
COMUNISMUL Proletari din toate țările, uniți-vă!

VISUL DE AUR AL OMENIRII
SE ÎMPLINEȘTE ! cinteia

ilele trecute a fost 
dat publicității 
proiectul de Pro
gram al Partidu
lui Comunist al 
Uniunii Sovietice,

Program ce va fi prezentat 
spre examinare și aprobare 
celui de al XXII-lea Congres 
al P- C- U. S.

împreună cu oamenii mun
cii de pretutindeni, împreună 
cu întreaga omenire progresis
tă, alături de toate popoarele 
țărilor socialiste, poporul și 
tineretul nostru muncitor au 
primit cu vie satisfacție și 
bucurie, ca un eveniment deo
sebit, publicarea acestui docu
ment de uriașă însemnătate 
politică, teoretică și practică.

Proiectul de Program al 
Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice constituie un 
document măreț, expresie pu
ternică a marxism-leninis- 
mului creator, care sin
tetizează tezaurul de înțelep
ciune a gloriosului P. C. U. S., 
uriașa experiență colectivă a 
partidului lui Lenin și a po
porului sovietic, ținînd seamă 
de experiența mișcării revolu
ționare din lumea întreagă.

în noul program al P.C.U.S. 
este cuprins un plan con
cret, științific fundamentat 
de construire a comunismu
lui. Veacuri de-a rîndul comu
nismul a fost doar un vis. Și 
iată că azi, acest vis, visul de 
aur ai omenirii, devine reali
tate.

Oamenii muncii din în
treaga lume, popoarele tutu
ror țărilor, salută noul Pro
gram al P. C. U. S. cu o în
suflețire imensă, cu conștiința 
că minunatele perspective ale 
poporului sovietic întruchi
pează o imagine a propriului 
lor viitor, a zilei de mîine a 
întregii omeniri.

Uriașul ecou stirnit de pu
blicarea Programului P.C.U.S. 
este legat și de faptul că sar
cinile construirii comunismu
lui în U.R.S.S. sînt închegate 
într-o analiză marxist-leninis- 
tă, care aprofundează proble
mele fundamentale ale con
temporaneității.

O deosebită însemnătate are 
caracterizarea largă și pro
fundă făcută în Program epo
cii contemporane, al cărei 
conținut principal îl constituie 
trecerea de la capitalism la 
socialism începută de Marea 
Revoluție Socialistă din Oc
tombrie. Subliniind că siste
mul mondial capitalist în an
samblul lui este copt pentru 
revoluția socială a proletaria-

tului, Programul sintetizează 
experiența bogată pe care o o- 
feră întregii omeniri, munci
toare poporul sovietic, popor- 
pionier, căruia i-a revenit ro
iul istoric de a deschide dru
mul nou al dezvoltării socia
le. „Ca urmare a muncii pline 
de abnegație a poporului so
vietic, a activității teoretice și 
practice a Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice — se arată 
în Program — omenirea a că
pătat o societate socialistă 
existentă în realitate precum 
și o știință a construirii socia
lismului verificată în practică. 
Calea largă care duce la so
cialism a fost croită. Pe aceas
tă cale pășesc în prezent mul
te popoare, iar mai devreme 
sau mai tîrziu, pe această cale 
vor păși toate popoarele". 
Veșnic nepieritoare va rămî- 
ne gloria poporului sovietic, a 
P.C.U.S. care au croit omeni
rii calea largă spre socialism.

Astăzi, sistemul mondial so
cialist care cuprinde o treime 
din omenire exercită o înrîu- 
rire tot mai mare asupra dez
voltării sociale în interesul 
păcii, al democrației și socia
lismului. Socialismul repur
tează mereu noi victorii în 
vreme ce capitalismul a in
trat în perioada declinului și 
pieirii sale. Făcînd o analiză 
multilaterală crizei capitalis
mului mondial, Programul 
P.C.U.S. arată că antagonis
mul dintre muncă și capital, 
contradicțiile dintre popor și 
monopoluri, militarismul cres- 
cînd, destrămarea sistemului 
colonial, și mai ales creșterea 
impetuoasă a 
mondial surpă 
perialismul, îl 
și pieire.

Omenirea nu 
pace și nu se va împăca 
sistemul capitalismului, isto
ricește perimat. în mod ine
vitabil socialismul va lua în 
toate țările lumii locul capita
lismului.Cu puterea adevăru
lui vieții, cu puterea mersului 
implacabil al istoriei răsună 
cuvintele Programului : „Mă
rețul edificiu al lumii noi, clă
dit prin munca eroică a po
poarelor libere pe întinderi 
uriașe ale Europei și Asiei, 
este prototipul societății noi, 
al viitorului întregii omeni
ri". Da, socialismul, comunis
mul reprezintă viitorul lumi
nos al omenirii întregi !

Programul P.C.U.S. tra
sează un front larg de luptă 
desfășurată pentru con
struirea societății comuniste. 
Caracterizînd societatea co-

socialismului 
și distrug im- 
duc la slăbire

vrea să se im- 
cu

munistă Programul arată: 
„Comunismul este o orînduire 
socială fără clase, în care mij
loacele de producție sînt pro
prietate unică a întregului po
por, în care există o deplină 
egalitate socială a tuturor 
membrilor societății, în care 
paralel cu dezvoltarea multila
terală a oamenilor vor crește 
și forțele de producție pe baza 
științei și tehnicii în conti
nuă dezvoltare și în care toa
te izvoarele avuției sociale 
vor țișni impetuos, din plin și 
se va înfăptui mărețul prin
cipiu „de la fiecare după ca
pacități, fiecăruia după ne
voi". Comunismul este o socie
tate cu un înalt grad de or
ganizare a oamenilor muncii 
liberi și conștienți, societate în 
care se va statornici autoad- 
ministrarea obștească, în care 
munca va deveni pentru toți 
prima cerință și necesitatea 
vitală, iar capacitățile fiecăru
ia vor fi aplicate cu cel mai 
mare folos pentru popor".

Programul subliniază că 
în decurs de două decenii 
(1961-1980) în U.R.S.S. va fi 
construită în linii generale so
cietatea comunistă ; construi
rea societății comuniste va fi 
pe deplin terminată în pe
rioada următoare. Principala 
sarcină economică a partidu
lui și poporului sovietic — se 
arată în Programul P.C.U.S. 
— este de a crea în decurs de 
două decenii baza tehnico- 
materială a comunismului. 
Volumul producției industria
le a. U.R.S.S, va crește în ur
mătorii 10 ani de circa 2,5 
ori, iar în decurs de 20 de ani 
de cel puțin șase ori. Produc
tivitatea muncii în industrie 
va crește în două decenii de 
4—4,5 ori. încă în cursul 
primului deceniu se 
înfăptui mecanizarea 
plexă în industrie, 
cultură, construcții, 
porturi, iar în decursul
20 de ani, va fi înfăptuită în 
proporție de masă automati
zarea complexă a producției. 
Uniunea Sovietică va fi țara 
cu cea mai modernă și mai 
puternică industrie din lume, 
va dispune de forțe de pro
ducție nemaivăzut de puter
nice. va lăsa mult în urmă 
S.U.A. în ce privește volumul 
global al producției industria
le precum și în ce privește 
producția pe cap de locuitor.

Pline de măreție sânt de a- 
semenea perspectivele deschi
se de Programul P.C.U.S. îna
intării satului sovietic spre 
comunism, dezvoltării impe
tuoase a agriculturii sovietice.

Forțele de producție ale a- 
griculturii vor cunoaște un 
puternic avînt. Agricultura 
sovietică se va apropia de ni
velul industriei în ce privește

va 
com- 
agri- 

trans- 
celor

CINSTEA ZILEI

L a
MINERULUI
Trustul minier
Baia Mare

BAIA MARE (de la 
corespondentul nostru)

Desfășurînd larg în
trecerea socialistă în 
cinstea Zilei mineru- 

■ lui, colectivele de 
muncitori, tehnicieni 

, și ingineri aparținînd 
Trustului minier Baia 
Mare au realizat pla
nul de producție pe 
primele 7 luni ale a- 
nului cu trei zile îna
inte de termen, Cele

mai frumoase rezulta
te au fost obținute 
de minerii de la Ex
ploatarea minieră „7 
Noiembrie“-Nistru ca
re au realizat planul 
de producție cu 11 
zile mai devreme, 
urmați de cei de la 
exploatările miniere 
Cavnic, Herja și alte
le. Odată cu realiza
rea planului s-au ob-

ținut și importante 
conomii. Astfel prin 
reducerea prețului de 
cost la tona de mi
nereu extras și pre
parat, sub cel plani
ficat, minele aparți
nînd Trustului minier 
Baia Mare au realizat 
în primul semestru al 
acestui an economii în 
valoare de 3.214.000 
de lei.

400® tone cărbune pentru cocs

peste plan

tineretului
Organ Central al Uniunii Tineretului
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Importante economii 
prin inovații

La cabinetul tehnic de la 
Uzinele „Timpuri Noi" au fost 
înregistrate anul acesta peste 
150 de propuneri de inovații 
din care 100 au fost studiate 
și aplicate în producție adu- 
cînd însemnate economii. Nu
mai prin inovația cu ajutorul 
căreia s-a eliminat operația 
de trasare a arborilor cotiți 
de la motoare se aduc uzinei 
economii de circa 100-000 de lei.

Uzinele „23 August" și 
„Mao Tze-dun“, Combinatul 
Metalurgic din Reșița, uzi
nele de tractoare și cele de 
autocamioane, Uzinele „Elec- 
troputere" din Craiova 
alte cîteva mari unități 
industriei metalurgice și 
structoare de mașini unde 
vațiile aplicate s-au dovedit 
deosebit de eficace în îmbu
nătățirea calității produselor 
și reducerea prețului de cost. 
Pe întreaga ramură au fost 
aplicate în prima jumătate a 
anului 4898 inovații aducînd 
economii de peste 50.900.000 de 
lei. Pentru munca lor inova
torii din această ramură au 
fost recompensați cu premii 

valoare de 3.618.000 de lei.
(Agerpres)

în

TELEGRAMA
Excelenței sale
Domnului GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ, Pre
ședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 

Romîne
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Minerii din exploatările 
carbonifere din Banat au li
vrat cea de-a 4000-tonă cărbu- 

. ne pentru cocs, peste sarcina 
planificată în primele șapte 
luni ale 
succes a fost obținut prin 
creșterea indicelui de utiliza
re a agregatelor din subteran, 
îmbunătățirea separării și sor
tării cărbunelui și prin apli
carea unor noi rețete de gra- 
nulație a cărbunelui. Pe a- 
ceastă cale, productivitatea 

—J muncii a sporit

acestui an. Acest

în prima jw-

minerilor
Jiului

mătate a anului cu 10,6 la su
tă față de plan. In același 
timp s-a înregistrat și o creș
tere simțitoare a calității căr
bunelui cocsificabil. Conținu
tul de cenușă din cărbunele 
livrat în acest an de către 
exploatările Baia Nouă, Po
nor, Anina a fost redus în 
medie cu aproape 20 la sută.

Minerii au acordat o deose
bită atenție și reducerii chel
tuielilor de producție. Prin 
extinderea metodei de armare 
cu prefabricate, asigurarea 
folosirii raționale a utilajelor 
s-au realizat economii supli
mentare 
valoare 
lei.

la prețul de cost în 
de aproape 3.000.000

(Agerpres)
zile din luna 
Ia mina Uri- 
la suprafață

ultimele 5 
minerii de 
au trimis 
de vagoneți încărcati cu

In 
iulie 
câni 
zeci 
cărbune cocsificabil pe care 
se puteau citi cuvintele : „căr
bune extras peste plan în 
cinstea „Zilei minerului".

Antrenați în întrecerea so
cialistă minerii de aici, ca și 
cei de la exploatările Vulcan, 
Petrila și Lonea au îndeplinit 
cu mai multe zile înainte de 
termen prevederile planului 
pe luna iulie. Acest rezultat a 
fost obținut îndeosebi pe sea
ma sporirii productivității 
muncii în abataje. La mina 
Uricani, de exemplu, produc
tivitatea muncii exprimată în 
tone pe post a crescut în luna 
iulie cu peste 20 la sută față 
de cea planificată, iar la mina 
Vulcan s-au extras pe fiecare 
post cîte 1.040 kg de cărbune, 
cu aproape 200 kg mai mult 
decît în prima lună a anului. 
Ca o încununare a activității 
rodnice a minerilor din Valea 
Jiului planul de producție pe 
luna trecută a fost depășit cu 
15.414 tone de cărbune.
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• Un eveniment de cea 

mai mare importanță în 
viața societății umane.

• O cauză comună: 
lupta împotriva războiu
lui.

Vizita delegației de partid și guvernamentale

sînt

---- •-----

a R. P. Romine in Uniunea Sovietică

In timpul vizitei la depoul de locomotive „Moscova.Triaj"

BUCUREȘTI
Vă mulțumesc dv., precum 

și Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Romîne. 
pentru sentimentele nobile și 
bunele urări pe care le-ați 
exprimat cu ocazia sărbători
rii revoluției. în numele Re
publicii Arabe Unite și 
meu personal vă exprim 
rîndul meu cele mai bune u- 
rări de fericire pentru dv., de 
glorie și înflorire pentru po
porul romîn.

GAMAL ABDEL NASSER

al 
la

„Scînteia tineretului
(Continuare în pag. a 3-a)

mW

așteptarea atelierului mobil
(de Ia co

respondentul 
tru). —

Pe ogoarele 
munei Cîrpiți 
fost cultivate 
acesta 900 de ha 
cu grîu. 
frumoase 
recoltate 
iar snopii transpor
tați pe arii. De la 
S.M.T. Holboca au 
fost trimise aci 4 
batoze și 5 combi
ne. In prezent corn, 
binele treieră din 
plin. La fel și cele 
trei din patru bato
ze. Firește că acest 
lucru merită laude. 
Ce te faci însă cu 
batoza de pe aria 
întovărășirii agri
cole din Cîrpiți,

nos-

co- 
au 

anul

Lanurile 
au fost 

la timp,

care parcă a fost 
adusă; aici în sco. 
puri decorative și 
nicidecum pentru 
a treiera. întovără
șirea avea de tre
ierat griul de pe 
27B de ha. Pînă la 
1 august a fost tre
ierat însă grîul nu
mai de pe 10 ha. 
Batoza nu funcțio
nează din cauză că 
cei care au re
parat-o în loc să-i 
așeze axul de Ia 
val cum trebuia i 
l-au așezat invers. 
Deîndată ce defec. 
țiunea a fost sem
nalată pe arie, ea 
a fost adusă la cu
noștința conducerii 
S.M.T.

