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Pentru 
oțelâriile 
patriei

Tineretul de la Atelierele de 
reparat materialul rulant din 
Ploiești, desfășoară o vie acti
vitate atit în procesul de pro
ducție cît și în munca ob
ștească. Organizațiile U.T.M. 
nr. 1 și 3 au întreprins, de cu- 
rind, o acțiune de colectare a 
fierului vechi din întreprin
dere, colectind numai într-o 
săptămină 20 de tone fier ve
chi pe care le-au expediat oțe- 
lăriilor de la Hunedoara-

In zilele următoare tinerii 
din întreprinderea noastră 
și-au propus să pornească noi 
acțiuni de colectarea fierului 
vechi pentru a adăuga și ei 
încă două vagoane de fier ve
chi 
din 
lua

gamiturii ce se va forma 
stația Ploiești Triaj și va 
drumul spre Hunedoara.

MIREA IONEL 
tehnician

Dumitru D. Nițu și Nico- 
lae Buturugă sînt doi ti
neri mecanizatori de la 

stațiunea de mașini și trac
toare Inotești, regiunea Plo
iești. Atit pe Nițu, cît și pe Bu
turugă, trebuie să-i vezi mai 
întîi la lucru, și-apoi să spui 
despre ei ce iei de mecaniza
tori sînt. Trebuie să-i vezi la 
muncă și să spui după aceea 
că ei nu se împacă niciodată 
cu lucrări de mîntuială, cu 
arături necorespunzătoare, cu 
capetele tarlalelor nefăcute. 
Și-ap oi ei mai au ambiție : să 
nu piardă nici un minut bun 
de lucru. „In campanie mașina 
nu trebuie să stea niciodată — 
spun ei. 
decît de 
tractorul 
un UTOS
nu stă nici zi, nici nopate. Bă
ieții lucrează amîndoi pe ace
lași tractor, unul în schimbul 
întii și celălalt în schimbul al 
doilea. Seara, cînd Dumitru 
Nițu și-a terminat schimbul, pe 
tractor se urcă Nicolae Butu-

a- 
țe- 
de 
cît

Maistrul Stelian Cocoru și montorii Marin Matei și Cristian Șerban de la Uzinele „Steaua 
roșie" din Capitală verifică după plan montarea remorcilor basculante.

Foto : AGERPRES

Anul universitar 1961-1962 a început

Condiții minunate 
viitorilor specialiști

★

Organizația U.T.M. de la 
Școala profesională de con
strucții din Timișoara, a mo
bilizat într-una din zile elevii 
școlii la o acțiune de colecta
re a fierului vechi. Elevii în
cadrați în brigăzi utemiste de 
muncă patriotică au pornit cu 
însuflețire la această treabă 
obștească. Cu concursul cetă
țenilor ei au colectat de prin 
curțile, pivnițele și podurile 
caselor, peste 25.000 kg. fier 
vechi pe care l-au și predat 
I.C.M.-ului spre a fi expediat 
oțelăriilor.

PAVEL BOSTIOCA 
educator

ntîi octombrie, — 
zi festivă,zi de săr
bătorească 
chidere a

des- 
anului

c

xx

universitar !
Peste 70.000 de studenți au 

nășit fa incinta arnfiteatre- 
lor. Aproape 36 000 dfatre s

de nrrxraoc. 
w. *-

a "zxzx-, a 
a șan

tierelor, a cursurtlor sera
le. au venit la examenele de 
admitere în facultăți ; și-au 
văzut numele trecute pe itsta 
celor admiși după ce au învă
țat cu sîrguință, așa cum de 
nenumărate ori și-au văzut nu
mele trecute pe panourile 
fruntașilor în producție, după 
ce au muncit cu abnegație- 
Pentru acești tineri cunoștin
țele sînt un mijloc, nu un 
scop, un mijloc de a dobîndi 
o calificare înaltă, așa cum o 
cer sarcinile desăvârșirii con
strucției socialiste-

...A fost o zi minunată. Din 
aulele, împodobite festiv, ale 
institutelor din țară s-a auzit 
cuvântul însuflețit al studen- 
țimii noastre, de recunoștință 
și devotament față de partid, 
de dragoste pentru patria so
cialistă, angajamentul solemn 
de a învăța, de a învăța te-

■ p

meinic, asiduu, sistematic 
pentru a deveni specialiști de 
nădejde ai economiei și cul
turii noastre înfloritoare.

Acesta a fost cuvântul rostit 
de la tribuna amfiteatrului 
Institutului politehnic, a Fa
cultății de științe juridice din 
Bjcureșri. în sala Casei uni- 
TEsriarijor dfa Cu;, la fest:- 
r 'ățlf de la T~.t. șnara și Pe- 
-ui-șar-, Tg. Mureș și Lașa Bra
șov și Bacău, fa foaie cele 12 
ceașe fa care se află instituții 
de favățămfat superior.

București. In aula unde a 
avut loc deschiderea cursurilor 
la Universitatea „C. I. Par- 
bon“, a domnit o atmosferă de 
entuziasm. Cît de emoționante 
au fost cuvintele academicia
nului Horia Hulubei, care a 
spus că s-au împlinit 40 de ani 
de cînd asistă, în fiecare 
toamnă, ca profesor, la des
chiderea cursurilor superioa
re. „Și totuși, neașteptate e- 
moții mă încercă acum cînd 
voioșia și tinerețea voastră mă 
cuprind și îmi dau încrederea 
că veți face totul pentru a fi 
la înălțimea așteptărilor noas
tre". O studentă care a intrat 
în ultimul an de studii — 
Floarea Stancu de la Facul
tatea de fizico-matematică, — 
și o absolventă de școală me
die, care a intrat în primul 
an de facultate — Elena Gher- 
gheli de la Facultatea de filo
logie — au împărtășit simță
mintele lor și adeziune deplină 
la eforturile studenților pen-

atru însușirea la înalt nivel 
cunoștințelor profesionale.

Și la sute de kilometri dis
tanță do Capitală, la Cluj, în 
sala mare a Casei universita
rilor unde s-a făcut deschide
rea cursurilor Universității 
„Baceș-Bolyai", Horotan Doi
na. Platon Pavel, Vesa Va- 
s-le. vorbesc despre același an- 
ga.ament sc-emn al studenți
lor de a £ 
mior trasat

★

în raionul Toplița se des
fășoară o susținută acțiune de 
colectare a fierului vechi. Ti
nerii, mobilizați de organiza
țiile U-T.M., au strîns și pre
dat la I.C.M., de la începutul 
anului .și pînă în prezent peste 
800 tone fier vechi.

O contribuție de seamă în 
această acțiune de colectare 
a fierului vechi și-au adus-o 
tinerii de la I.F. Toplița, 
C.I.L. Gălăutas, I.F- Rastoli- 
ța, tinerii din satul Filea pre
cum și unitățile de pionieri de 
la școala de 7 ani din Gălău- 

școala nr. 3 Toplița.
TV AS ȘTEFAN 

activist

Pregătiri pentru plantarea de toamnă 
fructiferia pomilor

în regiunea Maramureș au 
început pregătirile pentru 
plantările de toamnă ale pomi
lor fructiferi. Lucrările de pi-

Aspect de muncă din sec
ția lămpi fluorescente a 
U.S. „Electroiar" din Ca

pitală.

Foto : AGERPRES

chetare a terenului și săpare 
a gropilor au fost executate 
pe suprafețe mai mari în ra
ioanele Sighet, Lăpuș și Som- 
cuța Mare unde sînt princi
palele bazine pomicole ale re
giunii. Aici se vor 
toamna aceasta peste 
pomi fructiferi.

Suprafața livezilor 
giunea Maramureș va crește 
anul acesta cu aproape ''încă 
1500 ha. Noile plantări se fac 
pe terenuri improprii culturi
lor cerealiere. Materialul să- 
ditor este asigurat din pepi
nierele din regiune.

Iar asta nu depinde 
noi“. Și într-adevăr, 
pe care lucrează ei, 
de toată frumusețea,

Pe
se se amâna

- -5-:

ogoarele G.A.C. din comuna Herești, regiunea București, 
griul de toamnă.

Foto : AGERPRES

rugă și treaba merge nestin- 
gherită mai departe. Iar ceea 
ce este interesant și foarte 
bine în același timp e că 
după această schimbare ară
tura rămîne aceeași. Brazdele 
ies tot așa de adînci, de 
drepte și egale ca șl mai îna
inte. Aceasta pentru că în 
ceastă campanie unul din 
lurile celor doi tovarăși 
muncă este și calitatea 
mai bună a lucrărilor.

Dînd toată atenția lucrări
lor agricole din această cam
panie, cei doi mecanizatori, 
pe care munca i-a făcut tot
odată și doi prieteni buni, au 
obținut și rezultate cu care se 
pot mîndri. Din cele 347 ha de 
arătură normală pe care le au 
de realizat în toamna aceasta, 
ei au executat deja pînă în 
prezent 131 hectare, dintre 
care 65 de hectare arătură 
normală numai în schimbul de 
noapte.

G. P.

Pe ogoarele colectivei

Mai multă operativitate
chipele de cîmp£ chipele de cimp 

ale colectivei 
sînt în întrece

re. Eie se străduiesc 
ca recolta de porumb 
de pe cele 120 hec
tare 
mai 
lele < 
nele 
tăiat ț 
cenii.

Totuși, ritmul lucră
rilor agricole din a- 
ceastă campanie agri
colă nu se desfășoară 
la nivelul posibilități
lor in gospodăria a- 
grieolă colectivă din 
comuna Malu-Spart, 
raionul Titu. Pentru ca 
pe tarlalele eliberate 
de porumb să poată 
lucra 
buie

să ajungă cit 
repede în pătu- 
colectivei. Pe u- 
supralețe s-au 

și transportat co

tractoarele, tre
să se transporte

și să 
mai înfîi gunoi 
grajd. Această lucrare 
trebuie făcută neapă
rat pentru că pe o 
tarla din acest teren 
se va însămînța grîu. 
Dar căratul și împrăș
tiatul gunoiului 
face foarte încet, 
transportă zilnic 
mai cîteva tone, 
care cauză tractoare
le nu pot lucra din 
plin. Aceasta e o ac
țiune specifică tinere
tului. Pe atelajele gos
podăriei lucrează mulfi 
tineri. Este datoria or
ganizației de bază 
U.T.M. să ceară spri
jinul consiliului de 
conducere ca să se 
organizeze convoaie

se împrăștie, 
de

se 
Se 

nu- 
din

de atelaje la urgenta
rea transportului pe 
cimp a celor aproape 
800 de tone de gu
noi de grajd. Tinerii 
să fie mobilizați, de 
asemenea, la transpor
tul unor stoguri de 
coceni care mai sînt 
pe cîmp. Timpul este 
prielnic pentru toate 
lucrările agricole. E 
nevoie numai de mai 
multă operativitate și 
de o mai bună or
ganizare a muncii ti
nerilor colectiviști. 
Numai în felul acesta 
ei vor putea ca, ală
turi de vîrstnici, să 
asigure în condiții op
time recolta anului 
viitor.

B. COSTEA

Au asigurat griului

Pentru anul viitor, colectiviș
tii din comuna Avrăneni, 
raionul Săveni, regiunea 

Suceava, și-au propus să obțină o 
producție superioară de grîu. lată 
de ce cele 220 hectare care ur
mează să fie însămînfate cu grîu 
de toamnă au fost din vreme 
bine pregătite. S-au cărat și îm
prăștiat importante cantități de 
gunoi de grajd, s-au efectuat la 
timp arături de bună calitate, a 
fost boronită întreaga suprafață.

un sol bine pregătit
De asemenea, a fost selecționată 
și tratată întreaga cantitate de 
grîu pentru sămînță.

Pentru că timpul a permis, co
lectiviștii au hotărit să mai exe
cute pe această suprafață încă 
un boron it pentru ca sămînța să 
aibă cele mai bune condiții de 
germinare. Tn momentul de față 
se lucrează la însămînțatul griu-

C. DINESCU

din re-

sădi în
85.000

IGOR ȘERBU

Festivitatea de deschidere a anului universitar la Universitatea „C. I. Parhon" din București. 
Foto : N. STELORIAN
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Interesele păcii cer: 
Să fie semnat 

Tratatul de pace 
cu Germania!

Lucrările Intîlnirii de la 
Berlin a organizațiilor 
de tineret din Europa în 
sprijinul reglementării 
pașnice a problemei ger

mane

I

omitetul U.T.M. de 
la Fabrica textilă 
„Partizanul roșu" 
din Brașov a orga
nizat la sfîrșitul 
semestrului I obiș
nuita consfătuire

cu responsabilii brigăzilor de 
producție ale tineretului. în 
cadrul acestei consfătuiri, bri
gada condusă de Virginia 
Grama a fost declarată bri
gadă fruntașă. E inutil să 
mai amintim cîtă bucurie 
a produs această veste în 
brigada a cărei responsabilă e 
pe deasupra și „cea mai bună 
țesătoare" din uzină (cîștigă- 
toarea a întrecerii pe profesii). 
Tinerele din brigadă au de
pus toată priceperea ca stofele 
ieșite din mîinile lor să fie 
cît mai fine, cît mai durabile, 
fără nici un defect.

După cum se știe însă, Ple
nara C.C. al U.T.M. din mar
tie a.c. a indicat în mod clar 
criteriile care stau la baza în
trecerii brigăzilor pentru ob-

ținerea titlului de brigadă 
fruntașă și pe baza cărora a- 
cestea își stabilesc angajamen
tele: îmbunătățirea calității 
produselor, îndeplinirea și de
pășirea ritmică la toți indicii a 
planului de producție, reduce
rea coeficientului de rebut și a 
pierderilor sub limita admisă, 
realizarea de economii, apli
carea inițiativei tinerilor de

că îndeplinirea lor asigură 
brigăzilor o activitate multila
terală, o contribuție sporită 
la îndeplinirea ritmică a pla
nului de producție al între
prinderii la toți indicii, asi
gură folosirea și mai din plin 
a utilajelor Și instalațiilor, 
dezvoltă spiritul de organizare 
și de disciplină în muncă al 
tinerilor etc.

în legătură cu acordarea titlului de brigadă 
fruntașă la Fabrica „Partizanul roșu(*-Brașov

la Uzinele „Tudor Vladimi- 
rescu“ București „Pentru buna 
organizare a locului de muncă, 
pentru curățenie și atitudine 
civilizată în producție", parti
ciparea fiecărui membru al 
brigăzii la cursurile de ridi
care a calificării sau la învă- 
țămîntul de stat.

Plenara C.C. al U.T.M. a 
indicat aceste criterii pentru

De la 
spus că 
Virginia 
în fața 
forțele a unor obiective im
portante privind, de exemplu, 
realizarea de economii, redu
cerea prețului de cost, creș
terea productivității muncii, 
organizarea mai bună a locu
lui de muncă etc. Acestea

bun început trebuie 
brigada condusă de 
Grama n-a fost pusă 
îndeplinirii cu toate

n-au fost cuprinse în angaja
mentele luate de brigadă.

