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Majorarea 

soldelor ofițerilor 
și subofițerilor

Ca urmare a măsurilor elaborate de Plenara 
C.C. al P.MR, din 13—14 iulie a.c.. Comitetul 
Central al Partidului Muncitoresc Romin și 
Consiliul de Miniștri au adoptat la 31 Iulie 1959 
hotărîrea cu privire la majorarea soldelor ofițe; 
rllor și subofițerilor din cadrul Ministerului 
Forțelor Armate, din trupele Ministerului Aface
rilor Interne, aparatul de securitate, miliție și 
unități asimilate.

A. — Cu privire la majorarea 
soldelor ofițerilor

Potrivit hotărîrii Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romin și a Consiliului de Mi
niștri, soldele ofițerilor din Ministerul Forțelor 
Armate se majorează în medie cu 20—22%.

Soldele ofițerilor din trupele Ministerului Afa
cerilor Interne, aparatul de securitate, miliție și

unități asimilate, se majorează In medie cu 
1,5—20%.

Majorarea soldelor ofițerilor variază între 13 
și 40% în raport de condițiile de muncă și de 
importanța funcției îndeplinite; procente mai 
mari de creștere s-au aplicat la funcțiile legate 
nemijlocit de procesul de instruire al trupelor.

B. — Cu privire la majorarea 
soldelor subofițerilor

Soldele subofițerilor se majorează in me
die cu 15 pînă la 20% în raport de gradul, func
țiile și specialitatea celor în cauză.

Soldele sergenților de miliție se majo
rează cu un procent mediu de 14—18%..

Majorarea soldelor tuturor categoriilor de 
personal prevăzut mai sus intră în vigoare pe 
data de 1 august 1959.

Majorarea
pensiilor ilitare
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jos de la Uzinele textile ,.7 No
iembrie" din Capitală sini 
mîndre de realizările pe care le 
obțin în întrecerea în cinstea 

zilei de 23 August.
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Prezidiul Marii Adunări Naționale a emis la 
30 iulie 1959 decretul cu privire la noul regim 
al pensiilor pentru militari.

Potrivit prevederilor acestui decret pensiile 
militarilor sporesc în medie cu 52%.

Pensia de serviciu se calculează în raport de 
vechimea în serviciul militar și drepUirile de 
soldă ee se cuvin pensionarilor potrivit funcției 
corespunzătoare ultimului grad avut în activi
tate.

Pensia de invaliditate se calculează îrî raport 
de drepturile de soldă ce se cuvin celor in cauză 
potrivit funcției corespunzătoare gradului avut 
în activitate, indiferent de vechimea în serviciu.

Invalizilor de gradul 1, pensionari militari, li 
se alocă și cîte o indemnizație de însoțitor de 
100 sau 200 lei lunar în raport de cauza inva
lidității.

Majorarea pensiilor militare intră în vigoare 
pe data de 1 august 1959.

ÎN CINSTEA 
„ZILEI MINERULUI“

Aținerii patriei noastre cinstesc 
prin noi victorii ziua de 23 
August și apropiata lor sărbătoare 
— Ziua minerului.

In luna iulie, minerii Văii Jiu-

-----•-----

Noi construcții 
pentru 

oamenii muncii 
din Onești

Muncitorii, tehnicienii, inginerii 
și funcționarii petroliști și chim.ști 
vor primi in folosință, în cinstea 
zilei de 23 August, numeroase 
construcții social-culturale. In noul 
oraș muncitoresc Onești, construc
torii finisează în prezent cele 410 
apartamente situate în cvartalu- 
rile 1 și 3, care vor fi repartizate 
muncitorilor grupului industrial 
Borzești. Tot la Onești, în cvarta
lul 1 constructorii vor termina 
pînă la 23 August clădirea unei 
școli medii. In cinstea marii 
sărbători, muncitorii de pe acest 
șantier s-au angajat să dea în fo
losință și.reițeaua de drumuri care 
deservește întregul complex Bor
zești.

Iui au extras peste plan 11.969 
tone de cărbune cocsificabil și 
energetic Cele mai mari realizări 
le-au obținut miner.i de la Lupeni, 
Petrila și Vulcan. La mina Lu
peni, unde s-a extins inițiativa 
„z.ua și fîșia“. au fost extrase 
peste pianul lunar 3.663 tone de 
cărbune cocsificabil. După apariția 
documentelor recentei plenare a 
C.C. al P.M.R, harnicii mineri 
dn Valea Jiului au extras zilnic, 
în medie, cu 800 tone de cărbune 
mai mult declt prevedea planul.

In prima jumătate a anului, pro. 
ductiviiatea muncii pe întreg bazi
nul carbonifer a crescut cu 2,1 la 
sulă, față de plan și cu circa 30 la 
sută față de perioada corespunză
toare a anului 1955. Colectivul mi
nei Uricani — mină deschisă în 
anii puterii populare se situează 
pe primul loc în privința creșterii 
productivității munci:, realizind în 
primele 6 luni un randament de 
1,047 tone de cărbune pe post. Mi
nerii de la Petrila, care au lucrat 
în acest an cu un randament de 
1,031 tone de cărbune pe post, au

redus prețul de cost pe tona de 
cărbune cu 10,8 lei față de pe
rioada corespunzătoare a anului 
trecut.

★

Colectivele minelor din bazinul 
Domelor au realizat în primul se
mestru al anului economii peste 
plan in valoare de 826.000 lei. In 
luna iulie minerii au dat peste plan 
2159 tone de minereu de mangan 
brut și prăjit.