— Vine atelierul

mobil — s.a răs
puns de acolo.

Au trecut cîteva 
zile și atelierul nu 
a sosit. Din nou 
conducerea S.M.T. 
a fost sesizată.

— Vineee... 1 — a 
fost răspunsul.

Oamenii de la a- 
rie stau și privesc 
pe drumul 
S.M.T. Nu se 
însă nimeni I 
timpul trece, 
zile vor mai
oare pînă cînd, în 
sfîrșit, mecanicii 
vor străbate cei 
circa 20 de km care 
despart 
de Cîrpiți 
pune și 
batoză în
funcționare ?

de la 
arată 

Iar 
Cîte 

trece

Holboca 
pentru a 
această 

stare de

Acolo de unde a pornit
„Marea inifiativă “

-a miercuri 2 august 1961. In 
cea ^e'a tre^a o vizi
tei în Uniunea Sovietică, 

solii poporului romîn au fost 
oaspeții unei unități indus
triale cu o glorioasă tradiție 
revoluționară — depoul de lo
comotive „Moscova-Triaj".

încă cu mult înainte de so
sirea delegației, în fața intrării 
în depou s-au adunat locuito
rii din împrejurimi. Pe fațada 
clădirii împodobită cu stea
guri, este scrisă urarea „Bine 
ați venit". Pe zidul întreprin
derii privirea mi s-a oprit a- 
supra unei plăci memoriale. 
Am citit: „Aici, la 10 mai 1919 
a avut loc primul subotnic co
munist din țară".

Un bătrîn, adus de spate, 
cu părul tuns scurt, ne atrage 
atenția. Am întrebat cine este.

- lacob Mihailovici Kondra
tiev, participant la primul su
botnic comunist din 1919.

Ne-arm apropiat de el și 
l-am rugat să ne povestească 
despre acele zile neuitate. la
cob Mihailovici a început să 
povestească cu multă plăcere.

Era m aprilie 1919, cînd

Comitetul Central al partidu
lui a chemat proletariatul să-și 
încordeze forțele pentru zdro
birea armatei contrarevoluțio
nare a lui Kolceak, de pe 
frontul din Sud. Seara, era 
într-o sîmbătă, la depou s-au 
adunat 13 comuniști și 2 sim- 
patizanți. Printre ei se afla și 
el, Kondratiev. Au hotărît a- 
tunci să muncească voluntar 
pînă a doua zi dimineața și să

Patriei, la chemarea mecani
cului Panin, Erou al Muncii So
cialiste, brigăzile de mecanici 
de pe locomotive și-au luat a- 
supra lor și sarcina de a le re
para. In 1958, tot aici, s-a năs
cut prima brigadă de muncă 
comunistă, mișcare care a că
pătat un caracter de masă în 
întreaga Uniune Sovietică. In 
ianuarie 1961, depoul „Mos
cova-Triaj" a devenit prima

Prin telefon de la trimisul nostru special

repare trei locomotive Care să întreprindere a muncii comu- 
fie trimise imediat in sprijin niște din Uniunea Sovietică, 
frontului. Așa s-a născut pri- Sosește delegația de partid 
mul subotnic comunist. V. I. 
Lenin a denumit această admi
rabilă faptă a comuniștilor de 
la depoul „Moscova-Triaj" - 
„Marea inițiativă".

In anii care au urmat, de a- 
ici au pornit multe alte iniția
tive prețioase. In 1935 au fost 
create primele brigăzi com
plexe de reparat. In anii Ma
relui Război pentru Apărarea

și guvernamentală a R. P. Ro
mine. Mulțimea adunată in 
fața depoului a făcut o caldă 
primire solilor poporului nos
tru.

Tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, Ion Gheorghe Mau
rer și ceilalți membri ai dele
gației de partid și guverna
mentale a R. P. Romine au 
fost întâmpinați cu căldură de

B. P. Beșcev, ministrul Căilor 
de Comunicații, L. A. Karpov, 
șeful căii-ferate Moscova, E.E. 
Alexeev, șeful depoului, de ve
teranii întreprinderii, conducă
torii ei de azi, mecanici de 
locomotivă și alți

începe
Tovarășului

Gheorghiu-Dej i-au fost pre
zentați maistrul Vladimir Sta- 
nilevici, Erou al Muncii So
cialiste, i 
brigăzi de 
din țară, 
structor, I. 
al Muncii 
a inițiat în 
marea mișcare pentru înlocu
irea de către echipajele loco
motivelor a muncitorilor ple
cați pe front, și alți inovatori. 
Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej le-a strîns puternic 
mîinile fruntașilor în produc-

muncitori.
vizitarea depoului. 

Gheorghe

conducătorul primei 
muncă comunistă 

mecanicul in
i'. Panin, Erou 
Socialiste, care 

anii războiului

SILVIU PODINĂ

Moscova, 2 august 1961

Brigada de tineret condusă 
de minerul comunist Vass 
Martin de la sectorul 8 in
vestiții al minei Vulcan 
(Valea Jiului) a obținut în 
cinstea Zilei minerului suc
cese deosebite. Iată în 
fotografia noastră o parte 
dintre membrii brigăzii 
discutînd înainte de a in

tra în șut.

Foto : V. RANGA

IMPORTANT!

Pentru cei ce doresc
să urmeze învăiămîntul superior
Concursul de admitere în învățămîntul superior 

(cursuri de zi) va începe în ziua de 10 septembrie 
a.c. la toate institutele tehnice și agronomice, pre
cum și la facultățile de matematici, fizică, chimie, 
biologie și filozofie din cadrul Universităților.

La celelalte institute și facultăți concursul de ad
mitere va începe în ziua de 20 septembrie.

La institutele de teatru și de arte plastice, la 
conservatoare, precum și la facultățile de muzică 
și de arte plastice din cadrul institutelor pedago
gice de 3 ani, concursul de admitere va începe, la 
probele practice, pe data de 14 septembrie.

înscrierile 
cepînd de la 
de admitere.

Orice alte 
admitere în 
direct de la

se fac la secretariatele facultăților în-
15 august pînă în preziua concursului

informații cu privire la concursul de 
învățămîntul superior pot fi primite 
secretariatele facultăților respective.

Vedere din Parcul Libertății.

(Continuare în pag. a 4-a)

împart colectiviștilor avansuri bănești
Gospodăria agricolă colectivă 

„Steaua Roșie" din comuna Mă- 
dăraș, regiunea Crișana, a îm
părțit zilele acestea colectiviștilor 
cel de-al patrulea avans bănesc 
din acest an. Mulți colectiviști au 
primit ca avans pentru zilele- 
muncă efectuate pînă. acum cîte

3.000—4.500 lei. Ei vor mai 
primi produse în natură și bani 
care vor totaliza, la sfîrșitul anu
lui, așa cum au prevăzut în pla
nul de producție al gospodăriei, 
34 lei pentu ziua-muncă.

Datorită dezvoltării multilate
rale a producției agricole, îndeo-

sebi a fermelor zootehnice, gos
podăria colectivă din Mădăraș'“a 
realizat de la începutul anuliji și 
pînă acum venituri de peste 
2.000.000 lei, cu 800.000 lei mai 
mult decît în aceeași perioadă 
a anului trecut.



rupă alcătuită din 
aproape 100 de 
elevi șj pionieri 
ai școlii de 7 ani 
nr. 19, cîntînd, 
pleacă în drume

ție. Bucuria le-o citești pe fe
țele radioase, le-o desprinzi 
din cîntec. Nu este prima oară 
in această vacanță când dru- 
rnețesc. Cît de pline de învă
țăminte au fost vizitarea Ex
poziției de artă plastică a Mu
zeului etnografic din cadrul 
Palatului culturii! Cît de fru
moasă a fost 
excursia pe 
dealul Repe
dea, de unde, 
pe înserate, la
șul se arată ca 
o uriașă și 
multicoloră na
vă 
•Dar 
în
Breazu... !

Preutindeni. 
micii drumeți 
au admirat 
peisaje și lacuri minuna
te pe care nu le cu
noscuseră încă. Pretutindeni 
au aflat atîtea lucruri intere
sante și utile încât săptămâni 
întregi ar tot povesti. Acum, 
rînd pe rând, rămân în urmă 
Fabrica „Țesătura", Atelierele 
de reparat material rulant, 
„Ilie Pintilie", frumoasa așe
zare cu aspect de munte, Bu
cium și, în sfîrșit, iată gos
podăria agricolă de stat. Viile 
și livezile se întind cît vezi 
cu ochii pe aici. Drumeții vi
zitează sediul gospodăriei din 
Bucium, ascultă explicațiile 
inginerilor de aici. Fac apoi 
un Krurt popas. Moș Neculai 
Ciobanu, meșter fierar la 
G.A.S., vine în mijlocul lor. 
El a cunoscut multe în viață. 
Povestește cît de greu mun
ceau și trăiau oamenii ca dân
sul în trecut. înfățișîndu-le 
apoi frumusețea muncii de

plutitoare, 
excursia - 
pădurea 

!

ZILE DE VACANȚA
azi, condițiile tot mai bune de 
trai pe care partidul și guver
nul le creează oamenilor mun
cii. Micii drumeți ascultă. As
cultă și învață. Se întorc apoi 
în oraș pe la Nicolina și se 
opresc la Casa memorială 
„Ilie Pintilie". Aci cele poves
tite de moș Neculai capătă în 
conștiința copiilor valoare de 
simbol. Lupta poporului, a 
clasei muncitoare condusă de 
partid pentru viața fericită 
de azi, rămâne adânc întipă
rită în memoria copiilor. Dîr-

orașului, cei din sate vin la 
Iași, vizitează monumentele 
orașului și fabricile sale.

Comitetul orășenesc U.T.M., 
în colaborare cu secția de în
vățământ și cultură a sfatu
lui popular orășenesc, 
conducerea comitetului 
nesc de partid au elaborat 
încă din vreme un plan amă
nunțit în acest scop. Astfel 
s-a stabilit ca majoritatea șco
larilor și elevilor să cunoască 
în această 
însemnate

sub 
orășe-

Orășelul de vară 
al ucenicilor

Drumețind
. pe meleagurile

regiunii
zenia și voința de fier a e- 
roului comunist Ilie Pintilie 
despre care 
piilor le va 
viața pildă.

O nouă zi 
încheiat. La 
mânii ei vor _ 
drum, de astă dată spre com
plexul cultural sportiv de la 
Ciric și spre G.A.C. din satul 
Arăneanu. Nou prilej de în
vățăminte. de recreare. Dar ei 
nu sînt singurii drumeți din 
Iași. Asemenea lor drumețesc 
prin regiune și pionierii din 
cadrul taberelor de curte de 
la școlile de 7 ani nr. 1 și nr. 
10, de la Casa pionierilor și 
elevi de la clubul organizat 
pentru perioada vacanței în 
Iași și cei din satele Tomești, 
Chicerea, Uricani, Dorobanț, 
Vânători, Arăneanu, Dobrovăț. 
Elevii și pionierii din Iași 
drumețesc prin împrejurimile

li s-a vorbit co- 
fi pentru toată

de drumeție s-a 
sfârșitul săptă- 

pleca din nou Ia

vacanță cele mai 
și mai frumoase 

locuri din re
giune. Au fixat 
traseele și o- 
biectivele dru
meției locale. 
Pe urmă, acest 
plan a fost a- 
dus la cunoș
tința conducă
torilor tabere
lor și cluburi
lor din oraș, 
din satele ce 
aparțin orașu
lui. Cu aceasta, 

munca nu
Comitetul 
și secția 

cultură 
orășenesc

însă, 
minat.
U.T.M. 
mint și 
popular 
zilnic felul cum se îndeplinesc 
prevederile planului. Și nu 
este zi ca prin oraș sau prin 
împrejurimile sale să nu în- 
tîlnești grupuri de elevi și 
pionieri în excursie. Pînă a- 
cum aproape 3000 de elevi și 
pionieri au participat la ex
cursiile locale. Iar pînă la 26 
august, când expiră planul 
despre care am vorbit, se vor 
organiza numeroase aseme
nea excursii. Toate acestea, 
arată că pionierii și școlarii 
din Iași petrec o vacanța plă
cută, instructivă. Despre fru
musețea acestor zile ei își vor 
aminti multă vreme cu bucu
rie.

s-a ter- 
orășenesc 

de învăță- 
a sfatului 

urmăresc

C. SLAVIC

Sa marginea ora
șului Brașov, în. 
tr-uij. cadru pito
resc, se înalță 
Grupul școlar al 
Uzinelor . „Steagul 

roșu". Aici s-a deschis, pentru 
perioada vacanței de vară, o 
tabără pentru elevii școlilor 
profesionale aparținînd Minis
terului Metalurgiei și Con
strucțiilor de Mașini. Nici > 
nu se putea un loc mai nime
rit. Munții, cu păduri umbroa
se, care se întind pînă în 
curtea școlii, dau 
împrejurimilor un 
farmec deosebit. 
Clădirile școlii — 
blocuri moderne 
— le oferă elevi
lor veniți în tabă
ră nu numai dor
mitoare conforta
bile, ci 
pentru
de club : șah, te- --------------
nis de masă, audiții muzicale, 
spectacole, film. Dar aceste 
activități se pot face la fel 
de bine și în curte care e, de 
fapt, un foarte mare și frumos 
parc de odihnă și sport: alei 
umbroase, bănci, teren de vo
lei, de baschet, de fotbal. 
Vrînd să cunoaștem mai amă
nunțit viața ce se desfășoară 
în tabără, am pătruns într-o 
dimineață în incinta ei. Dar... 
surpriză. Pe toată întinderea, 
nici o m'șcare.

l-am 
șovului, 
rescului 
ghicea 
beau de ceilalți excursioniști 
veselia cîntecele, zburdălni
cia. De la debarcader au fost

închiriate toate bărcile și în 
toate se află numai elevi 
din tabără. Pe lac se des
fășoară o adevărată bătă
lie navală, însoțită de explo- 

pe 
fot- 
un

și săli 
activități

In tabăra de elevi 
ai școlilor profesio

nale aparfinînd 
Ministerului Meta
lurgiei și Construc

țiilor de Mașini

zii repetate de rîs ; 
mal se joacă . vglei și 
bal ; doi elevi cu cîte 
prosop alb pe cap, cufundați 
în fața tablei de șah, nu văd 
și nu aud nimic din ce se pe
trece în jur, pînă ce vreo min. 
gie... — iat-o, a și venit 1 — 
le spulberă piesele și-i con
vinge să se azvîrle totuși în 

Cîțiva, mai 
s.au 
jurul 
care

ar-

găsit la Poiana Bra- 
pe malul pito- 

lac. Grupul lor se 
de departe. Ii deose-

apă. 
visători, 
strîns în 
unui coleg 
le cîntă din 
monică. In sfîrșit, 
un băiat înalt, 
cu un aparat de 
fotografiat face 
poze oricui, „la 
minut", pe care 
însă le va deve

lopa cînd se va înapoia la... 
Reșița.

