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ÎN ÎNTÎMPINAREA
CONFERINȚEI SINDICALE MONDIALE

a tineretului muncitor
Entuziasta reuniune a tineretului 

muncitor din raionul 
„25 August“ din Capitala

' Ieri după amiază tn Parcul „23 
August", Teatrul de vară și aleile 
din jur erau pline de tineri mun
citori din raion veniți să-și afirt 

e solidaritatea față de prima 
onferință Sindicală Mondială a 

tineretului muncitor.
Cei peste 5.000 de tineri pre- 

genți aci cu steaguri și pancarte, 
cu echipe artistice, au transfor
mat reuniunea lor într-o vibrantă 
manifestare a dorinței de pa
ce, pentru unitatea tineretului 
muncitor din lumea întreagă« In 
cadrul reuniunii a avut loc un 
însuflețit miting. In prezidiu au 
luat loc tovarășii Ion Cîrcei, se
cretar al C.C. al U.T.M., N. Ma
tei, prim secretar al comitetului 
raional P.M.R., Ion Tănase, prim 
secretar al comitetului raional 
U.T.M., activiști ai U.T.M. și ti- 
neri muncitori fruntași în pro
ducție.

In cinstea acestui eveniment o 
gardă de onoare a adus drapelul 
comitetului raional U.T.M.

Adunarea a ascultat o expunere 
(prezentată de tov. Ion Tănase. In 
cadrul acestei expuneri a fost 

bliniată hotărtrea tineretului 
stru de a cimenta solidaritatea 

sa cu tineretul muncitor din ță
rile subjugate de capitalism, din 
țările coloniale care luptă cu 
arma în mină împotriva cercu
rilor imperialiste agresive in 
frunte cu cele din S.U.A., care 
continuă politica lor falimentară 
de pe poziții de forță și tergiver
sează tratativele pentru convoca- 
rea conferinței la nivel înalt.

Referatul prezentat a scos de 
asemenea în evidență faptul că 
în timp ce tineretul muncitor al 
patriei noastre se bucură de toată

Studenti — 
in gospodăriile 
de stat

La Facultatea de fizico-matema- 
lici din București am asistat cu 
cîtva timp în urmă la un simpo
zion cu o temă deosebită : acțiuni 
patriotice ale studenților. Au luat 
cuvîntul conf. univ. Aristide 
Halanai, fost brigadier, pe șantie
rul Bumbești-Livezeni și pe un 

tier al tineretului din R. R.
Jgaria, Dumitru Drăghici, secre

tarul organizației U.T.M. al facul
tății, fost brigadier pe șantierul 
Agnita-Botorca și alți profesori și 
asistenți, membri de partid și ute- 
miști, foști brigadieri pe șantierele 
naționale. Printre cei ce au luat 
cuvîntul a fost și studenta Doina 
Diaconiță din anul IV. Ea a vorbit 
colegilor despre munca patriotică 
pe care un grup de studenți de la 
Facultatea de fizico-matematici au 
prestat-o vara trecută pe ogoarele 
G.A.S. Borănești, regiunea Bucu
rești. Doina Diaconiță a arătat cit 
de călduroasă a fost primirea și 
aprecierea din partea muncitorilor 
și a conducerii gospodăriei, grija 
cu care au fost tratați studenții în 
această perioadă. „La noi, la orga
nizația U.T.M., a spus studenta, 
a sosit o scrisoare din partea mun
citorilor din G.A.S. Borănești prin 
care ni se mulțumește pentru aju
torul acordat ca și pentru disci- 

na manifestată acolo. Muncita- 
ne invită să-i ajutăm și anul 

acesta la muncile cimpului“.
Invitația a fost primită cu 

aplauze de adunare. S-a hotărît ca 
un număr de 120 de studenți, în 
două serii, să meargă și să ajute 
gospodăriei. Numărul celor cc do
reau să meargă voluntar era îusa 
mult mai mare. Facultatea a sta
bilit atunci ca alți 180 studenți să 
creeze brigăzi pentru a ajuta la 
muncile de Vară pe terenurile sta
țiunii experimentale a Institutu
lui de cercetări pentru cultura 
porumbului de la Fundulea.

Zilele acestea am trecut din nou 
pe la Facultatea de fizico-matema
tici. L-am întîlnit pe tovarășul 
Șandor Ștefan, responsabilul cu or
ganizarea brigăzilor de muncă vo
luntară.

— Cu G.A.S. Borănești planul 
teste stabilit în întregime — ne-a 
Spus el. Un delegat al nostru se 
află acum la Fundulea pentru a 
asigura și acolo mijloacele de tran. 
sport și de cazare. Peste cîteva 
zile se va pleca la muncă.

E. F,

atenția și sprijinul partidului șl 
guvernului care le asigură toate 
condițiile necesare desfășurării 
unei activități creatoare, în lumea 
aservită capitalului milioane de 
tineri și copii trăiesc in condiții 
inumane, rătăcesc pe străzi, flă- 
minzi, în căutare zadarnică de 
lucru.

Adunarea a aprobat apoi în u- 
nanimitate componența delegației 
tineretului nostru muncitor la lu
crările Conferinței de la Praga.

Mitingul de ieri după amiază 
de la Teatrul de vară „23 Au
gust" care a avut loc în cadrul 
reuniunii raionale a tineretului a 
însemnat o puternică manifestare 
a hotărîrii tineretului nostru de 
a-și continua cu mai mare avînt 
munca sa asiduă sub conducerea 
partidului pentru întărirea patriei 
noastre dragi.

Este cunoscut faptul că în în
tîmpinarea Conferinței de la Pra
ga, numeroși tineri din raionul 
23 August și-au luat angajamen
tul să lupte cu și mai multă în
suflețire alături de vîrstnici, pen- 
tru îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan, pentru a contri
bui astfel la menținerea și conso
lidarea păcii. De pildă, brigada 
de tineri laminoriști, de la lami
norul de 6 țoii al uzinelor „Repu
blica“, și-a luat angajamentul 
să-și depășească planul cu 3 la 
sută și să economisească 5.000 
kg. metal. La uzinele „23 Au
gust“, la fabrica de produse za
haroase „Semagra“, la „Victoria“, 
„Iprofil“ și în multe ale între
prinderi, sute și mii de tineri 
și-au luat importante angajamen
te în producție în cinstea primei 
Conferințe Sindicale Mondiale a 
tineretului muncitor. Este de re
ținut și faptul că tinerii din ra
ionul 23 August, au răspuns cu 
entuziasm chemării, care prevede 
ca pînă Ia jumătatea lunii iulie 
să fie terminate lucrările la Casa 
de cultură a tineretului din raion.

Însuși locul de desfășurare a 
reuniunii tineretului muncitor din 
raionul 23 August, de ieri după 
amiază — Teatrul de vară, ridi
cat cu cîțiva ani în urmă în par
cul de cultură și sport „23 Au
gust" de către tineretul Capitalei, 
pe locul unei imense gropi de gu
noaie, vorbește de la sine despre

Un aspect din timpul reuniunii tineretului muncitor, care a avut 
loc la Teatrul de vară „23 August“ din Capitală

direcția în care sînț canalizate la 
noi eforturile creatoare ale tine
retului.

După miting, pe scena teatrului 
de vară a avut loc un bogat pro
gram artistic, prezentat de echipe 
formate din artiști amatori din 
diferite fabrici și uzine.

S. IONESCU

: 
«
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Alte manifestări 
în întîmpinarea 

Conferinței 
Sindicale Mondiale

i a tineretului muncitor ? : •

In re glunea Ploețfl

Un angajament
nerespectat

întreținerea culturilor prășitoare
Ploile care au că

zut în ultimele zile 
și vremea destul de 
călduroasă de acum 
au favorizat dezvol
tarea culturilor pră
șitoare. Totodată 

însă au crescut mult 
buruienile. De aceea 
se impune intensifi
carea lucrărilor de în
treținere a culturilor. 
In majoritatea gos
podăriilor colective 
din regiunea PIoești, 
pină la jumătatea a- 
cestei luni, s-au și 
efectuat cele două 
prașile la porumb și 
în unele din ele s-a 
început cea de a treia 
prașilă. Munca bine 
organizată a dat re
zultate bune. La 
G.A.C. Stîlpu, raio
nul Buzău, do exem
plu, s-au executat 
primele două prașile 
pe 10 ha. cu floarea 
soarelui și 38 ha. cu 
porumb hibrid. Aici 
tinerii s-au situat în 
fruntea acțiunii pen
tru întreținerea cul
turilor. Și colecti
viștii din Măgurele, 
raionul Teleajen, au 
intensificai în ulti
mele zile lucrările de 
înțreținere a culluri- 

I lor. La executarea 
| prașilei a doua, tine-

mecanizatori

rii colectiviști au 
participat în masă.

In multe unități 
socialisto alo agricul
turii din regiunea 
PIoești timpul este 
folosit la maximum. 
Tinerii
de la G.A.S. Stîlpu, 
alături de vîrstnici, 
au reușit ca pe cele 
773 ha. însămînțate 
cu porumb să efec
tueze pină acum două 
prașile. Organizația 
U.T.M. din această 
gospodărie a mobili
zat toate forțele ti
neretului la această 
muncă, reușindu-se 
astfel ca în scurt timp 
să se execute și cea 
de a treia prașilă pe 
o suprafață de 300 
ha. însămînțate cu 
porumb. S-au evi
dențiat tinerii meca
nizatori Nicolao Iii- 
eseu, Nicu Diaconn 
și Ion Niță.

Cu toate aceste 
realizări, situația în
treținerii culturilor 
prășitoare în regiu
nea PIoești este ne
satisfăcătoare. Prima 
prașilă Ia porumb 
s-a efectuat în pro
porție de numai 60,4 
la sută, jar la sfecla 
de zahăr, sfecla fura
jeră, floarea^soarelui 
și cartofi, în propor
ție de 85-88 la sută,

O situație complect 
nesatisfăcătoare este 
în raionul Pogoanele, 
undo lucrările de în
treținere a culturilor 
sînt efectuate în pro
porție de numai 30 
Ia sută.

Vinovați pentru a- 
ceastă stare de lu
cruri sînt, în mare 
măsură și tinerii. 
Mulți dintre ei și-au 
asumat răspunderea 
indeplinirii unor o- 
biectivo din planul de 
producție al unități
lor în care lucrează. 
In angajamentele lor 
este prevăzută și 
munca pentru între
ținerea culturilor. 
Faptele dovedesc că 
acest obiectiv din 
angajament nu este 
în întregime respec
tat.

Timpul nu așteap
tă. OBȚINEREA U- 
NOR RECOLTE 

SPORITE LA HEC
TAR, așa cum și-au 
propus tinerii în an
gajament, DEPINDE 
IN MARE MĂSURĂ 
DE MOMENTUL 
ȘI CONDIȚIILE IN 
CARE SINT EFEC
TUATE LUCRĂ
RILE DE ÎNTRE
ȚINERE A CULTU
RILOR.

N. PUIU

Duminică au luat sfîrșit lu
crările Conferinței naționale a 
mișcării pentru pace din Repu
blica Populară Romînă.

In continuarea discuțiilor au 
luat cuvîntul acad. Gh. Vrîn- 
ceanu, prof. Georg Scherg din 
Orașul Stalin, episcopul evan
ghelic (Ca) Fr. Mu'tler, N. Hu- 
dițeanu, președintele G.A.C. 
„Filimon Sîrbu“ din regiunea 
Constanța.

Din partea Consiliului Na
țional al Femeilor din R. P. 
Romînă, Conferința a fost apoi 
salutată de către președinta 
Consiliului Național al Femei
lor, Maria Rasetti.

In sală au intrat apoi purtă
torii ștafetei tineretului și spor
tivilor din întreaga țară, orga
nizată în cinstea Conferinței și 
adusă la București din cele pa
tru colțuri ale țării. Ștafeta, 
care exprimă voința fermă a ti
neretului nostru de a apăra 
viața nouă a patriei a fost pre
dată Conferinței de către ma- 
estra emerită a sportului Auro
ra Popescu.

Pastorul Erwin Kock a trans
mis după aceea Conferinței sa
lutul partizanilor păcii din Au
stria.

Au urmat la discuții ing. G7i. 
Mooa de la exploatarea minie
ră Voievozi, regiunea Oradea, 
prof. dr. Henri Aubert din Timi
șoara, Mehmet lacub, șeful cul
tului musulman din R. P. R., 
Mihai Gh. Bujor și acad. Tu- 
dor Arghezi.

După încheierea discuțiilor 
pe marginea raportului, prezi
diul a anunțat în aplauzele pu
ternice ale asistenței că, în 
afară de delegațiile străine 
prezente, partizanii păcii din 
alte țări au ținut și ei să sa
lute Conferința națională a 
mișcării pentru pace din R.P.R. 
S-au primit mesaje de salut din 
Belgia, R. Cehoslovacă, Elve
ția, Finlanda, Japonia, Sudan 
și Suedia. S-au primit de ase
menea numeroase telegrame de 
salut din partea colectivelor 
unor mari întreprinderi indu
striale din țară, a unor unități 
socialiste din agricultură ca și 
din partea mai multor perso
nalități ale vieții științifice și 
culturale.

In continuarea lucrărilor prof.

Acțiuni kotărîte

îm potriva gîndacului
de COLORADO
Măsuri stabilite în adunarea generală
Rolul principal în acțiunea 

de combatere a gîndacului de 
Colorado în comuna Văr adia, 
regiunea Timișoara, l-a avut 
organizația de bază U.T.M. La 
apelul sfatului popular, ute
miștii au fost primii care au 
pornit ofensiva. Intr-o adunare 
generală tehnicianul agricol 
Constantin Bora a prelucrat u- 
temiștilor un material despre 
pericolul ce-l constituie pentru 
culturi acest dăunător.

Tot în această adunare gene
rală a organizației U.T.M. s-au 
stabilit măsurile practice co
respunzătoare.

Astfel s-au format 8 echipe 
a cîte 5 utemiști, care au sar
cina să supravegheze zilnic cul
turile de cartofi.

5.000 de tineri 
în plină ofensivă 
Apariția gîndacului de Colo*  

rado în raionul Criș a fost sem
nalată la timp organelor com
petente care au și luat măsuri 
urgente de combatere.

Tinerii din întreg raionul au 
răspuns cu entuziasm chemării 
comitetului raional U.T.M. de 
a se încadra în echipe și bri
găzi pentru combaterea gînda
cului de Colorado. Pe întreg 
raionul Criș, au fost mobilizați 
un număr de peste 5.000 de 
tineri, care încadrați în 102 e- 
chipe și brigăzi au luat parte 
la combaterea gîndacului de 
Colorado, prin stropirea cu 
praf și soluție D.D.T. a cultu
rilor de cartofi, roșii, ardei și 
vinete, pe o suprafață de pes
te 250 ha.

In comuna Zerind, de pildă, 
inginerul agronom Carol Ke- 
restesi, împreună cu școlarii 
și pionierii au depistat și com
bătut acest dăunător, pe toate 
suprafețele cultivate cu cartofi, 
din grădinile locuitorilor co
munei.

De asemenea în comuna Gră
niceri un număr de 80 pionieri 
și școlari, încadrați în 10 echi
pe, au combătut gîndacul de 
Colorado pe o suprafață de 70 
ha. cartofi.

Acțiunea de combatere a gîn
dacului de Colqrado, continuă 
în toate comunele*.  raionului, ti
nerii luînd parte activă la com
baterea acestui periculos duș
man al culturilor.