Dezbătînd documentele recentei 
plenare a C.C. al P.M.R., minerii 
din acest bazin au propus noi mă
suri pentru îmbunătățirea muncii, 
printre care mecanizarea unor ope
rații de încărcare, folosirea mai 
rațională a utilajelor, reducerea 
cheltuielilor de regie, întrebuin
țarea chibzuită a lemnului de mină 
etc. îp baza acestor măsuri mi
nerii din bazinul Domelor s-au 
angajat să realizeze economii peste 
plan în valoare de circa un mi
lion de lei.

(Agerpres)

Au terminat 
treierișul

Sub conducerea organizației de 
partid și mobilizați de organizația 
U.T.M. tinerii întovărășiți din co
muna Răcari, regiunea București, 
au muncit cu însuflețire pentru 
terminarea la timp a treierișului. 
Rezultatele muncii tinerilor întovă
rășiți din Răcari se oglindesc in 
cantitaiea treierată pe aria ti'WP- 
tului unde batozele lucrau cu în
treaga lor capacitate, in cadrul 
săptamînii record prin buna orga
nizare a muncii, prin entuziasmul 
cu care s-a muncit, s-a reușit să 
se treiere zilnic peste 26.000 kg. 
grîu, cu mult peste planul batoze
lor. Astfel că, pină în seara zilei 
de 2 august ei au terminat de 
treierat cele 399 hectare cu grîu 
și orz. Zilnic la stația de radio
amplificare tînăra Neacșa Dincuță 
populariza, prin intermediul celor 
pesle 1.000 difuzoare din comună, 
rezultatele muncii obținute de ti
nerii întovărășiți. Producția obți
nută la griu de către țăranii mun
citori din întovărășirea „Nicolae 
Bălcescu“ din satul Gliergani, este 
în medie de 2100 kg. la hectar, 
ceea ce înseamnă cu 900 kg. mai 
mult decît cea a țăranilor munci
tori cu gospodării individuale. La 
orz, întovărășirea a obținut o pro
ducție de 4.000 kg. la hectar. Ti
neri întovărășiți ca Marin Mărgă
rit, Pantazi loan, Alexandru Ian- 
cu, Dragomir Elena și alții au do
vedit practic celorlalți tineri din 
comună că munca unită, lucrarea 
pămlntului in comun cu mijloace 
mecanizate moderne și aplicarea 
regulilor agrotehnice avansate le 
aduce recolte bogate.

Jn cinstea z '.ei de 23 August, 
tinerii întovărășiți din Răcari și-au 
propus să facă arături de vara pe 
200 hectare. 64 hectare au și fost 
insămințate cu porumb furajer.

ION COCA

Prin muncă volunfară

1.000 tone de fier vechi 
colectat

în gara Bacău două garnituri 
stau gata de plecare. Destinația : 
Reșița și Hunedoara. Vagoanele 
stau aliniate ca la paradă. Loco
motivele pufăie nerăbdătoare. Un 
semnal, un șuerat puternic, și gar
niturile pornesc să lunece pe ma
gistralele de oțel, ducînd cu ele 
darul făcut reșițenilor și hunedo- 
renilor de tinerii din orașele Ro
man și Bacău, din raioanele Bicaz, 
Buhuși și Adjud cu prilejul celei 
de a XV-a aniversări a eliberării 
patriei noastre de sub jugul fas
cist — aproape 1000 tone de fier 
vechi.

Aproape 1000 tone de fier vechi 
pe care tinerii celor două mari u- 
nități industriale le vor transfor
ma în oțel nou. Din acest oțel se 
vor fabrica noi mașini și utilaje 
cu ajutorul cărora oamenii muncii 
vor obține mai multe produse la 
un preț de cost mai scăzut.

Fruntașii
Ansamblul de măsuri luate de 

partid de a îmbunătăți nivelul 
de trai a| celor ce muncesc i-a 
însuflețit și pe tinerii construc
tori, proaspeți absolvenți ai școlii 
profesionale de construcții din O- 
radea. Pentru a contribui la 
realizarea sumei de un miliard 
de iei pină la sfîrșitul anului 
peste plan, peste 100 de tineri au 
format 4 brigăzi de producție și 
au luat în primire executarea a 8 
din cele 16 blocuri Tare se con
struiesc pe strada Dr. Pasteur.

în cinstea zilei de 23 August,

Lupeni 1959

In cinstea 
marii 

sărbători
Zilele recordurilor 

hunedorene

(Agerpres)

Mmtorul Matican Gheorghe de Iu 
Uzine e „Clement Gottu-ald“ din 
Capitală, este fruntaș in muncă 
lată-l în fotografie lucrînd la fi
xarea agregatului unui frigider 

„Pinguin“ 100“. »

La 6 august 1929, în timpul 
grevei de la Lupeni. un tînăr 
miner, Vitoș Gavrilă, cade eroic 
răpus de gloanțe. El este prima 
victimă a masacrului singeros, 
organizat la Lupeni de regimul 
burghezo-nioșieresc. Mișcarea mi
nerilor care, sub conducerea 
Partidului, se ridicaseră la luptă 
împotriva regimului de ex
ploatare capital stă, împotriva te. 
lorii, pentru piine, libertate și o 
viață mai bună, a fost înăbușită 
în singe.