Unde a dus aceasta ? Să ve
dem, de pildă, cum au fost 
îndeplinite chiar obiectivele 
pe care și le-a stabilit brigada. 
Dacă în ceea ce privește rea
lizarea unor produse de cali
tate, brigada și-a îndeplinit în 
general angajamentul, în ceea 
ce privește îndeplinirea pla
nului el nu a fost îndeplinit.

După cum se știe, îndepli
nirea ritmică și la toți indicii 
a planului de producție, este 
un obiectiv principal al între
cerii pentru obținerea titlului 
de brigadă fruntașă. Dacă în 
decurs de trei luni brigada 
nu-și îndeplinește săptămî- 
nă 
nu 
brigadă fruntașă Și aceasta 
e firesc. Ce brigadă fruntașă

de săptămină planul, 
poate obține titlul de

ZOLD ludovic

(Continuare In pag. a 3-a)

nești, raionul Caracal, în zi
lele acestea munca nu încetea
ză nici o clipă : colectiviștii 
recoltează porumbul de pe ul
timele hectare, încarcă știu- 
leții aurii în pătulele amena
jate în acest scop și pregătesc 
ogoarele pentru însămînțări. 
Ei au și recoltat aproape 
toate cele 500 ha cu porumb- 
Tinerii colectiviști desfășoară 
o activitate neîntreruptă la 
coltatul, transportatul și 
magazinarea porumbului, 
chipa de tineret condusă
Alexandrina Simion a termi
nat de recoltat în numai pa
tru zile suprafața repartizată- 
Printre cei care încarcă de zor 
remorcile cu porumb. Petre 
Iacob și Ion G- Vîrban sînt 
cunoscuți ca încărcători „ful-

re- 
în-
E- 
de

ger“- In același timp, tractoa
rele au arat peste 300 ha. In
tre tractoriști se desfășoară în
trecerea pentru efectuarea 
unor lucrări de calitate, pe o 
suprafață cît mai mare. In 
fruntea acestei întreceri se 
află utemistul Matei P- Ma
rin care realizează peste patru 
hectare de arătură într-un 
schimb. Ziua și noaptea trac
toriștii pregătesc bine și re
pede, suprafața destinată însă- 
mînțărilor. In urma tractoare
lor au apărut semănătorile 
care pun sub brazde semințele 
viitoarei recolte.
colectiviștii 
peste 60 ha 
tru sporirea 
mînțări ei
cîmp încă trei semănători.

Pînă acum 
au însămînțat 

cu grîu, iar pen- 
ritmului de însă- 
au mai scos în

Succese ale G. A. S.
la culesul

în multe gospodării agrico
le de stat din regiunea Bucu
rești printre care Alexandria, 
Toporu, Arsache, Tărtășești, 
Netezești. Balaciu, Borănești, 
s-a terminat culesul porumbu
lui pentru boabe.

Pînă acum în gospodăriile 
agricole de stat din această 
regiune, porumbul a fost 
strâns de pe circa 35.000 hec
tare, reprezentînd mai mult 
de jumătate din suprafața cul
tivată. Mecanizatorii din aces
te unități recoltează porum
bul cu mijloace mecanizate de

C. STATE

porumbului
pe suprafețe mai mari decît 
în toamna anului trecut.

De pe suprafețe însemnate 
porumbul a fost cules și în 
regiunile Oltenia, Crișana și 
Banat. în gospodăriile agri
cole de stat din întreaga țară 
porumbul a fost strîns de pe 
40 la sută din suprafețele o- 
cupate cu această cultură.

Pe terenurile de pe care 
s-a strîns recolta de porumb, 
se continuă intens arăturile 
și încorporarea în sol de în-* 
grăș aminte 
producției în

pentru sporirea 
anul viitor.

(Agerpres)

Cu planul îndeplinit
• Constructorii de autocami

oane de la Uzina „Steagul 
Roșu" din Brașov, luptînd 
pentru traducerea în viață a 
angajamentelor luate pentru 
întregul an au fabricat pri
mele autovehicule prevăzute 
pentru trimestrul IV încă de 
la 27 septembrie. Uzina de 
autocamioane se numără prin
tre cele 70 de întreprinderi 
din regiunea Brașov care și-au 
îndeplinit planul pe primele 
3 trimestre ale anului înainte 
de termen.

Pe ansamblul industriei re
giunii, planul producției glo
bale pe primele 9 luni 
anului a fost îndeplinit 
proporție de 104 la sută, 
planul producției-marfă a fost 
depășit cu 3,4 la sută. între
prinderile au realizat peste 
plan, printre altele 3.149 mo
toare electrice, 461.000 m. p. 
de țesături, precum și alte 
produse în valoare totală de 
260 milioane lei. Pe seama re
ducerii cheltuielilor de fabri
cație, a gospodăririi raționale

a materiei prime și a altor 
măsuri, oamenii muncii din 
întreprinderile regiunii au ob
ținut economii suplimentare 
la prețul de cost în valoare 
de peste 65 milioane lei.

ale 
în 

iar

• Fabrica de mobilă „23 
August" din Tg. Mureș, Com
binatul de industrializare a 
lemnului din Reghin și alte 
peste 90 întreprinderi din re
giunea Mureș — Autonomă 
Maghiară au îndeplinit înain
te de termen planul de pro
ducție pe primele trei trimes
tre ale anului acesta. în mun
ca pentru realizarea angaja
mentelor luate, pe întregul 
an, întreprinderile din regiu
ne au dat peste prevederile 
planului fontă, cherestea, mo
bilă, materiale textile și alte 
produse în valoare de 110 mi
lioane lei, obținind totodată, 
prin reducerea prețului de 
cost al produselor, economii in 
valoare de 25 milioane lei.

(Agerpres)

Un nou cămin cultural
în comuna 
, raionul 

Tîrgoviște a fost dat în 
"î un modern cămin

Zilele trecute îj 
Vulcana Băi,

folosință 
cultural.

Tinerii 
zați de
U.T.M., organizați în brigăzi 
de muncă patriotică, au parti
cipat activ la ridicarea aces
tei construcții, 
iala

din comună, mobili- 
comitetul comunal

era încă

T

Cină tencu- 
umedă, tinerii

au și început să pregătească 
programul artistic pentru 
inaugurarea căminului-

Primul program artistic, în 
care artiștii amatori din Vul
cana Băi au cîntat viața nouă 
ce a înflorit în comuna lor, a 
fost viu aplaudat de către nu
meroșii spectatori prezenți în 
sala de festivități a căminului.

EUGENIA TRONECI 
elevă

E L E G RAMA
Excelenței sale

Domnului SEK.U TURE 
Președintele Republicii Guineea

CONACRY

prilejul Zilei Independenței Republicii Guineea vă rogCu . .
să primiți felicitări cordiale, precum și cele mai sincere urări 
de prosperitate și progres pentru poporul "uineez.

îmi exprim convingerea că relațiile de cooperare și prietenie, 
stabilite între țările noastre, se vor dezvolta spre binele ambe
lor noastre popoare și al păcii în lume.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne



Condiții minunate viitorilor specialiști
(Urmare din pag 1-ă) 

ziasmul sărbătoresc din amfi
teatrele clujene a cuprins, la 
sfîrșitul festivităților, multe 
din străzile orașului, acolo 
unde studenții au mers să ad
mire noile construcții destinate 
loc. ca pe stradă Hășdeu, 
unde s-a ridicat noul complex 
studențesc.

Petroșanii s-ău populat din 
nou cu cei 1000 de studenți ai 
Institutului de Mine, înves- 
mîntațî în Uniformele lor spe
cifice. Orașul muncitoresc din 
Valea Jiului l-a primit cu dra
goste.

Pentru toate condițiile mi
nunate de studiu și trai de li 
s-au asigurat, ei ău mulțumit 
partidului, prin cuvintele ros
tite de Ion Constantinescu din 
anul I și Iosif David dih a- 
nul V.

Cei mal fnulți dintre tine
rii care au devenit la 1 oc
tombrie studenții institutelor 
pedagogice de 3 ani, de cu- 
rînd înființate la Bacău, Cons
tanța și Baia Mare, n-au cu
noscut fizionomia veche a a- 
cestor orașe decît poate, din 
lecturi. Bacăul, cîndva tristă 
urbe bacoviană. Constanță, al
tă dată „oraș cumplit de ne
gustori**, Baia Mare, în trecut 
umilă așezare minieră, au 
devenit în anii noștri centre 
moderne ale unor regiuni in
dustriale și agricole puternice, 
socialiste.

Au devenit, acum gazde 
ale unor Institute de învăță
mînt superior.

Deschiderea primelor insti
tute de învățămînt superior 
în aceste orașe a prilejuit o

Vrmind îndemnul leninist

dezvoltate — condiții
â asimila cunoștiințe
pentru a deveni ca-. profesori și metalurgiști, stu- 

specialiști cu o înaltă

Prin tăierea unei panglici 
se face, deobicei, inau
gurarea marilor edificiu

Anul universitar 1961—1962, 
a cărui panglică inaugurală 
am tăiăt-o, ni se înfă
țișează ca un grandios edifi
ciu cultural, de studiu, de 
cercetare științifică, de muncă 
practică, încredințat de partid 
zecilor de mii de studenți ai 
patriei. Luîndu-1 „în folosin
ță*1, marea familie studen
țească găsește în el - îmbună
tățită, 
pentru 
bogate 
dre de 
calificare, după îndemnul în- 
suflețitor al partidului.

Un nou an universitar este 
un eveniment tradițional. Dar 
în tiparele acestei tradiții, anii 
noștri, ai profundelor prefa
ceri socialiste/ ai revoluției 
culturale, au introdus un ele
ment nbu, o imagine specifi
că : participarea la astfel de 
evenimente a mii și niii de 
oameni ai muncii, de felurite 
profesii, de pe întreaga supra
față a țării. Clipa emoționan
tă, cînd facultățile Și-au 
deschis larg, primitoare, ușile 
— altădată trufaș-aristocra- 
tice, inaccesibile fiilor de 
muncitori și țărani — a fost 
trăită cu aceeași intensitate 
de familiile muncitorești și 
colectivele întreprinderilor 
care și-au trimis, pentru pri
ma oară, fiii sau tovarășii de 
muncă la facultate ; de profe
sorii școlilor care i-au pregă
tit ; de arhitecții, proiectanții 
și constructorii noilor localuri

A

înalt postament științific
Atunci cînd oamenii muncii 

din toate sectoarele de activi
tate răspund partidului: vom 
îndeplini sarcinile planului de 
șase ani, sarcinile desăvîrșirii 
construcției socialiste — ei știu 
că au toate condițiile pentru 
că, prin muncă înflăcărată 
să îndeplinească obiectivele 
mărețe. 

i

Cămine pentru studenți la )ași.

I
I

sărbătoare entuziastă. în toa
te celelalte centre universita
re, înaintea începerii festivită
ților, studenții schimbau im
presii din vacanță, din tabere, 
din excursii, depanau firul a- 
mintirilor din anii trecuți de 
studii. La Bacău, Constanța, 
Baia Mare, studenții își îm
părtășeau faptele, amintirile, 
impresiile din întreprinderile 
unde au lucrat, din școlile 
unde au învățat. Constănțea- 
țeanul Asan Murat, fost mun
citor la Șantierele navale, 
Gheorghe Rotaru, fiu de co
lectivist, fost suplinitor la o 
școală din raionul Bacău și al
ții asemenea lor. sînt pentru 
prima oară studenți, și sînt 
primii studenți din aceste o- 
rașe. Vorbind îh numele lor
— Anișoara Dițescu la Cons
tanța, Pavel Ogod la Bacău
— au mulțumit partidului în 
cuvinte calde, înaripate, pen
tru înființarea institutelor lor 
pedagogice, angajîndu-se ca 
primul an de activitate a aces
tor institute, primul lor an de 
studenție, să-1 transforme in
tr-un an al învățăturii rodni
ce, de înalt nivel științific

Pretutindeni, în toate cen
trele universitare, studenții au 
dat glas simțămintelor lor de 
dragoste fierbinte față de 
partid, părintele și educatorul 
generației noastre, care a des
chis largi posibilități de îm
plinire a dorinței tineretului 
de a învăța, de a deveni o ge
nerație de constructori cu o 
înaltă calificare ai socialis
mului.

Așa cum glăsuiește îndem
nul pe care l-a adresat lor 
partidul.

de învățămînt, laboratoare, 
cămine, cantine ; de tipografii 
care au tipărit manualele și 
cursurile; de muncitorii atî- 
tor întreprinderi industriale și 
unități agricole prin a căror 
muncă s-au asigurat bursele 
unui număr și mai mare de 
studenți. Ei toți au participat, 
cu gîndul și cu inima, la acest 
moment de sărbătoare stu
dențească încît, putem spune 
pe drept că simbolica panglică 
inaugurală a noului an uni
versitar au tăiat-o deopotrivă/ 

dențj și colectiviști, arhitecți 
și zidari.

Ce stimulent puternic repre
zintă această participare! Și 
desigur, studenții înțeleg înal
ta ei semnificație. Ea exprimă 
cu deosebită căldură și pu
tere, reluîndu-1 ca un cor o- 
mogen, acel nobil îndemn le
ninist „învățați, învățați, în- 
vățați !“ — pe care partidul îl 
adresează necontenit studenți- 
mii. îndemn mobilizator ! în
demn izvorît din dragostea ce 
o poartă partidul generației 
noastre; izvorît din miezul 
fierbinte al realităților de azi, 
al perspectivelor de mîine ale 
economiei și culturii noastre 
socialiste.

Sarcinile grandioase, pers
pectivele pe care Congresul al 
IH-lea al P.M.R. le-a deschis 
în fața poporului nostru, im
pun ca o componentă firească 
pregătirea unui număr cres- 
cînd de specialiști, care să 
dobîndească în facultăți o ca
lificare superioară.

Atunci cînd partidul cere 
studenților să se pregătească 
la nivelul prevederilor planu
lui de șase ani — studenții 
știu că pentru aceasta au toa
te condițiile, că procesul de 
învățămînt în institutele noa
stre se află pe un înalt posta
ment științific.

Odată cu noul an universi
tar, această certitudine apare 
cu o și mai mare claritate în 
lumina adaptării planurilor 
de învățămînt la obiectivele 
puse de planurile elaborate 
de partid.