A. MINEAȚA 
corespondent

O parte din 
cut controlul 
gind gindacii de Colorado, iar 
ceilalți au stropit culturile cu 
substanțe chimice. Cu cele două 
pompe existente s-a reușit să 
se stropească întreaga suprafa
ță de 73 ha. cartofi a întovără
șirii agricole „Viitorul“. Zilele 
acestea, ultimele rămășițe ale 
cuiburilor de gîndaci au fost 
complect distruse.

Din echipa fruntașă la stro
pitul cu substanțe chimice, fac 
parte utemiștii Paul Boraci. 
Ion Pardos, Paul Berlea, Paul 
Mioc și Gh. Gacică.

De asemenea, instructorul ra
ional U.T.M. Gheorghe Hoțea, 
împreună cu utemiștii, au hotă
rît să facă un control perma
nent culturilor de cartofi și să 
dea sprijin comunelor vecine 
unde suprațele invadate de a- 
cest dăunător sînt mai mari.

utemiști au fă- 
culturilor strîn-

ION MEDOIA 
țăran muncitor

După ce a străbătut pămîntul patriei, „Ștafeta Păcii" a adus Conferinței salutul tineretului șl 
sportivilor

adresat de către Conferință, 
Congresului mondial pentru 
dezarmare și colaborare inter
națională.

în cadrul Conferinței națio
nale a mișcării pentru pace din 
R.P. Romînă — se spune prin
tre altele în mesajul adresat 
marii întîlniri a popoarelor — 
reprezentanții celor mai largi 
pături ale poporului romîn — 
muncitori, țărani, intelectuali, 
fruntași ai organizațiilor ab- 
ștești, personalități de seamă 
ale vieții științifice și culturale, 
conducători ai cultelor, bărbați 
și femei de diferite naționali
tăți — și-au afirmat adeziunea 
deplină la nobilele țeluri ale 
Congresului de la Stockholnl: 
unirea forțelor iubitoare de 
pace de pe toate continentele 
în vederea unor noi și puternice 
acțiuni comune pentru slăbirea 
încordării internaționale, pen
tru înțelegere și colaborare paș
nică între state, indiferent de 
orînduirea lor socială.

Mesajul care urmează să 
fie transmis la Stockholm 
de către delegația romînă 
la congres, a fost aprobat cu 
vii și îndelungi aplauze.

Prof. Ion Creangă, rectorul 
Universității „Al. I. Cuza“ din 
Iași, a rostit apoi cuvîntul de 
închidere. El a subliniat în
semnătatea Conferinței națio
nale a mișcării pentru pace din 
R.P.R.

Toți cei prezenți au subli-

unjv. Jean Llvescu, prorectorul 
Universității „C. I. Parhon“ 
din București, a făcut propu
neri pentru noul Comitet na
țional pentru apărarea păcii din 
R.P.R. Noul Comitet a fost 
ales în unanimitate, într-o at
mosferă de mare însuflețire. 
Din noul comitet fac parte băr
bați și femei, reprezentanți ai 
poporului romîn și ai minori
tăților naționale din țara noa
stră, muncitori, țărani munci
tori, oameni de știință și artă, 
reprezentanți ai cultelor, gos
podine etc.

Ing. Oliviu Rusu, prim secre
tar al A.S.I.T., a propus apoi 
componența delegației romine 
la Congresul mondial pentru 
dezarmare și colaborare inter
națională de la Stockholm. De
legații la Conferință au ales 
în unanimitate pe reprezentan
ții poporului nostru la marea 
întîlnire a popoarelor care va 
avea loc luna viitoare. Delega
ția este alcătuită din 14 per
soane în frunte cu acad. Mi- 
hail Ralea, membru în Consi
liul Mondial al Păcii.

Acad. Mihail Ralea 
mit pentru încrederea 
și, în numele întregii 
a asigurat că membrii ei vor 
exprima la marele congres al 
popoarelor voința fermă a po
porului romîn de a apăra pa-

niat cu puternice aplauze cu- 
vîntarea, exprimînd odată mai 
mult voința fermă a oamenilor 
muncii din patria noastră de 
a-și apăra munca lor pașnică 
și constructivă, de a contribui 
cu toate eforturile la lupta po
poarelor iubitoare de pace din 
lumea întreagă.

Cu aceasta, Conferința națio
nală a mișcării pentru pace din 
Republica Populară Romînă a 
luat sfîrșit.

(Agerpres)
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Lucrările Conferinței naționala 
a mișcării pentru pace

a

Primul concert 
al Capellei Corale 

„Gh. Cucu" 
Ansamblului artistic

a mulțu- 
acordată 
delegații

U. T. M.
în sala Dalles, a avut loc 
concert dat de Capella 

„Gh. Cucu“ a Ansamblului 
U.T.M. (Dirijor Marin.

porului romîn de a 
cea.

Artista poporului 
zescu a dat citire

Aura Bu- 
mesajului,

Salului adresat Conferinței
de C. C. al U. T. M.

prin tovarășul Petre Gheorghe, secretar 

al C. C. al U. T. M.

leri, 
primul 
Corală 
artistic 
Constantin, artist emerit).

In deschidere a luat cuvîntul 
criticul Viorel Cosma.

In program au figurat piese co
rale ca : „Măreț pămînt al patriei 
iubite“ de Ion Chirescu, „Din 
lupta partidului“ — poem coral 
partea I-a de Gh. Bazavan, „Fru
moasă ești Patria mea“ de Radu 
Palade (Solistă Elena Simiones- 
cu), „Balada lui Groza“ de Gh. 
Dima (Solist Valentin Loghin, 
laureat al Concursului național al 
tinerilor soliști și al Festivalului 
Mondial de la Varșovia). „Dragos
tea mea“, cîntec vechi francez — 
(solistă Lila Cristescu, laureată a 
Concursului național al tinerilor 
soliști).

Primul program dat de Capella 
Corală „Gh. Cucu“ a Ansamblului 
artistic U.T.M. s-a bucurat de un 
deosebit succes.Din însărcinarea C.C. al U.T.M. 

în numele tineretului și studen
ților din patria noastră, Confe
rința a fost salutată de tov. Pe
tre Gheorghe, secretar al C.C. al 
U.T.M.

Tinerii din țara noastră — a 
spus vorbitorul — educați de 
Partidul Muncitoresc Romîn iu
besc cu ardoar-e pacea, sprijină 
din toate puterile lor politica ex
ternă de pace a guvernului ro
mîn și a țărilor lagărului socia
list, în frunte cu Uniunea Sovie
tică — bastionul de neclintit al 
păcii.

Tineretul nostru consideră că 
principala sa contribuție la marea 
luptă pentru pace este munca sa 
plină de abnegație, pentru conti
nua inflorire a patriei noastre

Bogată-i recolta gospodăriei agricole colective din Vlădeni! Va- 
j silicăi Mihai, marea aceasta de aur care unduie acum în adierea 
J vîntului îi este nespus de dragă. Și cum să nu fie așa ? Ea îm- 
j preună cu ceilalți tovarăși ai ei din echipa de tineret au băgat în 
j toamnă sub brazdă sămință bună, selecționată, în primăvară au gră- 
) pat tarlaua de cîteva ori și au plivit buruienile. Recolta bogată le 

2 va răsplăti truda, Foto: ț, ȘERBU

socialiste, pentru creșterea puterii 
ei economice și a capacității ei 
de apărare. In fabrici și uzine, 
pe ogoare, in școli și facultăți, pe 
șantierele de construcții în nume
roasele acțiuni de folos obștesc, 
tinerii alături de vîrstnici își do
vedesc prin muncă patriotismul 
lor fierbinte, atașamentul față de 
cauza socialismului și a păcii.

Dar tineretul nostru știe că 
cercurile imperialiste pun la cale 
un nou război care să tulbure 
munca noastră pașnică, care să 
distrugă, mai ales în condițiile 
unui război atomic, numeroase 
bunuri materiale și vieți omenești. 
De aceea el se pregătește pen
tru a fi gata oricind să lupte 
pentru apărarea păcii și. la ne
voie, să-și dea chiar și viata pen
tru a apăra cuceririle revoluțio
nare ale poporului nostru, pacea 
și libertatea patriei noastre so
cialiste.

O paradă a modei
Ieri, în sala sporturilor Flo- 

reasca, a avut loc parada modei, 
organizată cu prilejul celui de-al 
IX-lea Congres Internațional al 
Modei. Publicul bucureștean a vi
zionat cu interes realizările țări
lor prietene în materie de imbri- 
căminte.

Țara gazdă — R.P.R., U.RJS.S., 
R.D, Germană, R.P. Ungară, R.P. 
Polonă, R. Cehoslovacă, R.P. Bul
garia și observatori din R.P. Chi
neză au prezentat peste 250 de 
modele de confecții, tricotaje, în
călțăminte, articole de marocltină- 
rie.

S-au bucurat de succes o serie 
de rochii de dimineață pentru ti
neret (culori tinerești, croială le- 
geră), costumele de după-amvază, 
îmbrăcămintea de copii.

Cu planul semestrial
îndeplinit

Cu fiecare zi care 
ne apropie de sfîrși- 
tul lunii, numărul 
intreprmderil„r indu
striale care vestesc 
realizarea planului 
semestrial de produc
ție înainte de termen 
este tot mai avare.

Colectivul Combi
natului Chimic nr. 1 
a reușit să realizeze 
cu 13 zile înainte de 
termen planul valo
ric al producției glo
bale. In această pe
rioadă s-au livrat a- 
griculturii de două 
ori mai multe îngră
șăminte chimice și 
s-au fabricat unele 
produse chimice care 
pină acum se impor
tau.

Și colectivul uzinei 
„21 Decembrie“ din

Copșa Mică și-a în
deplinit planul seme
strial de producție. 
Pînă acum peste 30 
de întreprinderi din 
regiunea Stalin și au 
îndeplinit planul se
mestrial de produc
ție.

La data de 20 iu
nie, minerii din bazi
nul Baia Mare au 
realizat planul se
mestrial al producției 
globale pe întreg tru
stul, minier.

Colectivul de mun
citori de la 1 profil 
București deținător 
al steagului de între
prindere fruntașă pe 
ramură, a dat luni 
dimineața primele 
produse în contul ce
lui de-al doilea se
mestru,
, Pînă la 21 iuni«

c'snd și-au îndeplinit 
planul semestrial de 
producție, muncitorii 
de la uzinele textile 
„Moldova“ din Boto
șani au dat peste 
plan 221.356 m.p. țe
sături și 20.820 kg. 
fire. Printre cele 16 
întreprinderi din re
giunea Suceava care 
au îndeplinit pînă a- 
cum planul de pro
ducție pe primul se
mestru se numără 
unitățile din cadru, 
trustului de industria
lizare a lemnului din 
Fălticeni, mina Orala 
din bazinul Domelor, 
l.F .E(T.-urile^Cîmpu- 
lung Moldovenesc și 
Moldovița, topitoria 
de in și cînepă Iț- 
câni etc,

(Agerpres)



Lucrările 
a mișcării

ont eriuței naționale
pentru pace din R. P. R.

Cuvînful acad. 
Horia Hulubel

Tn cuvântul său, acad. Horia 
Hulubei a subliniat că știința cu 
posibilitățile sale actuale, dacă 
ar fi aplicată exclusiv pentru bi
nele omenirii, ar putea, în spa
țiul a 2—3 generații, să trans
forme planeta noastră într-o 
grădină a unei civilizații pe care 
azi nici nu ne-o putem închipui. 
Relevând apoi primejdia conti
nuării experiențelor ou arma ato
mică, acad. Horia Hulubei a 
subliniat covîrșitoarea însemnăta
te, umanitară și politică, a ini
țiativei sovietice de a înceta uni
lateral asemenea experiențe. Ge
stul Uniunii Sovietice a întrunit 
aprobarea entuziastă a întregii 
omeniri iubitoare de pace. Nobi
lul exemplu sovietic, a spus vor
bitorul, trebuie să fie urmat și de 
către S.U.A. și Anglia.

Acad. Horia Hulubei a arătat 
că 9.000 de oameni de știință din 
numeroase țări s-au adresat 
O N U., cerînd încetarea experien
țelor nucleare. Cer voie — a 
spus vorbitorul — ca de la acea
stă tribună să trimit în numele 
dv. și al oamenilor de știință din 
R.P. Romînă felicitările și salu
tul nostru prietenesc acestor oa
meni. Să-mi dați voie să adre
sez un apel oamenilor de știință 
din lumea întreagă să-și unească 
eforturile la această operă im- 
?ortantă pentru viitorul civiliza- 

iei și al omenirii — a subliniat 
în încheiere acad. Horia Hulubei.

Cuvînful văduvei 
de război 

Maria Popovici
în cuvtntarea sa, văduva de 

război Maria Popovici. gospodină 
din Iași, a arătat în cuvinte

A vorbit
o mama,.,

O femei« te îndreaptă eu 
pa» liniștit spre tribună.

O femeie măruntă pe oare 
anii necruțători au împovăra
t-o. Obrajii îi nnt brăzdați de 
riduri. Urcă treptele calmă, își 
scoate ochelarii și despăturește 
cîteva ooli de hîrtie.

O femeie vorbește.
Vorbește despre război. 
Vorbește despre bărbatul ei 

care a rămas fără viață într-o 
tranșee, pe front.

Vorbește despre copiii ei 
deasupra cărora plana moartea.

„Ce înseamnă războiul ? 
Acest cuvînt îmi amintește to
tul...“. Maria Popovici, poves
tește nu pentru a răscoli du
rerea, pentru a zgîndări a- 
mintirile tragice, ci pen
tru a avertiza împotriva ce
lor ce în oocident pregătesc 
noi Hiroșime. Maria Popovici, 
văduva dintr-un cartier ieșean, 
a devenit luptătoare pentru 
pace, o femeie conștientă că 
numai calea luptei poate aduce 
omenirii pacea, poate zădăr
nici planurile agresive ale con
ducătorilor occidentali. Maria 
Popovici este acum bunică. 
Nepoții ei cresc înconjurați de 
grija partidului și guvernului. 
„Nepoții mei să nu știe decît 
din povestiri ce înseamnă cu
vîntul război“.

Ai dreptate, Maria Po
povici. Trebuie să facem totul 
pentru ca copiii și nepoții no
ștri să treacă cuvîntul „război“ 
în riadul curiozităților lingvis
tice. Nu-i o năzuință utopică. 
Forțele păcii sînt atît de pu
ternice încît calea războiului 
poate fi barată.

Priveam ochii Măriei Po
povici. Nu mai era nici urmă 
de tristețe.

„Vom cuceri pacea, tovară
șe“. Cuvintele acestea mi le-a 
spus o bătrînică, Roza Miuță, 
una din miile de activiste ale 
comitetelor de luptă pentru 
pace din cartierele orașelor 
noastre, tn primul moment, re
porterul a fost descumpănit : 
bătrînică aceasta nu poate po
vesti lucruri deosebite. Roza 
Miuță a cunoscut războiul a- 
tunci cînd truda unei vieți s-a 
năruit in flăcările stîrnite de \ 
o bombă. Iar acum s-a trans- i 

format și ea în luptătoare pen
tru pace, pentru o pace care 
să ne dea posibilitatea să du
cem la deplină victorie ope
ra de construire a so
cialismului. Un fenomen obiș
nuit. Dar tocmai obișnuitul a- 
cesta vreau să-l subliniez, pen
tru că el a chemat la constantă 
activitate politică în slujba pă
cii sute de mii, milioane de 
oameni din țara noastră, i-a 
făcut să se preocupe de pro
bleme ce nu afectează doar 
propria lor existență, ci întrea
ga umanitate. i

La Conferința națională a 
mișcării pentru pace am 
ascultat mulți vorbitori. Ra
ționamente lucide în privința 
soluțiilor marilor probleme 
ale vieții internaționale, fi
rești îngrijorări față de pri
mejdia războiului, dar mai 
presus de orice — optimism, 
încredere în forțele păcii ce au 
în frunte U.R.SJS. și în rîndul 
cărora se află — spunem a- 
ceasta cu justificată mîndrie — 
și țara noastră.