După 30 de ani, tot în august, 
un alt tînăr miner, reprezentant 
a| clasei în miinile căreia se af a 
acum puterea, se gîndește la alt
ceva. El. Ion Flori, unul dintre 
miile de mineri care luptă să dea 
patriei tot mai mult cărbune, 
trăiește azi momente de bucur e. 
La casa lui nouă își așează fe
restrele. Casa e frumoasă, multe 
camere, lumină electrică, grădină 
de flori, iar rui ne, poimi.ne își 
va aduce aici și soția

lată două exemple care punc
tează două epoci. In Va'ea Jiu
lui și a.ci la Lupeni ca și in 
întreaga țară, epoca de mizerie 
și exploatare cruntă, de domnie 
a burgheziei și moșierimi . a luat 
sfirșit prin lupta clasei munci
toare condusă de partid. 6 au
gust 1929 este o pag.nă a aces
tei lupte. Mobilizați de comu
niști |a grevă, lingă uzina elec
trică în ziua aceea, 2500 de mi.

neri din Lupeni au cerut drepta
te. Lupta lor a fost o manifes
tare puternică a împotrivirii cres- 
cînde a proletariatului din țara 
noastră față de politica burghe
ziei și moșierimii. față de re
gimul burghezo-moșieresc de 
cruntă teroare și asuprire Au 
manifestat împotriva concedieri
lor masive, a exploatării crincé- 
ne și a salariilor de mizerie. 
Jandarm.i aduși de cu noaptea și 
îmhătați cu coniac, i-au înconju
rat pe mineri între baionete. 
Prefectul manist Roszvany a

șează o scenă: „în colonia Ște
fan, unde locuiau mulți mineri 
erau niște cocioabe nenorocite, 
murdare, în care iarna pătrun
dea frigul și vara ploua. Ca să 
ajung; in colonie treceai peste un 
pod de lemn șubred, pe care 
noaptea nu puteai pune p ciorui“.

Prin lupta clasei muncitoare, 
condusă de partid, năzuințele 
pentru care au luptat și eroicii 
m’neri din Lupeni în 1929, au 
fost înfăptuite în patria noastră. 
Minerii din Lupeni, ca și toți mi

La 30 de ani de la luptele 
minerilor din Lupeni

scos pistolul și a tras în pieptul 
tînăr al lui V.toș. A urmat apoi 
masacrul. In urma baionetelor 
și gloanțelor au rămas zeci de 
morți, sute de schilozi.

La mormintele acestor mineri 
căzuți in 1929, au ven t zilele 
trecu.e tinerii miner; din Lupeni. 
Au adus zgură roșie și au pre
sărat-o pe morminte Un omagiu 
bărbătesc eroii--r care și-au dat 
viața pentru di-otate. Cîțiva d n- 
ter nimerii bărini, martori ai 
vremurilor întunecate, povestesc 
despre zilele acelea. Bătrinul 
Cristea Aron, cu glasul Înecat 
în tristele aduceri aminte, înfăți-

nerii d:n țara noastră, s-au do
vedit și in trecut un detașament 
încercat al clasei muncitoare. Ei 
continuă azi, în noile cond ții, 
tradițiile glorioase de abnegație 
pentru cauza celor ce muncesc, 
de atașament profund față de 
part.dul clasei muncitoare. Mi
nerii se află astăzi în prima li
nie alături de constructori, de 
metalurgiști, de petrolișt, în lup
ta pentru înflorirea economiei 
noastre socialiste. Viața lor ma
terială s-a schimbat și ea. Acum 
ei se bucură din plin de roadele 
muncii lor. Acolo în colonia Ște
fan, pe unde altădată erau co-

cioabe, se văd astăzi blocuri. 
Blocuri moderne cu balcoane. In 
ultimii ani. la Lupeni s-au con
struit 17 blocuri noi cu cîte 
35—40 apartamente și 6 că
mine pentru cei necăsătoriți. Pen
tru cei miciJ o creșă și un cămin. 
Pe altă colină, case indiv.duale, 
construite cu ajutorul dat de 
stat. Mihai Huda, Mătăsăreanu 
Mircea, Gheorghe Zdrobici, Va- 
sile Laizu. sirit cîțiva din tinerii 
care și-au făcut case anul acesta. 
„Minerii care lucrează la foc și 
gaze, să nu fie constrînși să lu
creze pînă cad în nesimțire“ — 
așa cereau minerii din Lupeni 
în 1929. Acum toată lumea a au
zit de mașinile moderne cu care 
lucrează minerii. Cărbunele îl 
taie havezele, îl transportă ben
zile meta'ice și trenur.le electri
ce. Intri îrr mină și te poți plim
ba prin galeriile largi, lum.nate 
ca bulevardele noaptea. Astea 
toate sînt insă arhicunoscute, 
lată și ceva mai nou : zilele 
acestea s-a adus o mașină de 
pulverizat apa. Ea produce în 
abataj o pulbere fină de apă, ca 
o ceață, ce închide ca o ușă 
drumul prafului de cărbune. Adi
că, bagi perforatorul în perete, 
îl sprijini de suport, și pe urmă 
il supraveghez!. O perdea inv’zi-

C. VICTOR

(Continuare în pag. 3-a)

La chemarea organizațiilor 
U.T.M. din fabrici și uzine, din 
școli și instituții de a se intensifica 
acțiunea de colectare și predare a 
fierului vechi, tinerii din brigăzile 
utemiste de muncă patriotică au 
răspuns în număr tot mai mare. 
Mulți, foarte mulți dintre aceștia 
printre care Vasile Neamțu și Flo- 
rea Gheorghe de la Fabrica de țevi 
din Roman. Valeriu Deceanu, Va
sile Adăscăliței, Constantin Tipel 
de la I.M.S. Roman, Angheț Vasile 
de la Uzinele metalurgice din Ba
cău au muncit cu multă însufleți
re pentru ca și prin colectarea de 
cit mai mult fier vechi, prin eco
nomiile realizate și pe această 
cale, să-și aducă contribuția la 
realizarea economiei de 1 miliard 
lei peste plan in acest an.

VASILE BOBEICA

șantierului
membrii celor 4 brigăzi s-au an
gajat să termine cele 8 blocuri 
la roșu, iar pierderile de cără
mizi admise să f.e reduse cu 
doi la sută față de 5 la sută. De 
asemenea, vor elimina în între
gime risipa de mortar.