Planul de învățămînt după 
care se face pregătirea unui 
student care la absolvire va 
lucra ca inginer la Combinatul 
de la Galați sau, inginer a- 
gronom, fiind, va lucra pe în
tinderile unei gospodării agri
cole colective sau gospodării 
agricole de stat, într-un anu
me sens, ne face să simțim 
din însăși prevederile sale, 
din conținutul lor, trepidația 
colosală a uriașului dom si
derurgic gălățean, să ne adu
că imaginea marșului triumfal 
al celor 100.000 de tractoare, 
a imenselor terenuri ce vor fi 
irigate. Planul de învățămînt 
este sumarul volumului de 
cunoștințe ce-i sînt indispen
sabile specialistului spre a 
putea rezolva cu competență 
problemele pe care le ridică 
sectorul economic sau cultural 
unde-și va desfășura activita
tea. Cît de bogat este a- 
cest sumar, ne putem da sea
ma dacă vom spune că, în- 
cepînd din noul an, la facul
tățile de mecanică vor fi stu
diate capitole moderne ale fi
zicii; Electronica, Automatica; 
dacă vom enumera cursurile 
și secțiile noi de la facultă
țile de Matematică și Fizică : 
Mecanica fluidelor. Mașini de 
calcul, Elasticitate, Analiză 
matematică, Fizică matemati
că, Calculul probabilităților.

E un contrast uriaș între a- 
tenția cu care puterea popu
lară se preocupă de dezvolta
rea învățămîntului superior, 
de asigurarea unui înalt nivel 
științific al acestuia și situa
ția școlii superioare în regi
mul burghezo-moșieresc.

Statul burghezo-moșieresc 
manifesta un dezinteres su
veran pentru învățămîntul su
perior ca și pentru cel ele
mentar și mediu. Corolarul 
exploatării sălbatice era ține

rea maselor în întuneric, ză
găzuirea accesului sp<re școală 
al fiilor oamenilor muncii. 
Corolarul ținerii țării în si
tuația de semicolonie era 
„importul" de specialiști pen
tru puținele întreprinderi in
dustriale, paragina universi
tății.

Anul 1938 s-a bucurat 
faima penibilă, fabricată 
ideologii și economiștii bur
ghezi, a celui mai prosper an 
capitalist în Romînia. Ei bine, 
în anul acelei grozave „pros
perități" — al unei industrii 
Ia nivelul de atelier manufac
turier, al unei agriculturi fă
cută cu unelte primitive, al 
beznei în care zăceau satele 
și care era, deopotrivă, bezna 
analfabetismului, opaițului și 
ploii invocate cu sfintele 
moaște - în acel an. ziarul 
de tineret ..Era Nouă", scria 
într-un articol despre nivelul 
științific al predării din fa
cultăți : „Profesorul este obli
gat să prepare generația de 
mîine în spiritul zilei de 
ieri...'*.

Cititorul este rugat să-și i- 
magineze pentru o clipă (nu 
numai de amuzament ci șl 
pentru o comparație semnifi
cativă) următoarea scenă ne
verosimilă : Anul „prosper** 
1938. într-un consiliu, un vor
bitor cere ca planurile de 
învățămînt să fie adaptate 
realităților industriale ale ță
rii „eminamente agrare". Dom
nilor. ar fi să zică oratorul, 
este absolut necesar să dăm 
tinerimii o instrucție științi
fică modernă. Avînd în vedere 
peisajul industrial și agricol 
romînesc, să le dăm studenți
lor cursuri de „Tehnologia îm- 
butelierii apelor gazoase** 
(pentru viitorii ingineri ai fa
bricilor de sifoane), de „Con
strucție a mașinilor Witos" 
(pentru specialiștii sucursale
lor de remaiat ale fabricilor 
de ciorapi de damă), de „Sta
tistică a arendei" și „Eviden
ța economică a dijmei" (pen
tru funcționarii superiori

în

un 
de 

proceselor și

Camerelor agricole) etc., etc. 
Căci ce altceva ar fi putut 
spune presupusul orator... a- 
vînd în vedere peisajul indus
trial și agricol romînesc de 
atunci ?

Noi privim astăzi blUmingul 
hunedorean, machetele viitoa
relor construcții industriale 
— și aruncăm o privire 
planul de învățămînț al Fa
cultății de metalurgie : 
nou curs a fost introdus 
Automatizarea 
reglajul automat.

Noi privim astăzi Săvineștii 
Oneștii, Borzeștii, machetele 
combinatelor de îngrășăminte 
azotoase de la Craiova și Tg. 
Mureș, ale Complexului petro
chimic de la Ploiești — și a- 
runcăm o privire pe lista noi
lor cursuri la facultățile de 
Chimie și Biologie : Chimia 
fizică, 
lor și 
etc.

Cît 
rea socialistă a țării noastre 
care într-un singur domeniu 
științific, de vastitatea Fizicii, 
își pregătește acum în secții 
anume înființate, specialiști în 
Fizică nucleară și Geofizică,

Chimia micromolecule- 
polimerilor, Biofizica

de mare este dezvolta-

Școală pentru cel

ce se pregătesc
să devină profesori

Arhitecții, atunci cîind con
cep planul unui bloc de lo
cuințe, se gîndesc desigur la 
viitorii locatari. Cînd elabo
rează schița unei hale, se gîn
desc, fără îndoială, la munci
torii care vor lucra în ea. 
Creația arhitectului va fi cu 
atît mai valoroasă cu cît loca
tarii vor locui mai conforta
bil, cu cît muncitorii vor avea 
condiții de lucru mai bune.

Cînd citim cifrele viitoare
lor producții de țiței sau po
rumb, cînd cuprindem cu gîn
dul siluetele maiestuoase ale 
uzinelor, silozurilor, institute
lor ce vor fi construite în anii 
ce vin, ne gîndim, asemenea 
arhitectului, la cei ce vor fi 
înfăptuitorii acelor cifre, la 
oamenii construcțiilor vii-

1 octombrie nu a 
fost numai ziua des
chiderii cursurilor su
perioare ci și a inau
gurării, în toate cen
trele universitare, a 
noi cămine studențe
ști. Cămine moderne, 
confortabile, cu săli 
de lectură luminoase, 
cu holuri spațioase, 
așa cum se vede în 
imaginea fotografică 
dintr-unul din noile 
cămine date în folo
sință la Cluj. Ele asi
gură studenților noș
tri condiții optime de 
studiu și locuit.

O Irumoasă trădijfe 
universitară cere ca 
studenților din anul 1, 
„bobocilor", să li se fa
că o primire sărbăto
rească, în forme 
mai originale, 
(în fotografia de 
un aspect de la o 
fel de primire făcută 
noilor studenți ai In
stitutului politehnic 
din București. Bucuria 
escaladării 
numit „Admiterea 
citește pe 
tuturor.

cît 
Iată 
jos) 
ast-

muntelui 
l" se 

chinurile

în Spectroscopie și Electrora- 
diof izică, în Fizica macromole- 
culelor și Astronomie !

Descrierea unei priveliști 
cîmpenești, a unei grădini e 
uneori cu atît mai sugestivă 
cu cît cuprinde în ea mai mul
te nume, parfumate și expre
sive, de flori. Tot astfel, din- 
tr-o descriere plastică a peisa
jului industrial romînesc, n-ar 
putea lipsi numele sugestive 
ale noilor cursuri care expri
mă, prin ele însele, profilul și 
gradul de dezvoltare al aces
tui peisaj : Electronică indus
trială, Vibrații în construcția 
de mașini, Fizica cuantică, 
Metode noi de cercetare, (la 
facultățile de mecanică), Cal
cul numeric. Mașini de calcul, 
Cunoștințe industriale, Anali
ză numerică (la facultățile de 
fizico-matemațici) și altele.

Toate aceste cursuri, apăru
te în peisajul economic al 
țării, al cerințelor dezvoltă
rii sale, vor ajuta pe stu
denți să dobîndească profilul 
specialistului cu o pregătire 
foarte înaltă, capabil să rezol
ve cele mai îndrăznețe 
complexe probleme ale 
strucției socialiste.

?i 
con-

toare. Și ce gîndesc îndeosebi, 
studenții care și-au ales nobila 
profesie de profesor. Ei vor 
pune manualele de algebră, 
chimie, științe naturale în 
mîinile și sub ochii acelora 
care vor deveni ingineri agro
nomi, cercetători, cadrele de 
care are nevoie patria noastră. 
Ei vor fi „arhitecții" viitoa
relor cadre ale economiei și 
culturii. Trecerea la învăță
mîntul de 8 ani cere o 
înmulțire a numărului de pro
fesori. Sarcina devenind cu
rentă. a dus la înființarea a 
cîte unui nou institut peda
gogic de 3 ani la Constanța, 
Bacău și Baia Mare.

în trei dintre centrele regi
unilor cele mai mult ignorate 

de regimurile trecute — Do- 
brogea aridă. Moldova „buco
lică", asprul Maramureș, a- 
păsate atîta amar de vreme 
de vestigii feudale — și-au 
deschis porțile, pentru pri
ma oară, institute de învâ- 
țămînt superior, înalte școli 
pentru viitorii profesori. Pă
rinții studenților fuseseră 
înglobați în cifra faimoasă de 
4 milioane de analfabeți. Fiii 
analfabeților de ieri învață as
tăzi spre a putea învăța la 
rîndul lor pe mulți dintre cei 
ce vor deveni mîine cadrele 
de muncitori, tehnicieni și spe
cialiști ai patriei.

...Constanța, Bacău. Baia 
Mare. 1 octombrie a fost o 
zi cu dublă semnificație în 
aceste orașe : a început, pen
tru întîia oară un an univer
sitar și s-au inaugurat pentru 
întîia oară institute de învă
țămînt superior.

Și astfel, în Republica Popu
lară Romînă, există acum 45 
institute, 151 de facultăți cu 
peste 200 de specialități, re
partizate în 12 orașe.

Astfel de cifre, asemenea 
realități fac fala noastră, Sînt 
pentru orice tînăr de la noi 
motive de adîncă bucurie. In 
ce contrast izbitor se află ele 
cu realitățile universitare din

Haine de
Spre deosebire de țările ca

pitaliste, în țara noastră anul 
universitar sosește înveșmîn- 
tat în haine de sărbătoare.

Noul — în viața universi
tară a patriei noastre, în anii 
regimului democrat-popular la 
deschiderea fiecărui an uni
versitar, nu e numai cursul 
introdus în planul de învăță
mînt, secția înființată, insti
tutul care se inaugurează, mi
croscopul electronic adus în 
laborator sau căminul dat în 
folosință. Noul — este și pri- 
mult pas făcut în amfiteatru, 
în anul I de tînărul de la for
je, din schelă sau de pe sche
le, care pășește azi în primul 
an de studii universitare, ală
turi de alți tovarăși ai lui de 
muncă care încep și ei anul I, 
sau reîncep, după vacanță, 
cursurile facultăților.

în învățămîntul mediu și 
superior din timpul regimu
lui burghezo-moșieresc, pro
centul fiilor de muncitori și 
țărani muncitori era de 0,5 
fa sută. Procent mic, strivit 
de povara unui număr mare 
de taxe exorbitante.

Facultățile noastre își fac 
astăzi un titlu de cinste din 
a primi cît mai mulți fii de 
muncitori. O facultate, aceea 
de Tehnologia construcțiilor 
de mașini a Politehnicii din 
București, primește numai 
muncitori — strungari, meca
nic:, lăcătuși. Nici unul din
tre ei, ca de altfel nici un 
stodeet. nu plătește astăxt. la 
not. nfef tm fel de taxă pentru 
studii.

Nou. în noul an universi
tar, ca în fiecare început de 
an universitar este carnetul 
de student înmînat lui Anghel 
Minea, fost muncitor electri
cian. Nou — este prima oră 
de curs audiătă de Georgeta 
Burghiu, fost strungar la Șan
tierele navale din Galați. Ei 
au tovarăși de muncă, iar a- 
cum de studii — în toate fa
cultățile din țară. Ei vin în
setați de cunoștințe bogate și 
profunde, iar facultățile con
stituie izvorul de cultură bi
nemeritat la care se vor adă- 
pa.

Haina de sărbătoare care 
înveșmîntează acum întreaga 
arie universitară a țării este 
în multe privințe o haină 
nouă. Haina noilor contrucții 
studențești.

Studenții bucureșteni au pri
mit un nou local pentru Fa
cultatea de Științe Naturale, 
construit pe teritoriul adecvat 
al Grădinii Botanice. La Cluj, 
Politehnica intră în posesia 
unui pavilon pentru labora
toare și spații de învățămînt. 
La București și Brașov, — clă
diri noi pentru institutele pe
dagogice de 3 ani.

în acest an universitar se 
dau în folosință cămine noi 
cu o capacitate totală de 11.000 
de locuri, cantine noi pentru 
mâi mult de 12-000 de studenți. 
S-a construit, se inaugurează, 
se dă în folosință, — acestea 
sînt verbele, expresiile sub 
semnul cărora începe noul an-

Mai țineți minte ? Profeso
rul Longinescu, adresîndu-se 
cîndva studenților săi, înghe- 
suiți într-o paragină de la
borator, primitiv și friguros, 
a spus aceste cuvinte care ar

In anii ce vin
Astăzi, acum chiar, încă 

în ziua inaugurării noilor con
strucții studențești destinate 
anului universitar 1961—1962 
ne putem reprezenta tabloul 
construcțiilor care se vor ri
dica în anii următori.

1962 va fi șj anul începe
rii construirii unuia dintre 
cele mai impunătoare edi
ficii de învățămînt superior 
din țara noastră — Institutul 
Politehnic din București. 
Mulți dintre studenții de azi 
vor învăța și în clădirile noi 
prevăzute pentru unele insti
tute și facultăți, vor fi mar
torii dării în folosință a noi 
cămine și cantine în centrele 
universitare.

în pragul acestui nou an. 
studențimea noastră a luat 
cunoștință cu un sentiment 
de -profundă bucurie, din ex
punerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu.Dej la adunarea 
activului de partid din regiu
nea Iași, că s-a hotărît con
struirea în orașul Iași a unui 
nou institut politehnic, care 
să permită școlarizarea unui 
număr de 5.500 studenți; că 
pînă în 1965 se vor construi 
la Iași cămine cu o capacitate 

țările capitaliste! Și în acela 
țări începe un nou an univer
sitar. Nou, doar calendaristic; 
fiindcă la fel ca cel precedent, 
el începe sub semnul acelorași 
urmări nefaste ale dominației 
capitalului asupra învățămînt 
tului: cursuri cu un caracter 
retrograd, reacționar, condiții 
precare de studii, șomaj in-, 
telectual, drumul spre facul
tate barat pentru fiii celor ce 
muncesc. în Portugalia, unde 
numai 1,5 la sută din bugetul 
țării este rezervat pentru în
vățămînt, din numărul to
tal al studenților doar .2,9 la 
sută provin din familiile oa
menilor muncii. în Grecia, un 
student trebuie să plătească 
90—110 dolari taxă de înscrie
re, 1,5 dolari pentru a se putea 
prezenta la examenul unei 
singure materii, 40—100 dolari 
pentru manuale și cursuri, 4 
dolari pentru obținerea diplo
mei și așa mai departe. Este 
cunoscută lupta studențimii 
progresiste din Franța, Italia, 
Belgia, din țările Americii La
tine pentru un învățămînt de
mocratic. în toate aceste 
țări, nimic nou nu aduce 
noul an universitar și stu
denții îl întîmpină îngrijo
rați de perspectivele lui întu
necate,

sărbătoare
fi putut părea o butadă nos
timă dacă n-ar fi fost ex
presia tristă a unei triste 
realități : „Singura deosebire 
între dumneavoastră și sar
dele e că sardele stau în unt- 
delemn, în timp ce dumnea
voastră stați în hidrogen sul. 
furat".

