial al tine
retului și 
Moscova.

în țara 
lieni vor 
săptămâni 
cești, Craiova, Pitești, Ploiești, 
Constanța, Lugoj, Timișoara 
Arad și alte orașe. împreună 
cu formația chiliana a sosit și 
cunoscuta cântăreață Margot 
Loyola. (Agerpres)

studenților de la

noastră artiștii chi- 
prezenta timp de 3 
spectacole la Bucu-

Nu e deloc ușor să execuți 
lucrări de montaj. De aceea 
tinerii Nicolae Lucan și Va- 
sile Miron di-n secția mo
toare a Uzinelor „23 August" 
din Capitală se străduiesc 
să facă acest lucru la mo
toarele din mină de 45 C.P. 
ou cea mai mare atenție.

Execuția lucrărilor finale de 
instalații-cer au o importan
ță deosebită în ansamblul 
autobuzului, lată de ce mem. 
brii brigăzii condusă de Ște
fan Boran din cadrul secto
rului III auto 
„Tudor 
Capitală 
dea una înainte de a se a- 

Puca de muncă.

★
Comisia de organizare a 

competiției internaționale de 
fotbal „Cupa campionilor eu
ropeni" a stabilit marți la 
Copenhaga prin tragere la 
sorți programul primelor în- 
tîlniri ale viitoarei ediții care 
va începe în cursul acestui an. 
La această ediție participă 29 
de echipe care au fost împăr
țite în două grupe. Echipa 
C.C.A., campioana R. P- Ro
mâne va întâlni în primul med 
echipa Austria — Viena, cam
pioana Austriei.

Ciclism
Marți a început tradiționala 

competiție de ciclism „Circui
tul regiunii Brașov" organi
zată de ziarul „Drum Nou". 
Prima etapă a competiției; 
Brașov-Sf. Gheorghe-Tg. Se- 
cuiesc-Brașov (140 km) a 
fost cîștigată de N. Grigore 
(C.C.A.) cu timpul de 3h34’08’'. 
El a fost urmat de Gh. Nea- 
goe (C.C.A.), I. Constantine-

INFORMAT*!
Marți

la București o expoziție de 
specialitate a industriei mași
nilor de birou din R. D. Ger* 
mană. Sânt prezentate cele 
mai diverse mașini de scris; 
automate de contabilitate și 
electronice de calculat care se 
remarcă printr-o mare 
ductivitate.

Expoziția, 
B-dul Dacia 
chisă între 4
de dimineață sînt rezervate 
specialiștilor.

dimineața s-a deschis lui „Surco" din 
ente.

provincia Ori-

(Agerpres)

Bucuriile

Foto : AGERPRES

vacantei
pro-

în 
des-

(Urmare din pag. l-a)

organizată
nr. 28, este 
și 13 iulie. Orele

★

Marți seara, Uniunea zia
riștilor a oferit un cocteil cu 
prilejul vizitei în țara nostră 
a delegației de ziariști din 
Cuba, în frunte cu Roger 
Gonzalez, director al ziaru-

Bravo Dobrogea 1 Bravo 
București 1 Bravo Olte
nia 1 Bravo Argeș 1 Ase

menea entuziaste exclamații 
au răsunat de curînd în 
sala Teatrului de Stat „Al. Da- 
villa" din Pitești, cu prilejul 
fazei interregionale a celui 
de-al VI-lea Concurs al for
mațiilor artistice de amatori. 
Necontenite urale au răsplă
tit măiestria celor peste 3000 
artiști amatori, 
tineri, veniți la 
de concurs din 
ale țării.

Ceea ce s-a 
prisosință la această demon
strație a cîntecului și dansu
lui popular a fost promovarea 
de către fiecare formație în 
parte a unui repertoriu bogat, 
variat, interesant, legat de ce
rințele maselor, de preocupă
rile acestora, de lrămîntările 
lor zilnice.

Nu a existat program în 
care să nu fie exprimată, ca 
un fir roșu, înălțător, dragos
tea față de partid, călăuzito
rul întregului popor muncitor. 
„Părinte drag, partid iubii" 
de Gh. Bazavan, „Te cînt 
partid" de M. Neagu, „Mulțu
mesc partidului" de L. Pa- 
ceag, „Partidul’' de Vasile 
Popovici și multe alte cînte
ce au răsunat cu voioșie din 
piepturile sutelor și miilor de 
artiști amatori.

Au dominat, de asemenea, 
— și aceasta constituie un 
salt în mișcarea artistică de 
amatori — cîntecele și pro
gramele de brigadă a căror 
tematică izvorăște din proce
sul muncii zilnice, formațiile 
artistice venind în sprijinul 
dezvoltării producției și al 
mobilizării maselor largi la 
îndeplinirea sarcinilor pe care 
partidul Ie pune în fața fie
cărui colectiv.

De pe meleagurile Dobro-

în majoritate 
această fază 
patru regiuni

desprins cu

Să răsune peste zări,
cîntul nou al bunei stări“

gei colectiviste, artiștii ama
tori — care și-au intitulat în
tregul lor program ca un în
ceput de cîntec ; „Bună di
mineața, Dobroge de aur 1“ — 
au adus pe scenă suflul mun
cii avîntate de pe întinsele 
ogoare, entuziasmul creator 
al colectiviștilor dornici să 
ridice pe culmi mai înalte 
gospodăriile lor milionare. 
„ȘI mi-e dragă Dobrogea" de 
Gh. Bazavan, „Cîntec vesel 
de colectivist" de G. Drăghia, 
„Dobrogea de aur" de Ion 
Chirescu și altele, sînt cînte
ce interpretate cu căldură de 
corurile colectiviștilor din Co- 
mana și Cernavoda. De alt
fel cîntece legate de viața 
nouă a colectiviștilor, de 
munca acestora, au fost in
cluse și în repertoriul celor
lalte formații participante la 
marea întrecere artistică.