Desfășurind larg întrecerea so
cialistă, dornici de a închina pri
mele succese marii sărbători a 
poporului nostru, 23 August, 
brigadierii au obținut pînă în 
prezent rezultate remarcabile. 
Pentru sîrguința cu care mun
cesc tinerii din brigada condusă 
de utemistu! Francisc Boroș au 
primit nu de mult drapelul de 
brigadă fruntașă pe șantier.

A. MINEAȚA

Tinerii contribuie 
la electrificarea 

satului
In acest an, panorama satului 

Fometești, din comuna Slătioara, 
raionul Horezu, a luat o altă 
Înfățișare. Spre bucuria țărani
lor muncitori au Început lucră
rile in vederea electrificării sa
tului.

La îndemnul comuniștilor, ute- 
miștii au luat hotărîrea să con
tribuie activ prin muncă volun
tară la această acțiune între- 
prin. 1 de sfatul popular comu
nal. Mobilizați de organizația 
U.T.M., numeroși tineri membri 
ai brigăzii utemiste de muncă 
patriotică au și prestat pină in 
prezent circa 960 ore de muncă 
voluntară la lucrările de instala
re a rețelei de înaltă tensiune. 
Organizați în echipe, tinerii în 
frunte cu utem știi au mai con
tribuit și la săparea gropilor, la 
transportarea și plantarea stu
pilor și la întinderea sîrmei.

In prezent lucrările pentru e- 
lectrificarea satului Fometești se 
desfășoară intr-un ritm susținut 
și nu este departe ziua cînd și 
in casele țăranilor muncitori de 
aici se va aprinde lampa lui Ilici.

NICOLAE MIRON 
țăran muncitor.

Acum cîteva zile, economistul 
secției a II-a furnale de la Com
binatul siderurgic Hunedoara a 
făcut niște socoteli. Privind re
zultatul adunării a fluierat cu 
mirare. A luat mașina de calcu
lat din nou, a mai controlat încă 
odată registrul. Socoteala era 
bună : in mai puțin de o lună 
de zile aproape un milion lei 
economii I

Toate așteptările fuseseră date 
peste cap. Anul trecut suma a- 
ceasta dacă se realiza intr-un se
mestru întreg. Cum a fost posibi
lă realizarea acestor econom, i ? 
Dacă ar fi fost întrebat — de 
pildă — prim topitorul Ion Tir- 
năuceanu sau prim topitorul 
Alexandru Comșa, fiecare ar fi 
spus același lucru :

— Acum, odată cu noua hotă- 
rîre, partidul ne-a arătat încă 
odată cit da importante sînt pen
tru bunăstarea tuturor, econo
miile realizate de fiecare om al 
muncii. Ne am gîndit în mod se
rios cum putem realiza cît mai 
multe economii. Ca o primă mă
sură am început să folosim mi
nereu de mangan cu procent de 
mangan ridicat. Dacă la tona de 
fontă băgăm mai puțin minereu 
de mangan există mai puțin si
liciu ce trebuie neutralizat, deci 
adăugăm mai puțin calcar, scă- 
zind astfel și consumul de cocs. 
De aici consumuri specifice mai 
puține, economii mai mari.

— Dacă merge în ritmul ăsta 
mașina asta de calculat nu mai e 
bună, îmi trebuie una electro
nică — glumește voios economis
tul,

— Dar cu planul care e situa
ția ?

— După hotărîrea partidului
— relatează normatorul și eco
nomistul — jurnaliștii secției 
noastre au dat peste plan circa 
2.100 tone de fontă.

Dar rezultatul acesta nu rămi- 
ne nici cîteva minute în centrali
zatorul general căci sună telefo
nul.

— Notează și pe cele de astăzi
— spun cei de la secția a Ii-a 
furnale. Nu s-a terminat schimbul, 
dar sînt încă 200 tone peste plan*

La Combinatul siderurgic Hu
nedoara, în zilele acestea, zile de 
întrecere avîntată, sînt depășite 
toate așteptările. Toate tiparele 
vechi sînt sparte ; forța colecti
vului de muncitori, puterea lui 
creatoare irumpe cu un mare 
belșug de realizări.

Inginerul Kraft Nathan de la 
O.S.M. II m-a sfătuit cu seriozi-. 
tale :

— N-are rost să notezi recor
durile obținute mai ieri, alaltă
ieri. (La OJS.M. II, zilele trecuta 
s-a obținut recordul Hunedoarei 
de 11,05 tone de oțel pe metru 
pătrat de vatră cuptor și zi 
calendaristică). Peste o zi, două, 
vor fi de mult depășite. Oamenii 
„bat“ recordurile fiindcă ceea ce 
a făcut unul bine ieri, este pre
luat astăzi de toți. Chibzuiesa 
fiecare kilogram de oțel. Oțelarii 
au grijă să nu se facă erupții la 
oală, evacuarea să fie bine diri* 
jată, elimină rebutul admis, adui 
nă de ici ceva, de dincolo altă 
cantitate, dau astfel zeci de tona 
de oțel peste plan în fiecare zi. 
Și rezultatele sînt in creștere în 
fiecare zi.

— Uite, să luăm echipa lui 
Paul Orelt de la cuptorul 1, spu
ne normatorul. De la 15 iulie, 
adică după Hotărîrea partidului, 
pină la sfîrșitul lunii, deci doar 
in două săptămîni, au dat 301 
tone de oțel peste plan.