Ascultam cuvîntările și mă 
gindeam la nepoții Măriei Po
povici. Stă în puterea noastră 
ca ei să învețe cuvîntul „răz
boi“ doar din povestiri. Ca
tegoric.

EUGENII! OBREA

emoționante suferințele pe care 
întreaga sa familie le-a avut în 
trecut de îndurat, din cauza răz
boiului. Evooînd drama popu
lației ieșene în timpul ocupației 
naziste și subliniind că și locui
torii lașului au fost salvați de 
către ostașii sovietici în cursul 
înaintării eliberatoare a acestora, 
vorbitoarea a spus : Vă invit să 
veniți astăzi în Iași să vizitați 
cartierul Păcurari. O să vedeți 
casele noi, magazinele, creșa, că
minul și la marginile orașului 
fabrica de penicilină. In viața a- 
ceasta noua cei 7 copii ai mei au 
ajuns oameni cu rosturile lor. Nu 
găsesc cuvinte să exprim toată 
hotărîrea mea pentru a apăra pa
cea, recunoștința mea pentru par
tidul nostru care asigură copiilor 
mei și nepoților mei o viață din 
ce în ce mai bună. Eu cred că ne
poții mei nu vor ști decît din 
povestiri ce înseamnă războiul. 
Eu așa simt pentru că siîntem 
mult mai mulți pe acest pămînt 
cei care vrem pace și sîntem ho- 
tărîți să luptăm cu toate puterile 
noastre unite pentru apărarea ei.

SALUTUL CONSILIULUI 
CENTRAL 

AL SINDICATELOR
Cuvînful tovarășului 

Mihai Mujic
In numele și din însărcinarea 

Prezidiului Consiliului Central al 
Sindicatelor din R.P. Romînă, în 
numele celor peste 2.300.000 de 
membri de sindicat din țara 
noastră, Conferința a fost salu
tată de tov. Mihai Mujic secre
tar al C.C.S.

Momentul în oare are loc Con
ferința națională a mișcării pen
tru pace din R.P. Romînă — a 
subliniat vorbitorul — coincide 
cu o perioadă cînd în întreaga 
lume crește avîntul luptei pentru 
asigurarea și consolidarea păcii, 
pentru zădărnicirea planurilor 
războinice ale cercurilor imperia
liste. La Berlin — a spus tov.

tanță istorică. Cuceririle recente 
ale științei și tehnicii deschid 
omenirii posibilități nelimitate. 
Totodată însă cursa înarmărilor 
continuă. Cantități uriașe de re
surse materiale și d'e energie o- 
menească sînt risipite. Neîncre
derea și teama otrăvesc mereu 
atmosfera internațională, sporind 
primejdia unui război nuclear.

Pentru a înfrînge această pri
mejdie, a spus vorbitorul, e nevoie 
de o nouă concepție a relațiilor 
internaționale. Vechile relații din
tre națiuni, bazate pe dominație, 
inegalitate economică și exploa
tare trebuie desființate.

Popoarele sînt foarte îngrijo
rate de situațiile primejdioase 
care se nasc mereu în diferite 
regiuni ale lumii și amenință să 
se transforme într-un conflict ge
neral. Imperialiștii continuă să 
se amestece în afacerile interne 
ale Indoneziei și ale Libanului. 
Colonialiștii francezi își continuă 
„războiul murdar“ împotriva po
porului algerian și există pri
mejdia extinderii acestui război 
în întreaga Africă de Nord.

Țara mea, India, duce de mul
tă vreme o politică de neamestec 
în treburile interne ale altor na
țiuni și noi credem că acest prin
cipiu ar trebui adoptat de toate 
țările.

Intr-o lume alcătuită din sta
te cu orînduiri sociale și politice 
diferite, popoarele trebuie să cau
te căi ce duc la armonie, căi ce 
fac posibilă viața și munca paș
nică în comun. In continuare dl. 
Kitchlew a subliniat însemnăta
tea propunerilor pentru un pact 
de neagresiune, a propuneri
lor pentru participarea statelor 
neutre la conferința la cel mai 
înalt nivel, precum și a celor 
pentru înființarea unor zone de- 
nuolearizate în Europa și Asia.

Eu am apreciat, a apus vorbi
torul, veștile privitoare la a treia 
reducere a forțelor armate ale 
Romîniei în ultimii cîțiva ani, 
privitoare lia reducerea perma
nentă a cheltuielilor ei militare și 
la părăsirea teritoriului țării dv. 
de către trupele sovietice — ca 
noi și însemnate măsuri luate în 
slujba păcii. Ele dovedesc cinstea 
guvernului dv. voința de pace a

rît să apere acest regim, cu ori
ce jertfe i s-ar cere.

Nu ne vom întoarce niciodată 
și sub nici o formă la ceea ce a 
fost odinioară în țara noastră. Ma
laxa, Mociorniță și mulți alții, 
să știe că au pierdut pentru tot
deauna bunurile lor, care au de
venit bunuri ale poporului mun
citor. Moșierii, care mai trăiesc 
și pe unde mai trăiesc, să știe 
odată pentru totdeauna că și-au 
pierdut moșiile lor.

Să se știe, de asemenea, că 
poporul nostru este hotărît să nu 
piardă nici una din cuceririle lui 
revoluționare, ci, dimpotrivă, să 
crească cuceririle lui revoluționa
re și să le dezvolte I

Noi dorim pace — a spus în 
continuare scriitorul Zaharia 
Stancu, pentru a construi țara 
noastră cea nouă, socialistă. Noi 
dorim pace pentru a face în așa 
fel ca bunăstarea poporului 
nostru să crească și fiecare om 
al muncii din această țară să 
trăiască în belșug și în fericire. 
Toate acestea le credem în mod 
sincer, nu dorim pace din slăbi
ciune. Forței îi putem opune su
ficientă forță.

Să se știe bine, deci, că noi 
care ne-am adunat .aci și trimi
tem delegați la Congresul de la 
Stockholm, nu dorim pace pen
tru că sîntem slabi și pentru că 
ne temem de război, dorim pace, 
pentru motivele pe care le-am 
expus aci.

Cuvînful acad. 
Tudor Vianu

Vorbind despre înalta răspun
dere ce revine tuturor oamenilor 
de cultură din lume în lupta pen
tru pace și colaborare internațio
nală, acad. Tudor Vianu a spus 
printre altele: Datoria noastră 
este să facem mai puternice și 
să ducem către triumful lor for
țele progresului uman.

Poporul romîn este hotărît să 
contribuie la măreața operă de 
creație culturală a lumii cu tot 
ce poate da el m.ai bun, în do
meniul științei, al artelor, a.1 pro
gresului uman.

cu armele nucleare; trebuie să 
milităm pe de altă parte, pentru 
folosirea acestei mărețe cuceriri 
a gîndirii omenești, numai în 
scopuri pașnice.

Comitetul național

Acad. Zaharia Stancu, Eusebiu Camilar, Haidu luliu, Erou al Muncii Socialiste, Hoțea Petre, 
miner și colectivistele Upriș Su sana, Ioana Bordei și Cozariuc Ana, în timpul unei pauze

M. Mujic, la. Conferința sindica
telor și a oamenilor muncii din 
Europa, delegați din toate țările 
europene au discutat și hotărît 
luarea unor măsuri eficace împo
triva unui război atomic, pentru 
dezarmare și progres social. In 
întreaga lume au loc pregătiri 
intense în vederea Congresului 
mondial pentru dezarmare și co
laborare internațională, care ur
mează să aibă loc luna viitoare 
la Stockholm. Consiliul Central 
al Sindicatelor din R.P.R. a a- 
dresat de curînd mesaje mai mul
tor organizații sindicale din di
ferite țări prin care a chemat 
sindicatele și oamenii muncii din 
aceste țări la luptă unită și ho- 
tărîtă pentru menținerea și con
solidarea păcii în lume.

Conștiente de rolul pe care îl 
au în lupta pentru pace, sindi
catele din R.P.R. își vor consa
cra și pe viitor toate forțele pen
tru realizarea tuturor inițiative
lor și propunerilor îndreptate 
spre consolidarea păcii, vor con
tinua să întărească legăturile 
frățești cu oamenii muncii din 
alte țări, contribuind astfel la 
întărirea unității internaționa
le a oamenilor muncii, factor 
important în menținerea păcii.

Salutul președintelui 
Consiliului Păcii 

din întreaga Indie 
vicepreședinte 

al Consiliului Mondial 
al Păcii, 

Saifuddin Kitchlew
Luând cuvîntul, dl. Saifuddin 

Kitchlew, președintele Consiliului 
Păcii din întreaga Indie, vice
președinte al Consiliului Mondial 
al Păcii, a spus între altele : In 
mod special am ținut să vizitez 
țara dv. pentru că am auzit, citit 
și văzut numai lucruri frumoase 
în legătură cu ea. Am venit să 
vă transmit salutul meu perso
nal, al mișcării pentru pace din 
India, al poporului indian.

Conferința dv. se ține într-un 
moment în care nimeni nu are 
dreptul să stea de o parte. In 
lume se petrec, în momentul de 
față, mari schimbări d« jmpor-

harnicului și mult încercatului 
popor romîn.

In încheiere, dl. Saifuddin Kit
chlew, a spus : Nouă indienilor 
ne place istoria poporului dv., 
arta și muzica dv. Contactele pe 
care le-am avut pînă acum nu 
sînt decît un stimulent pentru 
continuarea lor. Am fi mai mult 
decît fericiți dacă am putea să 
extindem relațiile noastre comer
ciale și culturale cu dv., dacă am 
putea să fim martori la un 
schimb mai activ de delegații, de 
studenți, artiști, intelectuali etc.

Personal sînt atît de încîntat 
de cele ce am văzut aici, încît 
voi sfătui întotdeauna oamenii 
să vină să viziteze țara dv. fru
moasă și iubitoare de pace.

Trăiască pacea I
Trăiască prietenia între țara 

dv. și țara mea !

Cuvîntul acad. 
Zaharia Stancu

In cuvîntul său, acad. Zaharia 
Stancu a subliniat pe larg succe
sele obținute de poporul nostru, 
sub conducerea partidului în di
ferite sectoare de activitate, în 
anii regimului democrat-popular. 
In continuare, vorbitorul s-a re
ferit la pretențiile nesăbuite ale 
anumitor cercuri occidentale de 
a discuta la conferința șefilor de 
guverne așa-zisa problemă .a .ță
rilor de democrație populară din 
răsăritul Europei.

Din jugul greu al exploatato
rilor, a spus .acad. Zaharia Stan
cu, poporul nostru a scăpat la 
23 August 1944. Ce mai vor în 
momentul de față, la 14 ani de 
la eliberarea țării noastre, ace
ste vechi zdrențe politice care 
agită în țările occidentale și în 
primul rînd în Statele Unite ale 
Americii, punerea pe ordinea de 
zi a Conferinței la nivel înalt, 
,,problema“ țărilor din răsăritul 
Europei ?

Vorbesc aci, în numele po. 
porului nostru, ca să se audă 
foarte, foarte departe, că nu vom 
accepta niciodată și sub nici o 
formă să se pună în discuție 
„problema“ regimului nostru de 
democrație populară- Să se știe că 
întregul nostru popor este pu
ternic legat de acest regim, că 
întregul nostru popor eștc hotă-.

Nădăjduim că Congresul de la 
Stockholm de anul acesta va face 
noi pași către ținta colaborării 
pașnice între popoare.

Cuvînful gospodinei 
Maria Posfolea

„De-ar fi adevărată legenda că 
lăcrămioarele cresc din lacrimile 
mamei, atunci pămîntul ar tre. 
bui să fie o nesfârșită pajiște de 
flori“ — a spus vorbitoarea. Noi 
n-am uitat și nu vom uita sufe
rințele războiului — a spus ea. 
Tocmai de aceea vreau să fie 
auzit și cuvîntul meu hotărît de 
protest, împotriva politicii acelor 
țări care-și continuă experiențele 
cu arma atomică, deși în toate 
țările din lume s-a cerut să fie 
urmat exemplul Uniunii Sovietice, 
care a încetat unilateral astfel de 
experiențe. Am citit că un grup 
de iresponsabili din America fac 
mare reclamă unor bombe pe 
care ei le numesc „curate“. Aș vrea 
să-i întreb pe aceștia dacă ei 
și-ar trimite copiii măcar un mi. 
nut sub ploaia unor bombe „cu
rate“.

Cuvînful acad prof. dr. 
N. Gh. Lupu

Vorbitorul a arătat că oamenii 
de știință din lumea întreagă iau 
tot mai mult și mai hotărît po
ziție împotriva folosirii cuceriri
lor științei în scopur, distructive.

Acad. prof. dr. N. Gh. Lupu 
s^a referit apoi pe larg la acțiu
nile organizate, tot mai nume
roase, ale oamenilor de știință 
conștienți din întreaga lume, 
pentru grăbirea încheierii unui 
acord internațional care să pună 
capăt experiențelor cu toate ti
purile de arme nucleare. Dacă 
S.U.A. și Anglia — a subliniat 
vorbitorul — ar urma exemplul 
Uniunii Sovietice care a încetat 
unilateral experiențele cu arme
le nucleare, aceasta .ar contribui 
considerabil la dispariția neli
niștii ce apasă astăzi sufletele 
oamenilor.

Lupta noastră, a încheiat vor
bitorul, trebuie să fie dusă în 
primul, rînd împotriva înarmării 
atomice, împotriva experiențelor

Cuvîntul generalului 
de armată în rezervă 

V. Afanasiu
Generalul de armată în rezervă 

V. Atanasiu s-a referit la lupta 
consecventă a țărilor lagărului 
socialist pentru dezvoltarea cola
borării internaționale pe baza 
coexistenței pașnice a statelor cu 
orînduiri sociale diferite, pentru 
rezolvarea problemelor litigioase 
pe calea tratativelor intre state, 
pentru încetarea cursei înarmări
lor atomice. Tratatul de la Var
șovia — a spus în această ordine 
de idei vorbitorul — s-a dovedit 
a fi un scut de nădejde al secu
rității statelor participante și 
totodată un factor de frînare a 
activității ostile cauzei păcii; 
statele membre ale Tratatului de 
la Varșovia au luat în ultima 
vreme numeroase inițiative Și 
măsuri concrete de mare însem
nătate îndreptate spre micșorarea 
încordării internaționale.

Popoarele iubitoare de pace — 
a spus în încheiere generalul 

V. Atanasiu — pentru care slăbi
rea încordării internaționale re
prezintă un imperativ categoric, 
vor lupta mai departe cu forțe 
sporite împotriva ațâțătorilor la 
un nou război, pentru cauza 
păcii, care este însăși cauza lor.

Cuvînful minerului 
luliu Haidu

Erou al Muncii Socialiste
In ouvîntul său, Eroul Muncii 

Socialiste, luliu Haidu. după ce 
a arătat roadele muncii mineri
lor din țar.a noastră în întîmpi- 
narea Congresului mondial de la 
Stockholm a arătat că brigada 
sa, în cinstea Conferinței națio
nale a mișcării pentru pace din 
R.P.R. și în cinstea Congresului 
de la Stockholm, a terminat pla
nul pe 1963 și lucrează în con
tul anului 1964.