Munca în gospodăria colec
tivă, lupta pentru formarea 
spiritului colectivist al oame
nilor muncii de la sate, care 
au pășit în acești ani pe ca
lea unei vieți noi, s-a oglin
dit profund și în programele 
brigăzilor artistice de agita
ție.

Asemenea versuri — izvorî- 
te din nesecatul tezaur al ta
lentului popular — aveai să 
le auzi revenind deseori în 
programele brigăzilor artis
tice de agitație : Te du Oltu- 
le, te du / Cum se duce cîn- 
tecu / Printre sate și ponoa
re / Și pe lună și pe soare / 
Și Ie spune tv'nror / Că ne 
este munca n spor, / Că e

noastră nouă / Cum îiviața 
picura de rouă ; / Și du mul
țumire lui / Dragului, partidu
lui. (Bascov — Pitești).

Numai cîteva titluri ale pro
gramelor brigăzilor artistice 
de agitație, prezente la con
curs, sînt deajuns pentru a 
sugera conținutul adus pe 
scenă de aceste formații deo
sebit de atractive și mereu 
proaspete : „Expoziția agrico
lă — ca la noi la Pecineaga", 
„Munca noastră să-nfloreas- 
că“ (Lehliu), „In muncă ne 
tntrecem, roade bune noi cu-

viitor la o producție 
mare de lapte și unt, de 
ne și lină fină. în programul 
brigăzii artistice de agitație 
din Caracal, printr-o „plim
bare" pe harta raionului se 
sugerează dezvoltarea impe
tuoasă a sectorului socialist 
din agricultură, succesele im
portante obținute de gospodă
riile colective de aci în lupta 
pentru întărirea lor economi- 
co-organizatorică. Prin inter
mediul unui pictor-interpret 
brigada artistică de agitație 
din Slatina, a prezentat o se-

mai 
cai-

însemnări de la faza interregională 
a celui de-al Vl-Iea Concurs al formațiilor 

artistice de amatori

legem" (Alămaj — Craiova), 
„Și-a făcut belșugul casă și 
în colectiva noastră" (Bascov 
— Pitești) etc. Dovedind pri
cepere și orientare, autorii 
textelor au rezolvat une
ori cu ingeniozitate prezenta
rea temelor de producție In
tr-un chip atractiv și artistic.

Brigada din Pecineaga, de 
pildă, prin grafice sau „Car
tea socotitorului", bine intro
duse în contextul programu
lui, a prezentat spectatorilor 
nu numai pe colectiviștii frun
tași sau pe cei rămași în ur
mă, ci și, mai ales, perspec
tivele de dezvoltare ale gos
podăriei în următorii ani, po
sibilitățile de a se ajunge în

rie de fruntași ai recoltelor 
bogate și experiența lor.

Virtuosul colectiv de dansa
tori din Dăbuleni, a redat pe 
scenă — prin mijlocirea a trei 
generații de interpreți — un 
sugestiv dans cu subiect 
care înfățișează întregul pro
ces de producție pe care se 
bazează întreținerea viței de 
vie, de la legarea și stropirea 
acesteia, pînă la culegerea 
roadelor bogate care dau re
numitul vin rubiniu aflat în
destul astăzi la mesele colec
tiviștilor.

Trebuie apreciat de ase
menea aportul artiștilor ama
tori în promovarea și valori
ficarea folclorului local, în

actualizarea unor elemente 
folclorice din vechile cîntece 
populare, prilej de a dezvol
ta și mai mult în rîndurile 
maselor largi ale tineretu
lui dragostea de patrie, mîn- 
dria pentru marile construc
ții ale socialismului. Corul 
din Domnești, la care s-a a- 
lăturat și o echipă de buciu
mași și fluierași, a entuzias
mat sala prin interpretarea la 
un înalt nivel artistia a unei 
lucrări originale în primă 
audiție de Altons Popescu, 
iar cel din Rucăr prin 
interpretarea cîntecului origi
nal semnat de Călin Cotolan, 
dirijorul corului, închinat lup
tătorului comunist muscelean 
Vasile Tudose.

Nu putem trece cu vederea 
faptul că repertoriul formații
lor corale și muzicale, al so
liștilor vocali și instrumentiști 
a fost deosebit de variat, tre- 
cîndu-se de la cele mai sim
ple prelucrări de folclor la 
interpretarea unor poeme 
dramatice de largă respirație. 
Ia cîntecul revoluționar, dina
mic, sau la amploarea bucă
ților clasicilor muzicii corale 
și simfonice. Pe scena con
cursului, în interpretarea unor 
tineri s-au cintat „Oda păcii" 
de Haendel, „Să încingem 
patria-n păduri" de Șostako- 
vici (corul de tinere fete din 
Titu), cor din opera „Dama de 
pică" de Ceaikovski (Topolo- 
veni), „Privighetoarea" și 
„Cîntecul ciocîrllei" de Men
delsohn Bartholdy (Pglgtul

Cultuxli Pitești), „Schiță cau
caziană" de Ippolitov-Ivanov 
(orchestra semisimfonică a 
palatului culturii din Pitești), 
opereta „Crai nou" de Ci- 
prian Porumbescu (Cgsa de 
cultură Rîmnicu Vîlcea).