— După Hotărîrea partidului, 
ne spune și Niță Dobre, un tînăr 
maistru de la laminorul de 800, 
secretar al organizației de bază 
U.T.M., ne-ani gîndit ca peste an
gajamentul obișnuit să mai dănt 
1.000 de tone de laminate. Din 
ele avem deja vreo 900 reali
zate. Intr-o bună zi însă s a 
defectat valțul : s-a rupt un 
cilindru care avea o întrebuin
țare peste termen. La apelul orÂ 
ganizației U.T.M. am sărit toți 
utemiștii să-l reparăm. Ion Mi- 
clea, care era laminoristul da 
schimb, și-a adunat repede oame
nii. Nici nu s-a răcit bine cilin-. 
drul și s-a și început demontarea, 
Tămășescu, Todea, Albu, Pu
păză — ăștia-s lăcătuși — au 
băgat căruciorul sub cilindru și 
l-au scos repede. In cîteva ore 
valțul a pornit din nou. Repara-, 
ție record pentru producția re* 
cord — că așa ne-am angajat.

...La Hunedoara în aceste zile, 
tinerii, virstnicii — oțelarii, la- 
minoriștii, cocsarii, jurnaliștii — 
cu toții răspund din plin în
demnului dat de partid prin noua 
hotărîre și cinstesc, așa cum se 
cuvine, marea sărbătoare a eli
berării. Este foarte greu să fii în 
strictă actualitate cu cronica în
trecerii fiindcă zilele acestea la 
Hunedoara sînt zile ale recordu-y 
rilor.

V. CONSTANTINESCU j

Rezultatele concursului de creație literară, 
organizat în cinstea celei de-a XV-a aniversări 
a eliberării patriei noastre și cu prilejul celui 

de-al Yll-lea Festival Mondial
Juriul de premiere al concursu

lui de creație literară organizat de 
Comitetul Central al U.T.M., Mi
nisterul Invățămîntului și Culturii. 
Uniunea Scriitorilor din R.P.R. și 
Uniunea Asociațiilor Studențești, 
cu prilejul celui de-al VlI-lea Festi
val Mondial al Tineretului și Stu
denților de la Viena și in cinstea 
ce'.ei de-a XV-a aniversări a elibe
rării țării noastre de sub jugul 
fascist, a acordat următoarele 
premii:

a) POEZIE
Premiul I a 3.CO0 lei: Adrian 

Munțiu, pentru poemul „Văluri 
sfîșiate".

Premiul II a 2 000 lei: Mihai 
Negulescu, pentru poemul „Tinere
țea părinților“.

Premiul III a 1.000 lei: Bihari 
Laszlo, pentru poezia „Bekezsol- 
tar“.

Mențiuni a cîte 800 lei fiecare :
— Aurel Storin, pentru ciclul de 

poezii „Tinerețea ni-e dragă“;
— Mozes Huba, pentru textul 

de cîntcc „Lănc, lănc, teglalânc“;
— Nicuilae Stoian, pentru poe

ziile „Semnul nemuririi“ și „întreJ 
bări și răspunsuri“,

b) PROZA
Premiul II a cile 3.000 lei fie-' 

care:
— Avramescu Florian, pentru 

schița „Chițorlan“ ;
— Cornel Omescu, pentru nu

vela „Treizeci de speranțe“ :
— loniță Marin, pentru povestii 

rea „Cine l-a ucis“.
Premiul III a 2.000 lei:
— Titel Constantinescu, pentru 

ciclul de schițe „Inima omului“.
Mențiune a 1.000 lei: Ana Lun- 

gu, pentru povestirea „Ea și cei 
cinci“.

c) REPORTAJ
Mențiuni a cîte 700 Iei fiecare:’
— Mihai C. Lucan, pentru rei 

partajul „Prin țara minunilor“;
— Balint Ana, pentru reportajul 

„Jozsi bacsi“.
Din Juriul de decernare a pre

miilor concursului au făcut parta 
reprezentanți ai Comitetului Cen
tral U.T.M., ai Ministerului Invă- 
țămîntuiiii și Culturii, ai Uniunii 
Scriitorilor din R.P.R. și al 
Uniunii Asociațiilor Studențești, ,

--- --- -  -».trtȚ
Paul Robeson in vizită la delegala tinerelului ramiti la Festival
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Au ales drumul 
cel mai bun

Păstrînd încă proaspătă în 
minte amintirea anilor de școală, 
noua promoție de elevi a pornit pe 
potecile vieții să-și împlinească do
rințele, idealurile... Și fiecare din 
sutele și miile de absolvenți și-a 
ales o cale sau alta, fiecare și-a 
îndreptat pașii spre locul unde se 
simțea atras, spre locul unde cre
dea că va putea face față și unde 
este nevoie de el.

Mulți au înțeles că pe treapta 
unei înalte calificări in meseria 
aleasă se poate ajunge deslu
șind mai întîi multiplele proble
me pe care le ridică munca prac
tică. Ei au răspuns la chemarea 
și la îndemnul Partidului de a 
deveni cadre bine pregătite, cu o 
calificare superioară, trecînd mai 
întîi prin școala producției. Con
tactul de fiecare zi cu viața, 
cu clocotul 
contactul 
și țărani muncitori, 
și viața lor, educația primită 
în școală, în organizația U.T.M., 
I-a făcut pe aceștia să intre în 
producție, să muncească alături 
de miile de tineri în uzine și fa
brici, pe șantiere sau pe ogoare. 
Ei și-au dat seama că munca de 
construire a socialismului cere 
forțe multe, cere oameni devotați, 
pregătiți multilateral, că ei tre
buie să fie printre primii care să 
răspundă la această muncă 
dioasă.

Să facem cunoștință cu 
dintre ei.

...La un strung din sala 
curată, a Atelierelor mecanice din 
Constanța, sînt doi tineri. Unul, 
cu mișcări iuți și sigure, strun- 
jește o piesă. Tot timpul vorbește. 
Din cînd în cînd se oprește din 
lucru și explică răbdător. Celă
lalt, o fată (după salopetă se cu
noaște că nu-i de mult timp aici) 
urmărește atentă. în ochi i se 
citește deopotrivă și emoție și in
teres.