Gavrilă Mircea, viitor oțe- 
lar, deocamdată doar elev în 
anul I. G. la Grupul școlar 
profesional al I.M.S.-Hunedoa. 
ra, privește și el toată această 
petrecere, ba participă la ea, 
și ne mărturisește că zilelor a- 
cestea de tabără le va păstra 
una din cele mai frumoase a- 
mintiri. Același lucru îl spune 
și Furdui Vasile dip. Reșița, și 
Oancea Nicolae din Brăila, și 
Marin Viorel și toți cei aproa
pe 400 de elevi

— Am făcut cîteva excursii 
de neuitat — ne spune Nedea 
Vladimir din anul I de la 
Școala profesională a Uzine
lor „Electronica" din Bucu
rești. Am fost pe Valea Răcă- 
dăului, pe Tîmpa, am făcut 
turul orașului, am fost în car
tierul Noua (la ștrand și la 
grădina zoologică) iar acum, 
după cum vedeți, sîntem, la 
Poiana Brașovului. In zilele 
care urmează vom merge la 
locul numit „Șapte scări" și la 
Bunloc.

Și astfel, fiecare zi le aduce 
ceva nou, motiv al unei noi 
amintiri plăcute. Și după fie
care zi, zeci de vederi pleacă 
spre atîtea locuri din țară în
soțite de fraze în care este 
exprimată bucuria pentru fru. 
moașele zile de tabără.

MIHABLA CIOBANU

Fișa de cititoare a elevei Do
rina Brezoiescu din clasa a 
IX-a a Școlii medii „Gheorghe 
Lazăr" din Capitală este plină, 
lat-o pe Dorina la club 
consultînd un volum de ver
suri închinate partidului. (Fo

tografia din stingă)

Canotajul este pentru Florin 
Dobrescu, elev al Școlii medii 
„I. L. Caragiale" din Capitală, 
sportul preferat. In aceste zile 
de vacanță în cadrul clubului 
sportiv școlar el a avut prile
jul să-l practice în voie. (Fo

tografia din dreapta)

Foto : AL. I. VLADIMIR

CE OFERĂ CLUBUL
La Craiova»»»

încă din primele zile ale lunii 
iulie, după întocmirea completă 
a programului, clubul elevilor 
organizat la clubul muncitoresc 
„1 Mai" de pe lîngă Uzinele „7 
Noiembrie" din orașul Craiova, 
și-a invitat oaspeții să participe 
la o serie de manifestări cultu- 
ral-artistice, la întîlniri cu munci
torii fruntași din întreprinderile și 
uzinele, orașului, la vizitele orga
nizate în G.A.S. și G.A.C., la ac
tivități în aer liber. Fiecare elev 
a găsif în programul clubului ceva 
care să-l atragă, acțiuni pe gus
tul său. De aceea, clubul are nu
meroși oaspeți.

întrecerea pentru a cîștiga con
cursul „Pentru cunoașterea reali
zărilor regiunii Oltenia" i-a pus 
la încercare pe elevii școlilor me
dii nr. 2 „Frații Buzești", nr. 3 și 
studenții Institutului pedagogic de 
2 ani. După o serie de excursii 
prin localitate, după drumețiile 
pe jos prin cele mai frumoase 
locuri ale regiunii, spre sfîrșitul 
primei etape de activitate a clu
bului, elevii din seria întîia s-au 
întîlnit în fața hărții patriei și au 
studiat itinerariul unei excursii 
mai lungi : București, Ploiești, Si
naia, Petroșani, Valea Jiului. De 
fapt, astăzi cînd apar aceste rîn
duri elevii craioveni se află în 
drumeție prin țară, fac cunoștin
ță cu locuri și oameni noi, admi
ră frumusețile neasemuite ale pa
triei.

Excursie plăcută I

I. TEOHARIDE

* » «

Clubul Metalul. Aid, la clu
bul ceferiștilor clujeni, este 
găzduit și clubul elevilor din 
4 școli medii — lunea, miercu
rea și vinerea șj în. orice altă

zi cînd elevii vor să participe 
la programul clubului Meta
lul. Biblioteca, sala de specta
cole, sala de sport, sala de 
club sînt la dispoziția elevi
lor.

Am poposit la club într-o zi 
de vineri — zi de club deci. 
Căutam elevii. Căutam pro
gramul de club al elevilor. 
Dar n-am găsit nici elevi, nici 
program afișat.

Tovarășa Lucia Pop. care-i 
ține locul directorului plecat 
în concediu, încearcă să ne a- 
jute. Prea multe lucruri nu 
cunoaște însă. Are — la dosar 
— un program al clubului. în 
rest ? „Noi sîntem pur și sim
plu gazde. N-avem nimic co
mun cu clubul elevilor. Pro
fesorii știu", ne spune dinsa.

Ne-am notat cu aceasta și 
o primă observație. Firesc ar 
fi ca între clubul elevilor și 
clubul care-1 găzduiește să e- 
xiste o strînsă colaborare, să 
se invite reciproc la activi
tăți. să contribuie la îmbogă
țirea programului.

Dar să ne întoarcem la clu
bul elevilor. Unde sînt elevii? 
Pe filiera scriptelor am ajuns 
Ia numele conducătorului clu
bului. Ne-am notat: Gheorghe 
Mihu, profesor la Școala „Mi
hail Eminescu". In ziua aceea 
se afla la școală. De la dînsul 
am aflat și cauza absenței în 
acea zi a elevilor de la club. 
Cadrele didactice repartizate 
pentru îndrumarea elevilor — 
din prima serie — și-au în
cheiat activitatea. Și cu a- 
ceasta și clubul și-a încheiat 
programul pînă la repartiza
rea altor cadre didactice.

Pînă acum clubul a avut 
un program de activitate, pro
fesorii s-au străduit să-l rea
lizeze, dar el a fost în gene
ral sărac, ceea ce a făcut

să se organizeze în. unele 
zile acțiuni improvizate. E 
nevoie deci să se lucreze mai 
atent la întocmirea progra
mului clubului, să existe gri
ja ca acesta să fie realizat, 
îmbogățit. Și mai ales acest 
program trebuie popularizat 
prin afișe sugestive la școli, 
la club și prin informarea in
dividuală a elevilor.

L. ILIEȘ 

♦»»Tg» Mureș

La clubul Școlii medii ..Bo
lyai Tacacs“ din Tg- Mureș, la 
ștrand sau pe întinderile 
G.A.S.-urilor din apropiere, 
sau la grădinăria orașului, pu
teai să întîlnești, în zilele de 
duminică, marți sau joi, gru
puri, grupuri de tineri. Sînt 
elevi. Ei petrec împreună a- 
ceste zile la clubul care a luat 
ființă în perioada vacanței.

In luna iulie programul 
clubului a cuprins activități

variate : reuniuni tovărășești, 
concursuri sportive, audiții 
muzicale. vizitarea unor 
G.A.C.-uri și a grădinăriei o- 
rașului, unde elevii au ajutat 
la stringer ea recoltei, la în
grijirea florilor.

La 4 iulie, de pildă, cu o- 
cazia deschiderii clubului, e- 
levii au participat la o inte
resantă audiție muzicală. Mai 
întîi au ascultat o expunere 
despre viața și opera marilor 
compozitori romîni Ciprian 
Porumb eseu și George Enes- 
cu, iar apoi au audiat cîteva 
din operele lor : ,.Balada" de 
Ciprian Porumb eseu și Rap
sodia I-a de George Enexu. 
La o altă audiție muzicală e- 
levii s-au delectat ascultînd 
operetele lui Johan Strauss.

Odată pe săptămînă. de obi
cei joi, elevii și-au dat întîl- 
nire la ștrandul orașului.

Nu mai puțin interesante au 
fost vizitele la diferite expo
ziții și muzee organizate de 
conducerea clubului. La Mu
zeul regional din Tg. Mureș, 
de pildă, elevii au văzut expo

nate care oglindesc viața și 
preocupările oamenilor din 
aceste locuri, în diferite o- 
rînduiri sociale, lupta înfrăți
tă a oamenilor muncii romîni 
și maghiari și de alte națio
nalități împotriva exploatato
rilor, pentru o viață mai bună 
— lucruri atît de instructive 
pentru acei care astăzi trăiesc, 
învață și muncesc înfrățiți 
pentru înflorirea patriei noas
tre socialiste. Un deosebit in
teres a stîrnit vizitarea expo
ziției „Știința sovietică cuce
rește spațiul cosmic", care în
fățișează cum se înfăptuiește 
pas cu pas visul milenar al 
omului de a se avînta în spa
țiul cosmic, superioritatea ști
inței și tehnicii sovietice pe 
plan mondial.

Așadar, clubul elevilor din 
Tg. Mureș a devenit un loc 
de recreație îndrăgit de elevii 
tîrgumureșeni, aflați în va
canță.

ȘTEFAN NECANIȚCHI

Au amenajat un frumos parc
SUCEAVA (de la 

corespondentul nos
tru)- In orașul Și
ret exista, pînă nu 
de mult, u>n loc vi
ran pe care creș
teau tot felul de 
buruieni. Tinerii de 
la Școala de con
ducători auto din 
localitate au luat 
hotărârea ca acest

teren să fie trans
format intr-un parc 
de odihnă.

In timp de 10 zile 
locul viran a și fost 
transformat intr-un 
frumos parc. Tine
rii, au făcut straturi 
de zone verzi, ron- 
douri cu flori și au 
săpat șanțuri de 
protecția parcului.

în acțiunea de 
amenajare a parcu
lui s-au evidențiat 
elevii Ion Chircă, 
Ion Darie, Aurel 
Lucaci și alții. La 
recepția lucrării s-a 
constatat că elevii 
Școlii de conducă- 
tori-auto au realizat 
economii în valoare 
de peste 12 000 lei.

Un grup, din cei 1600 de elevi veniți să viziteze Capitala, I* 
Galeriile Muzeului de Arfă al R.P.R.301 

PRIETENI
lliufă nu are nici ruck-sac și 

nici valiză. Plecînd pentru întîia 
oară de acasă, mama i-a pus lu- 
crușoarele în desagi. Da, în două 
trăistuțe unite în desagă. Cînd a 
ajuns la Sibiu ceilalți pionieri cu 
care pleca în tabără l-au primit 
ca pe un vechi prieten și pe 
drum l-au îngrijit ca pe un frate 
mai mic. La Predeal s-a întîlnit 
și cu elevii din Agnita și Făgă
raș. In scurt timp lliufă a ajuns 
să aibă 301 noi prieteni.

L-am urmărit pe lliufă și di
mineața la careu, cînd cu mîna 
streașină la ochi privea înălțîn- 
du-se pe catarg drapelul taberei. 
L-am însoțit și în excursia făcută 
la Sinaia, cînd măsura de la înăl
țimea sa de o șchioapă toate cele 
multe și mărețe cît îl înconjurau.

Fiul lui Ilie Cioran, descendent 
dintr-o familie de moți, purtată 
de necazuri acum 31 de ani din 
Jara Oașului pe meleagurile si- 
biene — a căpătat o strălucire

priviri, siguranță în mișcăriîn
o hotărîre amestecată cu mîndrie 
în vorba sa blajină.

— Ce-ti place mai mult 
în tabără, IliufS ?

— Tot.
lnfr-o după-amiază plină 

soare, lliuță mi-a povestit 
multe. Nici tata, nici mama 
știut să-i spună la plecare 
multe despre tabără, despre 
deal, despre Sinaia. Acum, după 
ce le-a cunoscut singur pe toate, 
el încearcă la nivelul său de în
țelegere să facă anumite legături. 
Cîndva tatăl său i-a spus că din 
moși-strămoși a fost singurul care 
a răzbit să învețe carte, dar că 
nevoile nu l-au lăsat să termine 
școala. Astăzi lliuță vede că toți 
copiii din sat se duc la școală, 
că învață într-o clădire mare, 
luminoasă, înălțată doar de cîfiva 
ani, că anul trecut li s-au 
cărți gratuit...

Acum se află în tabără. El 
încă 301 elevi. înaintea lor 
mai fost două serii a 300 de 
jevi. După ei iar mai vin trei 
sute. Aici, la Predeal, totul e fru
mos și toți îl iubesc.

Seara, înainte ca goarna să a- 
nunțe stingerea, l-am întîlnit pe 
lliuță singur într-o clasă a școlii 
medii din Predeal unde se află 
cazată tabăra regională a secției 
de învățămînt Brașov. Nici nu 
m-a simțit cînd am intrat. Cînd 
am ajuns însă lîngă el a tresărit. 
A acoperit cu mîna foaia de hîr- 
tie pe care scrisese cu litere mari 
cîteva rînduri.

— Ce scrii, lliuță 1
— Scriu și eu ceva tovarășului 

învățător de la noi, din Gura Rîu- 
lui.

Apoi mi-a arătat ce-i împinsese 
inima să aștearnă pe hîrfie.

Transcriu „Sîntem cu toții sănă
toși și voioși. Și eu, și Doina, și 
Viorel, și Mona. Aici, în tabără, 
e foarte frumos".

aici

de 
mai 

n-au 
prea 
Pre-

dai

Și 
au 
e-

Prof. ION N. CHIȚU

Joc și voie bună în tabăra de curte din comuna Adunații-Copăceni, raionul Giurgiu
Foto : G. PETRINI

Dimineața Ia „mare44 — 
după-amiaza la „munte44

Intîlnind acest titlu desigur 
că fiecare cititor se va 
întreba : unde se află un 

asemenea loc fericit care să ofe
re în aceeași zi bucurii și plă
ceri atît de diverse ?