Se poate vorbi de o simți
toare creștere calitativă a in
terpretării artistice, faptul că 
se simte munca entuziastă, cu 
migală a instructorilor amatori 
pentru desâvîrșirea artistică a 
fiecărei bucăți în parte, a fie
cărui cîntec sau dans. Inter
pretarea artistică corespunză
toare a reliefat de altfel, cu 
pregnanță, fondul de idei al 
bucăților din program, mesa
jul acestora. Brigăzile artistice 
de agitație au renunțat, in 
profitul calității artistice, la 
jocul static, în semicerc, 
creînd cu mijloace modeste 
sau simple sugerări, adevă
rate tablouri dramatice. De a- 
semenea Îmbinarea cîntecului 
șl a dansului cu recitarea 
sau elemente de agitație vi
zuală, grafice, panouri etc. 
creînd prin aceasta un tot 
unitar, s-a dovedit deosebit 
de valoroasă bucurîndu-se de 
aprecierea unanimă a spec
tatorilor. (Pecineaga, Slatina, 
Fetești, Bascov și altele).

Buchetul celor 3.000 
tiștl amatori prezenți 
tești, de curînd, a 
așa cum spune poetul 
contemporan : „să răsune pe
ste zări, cîntul nou al bunei 
stări" transmițînd cu entu
ziasm și cu nestăvilită tine
rețe mesajul artei înnoitoare, 
sevă din profunzimile talentu
lui popular, artă pusă în 
slujba desăvârșirii construcției 
socialisto in țara noastră.

șov, Piatra Mare, Banloc, 
Dâmbul Morii, Lacurile Noua 
și alte locuri. CJu prilejul a- 
cestor excursii se vor organi
za concursuri de orientare 
turistică, focuri de tabără. 
Se vor organiza apoi numeroa
se activități sportive; cam
pionate de volei, fotbal, tenis 
de masă, șah. în program sînt 
prevăzute și alte acțiuni 
cultural-educative, ca de pil
dă, o seară literară, concursuri 
i.Cine știe răspunde" cu teme 
ca : ,,Ce-am văzut la Uzinele 
„Steagul roșu” sau „Transfor
mările petrecute în regiunea 
Brașov în anii de democrație 
populară". Pe lîngă aceste ac
țiuni, ucenicii vor viziona săp
tămânal la club câte un film, 
sau vor urmări emisiunile 
transmise la televizorul tabe
rei.

Programul întocmit va fi a- 
fișat cu cîteva zile înainte de 
deschiderea taberei pentru ca 
fiecare elev să ia cunoștință 
de acțiunile ce vor fi organi
zate. De felul 
bui organizate
acțiuni, au fost instruiți din

cum vor tre- 
toate aceste

vreme toți profesorii ce vor 
îndruma activitatea taberei.

Acum mai sânt așteptați 
doar elevii. Și cu siguranță 
că în minunatul orășel al 
Centrului școlar „Steagul ro
șu" ei își vor petrece vacanța 
așa cum doresc: plăcut, fru
mos și educativ.

O vacanță plăcută vor pe
trece toți elevii școlilor profe
sionale, chiar dacă nu vor ple
ca în tabere. Ei vor participa 
la activitatea bogată ce se or
ganizează la cluburile din ca
drul școlilor, alături de ele
vii școlilor medii, vor pleca 
în taberele turistice, în 
excursii ; alături de ceilalți 
tineri muncitori, vor participa 
la activitatea caselor de cul
tură ale tineretului. Și elevii 
școlilor profesionale care vor 
fi în perioada vacanței în 
practică își vor petrece timpul 
într-un mod plăcut,instructiv. 
Ei vor participa la variatele 
activități ce le organizează în 
timpul liber tinerii muncitori 
din întreprinderi; vor face 
sport împreună, vor organiza 
programe artistice, acțiuni cul
turale.

ln vacanță folosiți timpul liber pentru citit I 
Librăriile și magazinele coop erației de consum precum și 
difuzorii voluntari de la sate vă stau la dispoziție cu cele 
mai noi lucrări de literatură pentru tineret și școlari.
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Semnarea comunicatului
comun sovieto-vietnamez
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 4 iulie 
președintele 
Miniștri al 
Hrușciov, și primul-ministru 
al R. D. Vietnam, Fam Van 
Dong, au semnat în Palatul 
mare al Kremlinului, comuni
catul comun sovieto-vietna
mez.

La solemnitatea semnării 
au fost prezenți Leonid Brej
nev, Ekaterina Furțeva, A- 
nastas Mikoian, Nuritdin Mu
hitdinov, și alți conducători 
sovietici, precum și membrii 
delegației guvernamentale a 
R. D. Vietnam.

Consiliului de
U.R.S.S., Nikita

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 4 iulie 
guvernul U.R.S.S. a oferit o 
recepție la Kremlin în cinstea 
Iui Fam Van Dong, primul 
ministru al R. D. Vietnam.

La recepție au luat parte 
membrii delegației guverna
mentale a R. D. Vietnam.

Din partea sovietică au fost 
de față Leonid Brejnev, Eca- 
terina Furțeva, Nikita Hruș
ciov, Anastas Mikoian, Nurit- 
din Muhitdinov și alți condu
cători sovietici.

în cursul recepției N. S. 
Hrușciov și Fam Van Dong 
au rostit cuvîntări.

In Marele Palat al Kremlinului s-a deschis

Consfătuirea unională 
a lucrătorilor 

din învățămîntul superior
al U. R. S. S.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
La 4 iulie în Marele Palat al 
Kremlinului din Moscova s-a 
deschis Consfătuirea unională 
a lucrătorilor din învățămîn- 
tul superior al U.R.S.S.

La consfătuire participă 
peste 2.500 de persoane — rec
tori ai universităților și di
rectori ai institutelor din toa
te cele 15 republici unionale, 
profesori, precum și reprezen
tanți ai organizațiilor obștești 
din învățămîntul superior, lu
crători ai consiliilor econo
miei naționale, din diferite mi
nistere și departamente.