Miile de studenți care au 
început cursurile pășind in
tr-un an nou, au pășit totodată 
în laboratoare noi sau înnoite, 
modernizate, bine utilate. Va
loarea noului utilaj pentru 
laboratoarele Politehnicii din 
București depășește cu un 
milion investițiile făcute a- 
nul trecut. Două noi labora
toare ale Politehnicii din Ti. 
mișoara : de construcții me
talice și de rezistența mate
rialelor.

Așa cum pe muncitor în
demnul partidului de a da pa
triei mai multe produse il 
găsește în fața unor mașini și 
agregate tot mai perfecționate 
tot astfel îndemnul partidului 
la învățătură îl găsește Pe stu
dent în posesia microscopului 
electronic, a spectrofotometru- 
lui de infraroșii, avînd la dis
poziție biblioteci bogate, că
mine confortabile, cantine 
bine amenajate. Partidul asi
gură condiții tot mai bune 
pentru înfăptuirea marilor 
noastre sarcini

Fiecare măsură nouă meni
tă a ridica pe un postament 
științific și mai înalt invără 
mistui superior. Secare nori 
construcție care îrieus» ca. 
cadru mai bec de stoc u 
sau de trai studenților, repre- 
zintă tot atîtea mărturii vii, 
însuflețitoare ale grijii cu 
adevărat părintești cu care 
Partidul Muncitoresc Romîn 
înconjoară tineretul nostru. 
Condițiile asigurate studenți. 
mii sînt un rezultat al politi
cii ferme și clarvăzătoare a 
partidului, care conduce po
porul nostru pe frontul larg 
al construcției pașnice, socia. 
liste, mereu biruitoare.

Poporul romîn este ocupat 
cu munca sa pașnică. Călăuzit 
de partid el își făurește bună
starea. fericirea. înfăptuirile 
socialiste ale oamenilor mun
cii sînt o ripostă răspicată dată 
pregătirilor primejdioase de 
război ale clicilor conducătoa
re din țările capitaliste. Nu
mai într-o țară care promo, 
vează cu hotărîre și consec
vență o politică de apărare 
a păcii, — cum este țara noas
tră, cum sînt toate țările la
gărului socialist — se croiesc 
asemenea cutezătoare planuri 
de creștere a producției in
dustriale și agricole, se fac 
asemenea mari investiții pen
tru construcții culturale, pen
tru dezvoltarea învățămîntului 
de toate gradele, pentru uti
larea laboratoarelor, pentru 
construcția de școli, institute, 
cămine. In politica partidului; 
în rezultatele aplicării ei în 
toate domeniile vieții noastre, 
tineretul, studențimea își văd 
oglindite propriile năzuințe. 
Grijii pe care partidul o poar
tă studențimii, pregătiriii și 
dezvoltării ei. asigurării unor 
condiții de studiu tot mai 
bune, studenții îi vor răspun
de. cu recunoștință, prin 
transformarea fiecărui îndemn 
al partidului în fapt.

de aproximativ 7.000 de 
locuri.

Astfel de vești atestă marea 
grijă pe care partidul o poar
tă dezvoltării învățămîntului 
superior, condițiilor de studiu 
și trai pentru studenți. Pen. 
tru studenți ele sînt un stimu
lent, o sursă de noi energii în 
muncă.

...Noul an universitar, este 
locul de muncă, de studiu, 
de cercetare al studenților. Ei 
au pășit în amfiteatre, în labo
ratoare și biblioteci hotărîți 
de a învăța, de a învăța după 
nobilul îndemn leninist pe 
care partidul li-1 adresează.

Patria noastră are tot mai 
multă nevoie de ingineri con
structori, energeticieni și 
electrotehnicieni pricepuți, de 
agronomi și silvicultori iscusiți, 
de matematicieni și fizicieni 
eminenți, de chimiști, geo
grafi, arhitecți, de economiști 
și pedagogi, istorici și geologi, 
medici și filozofi, — oameni 
cu o pregătire foarte înal'.ă, 
cu o conștiință și etică înain
tată, socialistă.

Hotărîrea studenților de a 
deveni astfel de oameni esta 
nestrămutată.



Delegația guvernamentală a 
Republicii Ghana a plecat 
duminică după-amiază.

•----------

Handbal
de 
că

re-
E1 a 

a „arun- 
recorduri 
aceluiași

Start, într-una din probele feminine ale întrecerii de atletism disputate duminica 
pe stadionul tineretului.

Pregătiri pentru dubla întîlnire de fotbal 
cu reprezentativele Turciei

Selecționata A 
selecționata B: 1-0

■r ormațiile de fotbal ale 
categoriei A. sînt acum 
într-o scurtă vacanță, 

reclamată de verificarea re
prezentativelor noastre A și B 
care vor întîlni la 8 octombrie 
selecționatele Turciei.

Stadionul „23 August" n-a 
avut totuși duminică zi... de o- 
dihnă. Cei mai buni dintre 
fotbaliștii noștri au alcătuit 
două formații — A și B — 
pentru a participa la un meci 
care a avut, în primul rînd, 
scopul de a clarifica antreno
rilor ultimele probleme pri
vind alegerea celor 22 de ju
cători care ne vor reprezenta 
în această confruntare-

Spre deosebire de alte prile
juri asemănătoare, de astă 
dată selecționarea fotbaliștilor 
pentru cele doilă reprezenta
tive n-a mai fost privită de fo
rul nostru de specialitate ca 
o acțiune izolată. Încă de la 
începutul actualului campio
nat, antrenorii ți observatorii 
federali au trrmdrtt îndea
proape evoiisția fatbaUțtilor 
din prima cczegorU, sMțcepîi- 
bd» de selecționare. De 
pe parcursul celor 7 efo] 

xi ssn i m 11-
Bu«*ețti. parfuhpfnd la ușoa
re antrenamente de verificare 
a formei, de omogenizare a 
compartimentelor. Evident, 
măsura aceasta a ușurat sim
țitor alcătuirea formațiilor, 
înaintea meciului de dumini
că conformația celor două lo
turi era aproape definitivă.

Jocul acesta trebuia să dea 
antrenorilor federali posibili
tatea de a prefera m prima 
selecționată pe Macri
Isev pe Nunreiler III »om Mo- 
Ttoc. pe Dries jci cte ii. Pa
tru dia opt at*** M fie aleși 
pentru postările rdmaae-. tc- 
cswte in selecponata secundă.

l4

Si
Prima ediție a „Cupei de toamnă" 

la yahting juniori
După întrecerile Cupei de 

toamnă la yahting, dis
putate duminica trecu

tă, pentru seniori, în ziua de 
1 octombrie s-au întrecut pe 
lacul Herăstrău, de-a lungul 
a trei regate la clasa snipe, 
în cadrul aceleiași cupe, ju
niorii.

Au participat la acest con
curs, primul de acest gen, 12 
echipaje de juniori ale clubu
rilor Știința și Metalul.

Disputa aprigă, nivelul teh
nic și tactic ridicat al sporti
vilor juniori au făcut ca în
trecerea desfășurată pe un 
vînt de gradul 1-2 să îneînte 
pe numeroșii veliști, veniți de 
data aceasta ca spectatori.

Angrenarea juniorilor în în
trecere oglindește preocuparea

Filmul sovietic „Lumină la 
fereastră" reprezintă o dezba
tere artistică vie, pasionată, 
despre viață și fericire, despre 
dragoste, muncă și prietenie 
in comunism. Preocupările și 
aspirațiile, problemele pe care 
și le pun tinerii sovietici în zi
lele noastre își găsesc în scena
ristul Boris Silaev și regizorul 
Vladimir Kocetov interpreți 
sensibili, cu matură înțelegere. 
Dar nu fabulația excesivă, nici 
riguroasa construcție drama- 
turgică i-a atras pe autori, ci 
atmosfera de însuflețire gene
rală, de muncă entuziastă a 
comsomoliștilor unei mari 
uzine. In funcție de viața uzi
nei sînt caracterizați toți eroii, 
relațiile de prietenie, de dra
goste, de familie. La începutul 
filmului o poetică imagine ci
nematografică — doi tineri în
drăgostiți aleargă fericiți prin 
piața însorită, animată de po
rumbei - ca după cîteva mi
nute, emoționați, să străbată 
de mină hala imensă a uzinei 
în care s-au cunoscut și îndră
git. Sînt invitați să-și scrie nu
mele în cartea de aur a frun
tașilor : pe o placă mare, de 
oțel, așezată în mijlocul atelie
rului, își scriu numele cu a- 
paratul de sudură. Și iată-i 
în originale costume de 
muncă: salopete și măști de 
protecție, trecînd prin fața a- 
cestui „al doilea ofițer al stă
rii civile" în aplauzele susți
nute ale tovarășilor lor. Pare 
că totul : și căldura cu care 
sînt înconjurați de pretutin
deni, și dragostea lor ar putea 
să asigure tinerei perechi de

Pentru Emil sau Tabarcea, 
Popa sau Zavodd, A. Muti- 
teanu sau Raksi, Marcu sau 
Mateianu.

Confruntarea celor două lo
turi a fost edificatoare în acest 
sens. Astfel după părerea an
trenorului federal Coloman 
Braun, în prima selecționată 
vor evolua pe posturile în dis
cuție : Macri, Nunveiler III și 
Ene II iar în selecționata se
cundă : Tabarcea, Zavoda,
Raksi și probabil Mateianu.

Antrenamentul public al ce
lor două formații s-a desfășu
rat cu destulă cursivitate. Sin
gurul punct înscris pe par
cursul celor 90 de minute în 
favoarea reprezentativei A, 
demonstrează iarăși o inefica
citate evidentă a înaintărilor, 
mai ales că golul a fost în
scris de Constantin printr-o 
lovitură de la 11 metri.

Selecționabilii: Voinescu,
Greavu Nunveiler III (Motroc), 
Ivan (Macri), Jenei, Nunveiler 
IV, Pârcălab, Constantin, Ene 
II (Dridea) Seredai. Tătaru ți 
respectiv Mindru. Popa, (Za
voda) Caricaș, Soare, Tabar
cea. (Petre Emil) Koszka, 
Oaidă- Meszaroș, Marcu (Mate
ianu) A. Munteanu( Raksi) și 
Czako, au jucat, din păcate, 
prea relaxat din care pricină 
jocul n-a putut avea un ritm 
susținut. Spectatorii au apre
ciat nota de deplină sportivi
tate a partidei.

Cele două reprezentative vor 
susține joi ultimele întîlniri 
pregătitoare.

La ordinea zilei: problema 
omogenizării compartimente
lor. Și, ar fi de dorit, de bună 
seamă, ca liniile de atac să in
siste mai malt la poartă ți să 
demonstreze mai multă efica- 

V. RANGA

antrenorilor celor două clu
buri pentru creșterea de ca
dre noi.

Această întrecere a prile
juit afirmarea unor elemente 
tinere deosebit de dotate cum 
sînt : Popescu Dan. Marius B. 
(Met.), Gresianu M., Gresianu 
D (Știința), Podeanu D., Po
pescu C. (Știința) care au o- 
cupat și primele locuri în cla
sament.

Paralel cu concursul junio
rilor a avut loc, ca în fiecare 
duminică antrenamentul con
trolat al finn-iștilor bucureș- 
teni.

Și de data aceasta, întrece^ 
rea a fost câștigată de P. Svo- 
bodă (Metalul) urmat de N. 
Iliescu (Știința) șj P. Purcea 
(Metalul).

„ Lumină la fereastră “
comsomoliștî un cămin fericit. 
Și totuși... Cineaștii sovietici 
urmăresc pe parcursul poves
tirii să demonstreze acea im
portanță idee proprie moralei 
comuniste, că fără o încredere 
permanentă, fără înțelegerea 
și totala identificare de aspi
rații înalte și de idealuri, o 
familie nu poate deveni via
bilă. Cercul îngust de fericire 
casnică în care încearcă să se 
retragă la un moment dat Tai
sia, reproșîndu-i lui Andrei 
preocupările intense pentru 
uzină, apoi neînțelegerea ivită 
între ei atunci cînd fata mani

Carnet cinematografic
festă neîncredere într-o cura
joasă inițiativă a soțului ei, fac 
ca treptat relațiile dintre cei 
doi tineri să se înrăutățească, 
duc la o temporară despărțire. 
Orgoliul fetei ce nu poate ad
mite ca soțul ei să nu mai fie 
fruntașul despre care vorbesc 
gazetele cu admirație, este ali
mentat de vorbele insinuante 
ale lui Costea, tovarăș de bri
gadă, îndrăgostit de multă 
vreme de Taisia. Înțelegem a- 
ceasta din prima clipă, de cînd 
tînăra pereche e felicitată de 
toți, în mijlocul atelierului. 
Dar privirea aceea ciudată pe 
care le-o aruncă la început, 
privirea pe care o credeam 
doar expresia îndurerată a 
unui simțămînt înăbușit, va 
trăda în cele din urmă un ca

Federația internațională 
handbal a făcut cunoscut 
în cadrul lucrărilor consiliu
lui F.I.H., ținut la Stockholm, 
s-a stabilit ca a doua ediție a 
campionatului mondial femi
nin de handbal în 7 să 
desfășoare în anul 1962 
R. P. Română.

se 
în

Sah

sd
Fostul campion mondial 

șah, Mihail Tall, continuă 
conducă în turneul internațio
nal de șah de la Bled, înain
tea ultimei runde care va 
avea loc astăzi. Marele maes
tru sovietic are 13‘/> puncte și 
este urmat de șahistul ameri
can Fischer la Nspunct. Gligo- 
rici la un punct, Keres și Pe" 
trosian la 2 puncte.