Viața de azi a oamenilor mun
cii din țara noastră se deosebește 
ca de la cer la pămînt de 
viața de altă dată, a spus luliu 
Haidu. De asta iubim noi pacea, 
de .asta noi vrem să muncim în 
liniște pentru ca viața noastră 
și a copiilor noștri să devină tot 
mai fericită. Voința noastră de a 
apăra pacea nu poate fi înfrîntă 
de forța întunericului.

Salului președintelui 
Comitetului englez 

pentru apărarea păcii 
Gordon Schäffer, 

membru în Consiliul 
Mondial al Păcii

Președintele Comitetului englez 
pentru apărarea păcii, Gordon 
Schäffer, membru în Consiliul 
Mondial al Păcii, a spus printre 
altele :

Mișcarea noastră mondială pen
tru pace unește sute de milioa
ne de oameni. Este cea mai mare 
mișcare cunoscută vreodată în 
istoria omenirii. Și ea ne aparține 
nouă tuturor, bărbaților și femei
lor care trăiesc în diferite orîn
duiri sociale.

Tn această eră nucleară, pacea 
constituie afirmarea dreptului oa
menilor de a trăi pe acest pă
mînt. Noi spunem cu mîndrie că 
cei care ducem această campanie 
pentru pace sîntem reprezentanții 
omenirii întregi. Noi nu vorbim 
numai în numele generației noa
stre, ci și în numele viitorului. 
Bărbații și femeile din orice țară 
care nu sînt alături de noi îp a- 
ceastă luptă ar trebui să se ru
șineze pentru că trădează omeni
rea în acest moment crucial.

Gordon Schäffer s-a referit a- 
poi pe larg la acțiunile organizate 
ale partizanilor păcii din Anglia, 
indiferent de apartenența lor po
litică sau credință religioasă, 
pentru înlăturarea pericolului u- 
nui război atomic, pentru pace și 
colaborare internațională.

Cuvîntul educatoarei 
Olga Iser — Bacău

Nemijlocit legată de munca 
educatoarelor de copil — a spus 
vorbitoarea — este educarea ce
lor mici în spiritul slujirii cauzei 
păcii. Sînt îngrozită cînd citesc 
ce se petrece în țările capitaliste, 
în special în Statele Unite. Cine
matograful, cartea, radioul și 
chiar jucăriile preamăresc omo
rul, violența, disprețul față de 
om.

Spre deosebire de aceasta, 
copiii noștri de mici învață să 
respecte marile valori culturale pe 
care le-a creat umanitatea și în
vață să iubească această țară, 
minunat de frumoasă și bogată, 
care este patria noastră.

Pentru cei mici, pentru copilă
ria lor fericită, nu se poate să 
nu faci legămînt cu tine însuți, 
să aperi pacea, s-o aperi pentru 
toți copiii lumii !

Cuvîntul rectorului 
universității „Bolyai" 

din Cluj, 
Takacs Ludovic

Mișcarea populară largă .pentru 
pace din patria noastră — a spus 
vorbitorul — cuprinde, alături de 
poporul romîn și minoritățile 
naționale; este firesc să fie așa. 
Dacă pacea este scumpă fiecă
rui om de bună credință, apoi ea 
țftste deosebit de scumpă nouă oa-

pentru apărarea păcii din R. P. Romînăales de Conferința națională a mișcării pentru pace
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Ion Agirbiceanu, scriitor — 
Cluj, Sică Alexandrescu, re
gizor, William Almer, strun
gar—Timișoara, , Ion Anghel, 
invalid de război, Sabin Anto- 
nescu, lector universitar, se
cretarul Comitetului de lupiă 
pentru pace al Capitalei, 
Costache Antoni«, artist al 
poporului, Tudor Arghezi, a- 
cademician, Istvan Asztalos, 
scriitor—Cluj, Vasile Șt. Ata
nasiu, general de armată în 
rezervă, Henry Aubert, prof. 
univ., președintele comitetului 
regional de luptă pentru pace— 
Timișoara, Corneliu Baba, pic
tor, Edgar Balogh, prof. univ. 
Cluj, Maria Banuș, poetă, La- 
disiau Banyai, prof. univ. di
rector general în Ministerul 
învățământului și Culturii, 
Constantin Baraschi, sculptor, 
Ion Bartha, secretar al Co
mitetului regional de luptă 
pentru pace — Regiunea Au
tonomă Maghiară, Mihai 
Beniuc, academician, prim se
cretar al Uniunii Scriitorilor 
din R.P.R., Geo Bogza, aca
demician, Petre Boiceanu II, 
miner fruntaș—Baia Mare, 
Anastase Botez, profesor, școa
la medie Alexandria—regiunea 
București, Marcel Breslașu, 
scriitor, Lucia Sturz a Bulan- 
dra, artistă a poporului, Teo
dor Bugnariu, prof. univ. In
stitutul de științe sociale 
„A. A. Jdanov“, Aura Buzescu, 
artistă a poporului, Maria Ca- 
racaleanu, muncitoare G.A.S, 
„Sărbătoarea“ raionul Corabia 
regiunea Craiova, Tihon Ca- 
cialchin, mitropolitul cultului 
creștin de rit vechi—Galați, 
Elie Carafoli, academician, 
Sergiu Cărăușu, prof. univ., 
președintele Comitetului regio
nal de luptă pentru pace — 
Constanța, Jules Cazaban, ar
tist al poporului, Mihail Cio- 
banu, inginer, președintele Ca
merei de Comerț a R.P.R., 
Ion Chirescu, compozitor, Mi
hai Ciucă, academician, Petre 
Constantinescu-Iași, academi
cian, Constanța Crăciun, ad
junct al ministrului Invăță- 
mîntului și Culturii, Ion 
Creangă, prof. univ., rectorul 
Universității „Al. I. Cuza“— 
lași, Petre Crețu, muncitor 
fruntaș, atelierele C.F.R, Nico- 
lina-Iași, Iile Crețulescu, gene
ral It. în rezervă, Pantazi 
Cristea, director general al A- 
șezămintelor Culturale, secre
tar al Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii, Șteîan 
Csorvassy, sculptor—regiunea 
Autonomă Maghiară, Alajos 
Curco, președintele întovărăși
rii agricole comuna Apărel 
raionul Salonta—Oradea, Lu
cia Demetrius, scriitoare, Ion 
Dumitrescu, compozitor, prim 
secretar al Uniunii Compozito
rilor din R.P.R., Petru Dumi- 
triu, scriitor, Paula Eftimescu, 
inginer, Institutul de Cercetări 
Foraj-Extracție Cîmpina—Plo- 
ești, Octavian Floca, profesor 
Hunedoara, Bălașa Focșănea- 
nu, profesoară, Grigore Gea- 
mânu, prof. univ., decanul Fa
cultății de științe Juridice, Mi
hail Ghelmegeanu, jurist, vice
președinte al S.R.S.C., 
Geltz, membru 
Marii 
George 
artist 
torul 
„George Enescu“, 
ter, gospodină, activistă 
mitetul de luptă pentru 
raionul „I Mai“, luliu Haidu, 
miner, Erou ai Muncii Socia
liste —Hunedoara, luliu Hație-

ganu, academician—Cluj, Ni- 
colae Hortolomei, academician, 
Horia
Jean
U.C.E.C.O.M., 
muncitoare fruntașă—Cluj, A- 
lexandru lonescu, preot, vicar 
al Arhiepiscopiei Bucureștiului, 
Gh. lonescu Siseștl, academi
cian, Ion Irimescu, secretar al 
Uniunii Artiștilor Plastici din 
R.P.R., Traian lovanelli, vicar 
general al Arhiepiscopiei ro- 
mano-catolice—București, Ion 
Jalea, președintele Uniunii Ar
tiștilor Plastici, Ana Jitea, 
gospodină—Constanța, Justi-
nian Marina, patriarhul Bise
ricii ortodoxe romîne, Kiss 
Alexa, episcop unitarian—Cluj, 
Kovacs Martin, președinte al 
C.C. al Sindicatului muncitori
lor din metalurgie și electrici
tate, Kovacs Gyorgy, artist al 
poporului—regiunea Autonomă 
Maghiară, Mihail Lascăr, ge
neral de armată în rezervă,

Hulubei, 
Iile,

academician, 
vicepreședinte 
luliana Hin,

După încheierea lucră
rilor Conferinței naționale 
a mișcării pentru pace, a 
fost constituit noul Birou 
al Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii din 
R. P. Romînă care are ur
mătoarea componență :

Acad. Mihail Sadovea- 
nu, președinte ; acad. Mi
hail Ralea, acad. Horia 
Hulubei, acad. Geo Bogza 
și Mihai Mujic — secretar 
al Consiliului Central al 
Sindicatelor din R.P.R. 
— vicepreședinți; Petre 
Gheorghe, secretar al C.C. 
al U.T.M., Elena Live- 
zeanu, secretară a Consi
liului Național al Femei
lor din R.P.R., Szemler 
Ferencz, secretar al Uniu
nii Scriitorilor din R.P.R., 
acad. N. Gh. Lupu, acad. 
Raluca Ripan, acad. Cezar 
Petrescu, Filip Geltz, 
membru în Prezidiul 
Marii Adunări Naționale, 
prof. univ. Jean Livescu, 
C. Paraschivescu-Bălăcea- 
nu, președintele Asociației 
Juriștilor din R.P.R., și 
acad. Vasile Rășcanu, 
membri ; Sanda Rangheț 
și Cristea Pantazi, secre
tari.
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Georgescu, 

al poporului, 
Filarmonicii de

Sofia
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Naționale, 
dirijor, 

direc- 
Stat
Glo-
Co- 
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Jean Livescu, prof. univ., pro
rectorul Universității „C. I. 
Parhon“, Elena Livezeanu, se
cretară a Consiliului Național 
al Femeilor, Ștefan Lungu, 
mecanic. Erou al Muncii So
cialiste, dr. Nicolae Gh. Lupu, 
academician, Ion Manolescu, 
artist al poporului, Duiliu 
Marcu, academician, președin
tele Uniunii Arhitecților, Pău
na Marin, mamă eroină, la- 
cub Mehmed, < 
musulman—Constanța, 
rica Mezincescu, prof.
Hrisia Mihai, învățătoare, 
București, Nicoiae Mihăilescu, 
profesor—Pitești, Ștefan Mil- 
cu, academician, secretar-prim 
al Academiei R.P.R., Vasile 
Mîrza, academician—Iași, Mis-

șeful cultului
Flo-

univ.,

kolczy Dezideriu, directorul 
Bazei de cercetări din 
Tg. Mureș. a Academiei 
R.P.R., Justin Moisescu, 
mitropolitul Moldovei și Suce
vei, Maria Moraru, președinta 
C.C. al Sindicatului muncito
rilor din industria 
de consum, Mihai 
cretar al C.C.S., 
Müller, episcop 
(Ca) — Regiunea 
na Nicola, artistă,
Nicolau, academician, Ion Nis- 
tor, președintele C.C. al Sin
dicatului muncitorilor din în- 
vățămînt și cultură, luliu Ni- 
țulescu, academician — Iași, 
Cornel Onescu. Gheorghe O- 
prescu, academician, Radu Pa- 
ladi, compozitor, Constantin 
Paraschivescu-Bălăceanu, ju
rist, președintele Asociației 
Juriștilor din R.P.R., Ștefan 
Peterfi, membru corespondent 
al Academiei i '
Petre Gheorghe, secretar ai 
C.C. al U.T.M., ‘
trescu, academician,
Plrdău, țăran, deputat în Ma
rea Adunare Națională (Su
ceava), Nicolae Popescu, pre
ședintele C.C. al Sindicatului 
muncitorilor agricoli, Svetomir 
Raicov, publlcist-Timișoara, Mi
hail Ralea, academician, Sanda 
Rangheț, profesoară, Vasile 
Rășcanu, academician — Iași, 
Camil Ressu, academician, 
președinte de onoare al Uni
unii Artiștilor Plastici, Ralu
ca Ripan, academician —Cluj, 
Roman Racocea, învățător — 
Suceava, Valeriu Roman, di
rector întreprinderea „Proleta
rul“, președintele comitetului 
regional de luptă pentru pace 
Bacău, dr. Moses Rosen, șef 
rabinul cultului mozaic, Ange
lica Rozeanu, maestră emerită 
a sportului, Radu Rusescu, 
general-locotenent în rezervă, 
vicepreședinte al Crucii Roșii 
a R.P.R., Oliviu Rusu, inginer, 
prim secretar A.S.I.T., Szabo 
luliu, colectivist, președintele 
G.A.C. comuna Apa Nirajului, 
Regiunea Autonomă Maghia
ră, Mihail Sadoveanu, academi
cian, Traian Săvulescu, aca
demician, președintele Acade
miei R.P.R., Szilagy Dezide
riu, redactor-șef adjunct al 
ziarului „Elöre“, Matei Socor, 
compozitor, Stanciu Stoian, 
prof. univ., secretar general al 
Ligii romîne de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, 
Zaharia Stancu, academician, 
directorul . Teatrului .Național 
„I. L. Caragiale“, Simion 
Stoilov, academician, Szemler 
Ferencz, secretar al Uniunii 
Scriitorilor din R.P.R., Stanca 
Tache, țărancă colectivistă, 
G.A.C. Vasilați, regiunea Bucu
rești, Takacs Ludovic, prof 
univ., rectorul Universității 
„Bolyai“ Cluj, Tiță Florea, 
vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, Sorin Toma, 
ziarist, redactor-șef al ziaru
lui „Scînteia“, Ștefan Tomici, 
vicar al bisericii ortodoxe sîr- 
be — Timișoara, Viorel Uiba- 
ru, președinte G.A.C. „Lenau- 
heim“, Freidorf, reg. Timișoara, 
Vasarhely Ion, episcop al bi
sericii reformate — Cluj, Va- 
lerian Zaharia, episcopul Ora
diei, Virginia Veicescu, 
președinte al Consiliului Uni
unii Asociațiilor Studențești, 
Tudor Vianu, academician, 
Vida Gheza, artist plastic — 
Baia Mare, Erwin Wittstock, 
scriitor, regiunea Stalin, Geor
ge Vraca, artist al poporului.

bunurilor 
Mujic, se- 

Friedtrlch 
evanghelic, 
Stalin, loa- 
Ștefan S.

R.P.R.-Cluj,

Cezar Pe- 
Eremia

vice-
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menilor care trăim într-o socie
tate antrenată pe drumul socia
lismului. Aici în R.P.R. atît ro- 
mînii cit și maghiarii, germanii și 
celelalte naționalități conlocui
toare nu vrem să fim stingheriți 
pe acest drum. Noua formă de 
viață pe care am ales-o ne asi
gură odată cu condițiile materiale 
de existență din ce în ce mai 
bune, și bucuria sufletească a 
conviețuirii și colaborării frățești 
pentru întărirea scumpei noastre 
patrii comune, pentru apărarea 
bunului nostru de preț care este 
pacea.

Cuvînful 
Victoriei Cioară 

colectivistă, Tia Mare, 
regiunea Craiova

Luînd cuvîntul. Victoria Cioa
ră, colectivistă din gospodăria 
„Drumul lui Lenin“ comuna Tia 
Mare, regiunea Craiova, a spus 
intre altele : Intre noi colectiviștii 
am vorbit nu odată despre moș 
Tudor Țară Lungă. El și-a pier
dut în război cei 2 feciori. Am 
mai vorbit despre invalizii Ale
xandru Gane, Nicolae Aprodu și 
alții, care și-au pierdut o mînă, 
un picior sau vederea. Am vor
bit și despre orfanii rămași de pe 
urma celui de al doilea război 
mondial. Dați-mi voie să exprim 
gînduril« noastre de aici, de la

această tribună, să se audă în 
toată țara, în toată lumea. Sufle
tul colectiviștilor noștri este plin 
de ură față de toate pregătirile pe 
care anumite cercuri din țările ca
pitaliste le fac pentru război, 
este plin de ură față 
se joacă cu bomba 
nesocotesc făptura 
nesocotesc dreptatea 
nesocotesc iubirea de

de cei care 
atomică și 
omenească, 
omenească, 
mamă.