La consfătuire asistă repre
zentanți ai învățămîntului su
perior din mai multe țări so
cialiste. Din partea R. P. Ro
mîne ia parte o delegație con
dusă de Ilie Murguieseu, mi
nistrul învățămîntului și Cul
turii.

La deschiderea consfătuirii 
au asistat conducători ai 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice și ai guvernului 
sovietic în frunte cu N. S. 
Hrușciov.

Alexei Kosighin, prim vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a dat ci
tire mesajului de salut adre
sat de C.C. al P.C.U.S. și de 
Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. participanților la con
sfătuire.

Viaceslav Elîutin, ministrul 
învățămîntului Superior și 
Mediu de specialitate al 
U.R.S.S., a prezentat raportul 
intitulat — „Cu privire la 
desfășurarea reorganizării ac
tivității instituțiilor de învă
țământ superior în conformi
tate cu legea referitoare la 
întărirea legăturii dintre școală 
și viață și cu privire la dez
voltarea continuă a sistemului 
învățămîntului publio în 
U.R.S.S.”.

în raportul său Viaceslav 
Eliutin a arătat printre altele 
că în prezent în instituțiile de 
invățămînt superior din 
U.R.S.S. învață 2.400.000 stu
denți — de două ori mai mult 
decit in toate țările capitaliste 
din Europa Ia un Ioc.

în economia națională din 
U.R.S.S. sînt încadrate 
3.600.000 persoane cu studii 
superioare; dintre

1.400.000 învățători și peste 
400.000 medici. Numărul ingi
nerilor din U.R.S.S. depășește 
de peste două ori pe cel din 
S.U.A.

Viaceslav Eliutin a relevat 
succesele obținute în domeniul 
pregătirii cadrelor naționale 
din Republicile unionale. Ast
fel la 10.000 de locuitori din 
Asia centrală revin cîte 92 de 
studenți, în timp ce în Franța 
revin 40, în Italia — 34, iar în 
Germania occidentală 31.

în prezent peste 200.000 de 
persoane desfășoară cercetări 
științifice în institutele tehni
ce.

V. Eliutin a vorbit în mod 
amănunțit despre învățămîn
tul fără frecvență și seral care 
în ultimul deceniu s-a dezvol
tat în mod impetuos. în pre
zent U.R.S.S. numără 30 de 
institute fără frecvență și se
rale și 880 de facultăți fără 
frecvență și serale unde în
vață 1.240.000 studenți.

Apropierea învățămîntului 
superior de viață, a spus 
V. Eliutin, contribuie la for
marea în rîndurile studenți
lor a atitudinii comuniste față 
de muncă, a înaltelor princi
pii ale moralei comuniste.

V. Eliutin a declarat că în 
prezent în U.R.S.S. invață 
12.000 de studenți și aspiranți 
din 63 de țări ale lumii.

Intenționăm să dezvoltăm 
și în viitor legăturile noastre 
culturale și științifice cu toa
te țările lumii; a declarat mi
nistrul, deoarece sîntem con
vinși că aceasta 
înțelegerea între 
întărirea 
lume.

păcii

contribuie la 
popoare, la 
în întreaga

DE PESTE HOTAR
Demonstrațiile țărănești continuă 

în întreaga Franță
Noi manifesfafii de solidaritate ale clasei 

muncitoare cu mișcarea țărănească
PARIS 4 (Agerpres).—Clasa 

muncitoare din Franța spri
jină cu tărie lupta țărănimii 
pentru înfrîngerea ofensivei 
monopolurilor împotriva ni
velului de trai al oamenilor 
muncii. După puternica ma
nifestație de solidaritate a 
muncitorilor șj țăranilor care 
a avut loc Ia Saint Nazaire, 
în Franța se semnalează noi 
manifestații de solidaritate 
ale clasei muncitoare cu miș
carea țărănească.

Astfel, în orașul Blois din 
departamentul Loir-et-Cher, 
cinci mii de muncitori și ță
rani s-au adunat la 2 iulie 
în centrul orașului în cadrul 
unui mare miting. Cu această 
ocazie în acest oraș a luat 
ființă un comitet muncitoresc- 
țărănesc.

Și in Grecia au loc mari
ATENA 4 (Agerpres). — Ță

ranii protestează împotriva 
măsurilor luate de guvern pen
tru scăderea producției de grîu 
în Grecia în vederea sporirii 
importului de grîu american 
în Grecia pe baza așa-numi- 
tului ajutor oferit potrivit le
gii cu privire la vînzarea 
„surplusurilor" agricole ame
ricane.

Guvernul grec a refuzat să 
satisfacă revendicările țărani
lor. în dimineața zilei de 3 
iulie țăranii din Thessalia, grâ
narul Greciei, au declarat că

ULAN BATOR 4 (Agerpres). 
în ședința din seara zilei 
de 3 iulie a Congresului al 
XIV-lea al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol s-a 
dat citire raportului Comisiei 
de revizie, după care L. Țend, 
membru al Biroului Politic și 
secretar al C.C. al P.P.R.M., 
a prezentat raportul „Cu pri
vire la cifrele de control ale 
celui de-al treilea plan cinci
nal de dezvoltare a economiei 
naționale și culturii Republicii

4 Agerpres).

La 3 iulie, generalul Tian Do En, șeful 
juntei militare reacționare, prim-ministru al 
Coreei de sud, a fost arestat de către gene
ralul Pak Cijan Hi, care a preluat funcția de 
președinte al Consiliului Suprem. în fond 
nu este vorba decât de o nouă schimbare de 
firmă în Coreea de sud. (Ziarele)

5 iulie Ziua internațională de solidaritate cu lupta
poporului și tineretului algerian pentru independență

Solidari cu eroicul

Adunare festivă 
la Universitatea 

prieteniei popoarelor 
„Patrice Lumumba
MOSCOVA ... . .