N-a trecut o lună de cînd noua 
noastră strungăriță răspundea tot 
așa de emoționată, însă sigură

și transformările ei, 
cu tinerii muncitori 

cu munca

gran-

cîtiva

mare,

Pe munte, 
la întreținerea 

plantațiilor
Răcoarea serii se lasă trep

tat... Aici, in apropierea mun
telui Țarcu, seara coboară mai 
repede. La cabana Cunlu este 
o mare forfotă. Membrii brigă
zii utemiste de muncă patriotică 
de la Școala medie nr. 1 Ca
ransebeș împodobesc cabana. 
Sînt cîteva ore de cînd au ur
cat aici. Pentru două săptă
mâni cabana va fi căminul lor.

Chiar de a doua zi munca a 
pornit cu entuziasm. Brigada, 
împărțită în trei echipe, a por
nit întrecerea cu brigada ute- 
mistă de muncă patriotică de 
la Școala medie nr. 2 din Ca
ransebeș aflată în apropiere, pe 
Muntele Mic, Ascultînd cu 
atenție indicațiile și îndrumă
rile tehnicianului silvic, ale pă
durarului Toma Gruici și ale 
tovarășului profesor Dumitru 
Zgărindea, în scurt timp tinerii 
au scos la lumină tulpinele fi
rave de pe 171 ha. plantație 
tînără, îndepărtînd cu pricepere 
arbuștii invadatori și buruie
nile.

Prin lucrările de calitate e- 
fectuaie, brigada de muncă pa
triotică de pe șantierul „Cum 
tu" a Școlii medii nr, 1 Ca
ransebeș s-a situat pe primul 
loc în întrecerea cu brigada u- 
temistă de muncă patriotică de 
pe Muntele Mic <a Școlii medii 
nr. 2 Caransebeș.

CONSTANTIN VID 
ADRIAN DRAGOTA 

elevi

pe cunoștințele sale, Ia examenul 
de maturitate. 0 cheamă Raisa 
Neguț. Intr-o zi, cînd a vizitat 
o întreprindere din oraș, a cu
noscut o strungăriță, pe Aurora 
Dragu. S-au împrietenit. Aurora 
era o fată minunată care crescu
se în acea întreprindere și-și iu
bea mult meseria. Urma și labea mult meseria. I' / ț_ 
școala serală. In discuțiile lor. 
Aurora a făcut-o 
multe lucruri, i-a 
gostea pentru meseria 
sfîrșitul anului acesta, Raisa le-a 
spus colegelor că se face strun
găriță.

Ajutată de comitetul orășenesc 
U.T.M., a intrat la Atelierele me
canice, imediat după examenul de 
maturitate.

„Vreau să fiu cu adevărat fo
lositoare patriei și să muncesc 
acolo unde este acum nevoie de 
mine, de cunoștințele și puterea 
mea de muncă. Vreau ca atunci 
cind voi deveni inginer să fiu stă- 
pînă pe problemele care o să le 
am de rezolvat, să cunosc practic 
munca din uzină sau fabrică“.

Pe colega de promoție a Rai- 
sei — Victoria Goia, absolventă 
a Școlii medii nr. 2 din Turda 
— a atras-o viața gospodăriei co
lective din comuna sa.

„Și eu am vrut să merg la a- 
gronomie. Dar mi-am dat seama 
că nu am încă destulă pregătire 
pentru acest lucru. în fiecare va
canță, cind mă duceam acasă, 
descopeream în gospodărie, în 
viața • - - • 
canța 
veam timp să ie cunosc pe 
să le înțeleg rostul. De 
m-am 
trei ani în comună, 
alături de colectiviști și să mă pre
gătesc în felul acesta pentru o ca
lificare superioară, aceea de ingi
ner agronom“, mi-a spus printre 
altele Victoria.

Acum, Victoria se află în mij
locul țăranilor colectiviști. La 
arie, la căminul cultural, la cer
cul agrozootehnic, peste tot. Și 
oriunde are cîte ceva de învățat.

...Mi-a fost destul de greu să-i 
găsesc pe Florea Ștefan și pe 
Mihai Georgescu, proaspeți absol
venți ai Școlilor medii nr. 1 și 4 
din Ploești. Din ziua în care 
și-au luat diploma de maturitate 
nu-i mai găsești acasă decît sea
ra. Florea Ștefan pleacă în fie
care zi, dis-de-dimineață, pe șan
tierul de construcții de locuințe 
din Ploești. Acolo, ajutat de tine
rii constructori, Florea învață 
meseria de electrician. „încă de 
cînd am mers cu clasa în

să înțeleagă 
insuflat dra- 

ei. La

satului, lucruri noi. Va- 
era prea scurtă și eu n-a- 

toate, 
. _ aceea

hotărit să rămîn doi sau 
să muncesc

excursie la șantierul Hidrocen
tralei de la Bicaz — mi-a destăi. 
nuit el — a început să-mi placă 
viața de șantier. Atunci am sim
țit pentru prima dată emoția pe 
care ți-o dă tumultul vieții de 
șantier, schelele, construcțiile“. 
Acolo a întîlnit sute de tineri de 
vîrsta lui care munceau cu entu
ziasm și abnegație, la baraj, Ia 
tunel sau la fabrica de ciment, 
tineri care s-au calificat acolo, pe 
locul de muncă.

Meseria de electrician nu i se 
pare grea. Mai ales că lui Florea 
i-a plăcut mult fizica. Acum cu
noștințele căpătate în timpul ani
lor de școală îl ajută mult. De 
aceea învață mai repede meseria 
decît au învățat-o tovarășii săi 
de muncă. Acesta este de fapt a- 
vantajul pe care-1 dă școala me
die fiecărui absolvent 
în producție.