Haltere
Cu prilejul unui concurs in

ternațional de haltere desfă
șurat la Viena, sportivul so
vietic Alexei Kurînov, cam- (Agerpres)'

Apele lacului Herăstrău sînt brăzdate cu fiecare zi ce trece 
de un număr și mai mare de tineri care stăpînesc mai 

bine tainele canotajului.
Fotografii: V. RANGA

„aven- 
Și tînăra femeie nu 

' " „un 
așa apreciază ea pe 

b 
de a stră- 

să lanseze 
vieții va- 

oamenii.
o viață co-

raster meschin, străin de pre
ocupările și idealurile comso- 
molistului. Costea o pîndește 
pretutindeni pe Taisia, îi spo
rește neîncrederea față de ini
țiativa soțului ei pe care o so
cotește o nebunească 
tură", 
vrea ca Andrei să devină 
ratat" — 
acei oameni modești, anonimi, 
care fără ambiția 
lucii se străduiesc 
pe marile căi ale 
poarele, trenurile,

Taisia visează 
modă, uitînd că aceasta se în

temeiază tocmai pe munca 
harnică a milioanelor de oa
meni. Unul dintre acești oa
meni, pe care Taisia nu l-a în
țeles este tatăl ei, modest în
vățător. O contribuție salutară 
la readucerea Taisiei în mijlo
cul alor săi o are colectivul de 
prieteni și tovarăși din echipa 
comsomolistă. Cu tact și finețe 
intervine uneori maistrul sec
ției, un bătrîn comunist care 
lăsînd tinerilor liberă iniția
tivă i-a pregătit astfel ca să-și 
poată ajuta la nevoie prietenii. 
Filmul pledează pentru princi
pialitate în relațiile tinerilor, 
fie ele de dragoste ori priete
nie, pentru critica tovără
șească dar și pentru căldură, 
înțelepciune și delicatețe în a- 
ceste relații.

Primarea la C« C. al P« M. R* 
a delegației de activiști 

ai P> C din CehoslovaciaCehoslovacia
lzi ziua de 2 octombrie, to

varășul Petre Borilă, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R. a primit delegația de 
activiști ai P. C. din Ceho
slovacia, condusă de tov. An
tonin Krcek, prim-secretar al 
Comitetului Orășenesc de 
Partid Praga, care a făcut o 
vizită de studiu în domeniul 
construcțiilor în țara noastră.

Delegația guvernamentală 
a Republicii Ghana 
a părăsit Capitala

pion al lumii la cat. semimij- 
locie, a stabilit două noi 
corduri mondiale.
„smuls” 136 kg. și 
cat” 171 kg. Vechile 
mondiale aparțineau 
halterofil.

Rugbi
etapa de duminică a 

republican de
In

campionatului 
rugbi echipa CFR Grivița 
Roșie, liderul 
nu a reușit să 
întâlnirea cu 
meciul terminîndu-se 
litate: 0-0, In schimb 
cealaltă echipă pretendentă 
la titlu a obținut o nouă vic
torie, întrecînd de data aceas
ta formația Știința Petroșani 
cu 6-3. Intîlnind formația 
Olimpia din Brașov, Dinamo 
București a cîștigat la un scor 
rar întîlnit: 96-3.

In clasament continuă să 
conducă CFR Grivița Roșie 
cu 52 puncte, urma'ă de CCA 
51 puncte. Dinamo 43 puncte, 
CSMS Iași 37 puncte-

clasamentului, 
eîștige 

echipa
la Iași 
CSMS, 

la ega-
CCA,

Un tînăr pasionat de sculp
tură, care-și petrece timpul li
ber modelînd statui e dispre
țuit de Costea pentru că nu se 
străduie să devină un foarte 
bun sudor în loc „să se țină 
de fleacuri". împotriva acestei 
„teorii" a unilateralizării preo
cupărilor, se ridică vehement 
ceilalți comsomoliști. „Sculp
tează, Sașa - îl îndeamnă ei 
— dacă îți face plăcere. Și asta 
te poate ajuta să devii un bun 
muncitor". Preocupările multi
laterale ale constructorului co- 
munsimului, setea lui de cu
noaștere, însuflețirea și opti
mismul izvorît din bucuria 
muncii, din încrederea și căl
dura colectivului, apar pe pri
mul plan al acțiunii cinemato
grafice. Deși vehiculează idei 
importante, profunde, filmul 
este vesel, luminos, liric (ima
ginea merită o mențiune spe
cială pentru poezia ei inspi
rată) amintind de ambianța to
nică, de tinerețea exuberantă 
a comediilor lui Alexandrov.

Regretăm pentru spectatorul 
tînăr, faptul că acest film in
teresant după ce a fost progra
mat pe ecranele Capitalei timp 
de 10 zile, săptămîna aceasta 
nu mai rulează nicăieri. Inten
ția întreprinderii cinematogra
fice București de a-l distribui 
cu începere de la 5 octombrie 
numai la cinematograful 
„Arta" nu rezolvă această de
ficiență. De ce mai există a- 
tunci un cinematograf special 
numit „Tineretului", dacă fil
me ca acestea nu-și găsesc aici 
locul ?

ALICE MĂNOIU

La primire au asistat tova
rășii : Simion Bughici, mem
bru al C.C. al P.M.R., Con
stantin Lăzărescu, membru 
supleant al C.C. ăl P.M.R., 
Nicolae Bădescu, președintele 
C.S.C.A.S., precum și activiști 
din aparatul de partid și de 
stat.

laOaspeții au fost conduși 
plecare de tovarășii Gogu Ra
dulescu, ministrul Comerțului, 
Grigore Marin, adjunct al mi
nistrului Transporturilor și Te
lecomunicațiilor, Dionisie Io- 
nescu. șeful Ceremonialului 
de Stat, precum și de funcțio
nari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe și Ministe
rul Comerțului.

înainte de plecare, pe aero
portul Băneasa, ccnducătorui 
delegației guvernamentale a 
Republicii Ghana, Krobo E- 
dusei, a declarat unui redac
tor al Agenției Romine de pre
să, următoarele: Sîntem foarte 
fericiți că am avut posibili
tatea să încheiem diferite a- 
corduri cu Romînia, că vom 
primi sprijin din partea țării 
dv. în realizarea proiectelor 
noastre. Numai datorită legă
turilor economice cu țările so
cialiste, așa cum a arătat și 
președintele nostru, țările in
dependente din Africa vor 
putea supraviețui, vor putea 
să se dezvolte. Iată de ce noi 
am venit aici, de ce vom mer
ge în continuare și în alte țări 
socialiste. Mulțum'm penrru 
ospitalitatea poporului romin.

(Agerpres)
--------- •----------
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în sala Filarmonicii 
Stat „Moldova" a avut 
duminică seara un recital 
cal-instrumental susținut 
un grup de laureați ai 
de-al II-lea Concurs interna
țional „George Enescu". Și-au 
dat concursul violonistul Ve- 
selin Paraskevov (R.P. Bulga
ria), pianiștii Dietrich Brauer 
(R.D. Germană) șj Jacob 
Maxin (S.U.A.), soprana Ele
na Simionescu (R.P. Romînă), 
mezzosopranele Emma Sarki
sian (U.R.SB.) și Dorothea 
Palade (R.P. Romînă) și bari
tonul Iuri Mazurok (U.R.SB.).

Recitalul a fost primit 
multă căldură de publicul 
șean.

cu 
ie-

Brigadă fruntașă - 
un titlu de prestigiu

(Urmare din pag l-a)

poate fi aceea care nu-șî în
deplinește sarcinile elemen
tare de producție ? Totuși, 
brigada tovarășei Grama, care 
în luna aprilie și-a realizat 
planul în proporție de 104,2 
la sută, în mai 99,5 la sută, 
iar în iunie 95,1 la sută, a pri
mit acest titlu. Trebuie spus 
că neindeplinirea planului 
nu s-a datorat nici unei cauze 
obiective cum ar fi de exem
plu defecțiuni în aproviziona
rea cu materie primă sau al
tele. Cauza constă în faptul că 
unele tinere din brigadă nu 
și-au îndeplinit planul lunar. 
Cu toate acestea tinerele din 
brigadă mai pricepute în me
serie nu și-au ajutat tovară
șele să se poată ridica la ni
velul celor fruntașe. Exemplul 
Anei Albu, al Ilonei Farkaș 
sau al Floricăi Moldovan, care 
au ajutat permanent pe Vio
rica Bălan și Ruxandra David, 
nu a fost urmat și generalizat 
în brigadă. Dacă și celelalte 
tovarășe ar fi făcut la fel, 
cum ți-ar fi greu să găsești 
brigadă vreo tînără care 
hu-și fi îndeplinit planul 
producție.

Totuși, oricît de prețios 
fi ajutorul celor măi

a- 
în 
să 
de

ar 
bune 

muncitoare, din brigadă, nece
sitatea reînnoirii și îmbogățirii 
permanente a cunoștințelor 
profesionale se impune în mod 
hotărîtor. Am discutat cu nouă 
tinere din cele 24 care compun 
brigada. M-a surprins faptul 
că cinci dintre ele, în cele trei 
luni pomenite mai sus, n-au 
participat la nici o formă de 
ridicare a calificării. Deși ma
joritatea lor au absolvit școa
la profesională de trei ani, to
tuși e necesar să-și îmbogă
țească în permanență cunoș
tințele profesionale. Aceasta a 
demonstrat-o și felul cum își 
îndeplinesc sarcinile de pro
ducție. De altfel trebuie amin-
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HELSINKI 1 (Agerpres). — 
Corespondență specială : La 
30 septembrie, delegația Ma
rii Adunări Naționale a R. P. 
Romine condusă de Ion Pas, 
vicepreședintele grupului ro
mîn al Uniunii interparla
mentare și președintele Comi
tetului de radio și televiziune 
care se afla în Finlanda a vi
zitat noul studio al televiziu
nii finlandeze. Delegația Ma
rii Adunări Naționale a fost 
primită de Einar Sundstrom 
directorul general al Radiodi
fuziunii Finlandeze. în aceeași 
zi Vaino Meltti guvernatorul 
regiunii Helsinki a oferit de
legației Marii Adunări Națio
nale un cocteil la care au 
participat Paavo Aitio. prim- 
vicespreședinte al parlamentu
lui finlandez, Herta Kuusi
nen, președinte al grupului 
parlamentar al Uniunii demo
crate a poporului finlandez, 
Reino Lehtokeski și Erkki 
Ketola, secretari ai parlamen
tului, Vilho Silvola, președin
tele Asociației de prietenie 
Finlanda - Romînia și alți 
membri ai conducerii asocia
ției. A luat parte, de aseme
nea, Ion Enescu însărcinatul 
cu afaceri ad-kVerim al R.P. 
Române în Finlanda.

Sosirea în București
Duminică seara s-a înapoiat 

în Capitală, venind de la 
Helsinki, delegația Marii Adu
nări Naționale care a făcut o 
vizită in Finlanda la invitația 
Parlamentului Finlandez.

Din delegație au făcut parte 
deputății Ion Pas. conducăto
rul delegației, Gheorghe Vasi- 
lichi, acad. Grigore Benetato, 
Ion Predescu. prof. Maria Co
pil, Mircea Rebreanu, Gheor
ghe Codru, precum și secreta
rul delegației, Gheorghe Au
rel.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, membrii delegației au 
fost salutați de ăeputați
Marii Adunări Naționale, 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și 
ai Marii Adunări Naționale.

A fost de față Matti Pyykkb, 
însărcinatul cu afaceri al Fin
landei la București.

ai

(Agerpres)

tit și faptul că încadrarea tu
turor tinerilor într-o formă de 
ridicare a calificării sau în in- 
vățămîntul de stat este unul 
din criteriile principale pe 
baza căruia se acordă titlul 

. de brigadă fruntașă.
Comitetul U.T.M. din uzină, 

fără să fi analizat amănunțit 
activitatea și munca brigăzii 
condusă de Viorica Grama, 
fără să o fi ajutat să-și s.abi- 
lească obiective concrete și să 
o ajute să le îndeplinească zi 
de zi, a declarat-o brigadă 
fruntașă. Firește o aseme
nea apreciere făcută în med 
cu totul formâl, nu a dus la 
mobilizarea, la stimularea ac
tivității brigăzii. în scurtă 
vreme, fetele din brigadă au 
și uitat că sînt membrele unei 
brigăzi fruntașe. Doar în evi
dența comitetului U.T.M. fi
gurează că în fabrică există 
în plus, o......brigadă frunta
șă".

De această situație se face 
vinovat și Comitetul orășenesc 
U.T.M. Brașov care nu a con
trolat, nu a urmărit concret 
cum sînt îndrumate brigăzile 
să-și stabilească angajamente 
concrete oare să țină seama de 
specificul 
din secția sau atelierul res
pectiv, nu a urmărit cum se 
desfășoară în mod concret în
trecerea brigăzilor pentru în
deplinirea angajamentelor lua
te, nu a controlat fap
tul dacă comitetul U.T.M. de la 
Fabrica „Partizanul roșu" a a- 
cordat titlul de brigadă frun
tașă pe baza unei analize exi
gente a îndeplinirii criteriilor 
stabilite sau nu. Așa se ex
plică faptul că în acordarea 
titlului de brigadă fruntașă, 
brigăzii conduse de Virginia 
Grama, comitetul U.T.M. de 
la „Partizanul roșu" a proce
dat intr-un mod cu totul for
mal, fără să țină seama de 
indicațiile plenarei C.C. 
U.T.M.
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TELEGRAME EXTERNE
O mâsurâ caracteristica 
drumului spre comunism 

O nouă reducere de impozite pe salariile 
muncitorilor și funcționarilor din U.R.S.S.

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite : începînd de 
la 1 octombrie a.c. se efec
tuează a doua reducere de im
pozite pe salariile muncitori
lor și funcționarilor în con
formitate cu legea adoptată 
de Sovietul Suprem al U.R.S.S. 
în mai anul trecut. Sînt scu
tiți de plata impozitelor oa
menii muncii ale căror sala
rii lunare nu depășesc 60 
ruble.

în același timp se reduce 
cuantumul impozitului pe ve
nit precum și al impozitului 
asupra celibatarilor, cetățeni
lor nafamiliști sau cu familii 
mai puțin numeroase, cu sa
larii între 61 ruble pînă la 70 
ruble lunar. Această reducere 
reprezintă în medie 40 la suta.

A 12-a aniversare a R. P. Chineze

F estivitățile
PEKIN 1 (Agerpres). - 

China Noua transmite : La 1 
octombrie poporul chinez săr
bătorește cea de-a 12 aniver
sare a proclamării Republicii 
Populare Chineze. In capitala 
Chinei populare a avut loc o 
demonstrație la core au parti- 

i cipat 500.000 de oameni ai 
I muncii.

La tribuna centrală din 
i piața Tiananmîn au luat 

loc conducătorii Partidului 
Comunist Chinez și ai guver
nului Republicii Populare Chi
neze, Mao Țze-dun, Liu 

I Șao-ți, Ciu De, Ciu En-lai, Cen 
I Iun, Lin Biao, Dun Bi-u, Den 
1 Siao-p.n. împreună cu ei se a- 
■ flau președintele Cubei, Os

valdo Dorticos, regele Nepalu
lui, Mahendra, șefii multor 
delegații străine care au sosit 
la Pekin pentru a participa la 
festivități. In tribunele la
terale se aflau fruntași în pro
ducție, ofițeri ai Armatei 
Populare Chineze de eliberare, 
reprezentanți ai diferitelor na
ționalități din China, oameni 
de știință, oameni de cultură, 
oaspeți din străinătate.

Pin Cijen, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P. C. 
Chinez, președintele Comite
tului Popular al orașului Pe
kin, a rostit o cuvîntare.