TASS transmite : La 3 Iulie 
în sala coloanelor a Casei 
sindicatelor, a avut loc o a- 
dunare festivă a profesorilor 
și studenților consacrată în
cheierii primului an de învă
țământ la Universitatea prie
teniei popoarelor „Patrlce 
Lumumba".

Serghei Rumențev, rectorul 
universității, a relevat ca o 
trăsătură dintre cele mal im
portante și prețioase faptul 
că în această instituție inter
națională dă învățămînt su
perior, unde studiază tineri 
din 64 de țări ale lumii, s-a 
creat un colectiv sănătos, în- 
tr-adevăr unit. Majoritatea 
covîrșitoare a studenților, a 
spus el, au studiat conștiin
cios în cursul anului și și-au 
luat cu succes colocviile și 
examenele.

ROMA’. — Din inițiativa 
Asociației italiene pentru le
găturile culturale cu Rominia 
și sub auspiciile Centrului di
dactic național de studii și 
documentare din Florența, a 
fost inaugurată în acest oraș 
o expoziție a Teatrului de 
păpuși din Republica Popu
lară Romînă. Cu prilejul inau
gurării expoziției, profesorul 
Enzo Petrini, directorul Cen
trului didactic național de 
studii și documentare din 
Florența, a prezentat publi
cului teatrul romînesc de 
păpuși. Margareta Niculescu, 
directoarea teatrului „Țăndă
rică" din București a vorbit, 
de asemenea, despre realiză
rile din ultimii ani ale tea
trului.

Nikita Hrușciov, conducătorul 
guvernului sovietic, Anastas 
Mikoian și Alexei Kosighin, 
prim-vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
și alte persoane oficiale.

ROMA. — Congresul orașe
lor europene victime ale fas
cismului, care a avut loc în 
micul orășel italian Gruglia- 
sco, în apropiere de Torino, 
și-a încheiat lucrările.

MOSCOVA. — La 4 iulie, 
Llewellyn Thompson, ambasa
dor al Statelor Unite în 
U.R.S.S., a oferit o recepție 
cu prilejul sărbătorii naționa
le a poporului american — 
185 de ani de la independența 
Statelor Unite.

La recepție au participat

XIENG KUANG. - După 
cum anunță Agenția Vietna
meză de Informații, la 3 iu
lie, peste 2.000 de laoțieni din 
regiunile eliberate și din re
giunile ocupate de gruparea 
de la Savannaket s-au adunat 
la Vang-Vieng (provincia Vien
tiane) pentru a cere traduce
rea în viață a comunicatului 
comun dat publicității la Zfi- 
rich de cei trei prinți.

Cei care au luat cuvîntul Ia 
miting au condamnat vehe
ment intențiile imperialiștilor 
americani și ale clicii Fumi 
Nosavan de a torpila comuni
catul.

MOSCOVA. - Mareșalul 
Malinovskl, ministrul Apără
rii al U.R.S.S., s-a înapoiat la 
Moscova venind din Finlanda, 
unde a făcut o vizită de prie
tenie.

în același timp în întreaga 
Franță țăranii continuă de
monstrațiile, exprimîndu-și 
protestul împotriva refuzului 
guvernului de a lua măsuri 
eficace în sprijinul revendică
rilor lor. în sud-estul țării, 
spre care se îndreaptă în pre
zent mulți turiști străini, ță
ranii au blocat șoselele prin
cipale. Manifestați; țărănești 
au mai avut loc în departa
mentele Indre, Herault, Doubs 
și Var. Agenția Reuter anun
ță că la 3 iulie țăranii au o- 
cupat centrul orașului 
din nord-vestul Franței,
cauza continuării manifesta
țiilor țărănești, primul mi
nistru Debre a renunțat la 
călătoria pe care urma s-o 
facă în provincia Touraine.

Caen 
Din

Vizita delegației C.C S. 
din R. P. Romînă 

în U.R.S.S.
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

La 4 iulie, președintele C.C.S. 
din U.R.S.S., V. V. Grișin, a 
primit delegația Consiliului 
Central al Sindicatelor din 
R. P. Romînă condusă de Isac 
Martin, președintele C.C.S., 
care a sosit în Uniunea So
vietică la invitația C.C.S. din 
Uniunea Sovietică.

în cursul convorbirii prie
tenești, V. V. Grișin a vorbit 
despre activitatea sindicatelor 
sovietice, despre rolul lor tot 
mai mare în construirea so
cietății comuniste.

La rîndul ei, 
C.C.S. din R. P. 
împărtășit din 
muncii sindicatelor 
blica Populară Romînă.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, cor
dială.

A

în semn de protest împotriva 
politicii guvernului și în spri
jinul revendicărilor lor, timp 
de 8 zile, nu vor da guvernu
lui nici un gram de cereale și 
vor înceta să aprovizioneze 
orașele cu produse.

Tot în cursul zilei de 3 
iulie, mari manifestații țără
nești au mai avut loc la Ira- 
klion (Creta). Manifestanții 
purtau pancarte cu lozinci ca: 
„Jos politica anti-țărănească 
a guvernului Karamanlis !“, 
„Nu vrem ca copiii noștri să 
moară de foame I".

Populare Mongole pe anii 1961 
-1965".