Florea Ștefan vrea să ajungă 
maistru. Pînă atunci însă, alături 
de alți zeci și sute de tineri din 
Ploești, participă 
rea orașului său 
timp învață și o

Pe celălalt, pe 
cu, l-am găsit 
Era înconjurat de cărți de chi
mie. Iși nota mărunt cu creionul 
pe fișe tot felul de calcule și for
mule.

„Vrea să dea examen de admi
tere la facultate“ — mi-am spus 
în gînd.

Nu era însă așa. Mihai se pre
gătea pentru examenul pe care 
în curînd are să-l dea la Școala 
tehnică de chimie de pe lîngă 
Combinatul Chimic de la Bor- 
zești. II atrage chimia și mai 
ales ramura nouă care a început 
să se dezvolte în țara noastră, le
gată de masele plastice.

...Ați cunoscut cîțiva dintre 
absolvenții care s-au încadrat în 
producție. Cîțiva dintre cei care 
miine vor fi strungari, electri
cieni, mecanici, tehnicieni — 
schimbul clasei muncitoare. Ați 
cunoscut pe cîțiva care au înțeles 
să meargă acolo unde 
de ei, au înțeles în 
în adîncul lor sens 
rostite de tovarășul 
Gheorghiu-Dej la cea .. .. . 
Conferință pe țară a U.A.S.R.: 
„...drumul cel mai sigur spre în- 
vățămîntul superior, spre o cali
ficare profesională înaltă duce 
prin școala muncii în fabrică, în 
uzină, în mină, în 
agricolă de stat, în 
agricolă colectivă".

care intră

la înfrumuseța
și în același 
meserie.
Mihai Georges- 
la o bibliotecă.

este nevoie 
adevăratul, 

cuvintele 
Gheorghe 

de a Il-a

gospodăria 
gospodăria

MONICA VERDEȘ

Cîntec, veselie, voie bună găsești întotdeauna în tabăra elevilor de la G.A£. Roșia
Foto; N. STELOR1AN

Vacanta în regiunea Galați
Sub îndrumarea organizațiilor de 

partid, organizațiile U.T.M. din re
giunea Galați, în colaborare cu 
secțiile de învățămînt și cultură, 
au reușit anul acesta să organize
ze în condiții deosebit de bune va- 
oanța de vară a elevilor. Astfel, în 
regiune funcționează 7 tabere de 
vară în oare, t>înă lia sfîrșitul l-unii 
a-ugust își vor petrece, vacanța 
peste 3.500 elevi. Au fost organi
zate 340 de excursii în raioanele 
și orașele regiunii și 23 excursii în 
alte regiuni, la care au participat 
41.782 elevi și 1723 cadre didactice.

în cinstea zilei de 23 August, 
elevii și pionierii din regiunea Ga- 
lăți, mobilizați de organizațiile 
U.T.M.. au efectuat numeroase ac
țiuni obștești.

I. MARINESCU 
corespondent voluntar

Muncă entuziastă
în cinstea

marii sărbători

Ultima zi în tabăra de la Brănești... Cele mai bune echipe de volei își dispută întâietatea. Cine va 
cîștiga ? Desigur cei mai buni dintre cei buni. Foto : S. VIOREL

Aici la Bîrlad, în marginea de 
sud, atrage atenția un grup de 
clădiri maiestuoase. Este vorba de 
complexul școlar pe care parti
dul și guvernul l-au dăruit co
piilor celor ce făuresc rulmenți. 
Minunatul complex de aici e un 
exemplu elocvent al grijii regi
mului nostru democrat-popular 
pentru creșterea tinerei genera
ții, culte și multilateral dezvol
tate, de constructori ai socialis
mului.

Acum elevii complexului se o- 
fia în vacanță. Vreo 150 dintre 
ei au plecat într-o frumoasă 
excursie cu un traseu minunat : 
Suceava-Cluj-Orașul Stalin-Bucu- 
rești — să cunoască frumuse
țile patriei. Mulți dintre ei 
au rămas însă în Bîrlad. E mai 
mare dragul să te afli în aceste 
dimineți prin apropierea comple
xului. Mereu vei vedea cum, cu 
steaguri roșii, cîntînd voioși, ele
vii pleacă în autobuse și în auto
camioane la muncă voluntară. 
Fie că ajută la strînsul recoltei 
sau la treierat, fie că ajută la 
construirea sau amenajarea de 
parcuri sau de drumuri și șose
le — contribuția lor e la fel de 
prețioasă și binevenită, primită 
cu drag de către tovarășii în

mijlocul cărora se duc și lucrea
ză. Discutam deunăzi cu un to
varăș din G.A.S. Suseni.
ros, mândru ca și cum ar fi vor
bit despre proprii săi copii, po
vestea despre elevii de la com
plex :

— E acolo un elev, Virgil 
Chelaru -— spunea el — din cla
sa a X-a. Va ieși dintr-însul 
om de ispravă. Vine zilnic în 
G.AS. și e ca argintul viu. Ba 
e la adunat snopi, ba la strins 
paiele, ba la treierat, ba la trans
portul griului în bază. Mă rog 
— e pretutindeni și peste tot 
unde e nevoie de o mină de aju
tor. Harnic băiat. Drag mi-i de 
el. Intr-o zi l-am întrebat : ,JDe 
ce te zbați tu așa grozav ?“ M-a 
privit puțin mirat, a făcut cîțiva 
pași, apoi s-a întors și mi-a răs
puns serios : „Mi-am luat anga
jamentul în adunarea generală 
U.T.M. ca pînă la 23 August să 
prestez 100 ore de muncă volun
tară și să obțin insigna de bri
gadier al muncii patriotice. Tre
buie să întîmpinăm sărbătorește 
ziua de 23 August“. Tot așa m)ai 
e o fată, Elisabeta Cruciat — a 
continuat el — parcă e soră cu 
Virgil, nu alta. Mai e Gabriela

Bucu.-

un

Hapumea, mai e Nicolae Cre- 
țu... Dar cîți nu sînt oare ? Toți 
34 cîți vin zilnic la noi.