Salului lui S. Burhan 
reprezentant

al Comitetu'ui Popular 
Chinez pentru apărarea 
păcii, membru în Biroul 

Consiliului Mondial 
al Păcii

Plin de sentimente frățești — 
a spus vorbitorul — poporul chi
nez își exprimă deosebitul său 
respect față de poporul romîn, 
care a obținut mari realizări și îi 
urează succese noi și mai mari 
în măreața operă de construire a 
socialismului și de apărare a 
păcii în lumea întreagă.

In continuare Burhan Sha- 
hidi a spus: Lupta pentru apă
rarea păcii este lupta cea mai 
importantă care se desfășoară în 
momentul de față. Ea constituie 
cerința generală a celor mai
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largi mase ale popoarelor. Isto
ria a dovedit că izvorul războiu
lui agresiv îl constituie existența 
imperialismului. După cel de al 
doilea război mondial, imperialis
mul american a devenit centrul 
forțelor reacționare din întreaga 
lume, promotorul principal al 
unui nou război, a devenit duș
manul cel mai înverșunat al păcii 
De aceea, lupta pentru pace es 
lupta împotriva imperialismul, 
american și a cercurilor agresive,-1 
în fruntea cărora se află. Lagă
rul socialist în frunte cu U.R.S.S. 
constituie cel mai trainic șj cel 
mai puternic bastion al apărării 
păcii din lumea întreagă. In afară 
de aceasta, forțele de luptă peniru 
independența națională îndrep(ate 
împotriva imperialismului cresc 
necontenit în Asia, Africa și Ame
rica Latină. Existența și dezvol
tarea acestor forțe a zguduit a- 
dînc temelia colonialismului, slă
bind în cea mai mare măsură for
țele imperialismului. Lagărul so
cialist, mișcarea pentru indepen
dență națională, mișcarea de ma
să a popoarelor pentru pace con
stituie forțe nemărginit de mari 
pentru menținerea păcii.

Referindu-șe la marile succese 
ale poporului chinez în construc- ? 
fia socialistă, Burhan Shahidi a ■ 
spus : Vom întări în felul acesta 
forțele lagărului socialist în frun
te cu Uniunea Sovietică și vom 
spori și mai mult superioritatea 
forțelor păcii.



In întîmpinarea Conferinței
Sindicale Mondiale

a tineretului muncitor
La Hunedoara

HUNEDOARA (prin telefon). — 
Cînd sirenele Combinatului si
derurgic Hunedoara anunțau înce
tarea lucrului pentru schimbul 1 
mii de tineri și virstnici din între
prinderile și instituțiile orașului 
Hunedoara însoțiți de sunete de 
fanfară și purtînd lozinci, drapele 
și sute de buchete de flori, se în
dreptau spre Piața Libertății la 
mitingul închinat Conferinței Sin
dicale Mondiale a Tineretului 
Muncitor.

După ce tovarășul Ion Moldo- 
Peanu, secretar al Comitetului oră
șenesc U.T.M. Hunedoara, a de
clarat mitingul deschis, tovarășul 
Mihai Cerevencovici, președintele 
Consiliului Sindical local a vorbit, 
celor peste 5000 de participanți, 
despre uriașa însemnătate a ace
stui eveniment, ce va avea loc la 
Praga in luna Iulie. El a arătat că 
tinerii hunedoreni, sub conducerea 
comuniștilor sint hotărîți să în- 
timpine această conferință cu suc- 
pese deosebite tn producție. Ast
fel tinerii de Iu furnalele II si III 
s-au angajat să dea 300 tone fontă 
peste plan. Schimburile tineretului 
de la O.S.M. vor da de asemenea 
300 tone oțel peste plan. Tinerii 
oțelari s-au mai angajat să reali
zeze 30.000 lei economii. Tinerii 
din întreprinderile orașului Hune
doara s-au angajat de asemenea 
ca prin aplicarea inițiativei tineri
lor reșițeni să realizeze 1700 
de metal economisit. Au ji 
realizate economii de 443 
metal.

Vorbitorul a mai arătat ci . 
contribuția efectivă a tineretului, 
de la 1 iunie la 15 iunie s-au rea
lizat 1668 tone cocs metalurgic și 
5813 tone minereu aglomerat 
peste plan.

Tinerii de la furnalele din com
binat au dat în această perioadă 
626 tone fontă peste plan, iar cei 
de la O.S.M. 461 tone oțel. Lami- 
noriștii au dat și ei în afara pla
nului 420 tone laminate.

După miting a urmat un pro
gram artistic, iar seara au fost or
ganizate serate în cinstea tinerilor 
muncitori.

E. STRIKBERGER
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fort 

tene
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In regiunea Galați
GALAȚI (de la corespondentul 

nostru).
Aproape 8000 de tineri din între

prinderile și instituțiile orașului 
Galați s-au adunat duminică dimi
neață pe stadionul „Portul Roșu“ 
într-un înflăcărat miting în întîm
pinarea apropiatei Conferințe Sin
dicale Mondiale a tineretului mun
citor.

Mitingul a fost deschis de către 
tov. Gh. Lungu, secretar al Con
siliului sindical local, după care a 
luat cuvîntul tov. Ion Bejan, prim 
secretar al comitetului orășenesc 
U.T.M. Vorbitorul a arătat în con
tinuare că pentru a cinsti confe
rința de la Praga, tinerii gălățeni 
s-au angajat să presteze 17.500 
ore muncă voluntară pentru înfru
musețarea orașului, să colecteze 
107 tone fier vechi, 4000 bucăți 
borcane și sticle, aproape 5000 kg. 
hîrtie maculatură și să realizeze

Recepție cu prilejul vizitei 
delegației Camerei Populare a R.D. Germane

La 23 iunie, Georg Stibi, amba
sadorul R. D. Germane la Bucu
rești, a oferit o recepție la res
taurantul de vară Pescăruș cu 
prilejul vizitei în R. P. Romînă a 
delegației Camerei Populare a 
R. D. Germane.

Au luat parte tovarășii Constan
tin Pîrvulescu. președintele Marii 
Adunări Naționale, Vladimir 
Gheorghiu, secretar al C.C. al 
P.M.R., Gheorghe Stoica, secreta
rul Prezidiului Miarii Adunări Na
ționale. Petre Drăgoescu și Tiță 
Florea, vicepreședinți ai Marii 
Adunări Naționale, Alexandru Lă- 
zăreanu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, Dionisie Io- 
nescu, șeful Ceremonialului de 
Stat și Ion Moruzi, directorul 
Protocolului Ministerului Afaceri, 
lor Externe ; membri ai Prezidiu
lui Marii Adunărj Naționale, de-Vizitele delegatei parlamentare a R. D. Germane

Membrii delegației parlamen
tare a R.D. Germane, în frunte 
cu Gerald' Gdtting, vicepreședin
te al Camerei Populaire, au vizi
tat duminică dimineața Muzeul 
de Artă al R.P.R., iar restul zi
lei l-au petrecut la Snagov.

Luni dimineața, oaspeții au 
vizitat Muzeul Satului.

Funeraliile 
MIHAIL

Duminică au avut loc funera
liile tovarășului Mihail Roller, 
vechi membru al Partidului Mun
citoresc Romîn, prim adjunct al 
directorului Institutului de istorie 
a partidului de pe lîngă C.C. al 
P.M.R., membru al Academie' 
R.P. Romîne.

In cursul dimineții au venit la 
catafalcul defunctului pentru a 
aduce un ultim salut tovarășii: 
Nicolae Ceaușescu, Constantin 
Pîrvulescu, Dumitru Coliu, Leon- 
te Răutu, Ătanase Joja, Simion 
Bughici, Constanța Crăciun, Pe
tre Lupu, Paul Niculescu-Mizil, 
Sorin Toma, Ghizela Vass, M. Gh. 
Buijor, academicienii Iorgu Ior
dan, I. S. Gheorghiu, Mihai Be- 
niuc, Petre Constantinescu-Iași, 
C. Daicoviciu, Al. Graur, Gh. Io- 
nescu-Sisești, N. Gh. Lupu. V. 
Malinschi, Șt. Milcu, V. Mîrza, 
Ilie Murgulescu, A. Oțetea, Zaha- 

economii în producție în valoare 
de 372.000 lei la materii prime, 
combustibil și energie.

★
Tot duminică dimineața, un 

mare număr de tineri din Focșani 
s-au întîlnit pentru a-și exprima 
întreaga lor adeziune față de Con
ferința Sindicală Mondială a tine
retului muncitor.

In cuvîntul său tovarășa Stela 
Docan, prim secretar al Comitetu
lui orășenesc U.T.M., a arătat că 
în cinstea primei Conferințe Sin
dicale Mondiale a tineretului mun
citor, tinerii din Focșani și-au luat 
numeroase angajamente. Astfel, ei 
s-au angajat să colecteze cel puțin 
15.000 kg. fier vechi, 2.000 kg. 
hîrtie maculatură și 1.000 bucăți 
sticle și borcane.

Același entuziasm, în întîmpina
rea conferinței de la Praga l-au 
manifestat și tinerii din Brăila.

Tov. Ion Păun, prim secretar al 
comitetului orășenesc U.T.M. a 
vorbit celor aproape 7000 tineri 
adunați în piața Lenin, despre 
Conferința Sindicală Mondială a 
tineretului muncitor.

In întîmpinarea Conferinței, ti
nerii brăileni — care aduc o pre
țioasă contribuție la înfrumusețarea 
și gospodărirea orașului lor — și- 
au luat în această direcție nume
roase și importante angajamente. 
Astfel, ei s-au angajat să-și înde
plinească sarcinile de producție, 
să realizeze însemnate economii de 
materii prime și materiale, să re
ducă sub coeficientul admis rebu
turile, să înlăture absențele nemo
tivate, să activizeze Cursurile de 
minim tehnic și să extindă în toa
te întreprinderile inițiativa de la 
uzinele Tudor Vladimirescu.

De asemenea, tinerii brăileni 
s-au mai angajat să colecteze 
200.000 kg. fier vechi, 15.000 kg. 
hîrtie maculatură, să presteze peste 
150.000 ore muncă voluntară pen
tru înfrumusețarea orașului și a 
parcurilor din întreprinderi, să 
amenajeze și să construiască nume
roase baze sportive.

La Bacău
BACĂU (de la corespondentul 

nostru). — In piața Malinovski 
a avuț loc în după-amiaza zilei 
de 21 iunie un mar'e miting al 
oamenilor muncii tineri și vîrst- 
nici din întreprinderile orașului 
Bacău, închinat Conferinței Sindi
cale Mondiale a tineretului mun
citor, care se va ține în luna 
iulie la Praga.

Cei peste 5000 de particiipanți 
au ascultat cuvîntul tovarășului 
Constantin Dobre, prim secretar 
al Comitetului orășenesc al 
U.T.M. Bacău care a vorbit de
spre importanța acestui eveni
ment de seamă. Vorbitorul a sub
liniat avîntul cu care masele de 
tineri muncitori din orașul Bacău 
întîmpină Conferința de la Pra
ga. Astfel, una dintre preocupă
rile de seamă ale tinerilor din 
orașul Bacău este continua creș
tere și ieftinire a producției. Ti
nerii din 3 întreprinderi — „Uzi
na Metalurgică“-Bacău, „Munci
torul liber“ și „Proletarul“ — au 
economisit în cursul acestui an 
peste 580.000 lei. Inițiativa tine- 

putați ai Marii Adunări Naționa
le, oameni de artă și cultură, zia
riști romîni și străini.

Au participat membrii delega
ției parlamentare a R. D. Germa
ne în frunte cu Gerald GStting, 
vicepreședinte al Camerei Popu
lare.

Au luat parte șefi »1 misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Ambasadorul Georg Stibi, Ge
rald Gdtting, conducătorul dele
gației Camerei Populare a R. D. 
Germane și președintele Marii 
Adunări Naționale a R- P- Romî- 
ne, Constantin Pîrvulescu, au 
rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă prietenească.

(Ager pre«)

In cursul vizitelor membrii de
legației au fost însoțiți de depu
tății Petre Drăgoescu, vicepreșe
dinte al Marii Adunări Naționa
le și Anton Breitnhofer, precum 
și de Georg Stibi, ambasadorul 
R. D. Germane la București și 
membri ai Ambasadei.

tovarășului 
ROLLER
ria Stancu, Eusebiu Camilar, 
membru corespondent al Acade
miei R. P. Romîne, profesori uni
versitari. precum și numeroși to
varăși de luptă și de muncă ai 
defunctului.

La catafalc au făcut de gardă 
activiști de partid și ai organiza
țiilor obștești, academicieni și 
alți oameni de știință și cultură, 
prieteni și colaboratori ai celui 
dispărut.

La adunarea de doliu care a 
avut loc la crematoriul „Cenușa" 
au luat cuvîntul tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al C.C. 
al P.M.R., și acad. Iorgu Iordan, 
vicepreședinte al Academiei R.P. 
Romîne, care au adus un ultim 
omagiu memoriei lui Mihail Rol
ler.

Ceremonia funebră s-a încheiat 
în acordurile „Internaționalei“.

(Agerpres) 

rilor reșițeni de a economisi cit 
mal mult metal a avut și aici un 
larg răsunet. Brigada lui Dan 
Spătaru de la „Uzina Metalurgi- 
că“-Bacău, una din cele peste 100 
de brigăzi din oraș, a economisit 
într-o singură lună 2000 kg. me
tal.

Apoi tovarășul Vasile Popescu, 
președintele Consiliului sindical 
local a supus spre aprobarea par- 
ticipanților la miting pe cei 12 
tovarăși, printre care se află și 
tînăra țesătoare Maria Timofte 
de la Fabrica de postav-Buhuși, 
care vor reprezenta tineretul din 
țara noastră la Conferința Sin
dicală Mondială a Tineretului 
Muncitor de la Praga.

La Bușteni
(De la corespondentul nostru).
Tn dimineața de 22 iunie, Buș

tenii, orășelul dintre munți, s-a 
trezit mai devreme ca de obicei. 
Spre parcul primăverii și tinereții 
din centrul orașului, s-au îndrep
tat In această dimineață citeva mii 
de tineri și tinere. Parcul a deve
nit neîncăpător. Peste 3000 de par- 
ticipanți au venit la mitingul tn 
cinstea Conferinței Sindicale Mon
diale a tineretului muncitor. Des- 
pre însemnătatea acestui eveni
ment a vorbit Gheorghe Mihăile- 
scu, președintele comitetului sin
dical al fabricii de hîrtie „1 Sep
tembrie" din localitate, unde lu
crează aproape 1000 de tineri și 
tinere.

Tineretul din Bușteni cinstește 
cum se cuvine această Conferință. 
In fabrici tinerii au dat producții 
peste plan și de calitate supe
rioară. Fabrica de hîrtie din acea
stă localitate șl-a îndeplinit planul 
producției globale pe semestrul 1 
cu 12 zile mai devreme. Colecti
vul secției de tineret de la această 
fabrică condus de utemistul Tra
ian Enache a dat plnă acum peste 
plan mai bine de un milion de 
saci. Tn acțiunile patriotice tinerii 
și-au adus din plin contribuția. 
Intr-un timp relativ scurt au fost 
plantați 7000 de puteți, colectate 
10.000 kg. fier vechi, 1000 kg. ma
culatură.