în raportul său, L. Țend a 
scos în evidență desăvîrșirea 
cooperativizării gospodăriilor 
de arați, victoria deplină a re
lațiilor de producție socialiste 
în întreaga economie naționa
lă și formarea pe această bază 
a unei economii socialiste uni
tare. în prezent, a arătat ra
portorul, gospodăriile de stat 
și uniunile agricole, cărora le 
revin circa 80 la sută din e- 
fectivul global de vite în re
publică, au un rol hotărîtor în 
dezvoltarea creșterii animale
lor. L. Țend a relevat impor
tanța valorificării pământuri
lor înțelenite, efectuată cu a- 
jutorul Uniunii Sovietice. El 
a arătat că datorită acestei 
măsuri culturile de cîmp s-au 
trasformat într-una din prin
cipalele ramuri ale agricultu
rii. L. Țend a spus că în ulti
mii trei ani industria de stat 
și cooperatistă s-a dezvoltat 
în ritm susținut. Planul pro
ducției globale industriale a 
fost îndeplinit cu 103,1 la sută. 
S-au obținut mari succese în 
dezvoltarea științei, culturii și 
învățământului.

„Sarcina principală a parti
dului nostru și a tuturor oa
menilor muncii din țară — a 
continuat raportorul — constă 
în transformarea Republicii 
Populare Mongole dintr-o țară 
agrar-industrială, într-o țară 
industrial-agrară".

Cel de-al treilea plan cinci-

delegația 
Romînă a 
experiența 
din Repu-

Congresul Uniunii 
internaționale 
a Arhitecțslor

LONDRA 4 (Agerpres).
La 3 iulie s-a deschis 1 

Londra cel de-al VI-lea Con
gres al Uniunii Internaționale 
a Arhitecților pe tema „Teh
nica nouă și influența mate
rialelor noi în arhitectură".

Din partea R. P. Romîne 
participă delegația secției ro
mîne a Uniunii Internaționale 
a Arhitecților alcătuită din 
arhitect Anton Moisescu, se
cretar al Uniunii Arhitecților 
din R.P.R., și prof, arhitect 
Horia Maieu, arhitect șef al 
orașului București, membru 
în Biroul Uniunii Arhitecților. 
din R.P.R.

la

agri- 
sută. 
trei-

nai de dezvoltare a economiei 
naționale și culturii R. P. 
Mongole prevede ca în curs 
de cinci ani producția 
colă să crească cu 80 la 
Sarcina celui de-al
lea cincinal în domeniul 
industriei constă în a se 
asigura dezvoltarea indus
triei energetice și a combusti
bilului cu un pas înaintea ce
lorlalte ramuri ale industriei, 
precum și dezvoltarea pe toa
te căile a industriei ușoare și 
alimentare corespunzător cu 
cerințele crescute ale republi
cii.

în încheiere L. Țend a ară
tat că partidul și guvernul în
făptuiesc acțiuni pe scară lar
gă îndreptate spre ridicarea 
nivelului material și cultural 
al poporului.

în ședința din dimineața zi
lei de 4 iulie a Congresului al 
XIV-lea al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol au înce
put discuțiile pe marginea ra
poartelor prezentate de J. Țe- 
denbal și L. Țend.

în aceeași ședință a luat cu
vîntul M. A. Suslov, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
secretar al Comitetului Cen
tral al P.C.U.S., care a dat ci
tire mesajului de salut adre
sat Congresului de către Co
mitetul Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice.

Congresul P.P.R.M. a fost 
salutat, de asemenea, de Ulan- 
fu, conducătorul delegației 
Partidului Comunist Chinez.

Kuweitul este transformat 
într-o tabără militară britanică
TEHERAN 4 (Agerpres). - 

Referindu-se la informații pri
mite de la persoane sosite la 
3 iulie din Kuweit, ziarul 
„Keihan" anunță că țara a 
fost transformată de către 
englezi într-o imensă tabără 
militară. De-a lungul frontie
rei cu Irakul patrulează neîn
cetat avioane engleze; forțe 
puternice sînt concentrate în 
regiunea rafinăriilor din Ku
weit.

După cum transmite cores
pondentul din Kuweit al a- 
genției Associated Press, uni
tățile de avangardă ale trupe
lor engleze dislocate în Kuweit 
au fost transportate pe poziții 
situate la 5 mile de frontiera 
dintre Kuweit și Irak.

Potrivit agenției Press Asso- 
ciattion, efectivul trupelor 
engleze dislocate în Kuweit 
se cifrează la aproximativ 
5-000 de oameni. în afară de 
aceasta, la țărmurile Kuwei-

tului sînt acostate nave mili
tare.

★
BAGDAD 4 (Agerpres). — 

Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe 
al Irakului a făcut unui cores
pondent al Agenției irakiene 
de presă o declarație cu pri
vire la concentrarea trupelor 
engleze în Kuweit.

în declarație se spune că 
Irakul „îșî reafirmă hotărîrea 
de a-și restabili pe cale pașni
că drepturile" asupra Kuwei
tului. Purtătorul de cuvînt a 
respins acuzațiile potrivit că
rora Irakul și-ar concentra 
trupe într-o anumită parte a 
teritoriului său și ar intențio
na să recurgă la violență.

tineret algerian !
algerieni; luptele

și poporului 
independența

în întreaga
5 iulie ca zi

stăzi tineretul din 
întreaga lume își 
maniiestă solida
ritatea cu lupta 
eroică a tineretu
lui

algerian pentru 
tării.