In cuvîntarea sa Pin Cijen a 
subliniat caracterul de ne
zdruncinat al legăturilor fră
țești dintre China, Uniunea 
Sovietică și toate țările socia
liste frățești, precum și legătu
rilor din ce în ce mai largi 

. și mai strînse dintre Chiria și

Cuvîntarea ambasadorului R. P. Chmeze 
la posturile noastre de radio și televiziune

Cu prilejul celei de-a XH-a 
aniversări a proclamării Re
publicii Populare Chineze, 
Șiu Gien-guo, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al

Seară culturală consacrată 
aniversării R. P. Chineze

Cu prilejul celei de-a XII-a 
aniversări a proclamării Re
publicii Populare Chineze, In
stitutul romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a or
ganizat luni o seară culturală 
la Casa universitarilor din Ca
pitală.

Au participat reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex

Ministerul Industriei Alimentare
ANUNȚĂ

în vederea asigurării industriei de morărit și panifica
ție cu muncitori calificați care să stăpinească temeinic în
tregul proces de măciniș și de fabricarea pîinii, se organi
zează pregătirea de ucenici morari și brutari pentru anul 
școlar 1961—1962 prin ucenicia la locul de muncă, în prin
cipalele unități de morărit și panificație, concomitent cu 
frecventarea școlii profesionale, curs seral.

Localitățile și școlile pe lingă care vor funcționa cursu
rile sînt următoarele:
> 1. BUCUREȘTI:

pentru ucenici morari și ucenici bru
tari, Ia centrul școlar „Filimon Sîrbu", 
str. Spătarul Preda 16.

2. CRAIOVA :
pentru ucenici morari și ucenici bru
tari, la școala profesională de ucenici a 
sfatului popular al regiunii Oltenia.

3. BRĂILA :
pentru ucenici morari și ucenici bru
tari, la școala profesională de ucenici a 
Uzinelor Wilhelm Pieck a Ministerului 
Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini.

4. TIMIȘOARA :
pentru ucenici brutari, Ia școala profe
sională de ucenici a Ministerului Indus
triei Petrolului și Chimiei.

5. CONSTANTA :
pentru ucenici morari și ueenici bru
tari la școala profesională de ucenici a 
Ministerului Metalurgiei și Construcții
lor de Mașini.

6. BACĂU :
pentru ucenici brutari, la școala profe
sională de ucenici a sfatului popular al 
regiunii Bacău.

7. IAȘI:
pentru ucenici morari și ucenici brutari, 
Ia școala profesională de ucenici a sfa
tului popular al regiunii Iași.

> 8. PLOIEȘTI ;
pentru ucenici morari și ucenici brutari, 
Ia școala profesională de ucenici a Mi- 
Misterului Industriei Petrolului și Chi
miei.

9. PITEȘTI: 
pentru ucenici morari și ucenici bru
tari, la școala profesională de ucenici a 
sfatului popular al regiunii Argeș.

10. ALBA IULIA:
pentru ucenici morari și ucenici bru
tari, la școala profesională de ucenici a 
sfatului popular al regiunii Hunedoara.

Se primesc absolvenți ai școlilor de 7 ani în vîrstă de 
14—18 ani în ordinea rezultatelor obținute la examenul de 
admitere.

Candidații se vor recruta prin întreprinderile de moră
rit și cele de panificație din localitatea cu școala și din 
regiunea respectivă.

înscrierile la examenul de admitere se fac pînă la data 
de 8 octombrie la sediul fiecărei școli.

Examenul de admitere începe la data de 9 octom
brie 1961.

în octombrie anul trecut au 
fost scutiți de impozite oame
nii muncii cu salarii care nu 
depășesc 500 ruble .(în bani 
vechi) pe lună. Tot atunci a 
fost redus considerabil cuan
tumul impozitului asupra sa
lariilor care nu depășeau 600 
ruble.

N. Lislțîn membru al cole
giului Ministerului de Finanțe 
al R.S.F.S.R. a făcut cunoscut 
unui corespondent al ziarului 
„Sovetșkaia Rossia" că scuti
rea de impozite și reducerea 
impozitelor vor aduce numai 
oamenilor muncii din această 
republică un venit de peste 
300 milioane ruble în anul 
1961.

de ia Pekin
toate forțele național-demo- 
cratice din Asia, Africa și 
America Latină și cu toate 
forțele iubitoare de pace din 
lume.

După Consfătuirea de la 
Moscova din anul 1960 a re
prezentanților partidelor co
muniste și muncitorești, a spus 
Pin Cijen, coeziunea lagărului 
socialist și a mișcării comu
niste internaționale se întă
rește continuu.

Pin Cijen a condamnat vehe
ment cercurile agresive din 
Statele Unite ale Americii, 
care continuă să ocupe terito
riul chinez — Taivanul, vio
lează mereu apele teritoriale 
și spațiul aerian al Chinei, 
împiedică restabilirea drep
turilor legitime ale Republicii 
Populare Chineze în O.N.U, 
și încearcă din nou în zadar 
să acrediteze ideea existenței 
a „două Chifle".

Nu există fa: țe, a spus în 
încheiere Pin Cijen care să 
poată împiedica triumful păcii, 
democrației, eliberării națio
nale și socialismului în în
treaga lume.

După aceea, în piața Tianan
mîn a avut loc defilarea oa
menilor muncii din Pekin care 
a durat două ore. Defilarea s-a 
transformat într-o vie demon
strație a Unității de nezdrunci
nat a poporului chinez în ju
rul P. C. Chinez și al guvernu
lui R. P. Chineze, într-o vie 
demonstrație a hotărîrii de a 
obține succese și mai mari în 
construirea socialismului în 
China-

R. P. Chineze la București, a 
rostit duminică seara o cuvîn
tare la posturile noastre de 
radio și televiziune.

(Agerpres)

terne, oameni de artă și cul
tură, un numeros public.

Au fost de față Șiu Gien- 
guo, ambasadorul R. P. Chi
neze la București, și membri 
ai ambasadei.

S-a prezentat filmul chinez 
„Insula fără nume", iar ac
tori au citit din literatura cla
sică și contemporană chineză.

(Agerpres)



INTERESELE PĂCII CERi

Să fie semnat Tratatul de pace 
cu Germania!

... ....................

DE PESTE UDTDDE

grădiniță în care 
s-a așternut un 
covor de iarbă 
măruntă și o mo
vilită. Atîta tot. 
Te oprești și pri

vești decorul verde dornic 
parcă să înregistrezi imaginea 
cu aparatul de luat vederi al 
minții. Pe celălalt trotuar în
cepe sectorul de ocupație bri
tanic al Berlinului occidental. 
Un soldat cu o șapcă, roșie și 
pantaloni bufanți stă rezemat 
de un stîlp cu un aer plictisit. 
O mașină blindată aleargă zo
rită.

Privesc din nou grădinița 
străjuită din apropiere de 
Poarta Brandenburg. Da, pă
șim pe caldarîmul faimoasei 
Wilhelmstrasse.

Aci, chiar aci, se afla reșe
dința lui Hitler.

Aci, chiar aci, au fost sta
bilite dementele planuri ce au 
costat omenirea milioane de 
victime.

Aici, chiar aici...
Iar acum, se află doar o 

grădiniță, aparent banală. Dar 
movila ? Este tot ce a mai ră
mas din clădirea în subsolul 
căreia sîngerosul dictator a 
sfîrșit criminala-i existență cu 
ajutorul unei doze masive de 
șoricioaică.

De dincolo, din Berlinul oc
cidental, grădinița aceasta se 
vede perfect. Poate că și Ade
nauer a văzut-o în turneele 
sale berlineze. Nu-i decît un 
petec înverzit de pămînt, dar 
privind ceea ce a mai rămas 
din trufia hitleristă ai senti
mentul că citești un laconic și 
teribil avertisment adresat ce
lor ce ar îndrăzni să proce
deze asemenea lui Hitler.

Gîndul acesta îl împărtășea 
și un tînăr muncitor din por
tul vest german Hamburg, un 
băiat blond, înalt, cu părul 
răsfrînt din belșug de frunte. 
Este social-democrat, membru 
al organizației „Falken", și 
trecînd peste instrucțiunile 
conducătorilor acesteia a venit 
în Berlinul democratic la în
tâlnirea reprezentanților orga
nizațiilor de tineret din Euro
pa în sprijinul reglementării 
pașnice a problemei germane.

— La noi la Hamburg, în 
port, tinerii discută deseori 
despre primejdia pe care o re
prezintă politica revanșardă a 
lui Adenauer — spunea el- Nu 
trebuie să fii expert în politi
că spre a înțelege aceasta, 
după cum nu-ți trebuie decît 
puțin bun simț ca să pricepi 
că a-l imita pe Hitler înseam
nă a-i împărtăși soarta... Ni se

Tinerii din lumea întreagă să-și unească eforturile 
pentru reglementarea pașnică a problemei germane

Dragi tovarăși și prieteni,
Considerăm foarte impor

tantă și necesară inițiativa 
convocării acestei întîlniri me
nită să dezbată modul în care 
tînăra generație a Europei 
poate să-și aducă contribuția 
la lupta popoarelor pentru în
cheierea Tratatului de pace cu 
Germania, pentru normaliza
rea situației din Berlinul oc
cidental, împotriva renașterii 
militarismului german. La a- 
ceastă întîlnire ne-am reunit 
reprezentanți ai unor organi
zații de tineret și studențj de 
diferite convingeri politice, fi
lozofice și religioase pentru a 
discuta probleme care ne in
teresează în egală măsură pe 
toți și de care sînt legate as
pirațiile noastre ale tuturor, 
însăși viața'și viitorul tinerei 
generații și anume, contribu
ția comună pe care o putem 
aduce la lupta pentru apărarea 
păcii și în mod special la 
lupta pentru rezolvarea pe 
cale pașnică a problemei ger
mane. Trăim un moment de a- 
gravare a încordării interna
ționale, rezultat al politicii 
cercurilor imperialiste din 
S-U.A. și din celelalte țări 
participante la blocul N-A-T-O. 
In Germania occidentală, sub 
oblăduirea puterilor occiden
tale și a capitalului monopo
list, au renăscut forțele ce l-au 
adus la putere pe Hitler, ce au 
adus atîtea suferințe Germa
niei și Europei și care nu au 
învățat nimic din sfîrșitul lip
sit de glorie al reichului 
hitlerist. Generațiile mai vîrst- 
nice își amintesc că multe din 
lucrurile care se petrec în pre
zent în Germania occidentală 
se întîmplau înaintea celui de 
al doilea război mondial în a- 
ceeași țară- Dar dacă sînt 
multe asemănări față de situa
ția din acei ani există însă și 
o deosebire fundamentală. în 
momentul de față renașterea 
militarismului prusac se pe
trece în alte condiții interna
ționale. Acum raportul de 
forțe pe plan mondial s-a 
schimbat radical în favoarea 
socialismului și păcii. Forțele 
ce apără pacea sînt imense, 
sînt invincibile. Uniunea So
vietică și celelalte țări din la
gărul socialist reprezintă o 
uriașă forță politică, economi
că și militară. Pe pozițiile a- 
părării păcii și ale coexisten
ței pașnice se situează multe 
alte popoare de pe toate conti
nentele, clasa muncitoare din 
întreaga lume, mișcarea inter- 
națională-democrată a femei
lor, Federația Mondială a Ti
neretului Democrat și Uniunea 
Internațională a Studenților, 
puternica mișcare a apărători
lor păcii ce reunește sute de 
milioane de oameni. In pre
zent, amatorii de aventuri 
nu-și pot permite luxul de a 
ignora această realitate. In 
trecut imperialiștii comiteau 
agresiuni fără să se teamă de 
pedeapsă. In prezent orice a- 
tentat la independența și su
veranitatea popoarelor ce și-au 
cucerit libertatea și pășesc pe 
drumul socialismului nu nu
mai că ar fi respins, dar a-

Lucrările Intîlnirii de la Berlin a organizațiilor 
de tineret din Europa în sprijinul reglementării 

pașnice a problemei germane
spune la noi, în vest, că un 
Tratat de pace cu Germania 
ar însemna o primejdie. Dar 
pentru cine ? In nici un caz 
pentru pace, pentru Germania. 
Probabil pentru Adenauer și 
Strauss. Herr Strauss afirmă 
că războiul mondial nu a luat 
încă sfîrșit. Asemenea capete 
înfierbintate trebuie înfrî- 
nate. Și acest lucru îl poate 
face cel mai bine încheierea 
unui Tratat de pace cu Ger
mania...

Conștiința responsabilității 
față de popoarele ai căror fii 
sînt și față de cauza păcii 
străbate cuvîntările rostite la 
tribuna Intîlnirii organizațiilor 
de tineret din Europa. Tineri 
veniți din țări diferite, cu 
convingeri felurite, exprimă 
năzuința sinceră ca .problema 
germană să-și găsească o so
luție pașnică și imediată, ți- 
nîndu-se seama de realitatea 
evidentă a existenței celor 
două state germane.

O puternică impresie a pro
dus cuvîntarea plină de avînt 
a lui Serghei Pavlov, primul 
secretar al Comsomolului.

Apelurile câke tineretul lumii 
șî câtre tineretul vest-permon
Participanții la întîlnire au adoptat în unanimitate două 

documente — apelul către tineretul lumii și apelul către ti
neretul din Republica Federală Germană.

In primul document, tinerii și 
tinerele din întreaga lume 
sint chema{i să ceară semna
rea în acest an a Tratatului 
de pace cu cele două state 
germane și transformarea Ber
linului Occidental în oraș li
ber, demilitarizat.

Principalul pericol de război 
pornește din Germania occi
dentală, se spune în apelul 
adresat tineretului lumii. Mi- 
litariștii germani au dezlănțuit 
pînă acum două conflicte 
mondiale. Politica lor urmă
rește cucerirea prin violență a 
unor noi teritorii și revizuirea 
frontierelor.

Cercurile militariste și re
vanșarde de la Bon, se spune 
în continuare în document, 
constituie acum cea mai mare 
piedică in calea spre relații 
pașnice între popoare. Ele 
sînt sprijinite, fățiș de țările

gresorii ar primi o ripostă ni
micitoare.

în Republica Populară Ro
mînă poporul muncitor și ti
neretul constructor al socia
lismului sprijină politica de 
pace a guvernului Republicii 
Populare Romîne muncind 
pentru întărirea și înflorirea 
patriei sale. Tineretul nostru 
sprijină politica de pace a gu
vernului R. P. Romîne și este 
hotărît să contribuie și mai 
mult la întărirea capacității de 
apărare a patriei pentru ca 
poporul romîn, alături de ce
lelalte popoare din țările so
cialiste, să poată da o ripostă 
nimicitoare oricăror agresori. 
Poporul, tineretul nostru se 
pronunță pentru rezolvarea 
pașnică neîntîrziată a proble
mei germane pentru încheierea 
pînă la sfîrșitul acestui an a 
Tratatului de pace cu Germa
nia și pentru transformarea 
Berlinului occidental într-un 
oraș liber și demilitarizat. Re- 
ferindu-se la propunerile țări
lor socialiste privitoare la îri- 
încheierea Tratatului de 
pace cu Germania, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne a 
arătat recent: „înfăptuirea a- 
cestor propuneri ar duce la 
consolidarea păcii în Europa, 
la destinderea situației inter
naționale, creînd totodată con
diții prielnice pentru dezvol
tarea relațiilor dintre cele 
două state germane, pentru 
evoluția pașnică și democra
tică a întregului popor ger
man".