Mitingul s-a transformat Intr-o 
adevărată sărbătoare a tinereții. 
Plnă seara tîrziu, in acest orășel 
s-au desfășurat programe artistice 
și sportive. Zeci de tineri s-au în
trecut pe terenurile de sport in 
cadrul celei de a treia Sparta- 
chiadă de vară a tineretului.

I
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Duminica — în parcul Libertății din Capitală

AGENTI ILEDEVOjl Al
întreprinderea de voiaj

și exploatarea restaurantelor C. F, R.
Face cunoscut că Incepînd de la data de 1 iunie 1958 s-au 

deschis agenții de voiaj de sezon în următoarele stațiuni balneo
climaterice : Băile Herculane, Băile Buziaș, Borsec, Sovata, Go
vora, Călimănești, (Bănești, Vasile Roaită, Vatra Dornei, Slănic 
Moldova și Eforie.

Pe data de 1 iulie a. c. se deschide agenția de voiaj în orașul 
GIURGIU, strada Gării nr. 6.

De la aceste agenții de voiaj se pot obține:
Bilete de călătorie în țară și străinătate.
Suplimente pentru vagoane de dormit.
Tichete pentru trenuri cu locuri rezervate.
Suplimente pentru trenuri accelerate.
Abonamente de orice fel.
Bilete pentru călătorii în grupuri.
precum și viza oricăror legitimații de călătorie.
Pentru a vă asigura confortul în timpul călătoriei,

FOLOSIȚI VAGOANELE RESTAURANT
PRECUM ȘI RESTAURANTELE DIN PRINCIPALELE STAȚII

Sortimente bogate de preparate culinare, cofetărie ș.i băuturi.
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A lll-a 
de paiudism a Urilor 
din sud-estul Europei

Luni dimineață S;au deschis în 
Capitală lucrările celei de-a IlI-a 
conferințe de paiudism a țărilor 
din sud-estul Europei, care are 
loc sub auspiciile Organizației 
Mondiale a Sănătății.

La • conferință participă repre
zentanți ai Biroului regional a] 
Europei al Organizației Mondiale 
a Sănătății, precum și delegați din 
Afganistan, R. P. Albania, R. P. 
Bulgaria, Grecia, Iran, R.P.F. 
Iugoslavia, Republica Arabă Uni
tă, R. P. Romînă, Turcia și 
U.R.S.S. Iau parte ca invitați re
prezentanți ai R. P. Ungare

Conferința dezbate probleme 
privitoare la lupta împotriva ma
lariei în țările din sud-estul Euro
pei și Orientul Apropiat, coope
rarea internațională în problema 
malariei, precum și probleme 
cercetare științifică privind 
zistența vectorilor la diferite 
secticide.

Ședința de dimineață a avut 
sub președinția prof. dr. Voinea 
Marinescu care, după ce a adus 
salutul Ministerului Sănătății și 
Prevederilor Sociale al R.P.R., a 
transmis reprezentanților O.M.S - 
ului și delegațiilor din diferite 
țări un călduros salut.

Conferința a fost salutată de dr 
Emilio Pampana, director al era
dicării malariei al Organizației 
Mondiale a Sănătății și dr. Ga
brielle Gramiccia, șeful secției ma
larie din Biroul regional pentru 
Europa al Organizației Mondiale 
a Sănătății.

Participanții au 
roul conferinței.

Au prezentat 
vind aspecte ale luptei antima
larico delegațiile Afganistanului, 
R. P. Albania, R. P. Bulgaria, 
Greciei și R. P. Romîne.

Lucrările conferinței continuă.

loo

ales apoi bi-

rapoarte pri- 
luptei antima-

Universitatea „C. I. Parhon“ 
Facultatea de Științe Juridice 

și Administrative 
Secția fără frecvență

ANUNȚ

Ju-Facultatea de Științe 
ridice din București—secția 
fără frecvență — anunță stu
denții săi că ultimul ter
men pentru depunerea teme
lor de control și a cererilor 
de înscriere la examenele 
din sesiunea iulie a.c., este 
de 25 iunie 1958.
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Iolanda Balaș : 1,80 m.!

In decursul unei luni „Ioili' 
bate două recorduri mondiale, 
dintre care unul personal și face 
acest lucru într-o manieră care 
ne permite să ne așteptăm la al
te... recorduri mondiale din par
tea ei. Iolanda Balaș a intrat în 
concursul de la Cluj la 1,60 m. 
apoi a trecut din prima încercare 
la 1,70 m. și 1,76 m. Urmează 
1,80 m. Iolanda se înalță deasu
pra ștachetei, dar doboară de pu
țin. Urmează citeva minute de 
relaxare; campioana mondială 
privește ștacheta din fața sa, 
apoi o bătaie reușită și peste ci- 
teva clipe romînca Iolanda Balaș 
stabilește noul record mondial.

Ce va fi după acest excepțional
l, 80 m. ?

îmi amintesc că Ia Începutul 
actualului sezon atletic, am stat 
de vorbă în sala Floreasca cu 
„loli" și cu antrenorul ei, I. Sfiter, 
despre viitorul probei de săritură 
în înălțime — femei. „loli“ era 
în formă bună: antrenamentele 
cu... haltere, au contribuit la dez
voltarea ei fizică generală. In 
plus, talentata atletă era foarte 
optimistă, bine dispusă. In timpul 
sezonului de pregătire în sala, 
Iolanda Balaș a făcut zeci și zeci 
de antrenamente, lucra cu o per
severență de invidiat. Am între
bat care este secretul pregătirilor 
intensive ale lui 
mi-a răspuns liniștit, că 
se pregătește să bată 
lumii.

M-a mirat siguranța
Sdter rostise acele cuvinte, 
fost însă nimic întîmplător. 
fost vorbe aruncate în vint. 1,78
m. trebuia să vină ; 1,80 m. i 
inevitabil. Talentul excepțional 
Iolandei Balaș s-a asociat cu 
pregătire zilnică ireproșabilă.

Iolanda Balaș a stabilit două 
recorduri mondiale in decursul 
aceleași luni ca urmare a for
mei sportive extraordinare în care 
se află. Dar forma aceasta nu se 
datorește unor factori fără expli
cație ; forma extraordinară a Io- 
landei Balaș nu este înt-împlătoare. 
Conștiinciozitatea, ambiția titani
că cu care „loli“ a muncit pen
tru a dărui atletismului romînesc 
două recorduri mondiale, trebuie 
să slujească de exemplu tinerilor 
sportivi care pornesc să cucerea
scă culmile gloriei.

1011“. Sdter 
eleva sa 
recordul

care 
N-a 

N-au

cu
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Cine va fi campion ?
Pare paradoxal dar nici 

după ce nu numai că s-a 
mat ultima etapă a campionatului 
ci și două dintre restanțe, nu se 
poate da un răspuns precis. Su
porterii echipelor angajate in dis
puta pentru titlu au, în felul ace
sta, un surplus de emoții și de... 
speranțe. Fanaticii susținători ai 
formației ploeștene n-au pierdut 
speranța de a o vedea posedînd 
rivnitul titlu de campioană repu
blicană. Dar — o știe oricine — 
balonul este rotund și niciodată 
surprizele nu sint excluse, tn pri
vința aceasta au multe reflecții de 
făcut petroliștii, tn meciul de du
minică reușiseră să ajungă in mi
nutul 90 menținind scorul alb. Ju
cătorii ploeșteni se pare că erau 
mulțumiți cu un meci nul care 
le-ar fi adus un punct prețios, mă- 
rindu-le șansele de a termina 
campionatul pe primul loc. Calcu
lele băieților lui Oană au fost ză
dărnicite în ultimele secunde ale 
partidei. Atunci cînd nimeni nu 
se mai aștepta ca rezultatul să se 
schimbe se petrece o întorsătură 
de-a dreptul extraordinară. Vn 
schimb de mingi în fața porții lui 
Sfetcu, o ciocnire a portarului 
ploeștean cu Marinescu și Ciosescu 
a marcat golul ce a adus Științei 
victoria. Repetăm : faza s-a pe
trecut în minutul 90, cu citeva cli
pe înainte de fluierul final al ar
bitrului și în condițiile în care 
întreaga echipă ploeșteană se afla 
în careu spre a proteja poarta lut 
Sfetcu.

Victoria Științei-Timișoara face 
mai dificilă desemnarea echipei 
campioane. (Meciul de la Oradea 
dintre Jiul-Petroșani și C.S. Ora-

acum, 
consti

I dea soldat cu scorul de 1—1 nu

Ce va fi după acest splendid 
1,80 m.? loli ne-a arătat că nimic 
nu este imposibil acelui sportiv 
talentat care nu-și precupețește 
timpul pentru a se pregăti. Ex
emplul Iolandei Balaș, mesajul ei 
adresat tinerilor noștri atleți, 
contează cel mai mult.

M. Z.

Afirmarea tincrllar cicliști
IN „CURSA MUNȚILOR“

Timp de 7 zile, atenția iubito
rilor de ciclism din țara noastră 
a fost îndreptată spre competiția 
internațională „Cursa Munților“ 
organizată de clubul sportiv „Di- 
namo"-București. Cea de a IV-a 
ediție a „Cursei Munților“ orga
nizată impecabil, a constituit un 
eveniment însemnat în ciclismul 
romînesc, contribuind la ridica
rea nivelului acestui sport în țara 
noastră. Prezența de-a lungul ce
lor aproape 1000 de km. cit a 
măsurat traseul cursei, a mii și 
mii de tineri ieșiți pentru a-i în- 
tîmpina cu entuziasm pe rutieri 
în trecerea lor prin orașe și sate, 
a constituit un fericit prilej de 
popularizare a ciclismului în ma
sele largi de omeni ai muncii. 
„Cursa Munților“ și-a adus ast
fel o contribuție prețioasă la dez
voltarea ciclismului ca sport de 
masă. Desigur că problema lăr-

a avut nici o influență asupra 
conformației clasamentului).

Șansele studenților de a cuceri 
titlul de campion s-au mărit in 
urma victoriei asupra Petrolului. 
Acum Știința are 25 de puncte față 
de cele 27 ale Petrolului. Timișo
renii mai au de jucat două me
ciuri dificile : la București cu 
Progresul și la Orașul Stalin cu 
Steagul Roșu. Ambele meciuri sint 
deschise oricărui rezultat. Desigur 
studenții vor lupta cu vndîrjire 
pentru a obține victorii. Nu tre
buie însă ignorat faptul că ei se 
resimt din pricina eforturilor re
petate. Dar cunoscuta lor putere 
de luptă poate să-și spună in cele 
din urmă cuvîntul. Dealtfel Știința 
Timișoara poate cuceri campiona
tul chiar numai cu o victorie și 
un meci nul, ceea ce i-ar da po
sibilitatea să acumuleze 28 de 
puncte. Vor reuși studenții perfor
manța aceasta ? Sau titlul va in
tra wt posesia ploeștenilor ?

Și acum încă o întrebare : cine 
va promova în categoria A ? In 
categoria B clarificările întîrzie. 
în seria I, Știința Cluj a reușit 
performanța de a-și lichida în ul
timele etape 
nantă pe 
zent n-o 
punct de 
seria II, 
avans de 
namo-Bacău, 
poate scuti de emoții.

Deci pe toată linia semne de 
întrebare.

„zestrea“ impresio- 
care o poseda și in pre- 
mai desparte decît un 
Corvinul-Hunedoara. In 
Farul-Constanța are un 

două puncte față de Di- 
dar acest avans nu

M. RAMURA

Ce ne-a declarat
Iolanda Balaș

Iolanda Bala? a făcut următoa
rea declarație corespondentului no
stru la Cluj, A. Munteanu t

„Sînt de două ori fericită. Clu
jul a însemnat pentru mine punc
tul de plecare în recordurile ob
ținute pînă acum. Puțini știu că 
în anul 1952, cînd am devenit pri
ma dată recordmenă republicană, 
rezultatul 1,53 m. l-am obținut în
tr-un concurs disputat la Cluj. 
Cu un an mai tîrziu am doborit 
recordul republican sărind 1,58 m. 
Și de data aceasta performanța a 
fost obținută tot la Cluj. Sîmbătă, 
după ce am sărit 1,75 m. (cu o zi 
înainte de concursul republican pe 
echipe) publicul mi-a făcut o cal
dă manifestație de simpatie. Acea
sta m-a determinat ca a doua zi 
^ă 
dial.
care
este 
încă 
căruia îi datorez rezultatele obți
nute“.

,afac“ din nou recordul mon- 
Sint fericită că pruna femeie 
a atins granița lui 1,80 m. 

o romincă. Țin să mulțumesc 
odată antrenorului meu Sdter

girii bazei de masă a ciclismului 
în țara noastră merită un stu
diu amănunțit care să se ocupe 
printre altele de multiplele as
pecte ridicate de această proble
mă, ca punerea la îndemîna tine
rilor a unui lot masiv de biciclete 
de curse ca și 
mării calificate ,a

a îndru- 
antrenorilor

ediție a 
fost cîști-

Cea de a IV-a 
Cursei Munților a 
gata de L. Zanoni (Dinamo I) 
cu timpul de 25.08.18; pe lo
cul doi, Aurel Șelaru (Dina
mo I) cu 25.08.31 iar pe locul 
trei Tustochowicz (Gwardia- 
Varșovia) cu 25.08.33. Pe echi
pe victoria a revenit cicliștilor 
de la Dinamo I cu 75.26.34 ur
mați do cei de la C.C.A. I, cu 
75.37.14 și Gwardia cu 75.43.19.

care astăzi se ocupă, în cel mâi 
fericit caz, doar de încurajarea 
tinerelor speranțe. Dar, despre a- 
ceastă problemă vom mai reveni. 
Un lucru este clar : AVEM NE
VOIE DE CIT MAI MULTE A- 
SEMENEA CURSE CARE SA 
DEZVOLTE GUSTUL PENTRU 
CICLISM IN RINDUL TINERE
TULUI NOSTRU.

In afara faptului că a subliniat 
forma bună in care se află un 
număr apreciabil de rutieri ca 
de pildă Ludovic Zanoni, care a 
cîștigat în stil de mare campion 
„Cursa Munților“, G. Moiceanu, 
Șelaru, Ion Vasile, etc. COM
PETIȚIA ACEASTA ATRAGE 
ATENȚIA FEDERAȚIEI ROMI- 
NE DE CICLISM ASUPRA 
UNOR CICLIȘTI TINERI CA 
ION STOICA. SIMION HARI- 
TON, VICTOR COHANCIUC 
(,,VO1NȚA“-BUCUREȘTI) CA $1 
A LUI ZIEGLER WALTER 
(COMBINATA-OR. STALIN), ȘI 
A ALTOR ELEMENTE TALEN
TATE CU MARI PERSPEC
TIVE. Din păcate, unii dintre a- 
ceștia — ne referim la cicliștii 
care au reprezentat culorile com- 
binatei-Or. Stalin — nu se bucură 
de atenția cuvenită unor tineri ' 
sportivi talentați. Aceasta, ca ur
mare a desconsiderării sportului 
cu pedale ia uzinele de tractoare 
și la colectivul „Flamura Roșie“. 
Antrenorul Traian Chicomban 
trebuie sprijinit cu perseverență 
în acțiunea de creare a unui re
zervor de tineri rutieri la Orașul 
Stalin.