Sărbătorirea 
lume a zilei de 
internațională de solidaritate
cu lupta tineretului algerian 
a fost hotărîtă la începutul 
acestui an de către Conferin
ța internațională de solidari
tate cu tineretul algerian, 
care a avut loc la Stockholm. 
La lucrările conferinței au 
participat 70 de delegați, re
prezentanți ai celor mai dife- 
rite organizații de tineret din 
Europa, Airica, Asia și Ame
rica Latină, printre care și 
delegația Uniunii Tineretului 
Muncitor din Republica Popu
lară Romînă. Cei prezenți la 
conferință și-au exprimat în 
unanimitate ferma lor hotărîre 
de a lua măsurile necesare 
în vederea unei mobilizări 
largi a forțelor tineretului lu
mii spre a acorda ajutor po
litic, moral și material tinere
tului algerian în lupta sa pen
tru libertate și

De aproape 
mîntul Algeriei 
războiul impus 
lonialiștii francezi, 
țele acestui război colonial 
sînt zguduitoare. Teroarea in
staurată în Algeria de către 
colonialiști, arestarea și uci
derea a sute și mii de pa- 
trioți ; nimicirea unor sate în
tregi printr-o barbară bom
bardare; alungarea de pe pă- 
mînturile lor a populației al
geriene ; existența a nume
roase lagăre de muncă for-

independența.
7 ani pe pa
se destășoară 
de către co- 

Consecin-

Cu prilejul aniversării începerii răscoalei 
armate a poporului iugoslav 

împotriva cotropitorilor hitleriștî
BELGRAD 4 (Agerpres). — 

La 4 iulie, în orașul Titovo- 
Ujițe din R. P. F. Iugoslavia, 
a avut loc un mare miting cu 
prilejul împlinirii a 20 de ani 
de la începerea răscoalei ar
mate a poporului iugoslav 
împotriva cotropitorilor hitle- 
riști. La miting a luat cuvîn
tul, președintele R.P.F.I., I- 
Broz-Tito.

Actuala situație internațio
nală, a declarat președin
tele R.P.F.I. are multe tră
sături comune cu cea din 
ajunul ultimului război, cînd 
puterile occidentale au con
tribuit în toate felurile la 
întărirea militarismului în

Germania, căutînd~ să 
sească aceasță țară ca forță 
de șoc împotriva țării socia
lismului — Uniunea Sovietică.

Oare nu trebuie să reflec
tăm la cele ce se 
astăzi, la 
Germania 
din nou 
brilitate 
împotriva

întîmplă 
reeditarea istoriei ? 

occidentală 
înarmată cu 

ca forță de 
unui pretins „peri

col al comunismului".
Președintele R.P.F. Iugosla

via a spus că problema dezar
mării este cea mai dificilă și 
mai complicată problemă in
ternațională, a cărei soluțio
nare se impune de urgență.

țață pentru 
crîncene care se soldează cu 
morți și răniți — iată schi
țate doar foarte sumar con
secințele războiului colonial 
în Algeria. în decursul între
gului război, poporul alge
rian a arătat lumii întregi 
ferma lui hotărîre de a con
tinua lupta de eliberare pînă 
la scuturarea deplină a ju
gului colonialist. Dar din ne
fericire cercurile conducă
toare din Franța nu dau do
vadă de o atitudine realistă, 
lucidă, se ghidează după in-

Recen-teiesele colonialiste.
tele evenimente sînt grăitoare 
în acest sens. După cum se 
știe, tratativele începute la 
Evian între delegația guver
nului francez și cea a guver
nului provizoriu al Republicii 
Algeria au fost întrerupte din 
cauza politicii franceze care 
vrea să impună poporului al
gerian o formulă de domina
ție colonialistă camuflată și 
în același timp să dezmem
breze Algeria, prin ruperea 
Saharei, care formează cea 
mai mare parte a teritoriului 
țării și totodată posedă în
semnate bogății petrolifere.

Manevrele cercurilor con
ducătoare franceze au stîrnit 
profunda indignare și mînie a 
poporului algerian, precum și 
a maselor largi populare din 
Franța. în majoritatea orașe
lor algeriene, populația alge
riană a ieșit în aceste zile pe 
străzi purtînd drapelul națio
nal al Frontului de Eliberare 
Națională, manifestînd împo
triva încercării de a împărți 
Algeria, pronunțîndu-se ho- 
tărît pentru o Algeria liberă 
și independentă, pentru gu
vernul provizoriu al Republi- 

Algeria. Demonstrațiile

pașnice ale populației alge
riene sînt înăbușite în sînge 
de către trupele colonialiste.

Eroicul popor algerian nu 
se lasă înșelat, el dorește cu 
ardoare libertatea și indepen
dența — cauza dreaptă pen
tru care va lupta pînă la ca
păt, pînă la victoria finală. 
Apare astfel evident că în- 
căpățînarea cercurilor con
ducătoare franceze, care se 
cramponează de perimatele 
poziții colonialiste, va suferi 
un total eșec. „Cînd vor trage 
oare cercurile conducătoare 
franceze concluzii din acțiu
nile de masă alo poporului 
algerian ? Cînd vor înțelege 
ele că în Algeria nu se poate 
face nimic fără acordul gu
vernului provizoriu al Repu
blicii Algeria ?“ — iată între
bările pe care le pune, pe 
bună dreptate, ziarul francez 
„Liberation".

Omenirea iubitoare de pace 
cere să fie reluate imediat 
tratativele directe dintre gu
vernul francez și guvernul 
provizoriu al Algeriei, pe 
bază de egalitate reciprocă, 
asupra condițiilor de aplicare 
a dreptului de autodetermi
nare a întregului popor alge
rian pe întregul său teritoriu 
și a încetării războiului colo
nialist în Algeria.

Tineretul romîn, alături de 
întregul nostru popor, și-a 
exprimat permanent solidari
tatea cu lupta dreaptă a po
porului algerian pentru liber
tate și independența țării sale. 
Tineretul nostru este ferm con
vins că această luptă va fi 
încununată de succes. Tinere
tul țării noastre trimite un 
cald sa^ut tineretului alge
rian care luptă eroic pentru 
Independența țării sale.