Satisfacem de la bun început 
această curiozitate firească. îm
părăția aceasta a bucuriei, căci i 
se poate spune pe drept cuvînt 
așa, se află la numai 30 de km 
de București, undeva pe malul la
cului Snagov, ascunsă printre tu- 
fani bătrîni, printre trestii și săl
cii. Stăpînii ei sînt pionierii din 
București care, rînd pe rînd, timp 
de o săptămînă își petrec aici 
zilele vacanței. E una din cele 
patru tabere organizate anul a- 
cesta în împrejurimile Bucureștiu- 
lui de către Comitetul orășenesc 
U.T.M. și Secția de învăfămînf a 
Sfatului popular al Capitalei.

După cum am spus, stăpînii a- 
cestei împărății, sînt pionierii, 
lată-i. au năvălit cu larmă în 
apa însorită a lacului, concursuri
le de înot s-au dezlănțuit spon
tan, profesorii și instructorii care 
se află cu ei au și dat semnalul 
unor ingenioase jocuri în apă. O 
imagine marină autentică din 
care nu lipsește nici plaja largă 
cu. nisip sclipitor, nisip adus chiar 
de la mare, care mai păstrează 
încă mirosul specific' de' alge și' 
scoici. Și corturile pitulate prin
tre copaci, în care locuiesc o 
parte din cei vreo 500 de co
pii îți amintesc de Mamaia, sau 
de Costinești.

Micul port al taberei, cum îi 
spun copiii, debarcaderul din a- 
propiere cunoaște de asemenea, 
în unele zile ale săptămînii, o 
animație deosebită. Fiecare este 
nerăbdător să-și ocupe locul pe 
vaporașul elegant care-i poartă 
de-a lungul apelor Snagovului ori 
spre celălalt mal, de unde pleacă 
în vizită la gospodăria colectivă

„Drumul lui Lenin". Colectiviștii 
de aici s-ău obișnuit să-i vadă pe 
pionieri fie la batoze, fie pe dru
meagurile care se pierd printre 
lanurile nesfîrșite de porumb.

Pădurea, baremi, este parcă 
toată în stăpînirea lor. Și pădurea 
este bucuroasă de oaspeții ei căci 
destul cu multe decenii în urmă 
s-a întristat de viersul lînguios 
al haiducilor care își găseau aici 
un ascunziș sigur.

O, dacă ar avea grai, cite n-ar 
povesti ea la tradiționalul foc de 
tabără care se face înainte de 
plecarea fiecărei serii de pionieri.

Bătrîna pădure e de aceea 
astăzi nespus de fericită că poate 
să le asculte cîntecele, poeziile, 
povestirile. Știe că fericirea aces
tor copii nu ține numai cît se gă
sesc aici, pe meleagurile sale, l-a 
auzit nu odată povesfindu-și în- 
tîmplările petrecute chiar în a- 
ceastă vară și la alte tabere din 
țară, l-a auzit pe Nicolae C. Ni- 
colae, fiul unui maistru strungar 
de la Uzinele „Steaua roșie" vor
bind despre noua lor școală, lu
minoasă, încăpătoare, primitoare, 
construită undeva Ia marginea 
Bucureșfiului, pe Marinescu Maria 
și Galan Teodora mărturisindu-și 
nerăbdarea să se întîlnească 
cu noile manuale de clasa 
ă Vl-a, iar pe pioniera Vir
gina Zaharescu povestind despre 
frumusețea serilor în cartierul nou 
Floreasca, unde locuiește cu pă
rinții săi, tatăl, muncitor la Uzi
nele .■ „Klement Gottwald" iar 
mama, șoferiță la I.T.B.

Se înfioară de aceea adînc bă- 
frîna pădure cînd glasurile copii
lor, crescînd ca flăcările uriașului 
foc, fac să răsune peste această 
împărăție a bucuriei cîntecul atît 
de drag tuturor : „Mulțumim dir» < 
inimă partidului" I -‘*

NICULAE STOIAN

INTR-0 TABARA
SĂTEASCĂ

Vizitînd tabăra de 
curte a pionie
rilor și școlari

lor din comuna Adu- 
nații-Copăceni, din ra
ionul Giurgiu, am ră
mas plăcut impresio
nat. Mai întîi pentru 
că tabăra nu se află 
în curtea școlii ci... pe 
malul Argeșului, sub 
poala pădurii. Aci, de 
trei ori pe săptămînă, 
dimineața, sunetul 
goarnei și răpăitul to
bei marchează mo
mentul înălțării dra
pelului. E un moment 
solemn. Zeci de co
pii, așezați în careu, 
cînfă „Azi e zi de săr
bătoare..." și urmă
resc unduirile drape
lului ce se ridică pe 
catarg.

După aceea începe 
programul propriu-zis. 
în fiecare zi altceva. 
Tabăra s-a deschis în 
urmă cu cinci săptă- 
mîni, dar de atunci 
și pînă acum pionierii 
și școlarii au adu
nat nenumărate im
presii frumoase. In 
primele zile activita
tea s-a desfășurat mai 
mult în jurul taberei ; 
s-au organizat între
ceri sportive, s-au fă
cut scurte șezători, 
s-au repetat cîntece, 
dansuri populare etc. 
Apoi, copiii au cute
zat mai mult ; catar
gul cu drapelul a ră
mas undeva în urmă. 
Au început excursiile. 
Astfel, înfr-o zi 
grupul de pionieri și 
școlari din Adunații- 
Copăceni a pornit-o 
spre Călugăreni, loca
litate de pe apa 
Neajlovului, vestită 
prin bătălia cîștigată 
de Mihai Viteazul îm
potriva furcilor. Era

prima lor excursie mai 
mare și la ea au par
ticipat vreo 50 de co
pii. Drumul l-au par
curs pe șoseaua na
țională cu autobuzul. 
La Călugăreni, sur
priză : s-au întîlnit cu 
pionierii din tabăra de 
curte din comuna Go- 
goșari. Veniseră și ei 
în excursie. Și astfel, 
în tovărășia pionierilor 
din Gogoșari și a ace
lor din Călugăreni, 
pionierii și școlarii din 
Adunații-Copăceni au 
petrecut o zi deosebit 
de frumoasă. Au vizi
tat împreună locul 
bătăliei — mlaștina, 
podul de pe Neajlov, 
monumentul — după 
care au mers la tabăra 
de curte a pionierilor 
și școlarilor din Că
lugăreni. Scena tabe
rei a devenit în ziua 
aceea teatrul a mai 
multor concursuri prin
tre care „cel mai bun 
recitator" și „cel mai 
bun solist". Pe a- 
ceeași scenă, echipa 
de dansuri a taberei 
din Adunații-Copă- 
ceni, acompaniată la 
vioară de învățătorul 
N. Niculescu, a pre
zentat un program 
care a fost aplaudat 
la fel ca la concursul 
tradițional cultural ar
tistic ăl pionierilor și 
școlarilor cînd a ocu
pat tocul I pe raion. 
S-au mai disputat, de 
asemenea, întreceri 
sportive : meciuri de 
fotbal, de șah etc. 
Seara, întorcîndu-se a- 
casă, copiii au avut 
multe de povestit. Fu
sese o zi bogată.

Curînd, tabăra din 
Adunații-Copăceni a 
devenit ea gazdă : au 
venit în vizită pionie

rii și școlarii din co
muna Dărăști-Vlașca.

— Tocmai ridicasem 
pavilionul cînd ne-am 
pomenit cu ei — po
vestea o pionieră. A 
trebuit să schimbăm 
tot programul.

După cum am ară
tat, de la deschiderea 
taberei s-au scurs cinci 
săptămîni în care timp 
pionierii și școlarii din 
Adunații-Copăceni au-, 
trăit numeroase zile 
plăcute. Aceste zile 
ar fi putut fi însă mult 
mai plăcute și mai 
instructive dacă s-ar 
fi ‘urmărit în mai mare 
măsură planul întoc
mit inițial. Bunăoară, 
nu s-a organizat pînă 
acum nici un foc de 
tabără, deși se știe 
cît de mult le place 
copiilor. Dg asemenea, 
deși Bucureștiul e a- 
proape, nu s-a orga
nizat excursia progra
mată. Și cîte obiective 
nu pot fi vizitate în 
București I Casa Scîn- 
teii, Muzeul de Isto
rie a Partidului, Par
cul de cultură și odih
nă, Muzeul „Gr. An- 
tipa" etc. Orașul Giur
giu, reședința raionu
lui, ar trebui și el vi
zitat.

Credem că, îmbo
gățit astfel, planul de 
activitate pe perioada 
următoare va da posi
bilitate pionierilor și 
școlarilor din comuna 
Adunații - Copăceni 
să-și petreacă în ta- 
bara lor de pe malul 
Argeșului zile și mai 
plăcute.

AUREL 
GEORGESCU



Comunismul — 
visul de aur al omenirii 

se împlinește!
(Urmare din pag. l-a)

înzestrarea tehnică și organi
zarea producției. Volumul 
total al producției agricole 
a U.R.S.S. urmează să crească 
In 20 de ani de 3,5 ori.

In. lumina prevederilor Pro
gramului P.C.U.S. apare și 
mai evident, cu strălucire deo
sebită, obiectivul luminos spre 
care țintesc toate eforturile 
în societatea socialistă - fă
urirea unui înalt nivel de 
satisfacere a cerințelor mate
riale și spirituale ale omului. 
„P.C.U.S.—se arată în Program 
— trasează sarcina de im
portanță istorică mondială 
de a se asigura în Uniunea 
Sovietică cel mai înalt nivel 
de trai în comparație cu orice 
țară a capitalismului". în 
următorii 20 de ani venitul na
țional al U.R.S.S. va spori de 
circa 5 ori. Veniturile reale pe 
cap de locuitor vor crește în 
20 de ani de peste 3,5 ori. 
încă în decursul primului de
ceniu vor fi satisfăcute în 
măsură îndestulătoare nevoile 
tuturor păturilor populației în 
ce privește hrana și mărfurile 
de larg consum de înaltă cali
tate, vor fi satisfăcute în linii 
generale nevoile oamenilor 
sovietici în ceea ce privește 
locuințele confortabile, va dis
pare munca fizică grea. 
U.R.S.S. va deveni țara cu 
ziua de muncă cea mai scurtă 
și totodată cea mai produc
tivă și mai bine plătită din 
lume. în al doilea deceniu va 
fi creat un belșug de bunuri 
materiale și culturale, socie
tatea sovietică va fi foarte a_ 
proape de realizarea principiu
lui comunist al repartiției după 
nevoi. în deceniul al doilea 
folosirea transportului comu
nal, va fi gratuită, iar la 
sfîrșitul deceniului vor deveni 
gratuite și serviciile comu
nale (apă, gaze naturale, în
călzit). Va începe trecerea la 
înfăptuirea alimentației pu
blice. La sfîrșitul perioadei 
de 20 de ani suma fon
durilor sociale de consum 
va reprezenta aproximativ 
jumătate din suma totală a 
veniturilor reale ale populației

Toate aceste perspective 
grandioase ale dezvoltării in
dustriei și agriculturii sovie
tice, ale creșterii bunăstării 
poporului sovietic scot puter
nic în evidență imensele capa
cități creatoare pe care le 
generează socialismul, resur
sele și posibilitățile uriașe 
de care dispune modul de 
producție socialist, rezulta
tele strălucite pe care le 
asigură munca eliberată de 
exploatare, desfășurată sub 
conducerea partidului clasei 
muncitoare înarmat cu cunoa
șterea legilor de dezvoltare 
a societății.

Cît de puternic contras
tează mărețele perspective ce 
se deschid poporului sovietic, 
perspectivele minunate pe 
care construirea socialismului

Extinderea unei 
valoroase inițiative

Inițiativa petroliștilor de la 
Rafinăria nr. 1 Ploiești „Din fie
care tonă de țiței, produse cit 
mai valoroase și de calitate" a 
fosf extinsă în toate rafinăriile 
din țară. Pentru aplicarea cu 
succes a acestei valoroase initia
tive, în rafinării au fost puse în 
funcțiune noi instalații și dispo
zitive. La Rafinăria Teleajen, de 
exemplu, a fost automatizat anul 
acesta întregul circuit de alimen
tare a unor instalații, la Rafinăria 
nr. 2 Ploiești a fosf mecanizat 
procesul de ridicare a pămintului 
decolorant la malaxoare, în toate 
rafinăriile a fosf revizuit și reparat 
echipamentul.

Datorită acestor măsuri, rafină

n aceste zile a 
început să func
ționeze cursul de 
instruire a pro

pagandiștilor, or
ganizat de Comi

tetul regional U.T.M. Bucu
rești. Programul cursului ofe
ră propagandiștilor posibilita
tea îmbogățirii cunoștințelor 
lor politice și ideologice, rea
lizării unui larg schimb de 
experiență cu privire la me
todele de muncă în cercurile 
politice.

Astfel, a fost prevăzută 
studierea expunerii tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la a 40-a aniversare a parti
dului, precum și a Raportu
lui asupra mersului îndepli
nirii Directivelor Congresului 
al III-lea al partidului pri
vind construirea socialismu
lui la sate și dezvoltarea a- 
griculturii. După studierea a- 
cestor importante documente 
s-au organizat seminarii.

în afara acestora vor fi 
predate lecții despre : U.T.M. 
— organizație revoluționară a 
tineretului muncitor ; condu
cerea de către partid, a orga
nizației noastre ; principiul le
ninist al coexistenței pașnice 
și altele.

In cadrul cursului se vor 
organiza consfătuiri metodi
ce. Cu acest prilej se vor pre
zenta materiale care vor 
sintetiza experiența bună cîș- 
tigată de propagandiști anul 

le deschide popoarelor din 
celelalte țări socialiste, cu 
ceea ce se întâmplă în țările 
capitaliste. Chiar în aceste 
zile cînd prin noul Program 
al P.C.U.S. s-a afirmat din 
nou atât de vibrant, orizontul 
de bunăstare și fericire pe 
care socialismul și comunis
mul îl deschid popoarelor, în 
principalele țări capitaliste 
guvernanții se întrec în tot 
felul de programe de „auste
ritate", de „strângere a curelii". 
Acolo, în lumea capitalului 
totul e îndreptat spre jefuirea 
și spre sărăcirea maselor, 
spre îmbogățirea unui pumn 
de monopoliști.