In ceea ce-i privește pe antre
nori, N. Voicu (Dinamo-Bucu- 
rești) ne-a arătat că a reușit să 
sudeze un colectiv de cicliști ta
lentati, capabili de rezultate mari 
și care în ansamblu au o com
portare sportivă demnă. Din pă
cate nu același lucru îl putem 
spune despre echipa antrenată de 
Ervant Norhadian, care se pare 
că se ocupă prea puțin de educa-

V ictoriiale baschetbaliștilor romîni
Echipele românești de bas- 

ohetbal și-au început turneul 
în R.S.S. Lituaniană. La 21 iu
nie baschetbaliștii noștri au 
evoluat în orașul Panevejis. 
Echipa feminină Constructorul 
a întîlnit formația Spartak, ob- 
ținînd victoria cu 47—29. Se
lecționata masculină a Bucu- 
reștiului a cîștigat cu 64—49 
meciul cu echipa orașului Pa
nevejis.

Duminică, în orașul Șiauliae, 
Constructorul a întrecut echi
pa Lokomotiv din localitate cu 
67—36, iar echipa masculină a 
Bucureștiului a învins selecțio
nata orașului cu 75—50.

Baschetbaliștii romîni vor 
mai susține întîlniri la Kaunas, 
Vilnius și alte orașe.

Semifinalele „Cupei 
R. P. R." la rugbi

Semifinalele „Cupei R.P.R,* * la 
rugbi desfășurate duminică în 
program cuplat pe stadionul Repu
blicii s-au încheiat cu rezultate 
scontate. In primul joc echipa 
C.C.A. cu o formație mai hotărită 
tn atac a obținut victoria cu sco
rul de 3—0 (3—0) asupra echipei 
C.F.R. Grivița Roșie.

+ Tntr-un meci internațional de 
fotbal disputat duminică la Var
șovia echipa Partizan Belgrad a 
dispus cu 2—1 de Legia Varșovia.

* Cursele profesionale de auto
mobilism care se desfășoară în 
țările apusene au făcut noi vieți- 
me. In renumita cursă „Miile Mig. 
Iia“ (1000 mile) puțin timp după 
ce s-a dat startul din orașul Bres
cia un automobil Alfa Romeo pilo
tat de italienii Lino Mora și Paulo 
Zarnleri a ieșit de pe șosea din 
cauza vitezei excesive și s-a sfă- 
rîmat. Cei doi piloți au decedat în 
timp ce erau transportați la spi
tal.

Tn nocturnă s-au tnttlnit, echi
pele Progresul și Geotehnica. Jo
cul a satisfăcut publicul spectator 
datorită șarjelor rapide organizate 
de cete două formații. Geotehnica 
a confirmat forma din campionat 
reușind să termine victorioasă cu 
scorul de 8—0 (3—0).

ția cicliștilor săi. Urmările greși
tei înțelegeri a rolului antrenoru
lui — care trebuie să sădească 
la cicliștii săi, calități moral-vo- 
litive, să-i învețe să-și respecte 
adversarul, să nu-1 insulte dacă 
acesta este mai bun — s-au vă
zut în comportarea cicliștilor de 
la C.C.A. Neînțelegerile din ca
drul echipei antrenată de Norha
dian, manifestate in „Cursa Mun
ților“, lipsa de cooperare intre 
aceștia, lipsa de combativitate a- 
rătată de C. Dumitrescu, Gh. Șer- 
ban, și ceilalți echipieri care s-au 
pierdut în momentele critice, i-.au 
lipsit pe rutierii de la „C.C.A.“ 
de o comportare la nivelul ade
văratelor lor calități de cicliști 
fruntași- După cum s-a văzut, Er
vant Norhadian în loc să-și aducă 
contribuția sa la întronarea unui 
spirit sănătos, specific sportivu
lui de tip nou, a dat uneori chiar 
el * tonul unor ieșiri regretabile 
ale cicliștilor săi.

O contribuție prețioasă la buna 
desfășurare a cursei au avut-o 
arbitrii. In „Cursa Munților“ cor
pul de arbitri de sub conducerea 
arbitrului principal Octavian 
Amza s-a străduit și a reușit în 
bună măsură să-și aducă contri
buția la reușita competiției. Este 
însă necesar că atunci cînd îi 
lăudăm pe arbitri pentru modul 
calificat în care s-au comportat 
din punct de vedere profesional, 
să le atragem atenția că este ne
cesar ca să aibă cu toții o com
portare demnă, serioasă și în res
tul timpului. Numai astfel ei vor 
reuși să se bucure de stima legi
timă pe care o așteaptă din par
tea cicliștilor.

La începutul lunii viitoare pe 
rutierii noștri îi așteaptă o altă 
întrecere tradițională : „Cursa 
Scinteli“. Ei au datoria să se pre
gătească cu mult simț de răs
pundere pentru a fi în forma lor 
maximă la apropiatele curse in
ternaționale cînd vor reprezenta 
culorile naționale.

M. ZONIS
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I PRE VESTITOARE
Delegația de partid 

și guvernamentală a R.P. Ungare
închiderea conferinței

sindicatelor și oamenilor muncii

Amintiri și anticipări — Primul număr al ziarului 
„Festival44 ne vorbește despre prietenie și pace
f

a sosit la Sofia
din țările Europei

SOFIA 23 (Agerpres). 
A.T.B. transmite: La 
Comitetului Central al 
lui Comunist Bulgar 
vernului 
Bulgaria, la 
Sofia într-o 
delegația de 
mentală a 
Ungare. Din 
te : Jănos Kădăr, prim-secretar 
al Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Socialist 
Ungar și ministru de stat, (con
ducătorul delegației), Kăroiy 
Kiss, membru în Biroul Politic 
și secretar al C.C. al P.M.S.U.,

Republicii
23 iunie a 
vizită de 
partid și 

Republicii 
delegație

invitația
Partida- 

Și a gu- 
Populare 
sosit la 

prietenie 
guverna- 
Populare 
fac par-

Imre Doegei, membru al C.C. al 
P.M.S.U. și ministru al Agricul
turii, Jănos Péter, prim-locții'.or 
al ministrului Afacerilor Externe 
și Bêla Némethy, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Ungare în 
Republica Populară Bulgaria.

La aerodromul din Sofia oaspe
ții unguri au fost întîmpinați de membrii ambasadelor țărilor so- 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist Bulgar, Di- 
mitr Ganev, Ivan Mihailov, Bo
ris Taskov, Gheorghi Țancov și 
Anton Iugov, membri în Biroul 
Politic ai C.C. al P.C. Bulgar;
Dimitr Dimov și Mladen Stoia-

nov, membri supleant în Biroul 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar; 
Gheorghi Traikov, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria 
și alfi conducători ai statului și 
ai partidului, reprezentanți ai 
vieții publice, ai oamenilor mun
cii din Sofia; conducătorii și

cialiste acreditați la Sofia, zia
riști bulgari și străini.

La aerodrom Todor Jivkov și 
Jânos Kădăr au rostit cuvîntări 
care au fost întrerupte în repeta
te rînduri de aplauzele celor pre- 
zenți.

IN FRÂNTA acțiunile fasciste se lovesc de riposta maselor
i PARIS. — Corespondentul A- 
'gerpres transmite: In ultimele 
zile cercurile de extremă dreaptă 
și-au intensificat activitatea atit 
în Franța cît și la Alger.

grup de membri 
fasciste „Jeune 

maltratat 
fața

!
*

I
I

i

O hotărîre care nu 
corespunde intereselor 

păcii
HANOI 22 (Agerpres). — Co

lonelul Ha Van Lau, șeful misiu
nii de legătură al Armatei popu
lare vietnameze, a făcut în cadrul 
unei conferințe de presă o decla
rație în legătură cu recenta hotă- 
rire a Comisiei internaționale de 
a permite guvernului sudvietna- 
mez „să înlocuiască“ armamentul 
retras din Vietnam prin plecarea 
.trupelor franceze.

Șeful misiunii de legătură a 
precizat că această hotărîre nu 
corespunde intereselor păcii și 
este împotriva dorinței poporului 
vietnamez și a popoarelor iubi
toare de pace din întreaga lume.

La Paris un 
ai organizației 
Nation“ au atacat și 
un student de culoare în 
restaurantului cetății universitare.

La Aisnières, membri ai fostu
lui partid gaullist R.P.F. au or
ganizat o manifestație fascistă 
sub lozinca „Algeria franceză“. 
Participanții au cerut generalu
lui De Gaulle dizolvarea tuturor 
partidelor politice.

Toate aceste acțiuni fasciste 
ale cercurilor de extremă dreap
tă se lovesc însă de o ripostă ho- 
tărîtă din partea maselor largi 
șle poporului francez. In depar
tamentul Basses Pyrénées unde 
după cum se știe, au avut loc in 
orașul Pau, la 18 iunie, incidente 
grave provocate de fasciști ; miș
carea de protest împotriva acți
unilor acestora cuprinde în pre
zent cele mai diferite pături ale 
populației.

Primele declarații de protest

împotriva incidentelor de la Pau 
au fost date publicității de orga
nizația locală a partidului comu
nist și de organizațiile sindicate
lor C.G.T. In același sens s-a 
pronunțat și federația din acest 
departament a partidului socia
list, Asociația generală a studen
ților, organizația locală a sindi
catelor Force Ouvrière, federația 
locală a Uniunii foștilor comba
tanți etc.

........... .................... 1 -

BERLIN 23 (Agerpres). — TASS transmite : In după-amiaza 
zilei de 22 iunie a .avut loc ședința de închidere a conferinței 
sindicatelor și oamenilor muncii din țările Europei. Delegații 
la conferință au adoptat o serie de documente în care se expri
mă voința fermă a oamenilor muncii din țările europene de a 
lupta împotriva pericolului unui război atomic, pentru dezar
mare, pentru pace.

în apelul adresat de conferință oamenilor muncii și sindica
telor dîn țările europene se cere transformarea săptămînii din
tre 15 și 22 octombrie a.c. într-o săptămină de luptă și soli
daritate a oamenilor muncii și sindicatelor din Europa pentru 
încetarea experiențelor atomice, împotriva planurilor de creare 
de baze pentru rachete și a zborurilor avioanelor încărcate cu 
bombe atomice, împotriva înarmării atomice a Bundeswehrului, 
pentru crearea unei zone denuclearizate în Europa, pentru o 
întîlnire la nivel înalt, pentru dezarmare și colaborare interna
țională.

In scrisoarea deschisă adresată guvernelor S.U:A., Marii Bri
tanii și Uniunii Sovietice, delegații ia conferință salută hotă- 
rîrea Uniunii Sovietice cu privire la încetarea unilaterală a ex
periențelor cu arma nucleară.

Pârtiei punții la conferință au adresat de asemenea o scri
soare deschisă oamenilor de știință din întreaga lume în care 
aceștia sînt chemați să participe la săptămină de luptă și soli
daritate organizată în conformitate cu hotărîrea conferinței.

La conferință au fost de asemenea adoptate o scrisoare adre
sată oamenilor muncii și conducătorilor sindicatelor din S.U.A., 
un apel adresat sindicatelor și oamenilor muncii din Asia, Afri
ca, America și Australia, un mesaj adresat oamenilor muncii și 
sindicatelor din Republica Federală Germană, o declarație cu 
privire la congresul pentru dezarmare și colaborare interna
țională, un apel adresat țăranilor din Europa, o declarație cu 
privire la solidaritatea cu oamenii muncii din Cipru și Algeria, 
care lu.ptă pentru independența lor națională, precum și cu oa
menii muncii din Spania și Portugalia.

După cuvîntul de închidere rostit de Noveîla, secretarul ge
neral al Confederației Generale a Muncii din Italia, conferința 
sindicatelor și oamenilor muncii din țările Europei și-a încheiat 
lucrările. i

Rasiștii de la Little Rock 
continuă dcsntâful

In întîmpinarea Conferinței 
Sindicale Mondiale 

a tineretului muncitor
Corespondentă telefonică

Intîlnirile tineretului din 
toate colțurile lumii în stră
vechea capitală a Cehoslovaciei 
se bucură de o veche și bună 
tradiție. Praga a fost orașul 
primului Festival Mondial al 
Tineretului ; la Praga au avut 
loc conferințe și congrese ale 
Uniunii Internaționale a Stu
denților. Praga a fost și este 
întotdeauna o gazdă bună și 
primitoare pentru toți acei 
care cu elan tineresc luptă 
împotriva războiului, pentru 
pace și un viitor mai bun.

La jumătatea lunii iulie, 
Praga va găzdui prima Confe
rință Sindicală Mondială a ti
neretului muncitor. Această 
conferință se va întruni în ur
ma hotăririi luate de cel de-al 
IV-lea Congres Mondial al 
Sindicatelor care a avut loc la 
Leipzig între 4-15 noiembrie 
1957. Peste 500 de delegați din 
mai mult de 90 de țări vor 
discuta timp de 7 zile despre 
lupta tineretului muncitor din 
lumea întreagă pentru drep
turi economice și sociale, pen
tru dreptul la învățătură, pen
tru pace, împotriva înarmării 
atomice.

La conferință se vor prezen- 
ta 3 referate principale. Re
prezentantul Franței, Salducci, 
va vorbi despre problemele so
ciale ale tineretului și despre 
dreptul la învățătură. Japone
zul lamakava, vicepreședinte 
al consiliului de tineret al sin
dicatelor japoneze, va vorbi 
despre lupta tineretului pentru 
pace, despre pericolul înarmă
rilor atomice, despre viitorul 
tineretului în general, iar 
secretarul Federației Sindicale 
Mondiale, Lazaro Pena, se va 
ocupa în expunerea sa de pro
blemele organizării sindicale și 
ale unității tineretului munci
tor din

Pînă 
rinței 
tămîni,

din Praga —
din acestea : ti
neretul din Ja~ 
ponia a făcut o 
colectă de bani 
pentru delegații 
care urmează să 
plece la Praga; 
în India au fost 
înființate comi
tete de pregăti
re a conferinței; 
tineretul din In» 
donezia a adu
nat un vast 

despre problemele 
muncitor din ța-
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NEW YORK 22 (Agerpres). 
La 21 iunie judecătorul Harry 
Lemley din Little Rock, statul 
Arkansas, a dat o decizie prin 
care administrația școlilor 
din Little Rock este autorizată 
să suspende integrarea rasia
lă la colegiul central al ora
șului pe o perioadă de doi 
ani și jumătate. Această deci
zie permite autorităților să 
scoată din colegiu pe cei șapte

elevi de culoare care fuseseră 
admiși anul trecut după cu
noscutele incidente și interven
ția trupelor federale. Guver
natorul statului Arkansas, Or- 
val Faubus, a sabotat tot 
timpul aplicarea ordinului gu
vernului federal cu privire la 
admiterea elevilor de culoare 
la colegiul din Little Rock 
încurajînd toate 
țiile rasiste în

manifesta- 
acest sens.

0 filială a Asociației culturale Argentina 
Romînia în orașul La Plata
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Ca aripile albe ale primilor 
pescăruși, care anunță viitorul 
port, tot astfel paginile albe 
ale ziarului internațional „Fe
stival“ ne-a obișnuit să ne 
prevestească marile întîlniri 
ale tineretului lumii. Mai sînt 
13 luni pînă ce, la 26 iulie 
1959, drapelul Festivalului va 
fi ridicat, și primul număr al 
ziarului său este deja în mii- 
nile noastre.

Adresa redacției e în miș
care. Odată cu Festivalurile, a 
fost la Fraga, budapesta, Ber
lin, am vizitat-o la București, 
Varșovia și Moscova, și iată că 
acum ni se înfățișează într-o 
formulare nouă: Viena 1, Seil- 
terstătte 15, tel. 523961, Au
stria.

Vasăzică pe anul viitor, la 
Viena!