Masele largi ale tineretului 
din diferite țări, indiferent de 
convingerile politice au putut 
constata că țările socialiste 
printre care și Republica 
Populară Romînă duc o con
secventă politică pașnică. Po
poarele din aceste țări doresc 
să trăiască în bună înțelegere 
cu toate popoarele lumii- 
După cum se știe Uniunea So
vietică și celelalte țări socia
liste au propus în repetate 
rînduri măsuri de natură să 
consolideze pacea și să elimi
ne primejdia de război. Uniu
nea Sovietică a propus măre
țul plan al dezarmării gene
rale și totale. Țările socialiste 
nu s-au mărginit numai de a 
face propuneri, ci au luat și 
o serie de măsuri cu caracter 
unilateral de reducere a for
țelor armate și a armamentu
lui. Dar eforturilor pașnice 
ale țărilor socialiste, cercurile 
agresive în frunte cu cele din 
S.U.A. le-au răspuns printr-o 
politică războinică de agravare 
neîncetată a încordării, de in
tensificare a cursei înarmări
lor. In mod deosebit stîmește 
neliniștea ceea ce se întîmplă 
în Germania occidentală. Am 
ascultat cu toții raportul to
varășului Horst Schuhmann, 
primul secretar al Consiliului 
Central al Tineretului Liber 
German, din care au rezultat 
numeroase fapte care confir
mă că revanșarzi, foști gene
rali și funcționari hitleriști. 

Mult interes a stârnit cuvînta
rea rostită duminică diminea
ță de tovarășul Virgil Trofin, 
cuvîntare subliniată deseori 
cu aplauze.

— Noi, tinerii africani, nu 
putem fi spectatori în proble
ma germană — a spus Bar- 
baca N’diongue, reprezentant 
al tineretului din Senegal. Re
nașterea militarismului în sta
tul de la Bonn pune în pri
mejdie și lupta noastră pentru 
eliberare națională.

Vorbind în numele tineretu
lui din America Latină, Fran
cisco Penalver, arăta că și pe 
acest continent generația tână- 
ră înțelege caracterul provo
cator al politicii occidentale în 
problema germană.

Reprezentantul mișcării ti
neretului socialist din Italia 
după ce a subliniat caracterul 
pașnic al politicii R. D. Ger
mane a relevat necesitatea ca 
problema germană să-și gă
sească soluționarea pe calea 
negocierilor.

John Lee, reprezentant al 
tinerilor comuniști din Anglia, 
vorbea despre neliniștea tine

blocului agresiv N.A.T.O. și în 
primul rind de imperialiștii 
din S.U.A.

Inexistența Tratatului de 
pace cu Germania, se arată 
în apel, încurajează tendin
țele revanșarde ale mililariști- 
lor vest-germani. încordarea 
in Europa crește foi mai mult 
și mâine acesie forțe vor putea 
să împingă întreaga lume în
tr-un răzbel termonuclear. Par- 
ticipcnțîi la întîlnire salută 
măsurile energice luato do 
Republica Democrată Ger
mană la 13 august în vederea 
apărării frontierelor sale.

Tratatul de pace german, se 
spune în apel, ar fi cea mai 
mare contribuție la destinde
rea încordării internaționale, 
care va deschide perspective 
pentru soluționarea unui mare 
număr de probleme, în primul 

Cuvîntarea tovarășului Virgil Trofin
criminali de război notorii di
rijează astăzi politica Germa
niei occidentale. Bonn-ul dis
pune de o armată avînd în ar
senalul ei arma rachetă, arma
tă care a devenit de pe acum 
principala forță de șoc a 
blocului agresiv N.A.T.O. Im
perialiștii au transformat 
Berlinul occidental într-un 
focar de război. într-un cen
tru de spionaj, de diversiune 
și provocări. Ceea ce se în
tîmplă în sectoarele vestice ale 
Berlinului constituie o ame
nințare serioasă la adresa pă
cii generale- La 16 ani de la 
încetarea celui de al doilea 
război mondial Germania oc
cidentală primejduiește liniș
tea omenirii, viitorul ei pașnic.

Numai în partea răsăriteană 
a Germaniei, hotărîrile de la 
Potsdam au fost respectate. în 
această parte au fost lichi
date monopolurile, s-a pus ca
păt dominației junkerilor, fas
cismul a fost stîrpit din rădă
cini. In această parte a Ger
maniei a fost creat un stat al 
muncitorilor și țăranilor — 
Republica Democrată Germa
nă, cucerire glorioasă a între
gului popor german, bastion 
de nădejde al luptei sale îm
potriva forțelor militariste și 
revanșarde-

Alături de întregul nostru
popor, tineretul 
Populare Romîne 
din toată inima

Republicii 
se bucură 
de marile

succese obținute de poporul 
frate și tineretul din Republi
ca Democrată Germană în
construirea vieții noi și-și ma
nifestă deplina solidaritate cu 
măsurile luate la 13 august de 
guvernul R.D G.. măsuri care 
au constituit o puternică lovi
tură dată cercurilor imperia
liste și planurilor lor crimi
nale, o contribuție la cauza a- 
oărării păcii. Felicităm din 
toată inima tineretul frate din 
R.D.G. pentru aportul adus la 
înfăptuirea măsurilor luate la 
13 august, la lupta pentru a- 
părarea patriei sale socialiste 
si a cauzei păcii în lume.

Prietenul nostru din Anglia, 
care a luat ieri cuvîntul și-a 
exprimat îndoiala asupra jus
teții măsurilor luate de către 
guvernul R.D.G. la 13 august. 
Noi am vrea să arătăm că pro
paganda pe care o fac dușma
nii păcii în legătură cu aceste 
evenimente este o dovadă a 
slăbiciunilor și din păcate sub 
influența ei au căzut și o se
rie de oameni cinstiți din ță
rile occidentale. Și, dacă ne re
ferim la măsurile care se vor 
lua în continuare în legătură 
cu această problemă și față de 
care se duce în apus o propa
gandă plină de calomnii șt in
timidări este bine ca atît prie
tenul nostru din Anglia cît și 
alții care gîndesc ca și dînsul 
să reflecteze Ia următorul lu
cru : neîncheierea Tratatului 
de pace cu Germania va duce 
Europa într-o situație asemă
nătoare cu aceea din timpul 
celui de al doilea război mon
dial cînd fascismul hitlerist a 
provocat atîtea victime și su

retului englez față de faptul 
că trupele naziste care n-au 
reușit să pună piciorul pe pă- 
mîntul englez în timpul celui 
de-al doilea război mondial au 
realizat aceasta în prezent.

Alan White, membru al Co
mitetului executiv al mișcării 
tineretului pentru dezarmarea 
nucleară din Anglia, deși s-a 
pronunțat pentru o reglemen
tare pașnică a problemei ger
mane, s-a făcuț ecoul unor a- 
firmații tendențioase ale pro
pagandei imperialiste.

Numeroși delegați care au 
vorbit în continuare s-au re
ferit și la cuvîntarea lui 
White și au luat poziție fer
mă, categorică față de aceas
ta. Cu toții, vorbitorii au 
subliniat că puterilor occiden
tale le revine răspunderea 
pentru actuala situație din 
Germania deoarece ele au în
călcat grosolan acordurile de 
la Potsdam și au împins țara 
Pe calea scindării. Măsurile 
luate de guvernul R.DG. pen
tru apărarea securității sale 
naționale au găsit deplin spri
jin. In fraze diferite, în limbi

rind a problemei dezarmării 
generale, totale și controlate.

In apelul adresat tineretului 
din Germania occidentală, mi
litarismul german este carac
terizat ca dușmanul de moarie 
nu numai al popoarelor din 
Europa, ci și al întregii lumi. 
Tratatul de pace, se spune în 
document, este astăzi singura 
garanție și cea mai trainică 
a menținerii păcii in Eu.'opa. 
Cu ajutorul lui vor fi Înfrânați 
cei care încearcă să dezlăn
țuie un război.

Participanții la întîlnire 
cheamă tineretul vest-german 
să oprească mina miliiariș'.i- 
Icr de la Bonn care caută să 
aprindă flacăra războiului. 
Documentul cuprinde chema
rea do a se obține prin efor
turi comune încheierea Trata
tului de pace german încă în 
1961, de a lupta pentru trans
formarea Berlinului occidental 
în oraș demilitarizat, neutru și 
liber.

ferințe popoarelor Europei 
printre care și poporului en
glez.

Pentru aceasta noi nu avem 
dreptul să tăcem și să nu ac

ționăm. In acest sens conside
răm f oarte util ca organizațiile 
de tineret din țările occiden
tale să combată propaganda 
falsă, calomnioasă a cercurilor 
agresive și să ducă o astfel de 
muncă prin care să explice ti
neretului cine sînt cu adevărat 
prietenii și apărătorii păcii și 
cine sînt dușmanii păcii.

Dragi prieteni,
Rămășițele celui de-al II-lea 

război mondial trebuie li
chidate. încheierea Tratatului 
de pace cu Germania nu mai 
poate fi amînată deoarece a- 
ceasta ar însemna a da frîu 
liber revanșarzilor de la Bonn. 
O abordare realistă a rezol
vării problemei germane nu 
poate porni decît de la recu
noașterea faptului că în lume 
există astăzi două state ger
mane : Republica Democrată 
Germană și Republica Fede
rală Germană.

După cum se știe puterile 
occidentale și în primul rînd 
Statele Unite ale Americii, 
Franța și Anglia au răspuns 
propunerii sovietice de a se în
cheia un Tratat de pace cu 
Germania printr-o zarvă răz
boinică. Isteria belicoasă a 
luat proporții. Alocațiile mili
tare au fost din nou sporite în 
S.U.A. Pregătirile de război ale 
occidentului au devenit și mai 
intense. Interesele păcii și se
curității popoarelor impun o 
apreciere lucidă a situației 
internaționale și luarea de mă
suri hotărîte pentru trezirea la 
realitate a oricăror amatori de 
agresiuni. Acesta este rostul și 
semnificația recentei hotărîri 
a U.R.S.S. cu privire la efec
tuarea experiențelor sale cu 
arma nucleară. Aceste măsuri 
sînt inspirate de grija pentru 
viitorul omenirii, pentru apă
rarea păcii.

In continuare, tovarășul Vir
gil Trofin a spus :

Noi reprezentăm generația 
tînără, pe cei ce au pășit plini 
de visuri și de speranțe pe 
cărările vieții. Trăim în țări 
cu sisteme social-politice dife
rite, avem profesiuni și pre
ocupări diferite dar avem o 
năzuință comună : aceea de a 
trăi în pace. Viitorul nostru 
pașnic este amenințat de poli
tica cercurilor imperialiste. Un 
nou război înseamnă pentru 
tineret nenumărate suferințe. 
Tinerii sînt primii chemați pe 
fronturile de luptă : visurile 
lor sînt zdrobite de cruzimile 
măcelului. Nu putem admite 
repetarea ororilor pe care 
le-au trăit părinții și frații 
noștri mai vîrstnici, pe care 
le-au trăit de atîtea ori gene
rațiile precedente. Trebuie să 
spunem răspicat: situația din 
Germania occidentală este o 
primejdie Ia adresa fiecărui 
om iubitor de pace.

Intîlnirea la care luăm parte 
permite exprimarea hotărîtă a 
poziției maselor largi de tine

ce se vorbesc pe diferitele 
continente, vorbitorii au ex
primat năzuința comună de a 
se lichida cit mai grabnic fo
carul de război pe care îl re
prezintă Germania occidentală 
și Berlinul vestic. O singură 
cale există pentru aceasta : 
încheierea chiar în acest an a 
Tratatului de pace.

După două zile de dezba
teri intense ce s-au prelungit 
multe ore, participanții la In- 
tîlnire au adoptat în unanimi
tate un apel către tineretul 
lumii și un apel către tinere
tul vest german. In aceste do
cumente clare își găsesc ex
presie gîndurile rostite la tri
bună de fiii atâtor popoare ve
niți la Berlin spre a demon
stra hotărîrea lor de luptă 
pentru ca niciodată militaris
mul german să nu mai ame
nințe liniștea Europei, pentru 
ca să nu se mai repete ororile 
Auschwitzului, pentru ca ome
nirea să nu mai fie aruncată 
într-un nou război.

Aplauze puternice au subli
niat adoptarea unanimă a do
cumentelor și cuvîntul de în
chidere rostit de președintele 
F.M.T.D., Pierro Pieralli. Din 
sală a izbucnit spontan Imnul 
F.M.T.D- Cu forță, cu prospe
țimea vîrstei tinere, răsunau 
cuvintele :

„Tinerețea ne e dragă...".
„Rostite aici, în Berlinul a- 

nului 1961, aceste cuvinte au 
parcă o rezonanță deosebită- 
Ele răsună ca un legămînt de 
a apăra visurile și speranțele 
tineretului ce nu pot rodi de
cît pe pămîntul fertil al păcii.

EUGENIU OBREA
Berlin, 2 octombrie 1961 (prin 

telefon).
★

Reprezentanții tineretului 
romîn au participat împreună 
cu delegațiile din Senegal, 
Italia, Luxemburg și repre
zentanți ai Uniunii studenți
lor din Africa de vest la o 
întîlnire prietenească cu 500 
de membri ai Uniunii Tinere
tului Liber German din raio
nul Eberswalde. Luînd cuvîn
tul, tovarășul Virgil Trofin a 
arătat că măsurile luate la 13 
august de guvernul R. D. Ger
mane constituie o contribuție 
la lupta comună pentru asi
gurarea păcii în lumea întrea
gă ; ele au ridicat o barieră 
în calea ațîțătorilor la război.

în cursul zilei de luni dele
gația tineretului romîn a vi
zitat Sachsenhausen, fost la
găr de exterminare hitlerist.

ret în sprijinul reglementării 
pașnice a problemei germane 
și stabilirii unor măsuri cores
punzătoare menite să mărească 
aportul tineretului în lupta 
împotriva primejdiei de răz
boi, pentru reglementarea paș
nică a problemei germane. Ne 
exprimăm convingerea că toate 
organizațiile de tineret aci 
prezente, indiferent de orien
tarea politică sau ideologică 
vor face tot ceea ce depinde 
de ele pentru a mobiliza tine
retul la lupta popoarelor pen
tru coexistență pașnică, pentru 
încheierea Tratatului de pace 
cu Germania, pentru lichida
rea focarului de război pe care 
îl reprezintă Germania occi
dentală, pentru a demasca po
litica agresivă a guvernelor 
din țările N.A.T.O.