în lumina Programului 
P.C.U.S. se confirmă încă 
odată că viitorul este de 
partea comunismului. Ori- 
cît s-ar strădui apologeții ca
pitalismului să amăgească 
popoarele ei nu pot înlătura 
realitatea. Iar realitatea ara
tă că rînduielile capitaliste 
nu pot asigura bunăstarea 
popoarelor, că numai socia
lismul și comunismul oferă 
oamenilor un viitor de bu
năstare și fericire.

O deosebită însemnătate au 
tezele, aprecierile și indicațiile 
cuprinse în Program cu privire 
la construcția de stat și dez
voltarea continuă a democra
ției socialiste. Dezvoltarea 
și perfecționarea multilaterală 
a democrației socialiste, parti
ciparea activă a tuturor cetă
țenilor la conducerea statului, 
la conducerea construcției eco
nomice și culturale, îmbunătă
țirea activității aparatului de 
stat și întărirea controlului po
porului asupra activității aces
tuia — iată direcția principală 
a dezvoltării vieții de stat so
cialiste în perioada construirii 
comunismului. In procesul dez
voltării continue a democra
ției socialiste va avea loc 
transformarea treptată a orga
nelor puterii de stat în organe 
de autoadmimstrare obștească.

In Program se scoate în evi
dență faptul că în perioada 
construcției desfășurate a co
munismului crește rolul orga
nizațiilor obștești. Dînd o înal
tă apreciere roiului tineretului 
ca o forță constructivă, crea
toare în lupta poporului so
vietic pentru comunism, Pro
gramul subliniază creșterea ro
lului Comsomolului ca organi
zație obștească, activă a tine
retului care ajută partidul să 
educe tineretul în spiritul co
munismului, să-l atragă la 
munca practică de construire 
a societății noi, să pregătească 
o generație de oameni multila
teral dezvoltați care vor trăi, 
vor munci și vor conduce tre
burile obștești în condițiile co
munismului.

Ca un adevărat imn închi
nat dezvoltării personalității o- 
mului în comunism răsună ca
pitolele din Program care tra
sează un vast ansamblu de mă
suri în domeniul ideologiei, al 
educării conștiinței comuniste,

riile au realizat anul acesta, cu 
aceleași instalații și din aceeași 
materie primă, dar cu cheltuieli 
mai mici, o producție sporită. 
Valoarea produselor obținute din- 
tr-o tonă de țiței supusă prelu
crării este în momentul de față cu 
6,54 la sută mai mare tată de a- 
ceea obținută în primul semestru 
al anului trecut, tn întrecerea 
pentru reducerea continuă a chel
tuielilor de prelucrare, petroliștii 
din rafinării au realizat în prima 
jumătate a anului economii supli
mentare la prețul de cost în va
loare de peste 12 milioane lei. 
Cele mai însemnate economii au 
fost obținute de rafinăriile din 
Ploiești, Teleajen și Cimpina.

Pregătiri in vederea deschiderii noului an
de învățamînt politic U.T.M.

trecut în munca de conducere 
a cercurilor de învățamînt 
politic, apoi se vor organiza 
discuții.

Programul mai prevede vi
zitarea Uzinelor „Vasile Boai
tă" și „Semănătoarea", o sea
ră culturală, organizarea unei 
joi a tineretului precum și 
alte activități folositoare pro
pagandiștilor.

M VIDRAȘCU

Somitetul organiza
ției U.T.M. de Ut 
Uzinele „Encșel 
Mauridu” din Te- 
Mureș a începui 
în bune condi- 

țiuni pregătirea noului an de 
învățămînt politic U.T.M. Pen
tru cele 6 cercuri politice 
U.T.M. care vor funcționa în 
acest aii au fost selecționați, 
cu sprijinul și sub conduce
rea organizației de partid, 
propagandiști cu experiență 
și cu o temeinică pregătire po
litică și ideologică. Toți pro
pagandiștii sînt membri sau 
candidați de partid. Comu
nistul Bocoș Augustin, mais
tru la secția întreținere, unul 
din cei mat buni propagan
diști de anul trecut, va con

al dezvoltării înaltelor calități 
morale ale oamenilor sovietici. 
Codul moral al constructori
lor comunismului — formulat 
în Program — înmănunchează 
tot ce poate fi mal frumos, 
mai înalt în chipul moral al 
unui om.

Minunată expresie a politi
cii leniniste de pace, gigantica 
operă de construcție desfășu
rată a comunismului în 
U.R.S.S. va exercita o influ
ență profundă asupra întregii 
situații internaționale. Impe
tuoasa dezvoltare a U.R.S.S., 
împreună cu creșterea puterii 
tuturor țărilor socialiste va 
întări și mai mult forțele păcii 
și progresului. In Programul 
P.C.U.S. este reafirmată cu tă
rie hotărîrea Uniunii Sovietice 
de a apăra mai departe, cu 
consecvență cauza păcii și co
laborării internaționale.

Construirea desfășurată a co
munismului în U.R.S.S. are de 
asemenea o uriașă însemnătate 
în dezvoltarea întregului sis
tem mondial socialist. Țara 
care pășește prima spre comu
nism înlesnește și accelerează 
•înaintarea spre comunism a 
întregului sistem mondial so
cialist.

„In proiectul noului Pro
gram al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, publicat 
ieri de presa sovietică. — spu
nea tov. Gheorghe Gheorghiu- 
Dej în cuvîntul rostit la sosirea 
la Moscova — noi vedem un 
document al marxism-leninis- 
mului creator, de însemnătate 
principială și practică imensă. 
Trasînd sarcinile concrete ale 
construirii societății comuniste 
în U.R.S.S., analizînd proble
mele fundamentale ale trece
rii omenirii de la capitalism 
la comunism, Programul 
P.C.U.S. va fi de un neprețuit 
sprijin pentru toate partidele 
frățești, pentru toate popoarele 
lumii".

Urînd poporului sovietic fra
te. mari succese pe drumul în
făptuirii grandioaselor preve
deri trasate de Programul 
P.C.U.S. oamenii muncii, tine
retul nostru își exprimă tot
odată hotărîrea de a lupta cu 
înflăcărare. sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
pentru înfăptuirea mărețului 
program trasat de cel de-al 
III-lea Congres al partidului, 
pentru desăvârșirea construirii 
socialismului în R.P.R. Ei sînt 
conștienți de faptul că în fe
lul acesta, prin succesele lor, 
contribuie la mersul înainte 
spre comunism al întregii co
munități socialiste, își adpc a- 
portul la triumful cauzei co- | 
munismului și păcii.

Sighișoara. Vedere din turnul cetății.

duce și în acest an un cerc 
politic U.T.M. Comuniștii Va
sile Ion, strungar, absolvent 
ai școlii medii tehnice, Abodi 
Istvan, reglor la secția de 
carde, membru în comitetul 
organizației de bază U.T.M. 
și tînărul candidat de partid 
Bokor Iosif, proiectant, au pri
mit în acest an din nou sar
cina de a munci ca propa
gandiști.

Comitetul U.T.M. a reco
mandat organizației de partid 
pe cei mai buni utemiști pen
tru a studia în viitorul  _ an, în 
diferite forme ale învățămîn- 
tului de partid. In învățămân
tul de partid vor studia de 
asemenea membri ai comite
tului organizației de bază 
U.T.M., secretari ai organiza
țiilor de secții U.T.M., respon
sabili de brigăzi, tineri ingi
neri și tehnicieni etc. înainte 
de a fi recomandați, membrii 
comitetului organizației de 
bază au stat de vorbă cu fie
care în parte. Printre aceștia 
sînt utemiștii Markus Lajos 
și Kovaci Francisc, . respon
sabilii unor brigăzi de produc
ție ale tineretului, Boier Mi
hai, membru al comitetului 
organizației de bază U.T.M.,

Ștefan Marinescu, secretarul comitetului U.T.M. din secția 
montaj-automate a întreprinderii „Electroapartaj", se sfă
tuiește adesea cu tinerii asu pra contribuției lor la îmbu
nătățirea continuă a calității produselor. Iată-1 discutând cu 

membrii brigăzii condusă de Florea Sandu.

Fotbal
Astăzi pe stadionul „23 Au

gust" din Capitală are loc în- 
tilnirea internațională de 
fotbal dintre echipele Racing 
Club Paris și C.C.A. După 
cum s-a mai anunțat echipa 
franceză va alinia prima sa 
garnitură. în formația campi
oană a țării noastre vor juca 
printre alții Constantin, Tăta- 
ru, Voiiiescu, Zavoda, Raksi.

Meciul va începe la ora 
17,30 și va fi precedat de în- 
tilnirea selecționatelor de ju
niori din tabăra de la Poiana 
Cimpina.

Atletism
La Comitetul de organizare a 

campionatelor internaționale de 
atletism ale R. P. Romîne (26— 
28 august) au început să sosească 
din diferite țări înscrierile nomi
nale ale sportivilor participanți.

inginerul loan Olteanu și 
alții.

In vederea selecționării în 
bune condițiuni a cursanților 
pentru cercurile politice 
U.T.M., comitetul organizației 
de bază U.T.M. de la Uzinele 
„Encsel Mauridu" și-a propus 
să constituie colective care 
să stea de vorbă cu fiecare 
utemist pentru a le putea re
comanda forma de învăță
mânt politic U.T.M. corespun
zătoare dorinței și pregătirii 
pe care o au.

N. ȘTEFAN

regătirile în vede
rea deschiderii 
noului an de în- 
vățămînt politic 
U.T.M. sînt în toi 
în toate organiza

țiile U.T.M. din orașul Hune
doara. încă cu 2 luni în urmă, 
cu prilejul analizei făcute în 
adunările generale U.T.M. a- 
supra desfășurării învățămîn- 
tului politic în anul trecut 
s-a dezbătut cu seriozitate pro
blema selecționării propagan
diștilor pentru noul an. In 
această direcție organizațiile 
U.T.M. au primit un sprijin 
deosebit de prețios din partea 
organizațiilor de partid, care

Foto : N. STELORIAN

Gilda Kraan, 
bune alergă- 
distanța de

La odihna, în pitorești 
stațiuni

Pitoreasca stațiune Predeal 
găzduiește în aceste zile a- 
proape 3.500 oameni ai mun
cii din diverse regiuni ale 
țării și studenți din centrele 
universitare. De la începutul 
anului și pînă acum, aici și 
în stațiunile Ocna Sibiului și 
Bazna și-au petrecut concediul 
de odihnă sau și-au îngrijit 
sănătatea aproape 70.000 oa
meni ai muncii, cu aproape 
40.000 mai mult decît în a- 
ceeași perioadă a anului tre
cut. Această creștere se da- 
torește noilor construcții și 
reamenajări executate în sta
țiuni, care au asigurat un nu
măr sporit de locuri.

Pentru ca odihna să fie cit 
mai plăcută, la cluburile sta

Simpozion cu tema:
„Impresii de la Festivalul internațional

al filmului de
Miercuri seara, Casa priete

niei romîno-sovietice din Ca. 
pitală a organizat simpozionul 
„Impresii de la Festivalul 
internațional al filmului de la 
Moscova".

Au vorbit Mircea Drăgan,

Pefersson (Suedia) — 47"1/1O, 
iar la ciocan a cîștigat de aseme
nea un suedez, Birger Asplund, 
cu 62,80 m.

Box
Activitatea pugilisticâ conți, 

nuă atif în Capitală cît și în 
țară. Amatorii sportului cu 
mănuși din București vor 
avea ocazia să urmărească 
simbătă pe stadionul Dinamo 
evoluția echipei cehoslovace 
Jiskra Prostejov care va pri
mi replica echipei Metalul 
București. Pentru acest meci 
oaspeții au deplasat un lot 
puternic din care se remarcă 
maestrul sportului J. Galatik, 
Varak, Hanzlick, Tomecek, 
toți componenți ai reprezen
tativei R. S. Cehoslovace. 
Sportivii romîni s-au pregătit 
cu minuțiozita/te pentru acest 
meci sub conducerea antreno
rului Stoianovici. Din echipa 
metalurgistă fac parte prin
tre alții campionii țării, V. 
Badea, A. Olteanu. precum și 
D. Done, G. Velicu, D. Minea, 
In prima întâlnirea dintre cele 
două echipe disputată anul 
trecut în R. S. Cehoslovacă a 
câștigat Metalul București cu 
7—3. Meciul este programat 
cu începere de la ora 19,30.

In țară continuă simbătă 
meciurile interregionale din 
cadrul „Cupei Eliberării". Vor 
avea loc întâlnirile : Reg. Ba
cău—oraș București, reg. Ar
geș—Reg. București (la Pi
tești), Reg. Brașov—Reg. Ol
tenia, Reg. Banat—Reg. Ma
ramureș.

Motocros
Tradiționala cursă de moto

cros dotată cu premiul priete
niei va avea loc simbătă și 
duminică la Riga. La întreceri 
și-au anunțat participarea 
sportivi din Austria, R. P. 
Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, 
Danemarca, R.D. Germană,

Carmela: Sala Palatului 
R.P.R., Republica, Gh. Doja, 
Volga, V. Roaită, Al. Sahia ; 
Cavalerii teutoni (Seria I și 
II): Patria, Elena Pavel; Pes
cuitorii de bureți: Lumina, 
23 August, Olga Bancic ; Escro
cii : Magheru, I. C. Frimu, 
Flacăra; Oameni pe pod : V. 
Alecsandri; Acțiunea Cobra : 
București; Revista visurilor: 
Popular, M. Gorki; Vikingii: 
Central; Corabia zburătoare : 
30 Decembrie ; Fii bun pînă 
la moarte: Victoria; Drumul 
partizanilor 1 Al. Popov j Co
rabia înaripată — Pescuind 
toni, spre Ecuator — Păsări 
sălbatice — Oac, broscoiul lău
dăros — La horă — Știință și 
tehnică nr. 7/1961: Timpuri 
Noi ; Program special pentru 
copii (dimineața), Barbara 
(după amiază): 13 Septem
brie ; Cerul Balticei: Tinere
tului ; Omul nu se predă: în
frățirea între popoare; Circul: 
Cultural, 8 Mai; Libelula: C- 
David, Arta, G- Bacovia ; Ro
meo, Julieta și întunericul: 8 
Martie, Miorița, Libertății ; 
Avionul pleacă la ora 9 : Gri- 
vița. 16 Februarie ; La capătul 
drumului : Unirea, Drumul 
Serii ; Principiul suprem : T. 
Vladimirescu ; Mama India : 
Munca ; Fata cu ulciorul: 
Moșilor; Strada Preriilor : 
Dorica Simo ; Piticul vrăjitor: 
M. Eminescu; Dragostea și 
pilotul secund : Ilie Pintilie ;

In secția de pictură a Fa
bricii de sticlă „Vitrome- 
tan“ din Mediaș lucrează 
cu multă pasiune tinerii 
Pavel Mihai și Berdea Ma
ria. Bucuria, satisfacția 
muncii li se citește întot

deauna pe față.