Primul număr al ziarului rea
duce în minte neuitata întîlni
re de anul trecut, de la Mosco
va. Capitala Uniunii Sovietice, 
gazdă a iubitorilor de pace 
imaginea ei într-adevăr 
poate fi uitată.

lată o trăsătură I
Deasupra fetelor în văluri și 

băieților cu sombrero, semea
ță clădire a universității „Lo
monosov", un instantaneu apă
rut în „Festival". Intr-un a- 
murg, la carnavalul studențesc, 
m-am întîlnit acolo cu acești 
tineri. Erau uimiți de grandoa
rea construcției. Dar cînd au 
văzut cite mii de studenți găz
duiește clădirea, au înțeles că 
nu zidurile, ci fenomenul pe 
care ele îl oglindesc este gran
dios : U.R.S.S. — țara celui 
mai dezvoltat învățămînt supe
rior din lume!

Acum, un fluture, pe ale că
rui aripi se găsesc drapelele 
tuturor țărilor, zboară peste 
florile pe care scrie în diferi
te limbi „Pace și prietenie“, 
spre romanița pe ale cărei pe
tale lucește insigna celui de al 
Vll-lea Festival. Este primul 
proiect de afiș al viitoarei săr
bători internaționale, prezentat 
de gazeta întîlnirii.

'Viena... Mulți apropie nume
le acestui oraș de melodia val
surilor lui Strauss, de foșnetul 
mătăsurilor și explozia șiragu
rilor de lampioane ale unor ne
maivăzute baluri.

Mie, Viena îmi apare mereu 
așa cum am întrezărit-o in
tr-un jurnal cinematografic so
vietic, rulat în vremea războiu
lui de către o caravană mili
tară... Era ziua izgonirii naziști
lor din oraș. In fața faimoasei 
Opere, ruinate, o unitate a 
trupelor sovietice își arata sim
patia și respectul față de local
nici într-un fel simplu și miș
cător: difuzoarele stațiilor auto 
începuseră să transmită valsuri 
de Strauss. Și dintre dărâmă
turi, tineri și tinere, încă pa
lizi, încă tulburați, ieșeau să 
danseze, printre grămezi de 
moloz, pentru prima oară li
beri.
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Prima pagină a
Imaginea din pagina l-a a 

gazetei „Festival" reprezintă o 
Vienă frumoasă, deși sobră, de 
cărei clădiri par că niciodată 
n-au suferit războiul. Dar 
amintirea a ceea ce a însemnat 
stăpînirea fascismului german 
dăinuie desigur încă adine în 
inima poporului. Exprimă acea
sta — politica neutralității de 
stat, pe care o proclamă ofi
cial Austria. O sugerează și 
cuvîntul cancelarului federal 
Raab, reprodus în acest număr 
din „Festival", în care acesta 
motivează acceptarea organiză
rii la Viena a marii întîlniri 
mondiale a tineretului.

Pregătiri largi au și înce
put. Ni se făgăduiesc momente 
bogate . și variate ca tinerețea 
însăși. Vom retrăi o monumen
tală deschidere; o sărbătoare 
dedicată păcii și prieteniei, îm
potriva armelor nucleare, pen
tru dezarmare și coexistență 
pașnică; o manifestare dedica
tă prieteniei și solidarității cu 
tineretul țărilor care și-au cîș- 
tigat recent independența și cu 
tineretul țărilor coloniale; se 
prevede o sărbătoare a tinere
lor fete; una — a tineretului 
de la sate; un carnaval inter-

ziarului „Festival"
național și, în încheiere, o maie
stuoasă solemnitate.

Cu prilejul Festivalului vor 
avea loc nenumărate întîlniri 
și reuniuni ale tinerilor de a- 
ceeași profesie sau cu aceleași 
preocupări. Programul Festiva
lului conține competiții artis
tice, un festival internațional al 
filmului, o expoziție internațio
nală d$ artă, ca și sute de con
certe și spectacole prin care 
cele mai bune grupuri cultu
rale și ansambluri folclorice vor 
face să fie cunoscute tradițiile 
și realizările fiecărei țări.

Festivalul va fi o manife
stare deschisă tuturor, fără 
deosebire de rasă, naționalita
te, credințe.

Ca aripile primilor pescăruși, 
tot astfel paginile ziarului in
ternațional „Festival" preves
tesc viitoarea întîlnire a tine
retului lumii.

Ce așteptăm de la ea ?
Vă amintiți crîmpeiele fil

mului de campanie despre pri
ma zi a Vienei eliberate; noi 
dorim ca la Viena tinerețea să 
se bucure de Valsuri, și să nu 
uite ruinele!

VARȘOVIA. — La Varșovia 
și-a încheiat lucrările confe
rința pe întreaga Polonie a ti
neretului muncitor, în cadrul 
căreia a fost adoptată o rezo
luție pentru apărarea păcii, un 
apel adresat tineretului polo
nez și textul unei scrisori adre
sat lui W. Gomulka, prim se
cretar al C.C. al P.M.U.P. Con
ferința a ales delegația la pri
ma conferință sindicală mon
dială a tineretului muncitor, 
care va avea loc in iulie a.c.

*
ROMA. — La Roma și-a în

cheiat lucrările plenara Comi
tetului Central al Federației 
Tineretului Comunist din Ita
lia (F.T.C.I.). După cum rela
tează ziarul „Unita", toți cei 
care au luat cuvîntul în cadrul 
discuțiilor pe marginea rapor
tului Iui Trivelli, secretarul 
general al Federației, au sub
liniat în unanimitate marea 
importanță a succesului obți
nut de Partidul Comunist Ita
lian în rîndurile tinerilor ale
gători.

det, președintele Asociației Cul
turale Argentina-Romînia și 
membri ai Asociației — oameni 
de artă și cultură, profesori, ju
riști, ingineri etc.

Cu această ocazie președintele 
Asociației Culturale Argentina- 
Romînia. Carlos Ruiz Doudet, a 
vorbit despre importanța înteme
ierii acestei filiale,

LA PLATA 23 (Agerpres). — 
Recent, un grup de personalități 
din orașul La Plata au fondat 
o filială a Asociației Culturale 
Argentina-Romînia. Această filia
lă și-a început activitatea prin 
deschiderea expoziției de gravuri 
romînești care a avut loc în sala 
teatrului „Nuevo“ din La Plata. 
Au luat parte Carlos Ruiz Dou-
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In Liban continuă lupte puternice
BEIRUT 23 (Agerpres).—Prin- sau se bănuiește 

cipalele centre unde s-au desfășu
rat luptele între forțele populare 
și trupele guvernamentale libane
ze în ultimele 24 de ore au fost 
Beirut și orașul Tripoli. Agenția 
France Presse relatează că dumi
nică după masă a avut loc un viu 
schimb de focuri în sectorul rafi
năriei Companiei „Irak-Petro
leum“ din Tripoli. Luptele au 
continuat în tot cursul nopții, ar
mata făcînd uz de artilerie îm
potriva răsculaților. A fost pus 
în aplicare ordinul Ministerului 
Apărării al Libanului de a se dis
truge toate casele de unde por
nește focul deschis de răsculați

R. la Conferința 0.1. M.
de noi materiale folosite în in
dustrie și de introducerea pe sca
ră țot mai largă a automatizării, 
care au drept consecințe provo
carea unor intoxicații profesiona
le și respectiv a nevrozelor.

Delegatul guvernamental aus
tralian a propus un amendament 
la proiectul de rezoluție al dele
gației R. P. Romîne.

Amendamentul a fost 
de comisie.

Pusă la vot. rezoluția 
de delegația romînă a fost apro
bată de majoritatea delegaților.

material 
tineretului ------- 4
ra lor ; comitetele de pregăti
re din Australia, Ungaria, 
Franța, Mexic, Polonia, Norve
gia și alte țări duc o activitate 
vie în vederea conferinței.

Dar să vedem, pe scurt, cum 
întîmpină această conferință ti
neretul țării gazdă, tineretul 
cehoslovac. în întreaga țară au 
loc conferințe regionale ale ti
neretului din sindicate la care 
pînă în prezent au participat 
7.000 de tineri și tinere. La 
aceste conferințe au fost aleși 
să ia parte la lucrările confe
rinței 20 de delegați și 100 de 
observatori, în cadrul acestor 
conferințe regionale au fost i- 
lustrate de asemenea rezulta
tele dobîndile în urma apli
cării hotărîrii Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din Repu
blica Cehoslovacă cu privire la 
munca in rîndurile tineretului, 

în același timp tinerii mun
citori din fabrici și de la sate 
au întîlniri cu vechi membri 
ai sindicatelor în cadrul căro
ra sînt expuse episoadele din 
lupta sindicatelor in trecut. De 
bună seamă că tineretul ceho
slovac se pregătește să întâm
pine conferința cu succese în 
muncă, în construcția sociali
stă. în cadrul angajamentelor 
luate în cinstea Conferinței 
Mondiale, tineretul cehoslovac 
a realizat economii în valoare 
de peste 120.000.000 coroane; 
succesul obținut este cu atât 
mai remarcabil cu cît mișcarea 
pentru economii a început cu 
intensitate în perioada de pre
gătire și de îndeplinire a an
gajamentelor luate în cinstea 
celui de-al Xl-lea Congres al 
Partidului Comunist Cehoslovac

Așa dar, în mai puțin de o 
lună, Praga va găzdui tineri 
din Europa, Asia, Africa, Aus
tralia și America. Străzile ei 
vor răsuna iară de cele mai di
ferite limbi. Și fără îndoială 
că în ciuda diversității de 
limbi va lua naștere o unitate 
de neclintit a tineretului mun
citor din lumea întreagă ani
mat de ideea comună a luptei 
pentru pace, pentru colaborare 
între popoare.

DANA RITTICHOVA

GENEVA 23 (Agerpres). — La 
21 iunie a.c., în ședința plenară 
a celei de a 42-a Conferințe a 
O.I.M. au avut loc discuțiile pe 
marginea raportului comisiei pri
vind organizarea serviciilor de 
medicina muncii în întreprinderi. 
Raportul conține concluziile în 
vederea adoptării unei recoman
dări privind organizarea muncii 
în întreprinderi și unei rezoluții 
propuse de Mihai Marin, delega
tul muncitorilor din R. P. Romî- 
nă, privind bolile profesionale, 
cauzate de numărul tot mai mare

aprobat

propusă

că s-ar afla 
membri ai forțelor populare.

Postul de radio Cairo a anun
țat că forțele populare dau bătă
lia hotărîtoare pentru cucerirea 
orașului Tripoli. Au fost ocupate 
maj multe puncte de sprijin la 
nordul orașului, iar în interior a 
fost ocupat sediul jandarmeriei și 
mai multe puncte fortificate deți
nute anterior de autorități. La 
Beirut au explodat bombe în di
ferite cartiere din oraș. Un pod 
din afara orașului a fost dinami
tat de insurgenți și politia care a 
intervenit împotriva lor a fost 
atacată cu focuri de armă. S-au 
înregistrat 
părți.

Agenția 
menea că forțele populare luptă 
cu îndîrjire în regiunea Baalbek. 
In luptele din această regiune au 
fost uciși 60 de oameni ai forțe
lor guvernamentale.

★

LONDRA 23 (Agerpres). —
Ziarul „Daily Mail“ a publicat 

la loc de frunte o știre transmisă 
de corespondentul său special,

focuri de armă. S-au 
victime de ambele

MEN anunță de ase-

Triburi răsculate luptind in munti

1.___ ITiparul : Combinatul Poi'graflc Casa Scìnteli „I. V. Stalin“. ,,,

Noel Barber, în legătură cu pla
nurile intervenției anglo-ameri
cane în Liban.

Wallstreet-ului pentru

Desen de N. SCARLET

Barber, care a trimis această 
știre de pe nava americană port
avion „Saratoga“, anunță că în 
partea răsăriteană a Mării Me- 
diterane sînt concentrate în pre
zent peste 80 la sută din navele 
engleze și americane avînd în 
frunte trei nave port-avion ame
ricane pe care staționează 200 de 
avioane cu reacție, și nava port
avion engleză — „Arc Royal“.

Barber scrie: „Această flotă 
gigantică are un plan tactic co
mun care va fi tradus în fapt în 
caz de nevoie“. După cum arată 
Barber, „în cadrul flotei a 6-a, 
care îndeplinește rolul de bîtă în 
sprijinul doctrinei Eisenhower, 
este totul pregătit. Ea poate fi 
pusă în acțiune în timp de cîteva 
ore".

Barber este de părere că aces
tei intervenții i se va putea da 
o aparență de „legalitate“ dacă 
ea va fi „întreprinsă sub pretex
tul salvării cetățenilor americani 
din Beirut“.

VAiNFGIIN&M

lumea întreagă.
la deschiderea con/e. 
mai sînt cîteva săp- 

__ ___  dar de pe acum, din 
întreaga lume sosesc știri des
pre pregătirile tineretului și 
ale organizațiilor de tineret wi 
vederea acestui eveniment im
portant. O corespondență mult 
mai amplă ca aceasta n-ar pu
tea cuprinde nici măcar pe 
scurt toate activitățile tineretu
lui din lume în vederea reușitei 
acestei conferințe, la'-ă cîteva

CAIRO.—Agenția France Presse. 
reluînd o știre a agenției Orientu
lui Mijlociu, anunță că un purtă
tor de cuvînt al Frontului de Eli- 
berare Națională algerian a decla- 
nat Ia Tunis că în cursul lunii iu
lie va fi format un guvern liber al 
Algeriei.

PRAGA. — La 21 iunie, a avut 
loc plenara C.C. al P.C. din Ceho. 
slovacia care a ales organele de 
conducere ale C.C. el P. C. din 
Cehoslovacia. Ca prim secretar al 
C.C. al P. C. din Cehoslovacia a 
fost ales în unanimitate A. No- 
votny.

MOSCOVA. - N. S. Hrușclov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a avut o convorbire 
cu regele Nepalului. Mahendra Bir 
Bikram Ș.ah Deva. In 
vorbirii s-a făcut un 
păreri în legătură cu 
oare interesează cele

timpul con- 
schimb de 
problemele 

două părți.

Convorbirea ,a decurs într-o atmos. 
feră de caldă prietenie. l.a con- 
vorbire a participat și Andrei Gro- 
mîko, ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S.

MOSCOVA. - La 23 iunie. în 
fața clădirii ambasadei din Mos
cova a Republicii Federale Gertn>a. 
ne un grup de locuitori ai Mos
covei și-au demonstrat indignarea 
față de provocarea ostilă Uniunii 
Sovietice întreprinsă la 20 iunie la 
Bonn în fața clădirii ambasadei 
sovietice.

MOSCOVA. - Pînă la 24 iunie, 
ora 6 dimineața, cel de-al treilea 
satelit artificial a înconjurat pă- 
mîntul de 540 ori.

— Ziarul
Republica

CAIRO, 
anunță că 
a protestat pe lîngă 
tul de Stat al S.U.A. împotriva 
unei declarații a secretarului de 
Stat, John Foster Dulles în oare 
acuza Republica Arabă Unită 
amestec în afacerile interne 
Libanului.

„Al-Ahram” 
Arabă Unită 
Departamen-

de 
ele

BRUXELLES. — Intre 16 și 
21 iunie la Palatul congrese
lor din Bruxelles a avut loc 
seminarul internațional în 
problemele mișcării de copii și 
de tineret.

BUDAPESTA. — Duminică, 
iunie, ia avut loc dezvelirea mo
numentului ridicat în memoria e. 
roilor romîni căzuți în împrejuri
mile comunei Tapiosuly din ju. 
dețul Pesta.
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