Alături de întreg poporul olgerian tineretul participă activ !a lupta pentru eliberarea națio- 
nalâ. In fotografie : tineri algerieni manifestînd in centrul orașului Alger.
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Cauza dreaptă a poporului
algerian va birui
Ne vorbesc studenti algerieni

rintre studenții 
străini care înva
ță în București se 
află și tinerii al
gerieni Melouk 
Abou-Bekr și

Bentamar Larbi. Ei sînt stu
denți la Institutul de Petrol 
și Gaze din București. în
tr-una din zilele trecute la 
căminul studențesc în care 
locuiesc, am stat de vorbă cu 
ei despre lupta dusă de tine
retul algerian alături de în
tregul popor împotriva colo
nialiștilor, pentru libertate și 
independență națională.

- Ziua de 5 iulie — ne spu
ne Melouk Abou-Bekr - are 
pentru poporul algerian o 
deosebită semnificație. La 5 
iulie 1830 trupele colonialiste 
franceze au pus pentru prima 
dată piciorul pe pământul Al
geriei. Această zi este prin 
urmare și ziua începerii luptei 
de eliberare națională a po
porului algerian. Iată de ce 
ziua de 5 iulie a fost aleasă 
ca Zi internațională de soli
daritate cu lupta poporului și 
tineretului algerian pentru in
dependență și libertate.

Din 1830 șf pînă astăzi ge-

socia-

folo-

Dominația colonialiștilor francezi a adus populația algeriană într-o stare de 
mizerie cruntă. Imaginea de mai sus este elocventă : „Orașul" Mahieddine 
este format din2.500 de cocioabe în care trăiesc 12.000 de locuitori în con

diții inumane.

nerațiile tinere ale poporului 
algerian au participat cu a- 
vînt la lupta de eliberare na
țională.

Anul 1954 reprezintă un 
moment de cotitură în lupta 
noastră pentru libertate. Este 
anul începerii răscoalei ar
mate, al trecerii la lupta eu 
ama in mină. Zeci de mii de 
tineri s-au înrolat în detașa
mentele armatei de eliberare 
națională. Ei dau dovadă în 
luptă de un eroism devenit le
gendar și înfruntă cu curaj 
dușmanul.

Intervine în discuție Benta- 
mar Larbi. El subliniază că 
în cadrul Frontului Național 
de Eliberare luptă pături 
largi ale tineretului algerian : 
tineretul muncitor, tineri ță
rani, studenți, intelectuali, 
Bentamar se referă apoi la 
activitatea dusă de Uniunea 
Generală a Studenților Mu
sulmani Algerieni. Această 
organizație - arată el - a fost 
creată la 26 iulie 1955. Chiar 
de la înființare ea a acționat 
în luptă pentru democratiza
rea învățămîntului, pentru li
chidarea analfabetismului; 
pentru apărarea intereselor 

studenților alge
rieni.

Studenții alge
rieni au fost per
manent ținta unor 
acțiuni de repre
siune și intimida
re întreprinse de 
autoritățile fran
ceze. Aceasta a 
dus la declanșarea 
în mai 1956 a gre
vei generale a 
studenților alge
rieni, grevă care 
a continuat cu u- 
nele intermitențe 
pînă în toamna 
lui 1958. împotri
va studenților au 
fost luate măsuri 
polițienești. în 
1957 sînt arestați 
Taleb Armed și 
Layashi Yaker 
care sînt deținuți 
de ani de zile în 
mod ilegal. Sînt 
de asemenea cu
noscute cazurile 
Djamilei Bouhired 
și al lui Mohamed 
Khemisti, torturați

sălbatec șl condamnați la 
moarte de către colonialiști.

Toate aceste represiuni n-au 
izbutit să stăvilească lupta a- 
vîntată pentru libertate a ti
neretului algerian. în pofida 
întemnițărilor și schingiuirilor 
această luptă a continuat și 
s-a intensificat și mai mult, 
în focul ei s-a călit și 
s-a cimentat unitatea dintre ti
nerii muncitori, tinerii țărani 
și tineretul studios din Alge
ria. Nici un fel de represiuni 
nici un fel de manevre nu vor 
putea abate pe algerieni de la 
lupta lor dreaptă pentru li
bertate și independență națio
nală, luptă care va fi cu sigu
ranță pînă ta urmă încununată 
de succes. Colonialiștii fran
cezi încearcă să mutileze 
trupul patriei noastre, să rupă 
Sahara de Algeria, să păstreze 
într-o formă camuflată domi
nația colonialistă. Dar colonia
liștii nu vor reuși să-și reali
zeze planul.

Intervine din nou Melouk 
Abou — Bekr. El ne vorbește 
despre simpatia și sprijinul de 
care se bucură lupta poporu
lui algerian în întreaga lume.

Popoarele iubitoare de pace 
— arată el — condamnă răz
boiul purtat vreme de 7 ani de 
colonialiști împotriva poporu
lui nostru. Ele sprijină întru- 
totul acțiunile juste, legitime, 
pe care poporul algerian le 
întreprinde în vederea obține
rii independenței. Popoarele 
din țările socialiste au fost în
totdeauna prieteni sinceri și 
devotați ai poporului nostru.

Ne simțim în Republica 
Populară Romînă, printre ti
neri și printre ceilalți oameni 
ai muncii ca între prieteni a- 
devărați. Apreciem în mod 
deosebit ajutorul acordat de 
guvernul romîn studenților al
gerieni care învață în Romi
nia, condițiile de studiu și de 
trai ce ne-au fost create. Vor
bind mai simplu, ne simțim ca 
între frați. Cu prilejul sărbăto
ririi Zilei internaționale de so
lidaritate cu tineretul algerian 
adresăm tineretului romîn un 
salut frățesc, adresăm poporu
lui și guvernului romîn mulțu
mirile noastre pentru spriji
nul acordat.

ION. D. GOIA 
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