Foto : N. STELORIAN 

țiunilor se desfășoară o bogată 
activitate culturală. In fie
care seară se organizează pro
iecții cinematografice, seri 
distractive, concursuri-ghici- 
tori, recenzii și altele.

Colectivele teatrelor de stat 
din Brașov, Sibiu, precum și 
orchestrele „Barbu Lăutaru", 
„Miorița* *' și „Cindrelul" au 
prezentat spectacole și con
certe de muzică populară. Bi
bliotecile înzestrate cu mii de 
volume stau permanent la dis
poziția celor veniți la odihnă. 
Zilnic se organizează excursii. 
Au fost vizitate pînă acum 
cabanele Trei Brazi și Gârbo
va, Poiana Brașov, Păltiniș și 
alte locuri pitorești.

Federația italiană a. desemnat un 
lot de atleți valoroși în frunte 
cu Livio Berrufi, campion olimpic 
și recordmen mondial ta 200 m. 
Alături de el vor concura aler
gătorii de garduri Morale, Mazza 
și Svarra. Pentru prima oară va 
participa la campionatele noastre 
un reprezentant al Canadei. Este 
vorba de Siegmar Ohlemann, ex
celent alergător de 400 m, avînd 
cea mai bună performanță — 
46”2/10. în lotul R. D. Germane 
se remarcă prezența campionului 
european la săritura cu prăjina 
Manfred Preussger, iar în delega
ția Olandei a atletei 
una dintre cele mai 
toare din lume pe 
800 m.

★
în ziua a doua a concursului 

de atletism al firilor nordice sue
dezul Dan Waern a cîștigat finala 
probei de 800 m plat cu timpul 
de 1’48"6/10. In finala cursei de 
400 m plat locul I a revenit lui

au recomandat ca propagan
diști la cercurile politice 
U.T.M. membri și candidați 
de partid. Organizațiile U.T.M. 
s-au orientat spre acei tova
răși care au experiență în 
munca de propagandiști, care 
au obținut rezultate bune în 
anii trecuți. Astfel s-au recru
tat 305 propagandiști care 
vor conduce cercurile politice 
U.T.M. în acest an și care au 
fost confirmați de comitetele 
U.T.M. Paralel cu recrutarea 
și confirmarea propagandiști
lor, în fiecare organizație de 
bază U.T.M. s-au format co
lective alcătuite din secretari 
U.T.M., propagandiști și res
ponsabili cu învățământul po
litic, care au început recru
tarea cursanților.

Din numărul total al cursan
ților care vor fi încadrați în 
învățământul politic U.T.M. în 
organizațiile de bază din ora
șul Hunedoara, au și fost re
crutați 3.000 de tineri.

Comitetul orășenesc U.T.M. 
Hunedoara s-a ocupat și. de 
pregătirea condițiilor mate
riale pentru buna desfășu
rare a învățământului politic 
U.T.M. Astfel au fost deja 
fixate sălile unde își va des
fășura activitatea fiecare cerc 
și s-au luat măsuri ca ele să 
fie dotate cu mobilierul ne
cesar. In același scop au fost 
comandate la librării manua
lele necesare.

LAL ROMULUS

la Moscova“
regizor, și Colea Răutu, actor, 
membri ai delegației cineaști
lor romîni la festival. A rulat 
apoi filmul românesc „Setea" 
distins cu Medalia de argint 
la Festivalul internațional al 
filmului de la Moscova.

Olanda, R.P. Polonă. R.P. Ro
mână, R.P. Ungară și U.R.S.S. 
In program sînt înscrise pro
be la clasele 125 cm, 175 cmc, 
250 cmc, 350 cmc și 500 cmc. 
Din echipa U.R.S.S. vor face 
parte 13 motocicliști printre 
ei aflîndu-se campionul unio
nal de motocros Andrei Deji- 
nov, Serghei Kadușkin și Ei- 
gurd Kaltis. Echipa R.P. Ro
mâne cuprinde pe M. Dănescu, 
M. Pop, T. Macarie. G. Ioni- 
ță și E. Seiler.

Ciclism
Cursa ciclistă internațio

nală desfășurată la Lugano pe 
distanța de 235 km a fost cîș- 
tigată de belgianul Emile 
Daems în 6h 27’45”. Pe locu
rile următoare s-au clasat An
gelo Conterno (Italia), Alfred 
Ruegg și Kurt Gimmi (Elve
ția).

Baschet
La mijlocul lunii august 

urmează să sosească în țara 
noastră echipa selecționată 
masculină de baschet a Cu
bei care întreprinde actual
mente un turneu prin Europa. 
Sportivii cubani vor susține 
3 întâlniri prietenești cu echi
pele noastre la București, Ga
lați și Ploiești.

Zilele trecute echipa Cubei 
a jucat la Berlin cu selecțio
nata R.D. Germane, obținând 
victoria cu scorul de 58-54.

Navomodele
La centrul experimental de 

navomodele de pe lacul Bă- 
neasa, cei mai buni construc
tori de navomodele din țară 
își încep vineri întrecerile pen
tru titlurile de campioni repu
blicani pe anul 1961. în ca
drul acestei interesante com
petiții pot fi urmărite evoluți
ile construcțiilor teleghidate 
precum și a altor tipuri de 
navomodele.

SPECTACOLE
Balada epocii de piatră : Flo- 
reasca; Primăvara — Nu aș
tepta luna mai: N. Bălcescu; 
Melba : G- Coșbuc ; Moment 
periculos: A Vlaicu ; Mize
rabilii (ambele serii): B. Dela- 
vrancea.

Grădini - cinematografe
Pescuitorii de bureți: Ele

na Pavel, 23 August, Olga 
Bancic ; Acțiunea Cobra : 13
Septembrie; Carmela: Sta
dionul Giulești, Stadionul

Acțiuni penfru 
modernizarea 

drumurilor
Pentru îmbunătățirea trans

porturilor rutiere in întreaga 
țară se execută lucrări de 
modernizare a drumurilor și 
șoselelor.

Lucrătorii întreprinderii 
nr. 3 construcții de drumuri 
din Iași au terminat recent 
modernizarea drumului na
țional Fălticeni—Suceava, pe 
o lungime de peste 20 de ki
lometri. Acum, ei execută ul
timele lucrări pe drumul na
țional Tg. Ocna-Comănești.

în acest an. muncitorii în
treprinderii ieșene moderni
zează 150 km de drumuri.

tn regiunea Hunedoara, în 
primele șase luni din acest 
an au fost reparate și între
ținute din fondurile investite 
de sfaturile populare 260 km 
de drumuri locale și au fost 
construite sau reparate 30 de 
poduri. Se apropie de sfîrșit 
lucrările de pavare a șoselei 
Hunedoara—Teliuc și se lu
crează intens la asfaltarea 
drumului Orăștie—Geoagiu Băi 
și a șoselei Simeria— Hațeg- 
Baru Mare. Recent au fost 
reparate drumurile care lea
gă de centrele de raion co
munele de munte Lunca Cer
nii, Sebeșei și altele.

Printre construcțiile care se 
execută în regiunea Banat fi
gurează și o șosea între Birda 
și Voiteg, care va scurta cu 
10 km drumul între Timișoara 
și Reșița. în perioada care a 
trecut din anul în curs, în 
această regiune au fost refă
cute și modernizate peste 700 
km drumuri regionale și lo
cale, depășindu-se sarcinile de 
plan cu 21 la sută.

La toate aceste lucrări a- 
privizionarea cu materiale din 
resursele locale cele mai a- 
propiate, introducerea meca
nizării la lucrările de terasa- 
ment și folosirea mai judi
cioasă a utilajului au făcut ca 
prețul de cost pe km de drum 
să fie mult redus.

(Agerpres)

Noi zăcăminte 
de marmură și calcar 

date in exploatare
Noi și importante zăcăminte 

de marmură și calcar moale au 
fost descoperite și date în ex
ploatare în ultimul timp la Fîn- 
tîna, regiunea Maramureș, și To- 
hani, regiunea Ploiești. Aceste 
zăcăminte oferă materiale de con
strucție valoroase, folosite la or
namentarea monumentelor și clă
dirilor.

Țara noastră posedă mari re
zerve de marmură, vestită prin 
califafea ei. Sînt renumite mar- 
murile neagră de la Vașcău, albă 
cu vene roz și negre de Rușchi- 
ța, roșie de Sebeș, gri cu vena- 
turi albe de Boz etc.

Exploatarea și prelucrarea mar
murei a luat o mare, dezvoltare 
în ultimul deceniu. Prelucrată în 
coloane, cornișe și capiteluri, în 
plăci de diverse dimensiuni, mar
mura romînească împodobește 
impozante clădiri cum ar fi Casa 
Scînfeii, Circul de Stat și Sala Pa
latului R. P. Romîne, Monumentul 
Eroilor Patriei, o serie de blocuri 
de locuinje din București, Galați, 
Timișoara, Deva, Tîrgu Mureș etc.

Creșterea impetuoasă a volu
mului de construcjii a determinat 
o sporire corespunzătoare a can
tităților de marmură extrasă și 
prelucrata. în prezent, comparativ 
cu anul 1955, producția de mar
mură a țării s-a dublat. Ritmul 
crescînd de mecanizare în cariere 
creează premizele unei continue 
sporiri a producției. Astfel, pînă 
în anul 1965 se prevede realiza
rea unei cantități de plăci de 
marmură cu 35 la sută mai mare 
decît cea actuală.

Datorită coloritului bogat și ca
lităților constructive, marmura din 
jara noastră este solicitată în nu
meroase fări.

Republicii, Al. Sahia, Sta
dionul Dinamo, V. Roaită; 
Mama India: Patinoarul 23 
August; Romeo, Julieta și în
tunericul : Libertății, 8 Martie; 
Escrocii: Progresul, I. C. Fri
mu ; Dragostea și pilotul se
cund : Ilie Pintilie ; Cio Cio 
San: Tudor Vladimirescu; 
Libelula: Arta ; La capătul 
drumului: Unirea; Strada
Preriilor : Donca Simo; Fata 
cu ulciorul: Moșilor ; Melba: 
G. Coșbuc ; Primăvara — Nu 
aștepta luna mai : N. Bălcescu.



Acolo de unde a pornit
„Marea inițiativă //

(Urmare din pag. l-a)

•r.

'A.

P. 
de 
că 
la

ție, le-a urat din inimă noi 
succese.

Trecind din secție în secție, 
delegația ia cunoștință de dru
mul dezvoltării și modernizării 
întreprinderii. Aici găsim as
tăzi puternicele și rapidele lo
comotive Diesel și electrice.

Intrăm în secția de repara
ție a locomotivelor electrice. 
Muncitoarea P. Bogatîrova îl 
întîmpină pe tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej cu un fru
mos buchet de flori.

Membrii delegației se opresc 
în fața unei mașini deosebite. 
Este un agregat unical pen
tru strunjirea bandajelor ro
ților de locomotive care func
ționând pe baza unui princi
piu nou reduce la mai bine de 
jumătate timpul de lucru pen
tru această operație. B. 
Beșcev, ministrul Căilor 
Comunicație, povestește 
atunci cînd s-a deschis
Moscova expoziția industrială 
engleză, directorul expoziției 
l-a chemat special să-i arate 
un agregat similar. Era con
vins că în Uniunea Sovietică 
nu poate exista așa ceva. I s-a 
răspuns că dacă vrea să vadă 
un astfel de agregat în func
țiune este invitat la rindul 
său la depoul „Moscova-Triaj".

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej face cunoștință cu 
raționalizatorul Soloviov care 
lucrează la acest agregat uni
cal.

Intr-o altă secție, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej stă 
de vorbă cu muncitorul L. F. 
Karelștadt despre filtrele pen
tru curățirea aerului și uleiu
lui.

Intr-un atelier se află o lo
comotivă de model foarte 
vechi, dar foarte bine. între
ținută. O placă memorială ne 
spune că este una din cele 3 
locomotive reparate în su- 
botnicul comunist din 1919. A 
fost adusă aici ca piesă de 
muzeu și dată în grija primei 
secții care a cucerit titlul de 
secție a muncii comuniste- 
Lingă locomotivă, membrii 
delegației stau de vorbă cu 
maistrul secției de locomoti- 
tive Diesel, Vladimir Sta- 
nilevici, conducătorul primei 
brigăzi de muncă comunistă 
din Uniunea Sovietică, cu I. 
M. Kondratiev și cu un alt 
participant la primul subot
nic, lăcătușul V. Sinelnikov.

In secția locomotivelor Die
sel, hala este arhiplină de 
muncitorii veniți la mitingul 
de prietenie. După ce oaspeții 
au fost salutați de Evgheni 
Alekseev, șeful depoului, to
varășul Gheorghe Gheorghitl- 
Dej, în aplauzele participan- 
ților, a prezentat muncitorilor 
și tehnicienilor pe membrii 
delegației.

Adresîndu-se oaspeților, 
maistrul L. G. Mamulov a a- 
rătat că întregul colectiv se 
bucură din inimă că are pri
lejul să-l cunoască pe tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
eminent militant al mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale.

Îmi este greu să găsesc cu
vinte — a spus el — pentru 
a exprima imensa bucurie pe 
care o încercăm cu toții acum 
cu prilejul vizitei dumnea
voastră la depoul nostru. Vă 
rog transmiteți muncitorilor 
din Romînia, tuturor oameni
lor muncii din țara dumnea
voastră, salutul nostru comu
nist călduros care pornește 
din adîncurile inimilor. Trans
miteți muncitorilor, feroviari-

lor din
Romînă 
tici ei i

Republica Populară 
că în feroviarii sovie- 

au prieteni dintre cei 
mai credincioși și de nădejde.

Delegația de partid și gu
vernamentală a R. P. Romîne 
a fost salutată cordial de ase
menea de lăcătușul inovator 
A. V. Sannikov.