în actualele condiții inter
naționale problema intensifi
cării activității în masele largi 
ale tineretului, înarmarea lui 
cu cunoașterea adevărului des
pre politica de pace a Uniunii 
Sovietice și a celorlalte țări 
socialiste, demascarea politicii 
provocatoare a cercurilor im
perialiste din S.U.A., politică 
ce pune în primejdie pacea lu
mii și mobilizarea maselor 
largi ale tineretului la lupta 
împotriva acestei politici se 
impune mai mult ca orieînd.

Delegația noastră susține 
propunerile prezentate în ra
portul președintelui F.M.T.D. 
Pierro Pieralli și consideră că 
acțiunile preconizate vor avea 
un puternic ecou în conștiința 
milioanelor și milioanelor de 
tineri ce doresc să trăiască în 
pace feriți de nenorocirile pe 
care le-au suferit înaintașii 
noștri, victime ale militaris
mului prusac. Credem că a- 
ceste acțiuni vor avea ecou și 
în rîndurile acelor tineri care 
se mai găsesc sub influența 
propagandei cercurilor impe
rialiste și care vor înțelege ne
cesitatea de a lupta pentru a- 
părarea păcii.

Tinerii din lumea întreagă 
trebuie să-și unească glasul 
cerînd reglementarea pașnică 
a problemei germane ca și a 
tuturor problemelor interna
ționale litigioase. Semnarea 
Tratatului de pace cu Germa
nia și normalizarea pe această 
cale a situației din Berlinul 
occidental ar însemna un im
portant aport la asigurarea pă
cii în lume.

în încheiere am vrea încă 
odată ca în numele tineretului 
și studenților din Republica 
Populară Romînă să ne mani
festăm deplina solidaritate cu 
tineretul din R.D.G. în lupta 
pe care o duce împreună cu 
întregul popor, sub conducerea 
P.S.U.G., pentru încheierea 
Tratatului de pace, pentru re
zolvarea problemei Berlinului 
occidental, pentru menținerea 
și consolidarea păcii..

Uniți, să pășim înainte în 
lupta comună. Tineretul romîn 
este hotărît să sprijine această 
luptă cu toate forțele sale. 
Avem încredere deplină că 
nobila cauză a păcii va tri
umfa. Este o cauză invincibilă 
pe care o apără forțe de neîn
vins.

Convorbirea dintre 
A.A.Gromîko și D.Rusk

NEW YORK 2 (Agerpres). 
— TASS transmite: La 30 
septembrie a avut loc o con
vorbire între A. A. Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., și D. Rusk, secre
tarul de stat al S.U.A.

După cîtva timp de la în
cheierea convorbirii, Roger 
Tubby, secretar de stat ad
junct al S.U.A. pentru rela
țiile publice, a dat citire ur
mătoarei declarații pentru a 
fi publicată în presă:

„Schimbul de păreri a fost 
cordial. Considerăm că acest 
schimb a fost folositor. După 
cum se știe, întîlnirile de a- 
cest fel se organizează pentru 
a încerca să se stabilească 
dacă trebuie duse tratative în
tre Uniunea Sovietică și alia- 
ții occidentali.

Sperăm că schimbul de pă
reri va continua. După toate 
probabilitățile următoarea în
tîlnire va avea loc la Washing
ton săptămîrna viitoare. Ziua 
acestei întîlniri n-a fost încă 
fixată. Cînd Gromîko va veni 
la Washington, după toate 
probabilitățile, el se va întîlni 
cu președintele".

Seară închina îă
R. P. Romîne 
în Australia

CANBERRA. — De curînd, 
H. G. Clements, secretar al 
Consiliului păcii din Austra
lia de vest, a organizat în ora
șul Perth o scară închinată 
R. P. Romîne la care au par
ticipat profesori universitari, 

j reprezentanți ai cercurilor cul
turale, oameni ai muncii.

In cadrul serii s-a prezentat 
o conferință despre muzica 
populară romînească și au fost 
audiate discuri.

Au fost prezentate de aseme
nea cărți tipărite în R.P.R, 
precum și țesături, ceramică 
și alte obiecte de artă popu
lară romînească.

In Africa a apărut 
un sfat nou

Republica Federativă 
Camerun

BUEA 2 (Agerpres). La 1 
octombrie pe harta continen
tului african a apărut un stat 
nou — Republica Federativă 
Camerun, formată ca urmare 
a unificării Republicii Ca
merun (în trecut Cameru
nul francez) și Camerunul de 
sud, fost pînă la 30 septembrie 
protectorat britanic.

Deasupra orașului principal 
al Camerunului de sud Buea 
a fost înălțat drapelul verde, 
roșu. galben, al Republicii Fe
derative iar ulri'nul reprezen
tant al administrației colonia
le, comisarul englez Field 
după expresia cvresponder.tu- 
lui agenției Reuter „s-a urcat 
pe bordul unui contratorpilor. 
brițanic“.

Aniversarea proclamării 
independenței Republicii Guineea

Lucrări pentru extinderea portului Conakry, capitala repu
blicii Guineea.

Poporul Guineei sărbăto
rește la 2 octombrie a 
treia aniversare a pro

clamării țării sale ca stat in
dependent.

După cum se știe, Guineea 
a fost începînd de la jumăta
tea secolului al XIX-lea o co
lonie a Franței. Sub jugul co
lonialiștilor francezi poporul 
guinez a cunoscut din plin a- 
suprirea și mizeria. Foametea 
și subnutriția cronică, bolile 
extrem de răspîndite — pa- 
ludism, febra galbenă, lepra, 
tuberculoza — toate acestea 
au făcut ca în prima jumătate 
a secolului nostru populația 
țării să nu crească aproape de 
loc. Colonialiștii jefuiau bo
gățiile țării fără să se intere
seze citași de puțin de soarta 
populației băștinașe.

Poporul guinez năzuia însă 
spre libertate, spre indepen- 
dență, spre o viață omeneas
că- Sentimentele profund an
ticolonialiste ale populației 
Guineei s-au vădit în chip 
deosebit cu prilejul referen
dumului în problema reformei 
constituției Franței, referen
dum care a avut loc la 28 sep
tembrie 1958. In cadrul aces
tui referendum poporul gui
nez s-a pronunțat pentru ie

Cu privire ia rezolvarea 
provizorie a problemei 

conducerii Secretariatului O.N.U.
Declarafia delegației

NEW YORK 2 (Agerpres).- 
TASS transmite : La 1 octom
brie delegația U.R.S.S. la 
O.N.U. a dat publicității de
clarația „Cu privire la rezol
varea provizorie a proble
mei conducerii Secretariatului 
O.N.U.".

în declarație se spune :
în ultimele zile în presa a- 

mericană au apărut știri care 
denaturează vădit poziția de
legației sovietice în legătură 
cu rezolvarea provizorie a 
problemei conducerii Secreta
riatului O.N.U. Se fac încer
cări de a prezenta politica 
U.R.S.S. ca o politică care ar 
merge aproape pînă la folosi
rea veto-ului în activitatea de 
zi cu zi a verigii de conducere 
a Secretariatului.

Toate aceste știri urmăresc 
să inducă în eroare opinia pu
blică și în același timp să pre
zinte în culori trandafirii po
ziția cercurilor care continuă 
să susțină practica vicioasă 
a subordonării aparatului 
O.N.U. influenței unei țări sau 
unui grup de țări.

în pofida prevederilor Car
tei O.N.U., aceste cercuri 
caută să mențină orientarea 
unilaterală a conducerii ad
ministrative a Organizației și 
urmăresc lichidarea caracte
rului ei pur internațional.

Poziția . principială a Uniu
nii Sovietice în problema re
organizării radicale a struc
turii O.N.U. și a Secretariatu
lui ei a fost reafirmată . încă 
o dată în cuvîntarea rostită 
de A. A. Gromîko, șeful de
legației sovietice la cea de-a 
16-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

în condițiile actuale, după 
cum s-a menționat în această 
declarație, delegația U.R.S.S.

! consideră posibil să se adopte 
o hotărîre provizorie de co
mun acord, care să asigure, 
pînă la adaptarea unei hotă
rîri definitive, conducerea ad
ministrativă neîntreruptă de 
către secretariatul O.N.U., 
„care să nu adîncească di
vergențele existente între sta
te ci să creeze o bază și mai 
solidă pentru colaborarea lor 
în cadrul O.N.U.".

în cursul schimbului de pă
reri pe care delegația sovieti
că l-a avut în ultimele zile cu 
reprezentanții a diferite state,

Evenimentele din Siria
• Universități și școli închise pentru a preveni 

demonstrațiile • Manifestații la Damasc 
și Alep

DAMASC 2 (Agerpres). — rea generalului Abcel Ker— 
Zahreddin ia funcția âe oAgenția United Press Interna

tional relatează că postul de 
radio Damasc a anunțat numi

șirea Guineei din așa numita 
Comunitate franceză. Cîteva 
zile mai târziu, la 2 octom
brie 1958, Guineea s-a procla
mat Republică independentă.

Au trecut de atunci trei ani. 
In acest răstimp Guineea a 
făcut însemnați pași în con
solidarea independenței sale. 
Au fost obținute importante 
succese în economie, în do
meniul ridicării nivelului de 
trai al poporului.

In domeniul politicii exter
ne, guvernul Republicii Gui
neea în frunte cu Seku Ture, 
luptă împotriva colonialismu
lui, se pronunță pentru trium
ful ideilor coexistenței pașni
ce, pentru lichidarea definiti
vă a rușinosului sistem colo
nial, promovează o politică 
de strîngere a relațiilor de 
cooperare și prietenie cu ță
rile socialiste, cu toate țările 
iubitoare de pace din lume.

Cu prilejul aniversării pro
clamării independenței Repu
blicii Guineea, tineretul romîn 
transmite tineretului și po
porului guinez un călduros 
salut și urări de noi succese 
în consolidarea independenței 
țării sale și în lupta pentru 
apărarea păcii în lume.

ți. R. S. S. la O. N. U.
inclusiv S.U.A., ea a făcut o 
propunere conciliantă cu pri
vire la conducerea provizorie 
a secretariatului O. N. U. 
în esență, aceste propuneri 
prevăd că Adunarea Genera
lă, la recomandarea Consiliu
lui de Securitate, potrivit 
Cartei O.N.U., va desemna un 
reprezentant cunoscut în 
cercurile O.N.U. în calitate de 
conducător al Secretariatului 
O.N.U. pe un termen stabilit 
(pînă în luna aprilie 1963) și 
că atît Consiliul de Securitate 
cît și Adunarea Generală vor 
lansa un apel ca el ca și cei 
trei locțiitori ai lui, care-și 
desfășoară în prezent activita
tea în veriga de conducere a 
secretariatului și sînt persona
lități internaționale cu înaltă 
calificare din U.R.S.S., S.U.A. 
și din una din țările Asiei 
sau Africii, să acționeze în 
spiritul înțelegerii.

Delegația sovietică a expli
cat că ea nu urmărește ca 
vreunul din acești locțiitori ai 
șefului provizoriu al aparatu
lui administrativ al Organiza
ției Națiunilor Unite să facă 
uz de veto. Acesta însă tre
buie să colaboreze zi de zi cu 
locțiitorii săi iar locțiitorii cu 
el, și să tindă spre colaborare 
armonioasă în principalele 
probleme ale activității secre
tariatului. Aceste propuneri 
sînt rezultatul numeroaselor 
doleanțe exprimate în ultima 
vreme de multe delegații în 
cursul celei de-a XV-a sesiuni 
a Adunării Generale și în 
diferitele organe ale O.N.U., 
care se ocupă cu problemele 
administrative.

Delegația sovietică conside
ră că toți cei care sînt intere
sați în normalizarea activi
tății Organizației Națiunilor 
Unite și în colaborarea la
borioasă de zi cu zi a tuturor 
țărilor reprezentate la O.N.U., 
nu pot să nu adere la propu
nerile pe care ea le-a prezen
tat ținînd seama de punctele 
de vedere ale pricipalelcr gru
pe de state, și vor respinge 
orice încercări de a se impune 
Adunării Generale o hotărîre 
unilaterală, ocolindu-se Consi
liul de Securitate, hotărîre 
care nu poate decît să submi
neze însăși baza pe care se 
întemeiază Organizația Na
țiunilor Unite.

mandant suprem al forțe .or 
armate siriene. Radio Damasc 
a făcut de asemenea cunoscut 
că universitățile din Damasc 
și Alep, precum și celelalte 
școli au fost închise pentru a 
preveni demonstrațiile.

Potrivit agenției France 
Presse, la Damasc și la Alep 
au avut loc manifestații atît 
în sprijinul noului guvern si
rian cît și împotriva lui.

Postul de radio Cairo de
clară că la Alep s-ar desfășura 
lupte de stradă.

Ministrul Afacerilor Interne 
al Siriei a făcut cunoscut că a- 
legerile vor avea loc probabil 
înainte de termenul de patru 
luni stabilit în declarația gu
vernamentală. Agenția Reuter 
relatează că guvernul sirian 
a dizolvat pe teritoriul Siriei 
partidul Uniunea Națională, 
singurul partid legal din 
R.A.U.

Aceeași agenție informează 
că toți militarii și funcționarii 
civili de origină egipteană din 
Siria au primit ordin să se 
prezinte la comandamentele 
militare pentru a fi retrimiși 
la Cairo.

★
TEHERAN 2 (Agerpres). — 

După cum relatează corespon
dentul agenției France Presse 
din Teheran, un reprezentant 
al Ministerului Afacerilor 
Externe al Iranului a declarat 
că guvernul iranian a recu
noscut oficial noul guvern al 
Siriei.

★

PARIS 1 (Agerpres). — Re- 
ferindu-se la o știre transmi
să de postul de radio Cairo, 
agenția France Presse anunță 
că Republica Arabă Unită a 
rupt la 1 octombrie relațiile 
diplomatice cu Iordania și 
Turcia, care au recunoscut 
noul regim din Siria.

Pp scurt
VARȘOVIA. - La Varșovia a 

s-a deschis Intîlnirea interna- r" 
țională a ziariștilor, la care 
participă ziariști din 21 de 
țări, printre care din Uniunea 
Sovietică, S.U.A., Anglia, 
Franța, Polonia, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, R. P. Romînă, 
Italia, India etc.

Din partea R. P. Romîne, 
la Intîlnirea internațională a 
ziariștilor de la Varșovia 
participă Teodor Marinescu, 
redactor șef al ziarului „Scîn- 
teia“, și George Ivașcu, redac
tor șef al revistei „Contempo
ranul".

ACCRA. — Agenția Reuter 
anunță că președintele Gha- 
nei, Kwame Nkrumah, a pro
cedat la o remaniere a guver
nului .Concomitent cu modi
ficarea componenței guvernu
lui s-a anunțat numirea unui 
ghanez în funcția de procuror 
general, funcție care era deți
nută pînă acum de un englez.
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