Intîmpinat cu căldură a luat 
apoi cuvîntul tovarășul Leon
te Răutu, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., șeful Direcției de Pro
pagandă și Cultură a C.C. al 
P.M.R. Exprimând profunda 
satisfacție a delegației de 
partid și guvernamentale a 
R. P. Romîne pentru întâlni
rea cu colectivul depoului, el 
a felicitat pe muncitorii și 
tehnicienii depoului pentru 
succesele obținute și cucerirea 
titlului de întreprindere a 
muncii comuniste. Evocând 
tradiția de luptă revoluționa
ră a ceferiștilor și evenimen
tele din 1933 de la Grivița, 
tovarășul Leonte Răutu a vor
bit despre abnegația cu care 
astăzi feroviarii din Romînia 
luptă pentru îndeplinirea pla
nului și dau viață hotărîrilor 
Congresului al 111-lea al 
P.M.R. cu privire la desăvîr- 
șirea construcției socialiste în 
R. P. Romînă.

Tovarășul Leonte Răutu a 
subliniat că marile succese ale 
Uniunii Sovietice în con
struirea comunismului însu
flețesc întreaga lume, întrea
ga omenire muncitoare în 
lupta pentru pace și pro
gres. ~ 
face și 
pentru 
nomică a patriei sale, pentru 
a-și aduce contribuția la 
întărirea întregului lagăr so
cialist, a cărui forță este ca
pabilă să dea ripostă zdrobi
toare oricăror uneltiri impe
rialiste.

Referindu-se la convorbiri
le care au început între dele
gația de partid și guverna
mentală a R. P. Romîne cu 
conducătorii sovietici, vorbi
torul a subliniat că ele au de
monstrat din nou că între po
poarele noastre se întărește 
unitatea de vederi de nezdrun
cinat în problemele construi-. 
rit comunismului și ale luptei 
pentru pace. El a arătat că 
oamenii muncii din Romînia 
au primit cu însuflețire pro
iectul noului Program al 
P.C.U.S., care răsună ca o 
chemare nu numai pentru oa
menii sovietici, dar și pentru 
oamenii muncii din întreaga 
lume, pentru toate popoarele 
care luptă pentru libertate, 
pace și viitorul luminos al în
tregii omeniri.

Mitingul a luat sfîrșit. Sub 
bolțile imensei secții izbuc
nesc aplauze furtunoase, ova
ții care nu au contenit vre
me îndelungată. în sală răsu
nă cuvinte de salut : „Trăias
că Partidul Muncitoresc Ro
mîn'', „Trăiască prietenia ro- 
mîno-sovietică".

Un grup 
membrilor 
Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej îi întreabă pe copii 
cum stau cu învățătura. I se 
răspunde că toți sînt „otlici- 
nici“.

Pe panoul de onoare într-o 
fotografie vedem o pereche 
de miri, iar alături de ei, șeful 
depoului.

— A fost o nuntă comsomo- 
listă, explică E. Alekseev.
Tovarășului Gheorghe Gheor

ghiu-Dej i-au fost apoi înmî- 
nate daruri din partea mun
citorilor depoului. Pe unul

Poporul romîn 
de acum înainte 
a mări puterea

la 
totul 
eco

oferăde copii 
delegației flori.

din ele, o machetă a sputni
cului și o roată dințată se 
află gravată inscripția: „Pri
mului feroviar din R. P. Ro
mînă, tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej".

Membrii delegației se opresc 
în fața panoului întrecerii cu 
depoul din Leningrad. Tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
întreabă cine stă mai bine.

— Ei, răspunde E. Alekseev. 
Sînt înaintea noastră în 
privește trenurile grele, 
la productivitatea muncii 
la economii de combustibil, 
stăm noi mai bine.

Vizita se încheie în sălile 
muzeului depoului. Sînt aici 
prezentate fotografii și dia
grame din glorioasa istorie a 
întreprinderii.

Despre trecutul revoluțio
nar al întreprinderii poves
tește cu mult patos fostul me
canic de locomotivă, partici
pant la primul subotnic co
munist, veteranul I. M. Kon
dratiev.

Bătrînul muncitor Kondra
tiev s-a apropiat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
i-a spus cu emoție că își a- 
mintește de luptele glorioase 
ale ceferiștilor de la Grivița 
din 1933. Eram mecanic de 
locomotivă, a spus el. Și cînd 
am aflat că satrapii regelui 
s-au năpustit cu armele împo
triva fraților noștri de la Gri
vița, împreună cu toți tovară
șii din depou mi-arn mani
festat protestul mînios. Acum 
feroviarii romîni sînt oameni 
liberi. Ei nu și-au vărsat în 
zadar sîngele, a adăugat Kon
dratiev. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej l-a îmbrățișat 
pe veteranul revoluției, i-a 
mulțumit în numele delegației 
pentru expunerea sa mișcă
toare despre munca și lupta 
armată a feroviarilor ruși. 
Mulțumim tuturor acelora 
care și-au adus contribuția 
lor la victoria Revoluției din 
Octombrie — a spus tovarășul 
Gheorghiu-Dej. Ne simțim 
aici ca între feroviari, ne 
simțim ca acasă, vă mulțumim 
pentru sentimentele frățești 
manifestate față de ceferiști — 
a spus tovarășul Gheorghiu- 
Dej.

Înainte de a-și lua rămas 
bun de la gazdele lor, mem
brii delegației au semnat în 
cartea de onoare a depoului. 
Intr-adevăr, așa cum se arată 
între altele în însemnările fă
cute, „succesele și realizările 
acestui colectiv stau mărturie 
avîntului cu care întregul po
por sovietic luptă pentru con
struirea comunismului".

La ieșirea din depou, față în 
față cu placa de marmură a 
cărei inscripție ne-a arătat că 
aici a avut loc primul subot
nic comunist, pe panouri mari 
sînt înscrise devize ale eticii 
comuniste : „Unul pentru toți, 
toți pentru unul", „Să nu pier
dem timpul, ne așteaptă învă
țătura", „Omul să-i fie omului 
prieten, tovarăș și frate".

Muncitorii depoului „Mos- 
cova-Triaj" au dovedit și cu 
prilejul vizitei solilor poporu
lui romîn că acestea nu sînt 
numai devize de Viitor, ci tră
sături morale care au acum 
rădăcini adinei în conștiința 
oamenilor sovietici.

★
In cursul aceleiași zile dele

gația de partid și guvernamen
tală a R. P. Romîne, condusă 
de tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a 
realizărilor 
nale a U.R.S.S.

ce 
dar 

și

vizitat Expoziția 
economiei națio-

>v

Un eveniment de cea mai mare importanță
în viața societății umane

Program de pace 
pentru 

lumea întreagă
ATENA 2 (Agerpres). — 

TASS transmite: Noul pro
gram grandios al P.C.U.S. con. 
stituie un eveniment de cea 
mai mare importanță în viața 
societății umane,, scrie ziarul 
„Avghi". Programul deschide 
o nouă eră nu numai în via
ța poporului sovietic, dar și 
întregii omeniri. El este 
program de pace pentru
mea întreagă, un program de 
prosperitate pentru poporul 
sovietic. Comunismul, acest 
ideal de fericire va fi realizat 
încă în timpul vieții actualei 
generații.

Chiar și 
cum ar fi 
thimerini", 
tele nu pot
uriașa forță de 
care programul 
exercită asupra 
poarelor lumii.

uri 
lu-

ziare de dreapta, 
„Acropolis", „Ka- 
„To Vima" și al- 
să nu recunoască 

atracție pe 
P.C.U.S. o 
tuturor po-

Eliminarea războiului
principal

Opinia publică mondială salută cu căldură 
proiectul Programului P. C. U. S.

Unul din documentele
fundamentale ale clasei

„Nevoile omului pot fi satisfăcute 
corespunzător numai într-o țară socialistă

muncitoare
•internaționale

LONDRA 2 (Agerpres). 
Deputatul 
Hughes a 
ție corespondentului agenției 
TASS, în legătură cu proiec
tul de Program al P.C.U.S.

în Anglia — a spus prin
tre altele Hughes — trecem 
printr-o criză financiară și e- 
conomică care poate fi lichi
dată numai de un guvern 
avînd un plan de perspectivă 
pentru dezvoltarea industriei.

Acum cîțiva ani, președin
tele Consiliului Central al 
partidului conservator, Butler, 
a declarat că 
lui este de a 
ori nivelul de

constituie

Emryslaburist, 
făcut o declar-a-

scopul guvernu- 
ridica de două 
trai al popora

obiectivul
al politicii externe sovietice

lui englez în decurs de 25 
ani. Dar Anglia nu are 
plan de 25 de ani care să 
mene măcar într-o mică mă
sură cu planul de 20 de ani 
al U.R.S.S. Anglia nu are 
nici măcar un plan capitalist 
de 25 de ani. De aceea, în Ioc 
de a privi spre viitor. Anglia 
se poticnește, trecînd dintr-o 
criză în alta și nimeni din An
glia nu are nici cea mai mică 
idee ce va face sau ce va în
cerca să facă peste doi ani, 
fără a mai vorbi de un ter
men lung ca 20 de ani.

Perspectivele țării și pozi
țiile. guvernului pot fi judeca
te după atitudinea acestuia 
față de sistemul învățămîntu- 
lui. Cadrele noastre didactice 
amenință cu declararea grevei 
din cauza nivelului lor de trai 
scăzut. Ce perspectivă le aș
teaptă în Anglia ? Noi nu 
avem un plan de perspectivă 
pentru dezvoltarea sistemului 
de învățămînt, și acest lucru

de 
un 
se-

este valabil pentru lumea ca
pitalistă în genere.

Prin însăși natura sa, capi
talismul nu poate alcătui pla
nuri pentru 25 de ani înainte. 
De aceea aproape că nu este 
de mirare că planul sovietic 
de 20 de ani stîrnește interes 
în întreaga lume. îndeosebi 
în țările occidentale care trec 
prin greutăți economice, pre
cum și în țările slab dezvol
tate.

întregul Program al Parti
dului Comunist este străbătut 
ca de un fir roșu de teza că 
necesitățile de alimente, lo
cuințe și toate celelalte nevoi 
principale ale omului pot fi 
satisfăcute în mod corespun
zător numai într-o țară socia
listă bine organizată cu o eco
nomie socialistă planificată.

Aprob, de asemenea, subli
nierea importanței faptului că 
socialismul poate fi instaurat 
în întreaga lume fără război.

PRAGA 2 (Agerpres). — La 
2 august ziarul „Rude Pravo" 
a publicat o declarație a Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia 
cu privire la proiectul de Pro
gram al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice.

In declarație se spune prin
tre altele-. Proiectul de Pro
gram al P.C.U.S. constituie o 
dezvoltare îndrăzneață a idei
lor victorioase ale marxism- 
leninismului și a lozincilor, 
Marelui Octombrie, ce înfăți
șează cu mîndrie trăsăturile 
edificiului grandios al viito
rului comunist

Programul P.C.U.S. va de
veni, fără îndoială, unul din 
documentele fundamentale ale 
clasei muncitoare internațio
nale.

CAIRO 2 (Agerpres). — 
TASS transmite: Comentînd 
proiectul de Program al
PCU-S., ziarul „Al-Ahbar“ a 
publicat la 1 august sub titlul 
„Un manifest 
articol semnat 
Ed-Din, unul 
săi redactori.

Proiectul de Program al 
P.C.U.S., publicat zilele aces
tea, scrie autorul, „este pă
truns de mult optimism". în
tregul Program se caracteri
zează prin patosul construcți
ei, al ridicării nivelului de 
trai al poporului in cursul 
următorilor 20 de ani.

comunist" un 
de Ahmed Bah 
din principalii

„Toate acestea, se arată în 
articol, dovedesc că atmosfera 
psihologică generală din U- 
niunea Sovietică este pătrunsă 
de ideea păcii și nu de ideea 
războiului. Este necesar de 
asemenea să se sublinieze că 
acest manifest a fost prezentat 
spre examinare poporului, 
care-1 aprobă".

Articolul subliniază în con
tinuare că din noul Program 
al P-C U S- se desprinde ideea 
coexistenței pașnice între state 
cu sisteme sociale diferite și 
că eliminarea războiului con
stituie obiectivul principal al 
politicii externe sovietice-

începutul unei epoci noi 
în istoria omenirii
(Ager- car ea nivelului 
TASS
Noul . 

care va fi 
la Con- 
XXII-iea

întreaga lume a constatat realizările
uimitoare ale LI. R S. S

OSLO 2 
preș), 
transmite 
program, 
examinat 
greșul al
al P.C.U.S.. înseam
nă începutul unei 
epoci noi în istoria 
omenirii, scrie zia
rul „Friheten" în- 
tr-un editorial. Pro
gramul confirmă 
superioritatea socia
lismului ca sistem, 
care oferă posibili
tăți maxime pentru 
dezvoltarea forțelor 
de producție, ridi-

de 
trai, înflorirea vie- 

. ții culturale și spi
rituale a omului.
: Programul de bu
năstare și progres 
al omenirii subli
niază o dată mai 
mult de ce tocmai 
lumea socialistă nă
zuiește atît de 
fierbinte la preîn- 
tîmpinarea unui 
război mondial și la 
stabilirea unei păci 
trainice.

Încă Marx și En
gels au proclamat

principiul societății 
comuniste - 
ruia după 
scrie ziarul, 
au afirmat 
ceasta ar fi 
utopie care 
deveni nici 
realitate. Or, astăzi 
împlinirea acestui 
vis a fost pusă la 
ordinea zilei de că
tre primul stat so
cialist. Noul pro
gram, scrie „Frihe- 
ten“ pune sarcina 
construirii societății 
comuniste.

- fiecă- 
nevoi, 
Mulți 

că a- 
o pură 
nu va 
o dată

„Un partid 
al poporului-» 
un program 
al omenirii0

VARȘOVIA 2 (Agerpres). 
Publicarea proiectului de Pro. 
gram al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice — unul 
din cele mai mari evenimente 
ale lumii contemporane — 
continuă sâ rămină în centrul 
atenției oamenilor muncii po
lonezi.

La 1 august „Trybuna Lu- 
du", organul C.C. al P.M.U.P., 
a publicat un amplu edito
rial intitulat „Un partid al 
poporului — un program al 
omenirii". în articol se spune 
că proiectul de 
P.C.U.S. este un 
optimismului și 
în menținerea și 
cii. T

Program al 
document ăl 
al speranței 
întărirea pă-

BONN 2 (Agerpres). — 
TASS transmite : Presa vest- 
germană continuă să comen
teze pe larg proiectul de Pro
gram al P.C.U.S.

Ziarul „General Anzeiger", 
organ apropiat guvernului de 
la Bonn, recunoaște că „nu 
există nici un motiv de a 
subaprecia potențialul econo
mic al Sovietelor". „Cel puțin 
după lansarea primului sate
lit, subliniază ziarul, întreaga 
îume a constatat realizările 
uimitoare pe care le poate 
obține această țară".

Ziarul „Westfălische Rund- 
schau" recunoaște că în baza

P.C.U.S. nivelul
sovietic

Programului 
de trai al poporului 
va crește considerabil.

Ziarul „Die Welt“ din Ham
burg scrie într-un articol de 
fond : „Proiectul de Program 
proclamă în mod solemn că 
actuala generație a oamenilor 
sovietici va trăi în comunism. 
Acest lucru este posibil".

Aceste raționamente lucide 
sînt însoțite de corul strident 
de calomnii prin care presa ofi
cioasă vest-germană încearcă 
să umbrească mărețele per
spective pe care le deschide 
proiectul noului Program al 
P.C.U.S.

început

în facultăți

Vizita tovarășului Al. Moghioroș 
în Canada

0 cauză comună: lupta împotriva
primejdiei războiului

Mai sini cîteva ore și cei 
care au petrecut împre
ună zilele interesante 

ale Forumului se vor despărți. 
Acum este momentul bilanțu
rilor. Discuțiile în comisii s-au 
încheiat la ora prînzului, do
cumente comune sintetizînd 
concluziile. Adoptarea acestor 
documente a fost în aproape 
toate comisiile Forumului pre
cedată de vii schimburi de 
păreri, de polemici dominate 
de un spirit prietenesc. Ideea 
care răzbate din toate docu
mentele este aceea că tinerii 
trebuie să se unească spre a 
lupta împotriva primejdiei 
războiului.

Comisia ce s-a ocupat de 
problemele dezarmării a a- 
juns la un punct de vedere 
unitar în chestiunile esențiale. 
Dar și în această comisie s-au 
înfruntat poziții deosebite. A 
triumfat însă spiritul înțelege
rii și al colaborării. Vrem să 
subliniem că documentul a- 
doptat menționează faptul că 
in scopul aportului pe care 
tineretul este chemat să-l a- 
ducă în acțiunile pentru crea
rea zonelor păcii, pentru dez
voltarea relațiilor de bună ve
cinătate, delegația romînă a 
propus sâ fie organizate peri
odic întîlniri regionale, festi
valuri mondiale, manifestări 
sportive, schimburi de dele
gații, expoziții, filme etc.

In comisia studențească a 
luat cuvîntul tovarășul Vlad 
Vasile, reprezentantul U.A.S.R. 
la U.I.S. Intervenția delegatu
lui romîn a avut drept temă 
educarea studenților în spiri
tul cerințelor societății con
temporane. Vorbitorul a ară
tat că. intelectualul zilelor 
noastre nu se poate limita nu
mai la viziunea îngustă a pro
priei sale specialități; el tre
buie să devină un participant 
activ la lupta dusă de po.

poare pentru pace și progres 
social, pentru o lume în care 
să dispară asuprirea, mizeria 
și exploatarea. Viața, expe
riența mișcării internaționale 
studențești, demonstrează și 
conving că lupta studenților, 
a organizațiilor lor, poate ii 
încununată de succes numai 
dacă este strîns legată de 
lupta popoarelor și că proble
mele studențești nu-și pot găsi 
rezolvarea decît odată cu re
zolvarea problemelor sociale 
ale țărilor respective.

Vorbitorul a scos în relief 
că în patria noastră studentul 
este fiu al poporului, partici
pant activ la viața și lupta 
poporului nostru pentru socia. 
lism, cetățean cu drepturi și 
datorii, cu răspundere față de 
societate, față de patrie și 
popor.
Vorbitorul a relevat condițiile 

create studenților de regimul 
nostru democrat-popular, con
ținutul cu adevărat științific 
al învățămîntului superior din 
țara noastră, care este strîns 
legat de practica construcției 
socialismului. Astăzi la noi în 
țară, marea majoritate a stu
denților provin din rîndurile 
clasei muncitoare, ale țărăni
mii și ale intelectualității, o- 
glindind actuala structură a 
populației țării noastre. Vorbi, 
torul a subliniat aportul im
portant al U.T.M. și U.A.S.R. 
la educarea studenților în 
spiritul dragostei nemărginite 
față de poporul său și al res
pectului față de alte popoare. 
In încheiere vorbitorul a ară
tat că o cerință vitală a so. 
cietății contemporane este 
educarea tineretului și studen
ților în spiritul păcii, respectu
lui reciproc și înțelegerii în
tre popoare. Intervenția dele
gatului romîn a fost salutată 
în repetate rînduri cu aplauze.

Prin telefon 
de la trimisul nostru 

special la Forum

cuvinte tipărite îl anunțau că 
este invitat la Kremlin.

Către seară porțile masive 
ale bătrînei cetățui, ce își păs. 
trează prospețimea prin se
cole, au primit tinerețea lumii.

veselie 
pline 
poate 
riei.

aleile Kremlinului, 
de farmecul pe care îl 
conferi vecinătatea isto-

EUGENIU OBREA
Moscova, 2 august 1961

La f august au început e- 
xamenele de admitere in 
toate institutele de învă- 

țămînt superior din Uniunea So
vietică. Școlile de învățămînt su
perior vor primi aproape 660.000 
de studenți, dintre care la secțiile 
fără frecvență și serale aproxima
tiv 390.000 de studenți.

Anul acesta se observă o aflu
ență și mai mare de cereri din 
partea tinerilor și tinerelor de la 
uzine și fabrici, șantiere și trans
port, de pe cîmpiile sovhozurilor 
și colhozurilor.

în cele 739 de institute de în
vățămînt superior din Uniunea So
vietică studiază în prezent 2,4 
milioane de studenți. Acest număr 
depășește de peste două ori nu
mărul studenților din toate insti
tutele de învățămînt din țările ca
pitaliste ale Europei luate la un 
loc. în prezent în U.R.S.S. numă
rul inginerilor absolvenfi depă
șește de peste trei ori pe cel al 
inginerilor absolvenți din S.U.A.

în anul 1961 institutele de în
vățămînt superior și institutele de 
învățămînt mediu de specialitate 
au fost absolvite de 750.000 de 
tineri specialiști.

OTTAWA 2 (Agerpres). — 
Tovarășul Alexandru Moghio- 
roș, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Ro- 
mîne, însoțit de un grup de 
colaboratori, își continuă vi
zita în Canada.

La 26 iulie tovarășul Ale
xandru Moghioroș, împreună 
cu o parte din grupul de spe
cialiști romîni au vizitat sta
țiunea de cercetări în dome
niul irigațiilor din Lethbrid
ge, statul Alberta. In ziua ur
mătoare, vicepreședintele Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, însoțit de o parte din 
grupul de specialiști romîni 
au vizitat barajul St. Mary, 
alte lucrări de amenajare pen
tru irigațij din Alberta de sud 
și parcul Waterton Lakes.

în ziua de 26 iulie, o altă 
parte a grupului de specialiști

romîni în frunte cu tov. Bucur 
Schiopu. adjunct al ministru
lui Agriculturii, a vizitat sta
țiunea experimentală agricolă 
din Ottawa. La 27 iulie, a- 
ceastă parte a gi-upului de 
specialiști romîni a vizitat uni
versitatea agricolă și stațiunea 
experimentală de la Guelph, 
din statul Ontario. în după- 
amiaza aceleiași zile, tov. 
Bucur Schiopu a vizitat fer
ma cunoscutului crescător de 
păsări Donald Shever din 
Galt.

Vineri 28 iulie, a fost vizi
tată fabrica de pompe „Lon
don Concret Machinery'' din 
London, statul Ontario. în a- 
ceeași zi, grupul de specialiști 
romîni a sosit la Blenheim, 
statul Ontario, unde a fost 
oaspete al renumitului fermier 
Warwick.

Sosirea lui A. Fanfani 
la Moscova

Să poposim însă și dincolo 
de zidurile sălilor în care co
misiile Forumului și-au ținut 
ultimele lor dezbateri. Este 
ușor de sesizat că participan
ts la Forum, continuă să ma
nifeste un viu interes țață de 
realitatea sovietică, 
rința despre proiectul Progra
mului P.C.U.S., ținută de profe. 
soiul sovietic 1. Franțeev la 
clubul Forumului, a atras sute 
de tineri din nenumărate țări. 
Timp de două ore, cu căștile 
la urechi ei au ascultat ex
punerea după care au pus 
zeci de întrebări. Aceste între
bări vădeau o sinceră dorință 
de cunoaștere. Toate întrebă
rile au primit răspunsuri clare 
cu o mare forță de convin
gere. Unul din membrii dele
gației japoneze, îmi spunea 
că este profund convins că 
proiectul noului Program al 
P.C.U.S. reprezintă un docu
ment de o însemnătate cu a- 
devărat istorică.

O altă dezbatere ce s-a 
bucurat de un interes special 
a fost cea cu privire la pro- 
blema germană. Deși era a- 
proape de miezul nopții, nici 
vorbitorul, nici ascultătorii nu 
dădeau semne de oboseală.

Părerile nu coincideau tot
deauna, unele amănunte erau 
controversate, dar în general 
se desprindea o poziție co- 
mună : trebuie încheiat trata
tul de pace cu Germania, tre
buie normalizată situația din 
Berlinul occidental, trebuie să 
se pună capăt politicii primej. 
dioase a Bonnului.

Azi dimineață fiecare parti
cipant la Forum a primit un 
carton alb pe care puținele

Confe-

Pe aleile umbroase împo
dobite cu ghirlande de 
becuri colorate, s-a re

vărsat atotputernică tinerețea, 
veselă și plină de optimism, 
de un optimism ce capătă 
sensuri profunde aici la Krem
lin.

Serghei Pavlov, prim-secre- 
tar al C.C. al Comsomolului, 
salută pe tinerii veniți la Fo
rum. Vorbesc apoi reprezen
tanți ai tinerilor de pe toate 
continentele. Graiurile sînt di
ferite, opiniile politice se deo
sebesc, dar comună este năzu
ința de pace.

Inserarea se coboară deasu
pra bătrînului dar mereu tâ
nărului Kremlin. Ascultăm 
respirația orologiului din tur
nul Spaski. Se cintă, se dan
sează. se discută. Dintr-un 
grup răzbate Perinița. Iniția
torii au fost niște africani.

Pe o alee se produce o în
vălmășeală. Descoperim în 
mijlocul unui grup numeros de 
tineri pe K. E. Voroșilov. Un 
african se apropie și îl sărută 
cu respect. Un brazilian îi o- 
feră un dar. Un indian îi prin
de o insignă. K. E. Voroșilov 
îi îndeamnă pe tineri să slu
jească cu devotament popoa
rele lor, să lupte pentru pace.

Tîrziu, în noapte pe aleile 
Kremlinului răsunau cîntece 
tinerești. Unul din aceste cîn
tece adus aici de pe îndepărta
tul continent sud-american, 
proclamă în versuri puține, 
dar avîntate, încredere în ziua 
de mîine a tinereții.

Da, ziua de mîine a celor ti
neri va trebui să fie senină. 
Gindul acesta îi stăpînește pe 
tinerii ce fac să freamăte de

MOSCOVA 2 (Agerțpres). — 
TASS transmite : La 2 au
gust răspunzînd invitației 
președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, la Moscova a sosit 
într-o vizită oficială președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Italia, Amintore 
Fanfani.

Salutîndu-1 pe aeroport pe 
A. Fanfani, N. S. Hrușciov a 
relevat că în prezent între 
Uniunea Sovietică și Italia nu 
există probleme litigioase care 
să constituie o piedică în ca
lea dezvoltării unor bune re
lații sovieto-italiene, în calea 
colaborării pașnice și rodnice-

N. S. Hrușciov și-a expri
mat speranța că apropiatele 
convorbiri vor ajuta la o mai 
bună înțelegere reciprocă a 
pozițiilor guvernelor celor 
două țări și vor contribui la 
întărirea cauzei păcii și că 
aceste convorbiri vor deschi
de posibilități noi pentru dez-

BERLIN. — La 1 august a 
sosit la Berlin intr-o vizită de 
prietenie dr. Kwame Nkru- 
mah, președintele și șeful gu
vernului Republicii Ghana

voltarea în continuare a unor 
bune relații între Uniunea So
vietică și Italia.

Răspunzînd la ouvîntarea 
de salut a șefului guvernului 
sovietic, președintele Consi
liului de Miniștri al Italiei, 
Amintore Fanfani, și-a expri
mat speranța că vizita sa în 
Uniunea Sovietică va contri
bui la întărirea păcii.

în aceeași zi au început la 
Kremlin convorbirile sovieto- 
italiene.

Din partea sovietică convor
birile sînt duse de N. S. Hruș- 
ciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., A. A. 
Gromîko, ministrul Afacerilor 
Externe, și alte persoane-

Din partea italiană la con
vorbiri participă Amintore 
Fanfani, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Italiei. Anto
nio Segni, ministrul Afacerilor 
Externe, și alți membri ai de
legației.

O întîlnire în Piața Roșie între un grup de participant 
la Forum și tineri moscoviți.

ATENA. — Tribunalul pe
nal din Atena a condamnat 
pe directorul ziarului „Avghi", 
L. Kirkos, Ia cinci luni închi
soare și a interzis ziarului 
„Avghi“ să-și procure timp de 
20 de zile hirtie de ziar la 
prețuri lesnicioase. In același 
timp, tribunalul a-fost nevoit 
să recunoască drbpt parțial
lipsită de temei acuzația de 
„ofensă adusă autorităților po
lițienești".

WASHINGTON — După 
cum anunță agenția United 
Press International, la 2 au
gust ministrul Muncii din 
S.U.A., Arthur Goldberg, a 
declarat că în prezent în Sta
tele Unite numărul șomerilor 
se ridică la 5.140.000, ceea ce 
înseamnă că 6,9 la sută din 
întreaga forță de muncă nu 
este folosită.

LONDRA. — Sub presiunea 
opiniei publice mondiale gu
vernul englez a fost nevoit să 
adopte hotărirea de a-1 elibera 
pe conducătorul populației 
africane din Kenya, Jomo 
Kenyatta
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