Asemenea vorbe auzi despre 
elevii de la complex ji Za G.A.S. 
Zorleni, la G.AS. Tutova și pre
tutindeni unde se duc ei să mun
cească voluntar.

...Intr-o seară mă aflam la 
Casă de cultură diti Birlad. Erau 
mulți tineri acolo. Casa de cul
tură pregătește un frumos specta
col pentru ziua de 23 August și 
repetițiile se țin lanț, în fiecare 
seară.

Am întîlnit cîteva figuri cu
noscute : elevii Ion Strătilă, Eli- 
sabeta Badea, Maria Drăgan, de 
la complex. Bagheta dirijorului 
s-a ridicat în semn de atenție și 
elevii, alături de ceilalți coriști, 
au rămas cu privirile ațintite la 
dirijor. Cintecul năvalnic, plin 
de optimism și încredere, de pa
tos mobilizator s-a revărsat ca un 
torent cuceritor.

Și aici, la Casa de cultură, se 
vede dorința elevilor ca ziua 
de 23 August să fie întâmpinată 
cum se poate mai frumos, mai 
sărbătorește. Unii la cor, alții la 
echipa de dansuri, alții în briga
da artistică de agitație — vin
seară de seară cu perseverență,

Cercetătorii
La aproape 20 de kilometri 

de Orșova, natura își răsfață 
splendorile mai mult ca-n ori
care loc din Banat. In fața lor, 
privirile rămîn uimite iar glasu
rile amuțesc.

Pe-ad trecea intr-o zi din 
vacanța aceasta un grup de 
excursioniști, elevi ai Școlii medii 
mixte din Orșova-

Porniseră de dimineață, din 
zori, împreună cu profesorii de 
științele naturii și geografie. Vo
iau să cunoască locurile și în 
plus să adune pietre, insecte și 
plante pentru muzeul școlii. De 
aceea, din cînd în cînd, atunci 
cînd înlîlneau ceva deosebit, se 
opreau și ascultau explicațiile 
profesorilor. Deodată drumul s-a 
înfundat, In fața grupului de 
alpiniști a apărut o priveliște 
deosebit de frumoasă. Se cu
noștea că pe-acolo pasul omului 
nu se-ncumetase să treacă de 
mult.

După cîteva clipe de îndoială 
s-au hotărit : „Mergem înainte. 
Avem la noi busolă și tot ce na 
trebuie ca să nu ne rătăcim“. 
Și printre ziduri abrupte de 
stirici, printre pîrîiașe de apă, 
printre coridoare înguste și în
tunecate de piatră, au pornit ti
nerii cercetători.

Nici nu înaintaseră prea mult 
cînd Nicolae Feneșan, capul co
loanei, le-a strigat plin de mira
re : „Priviți, am dat de intra
rea unei peșteri“, tntr-o clipă 
toți au ajuns acolo. Și-au dez
legat ruksakurile din spate și 
unul după altul, au intrat prin 
bolta ce se deschidea în stinco.

Fiecăruia i se părea că tră
iește aevea faptele povestite de 
un roman științifico-fantastie. 
Ceea ce vedeau în fața ochilor e- 
rau adevărate minuni. Peștera 
era neasemuit de frumoasă, cons
truită parcă de niște iscusiți ar- 
hitecți.

Membrii cercului de geografia 
și-au scos aparatele și-au înce
put măsurătorile : înălțimile, lă
țimile... Naturalista au început 
să adune insecte. Geologii să 
studieze rocile- Pe măsură ce în- 
tîlneau lucruri necunoscute cu
riozitatea le creștea făcîndu-i să 
înainteze tot mai mult in peș
teră.

Peștera avea mai multe încă
peri. Locuitorii ei stăteau sus pa 
tavan cu aripile desfăcute. Erau 
cîteva zeci de lilieci, care la acea 
vizită neașteptată mu început să 
zboare alarmați de colo-colo. 
Celelalte încăperi erau adevă
rate minuni ale naturii. Apa 
care șiroia printre pereții de 
calcar dăduse naștere la o 
sumedenie de stalactite și sta
lagmite, unele mai subțiri altele 
mai groase. Cu cit înaintau mai 
mult, arhitectura peștereî era 
mai plină de fantezie, mai mă
iastră. Vizita prin peșteră a du
rat mai mult de patru ceasuri. 
Ruksakurile se umpluseră de 
insecte și lilieci, de pietre, 
iar carnetele erau pline de 
însemnări. Cele două zile cit a 
durat excursia prin peșteră și 
prin împrejurimile Cazonelor, 
le-au dat posibilitatea elevilor să 
capete multe cunoștințe noi de 
geografie, de științele naturii și 
geologie, i-au făcut să-și dea sea
ma încă odată de neasemuitele 
frumuseți ale patriei noastre. La 
cîteva zile după excursie pe un 
perete al muzeului școlii a apă
rut harta peșterii pe care o vizi
taseră, hartă întocmită de elevi, 
iar muzeul s-a îmbogățit cu o 
serie de piese culese din peșteră.

Și dacă cineva o să ajungă

Com pregătiți noti an școlar?
Pompiliu Vîlcu 

director în Ministerul învă
țământului și Culturii

Aplicarea consecventă a preve
derilor documentelor de partid și 
de stat cu privire la dezvoltarea 
și îmbunătățirea învățământului 
de cultură generală și al învăță- 
mîntului profesional și tehnic a 
stat la baza pregătirilor pe cate 
le facem în vederea deschiderii 
anului școlar 1959—1960. In ul
tima vreme au fost definitivate 
planurile de rețea și de școlari
zare pentru învățămîntul general 
și pedagogic. Rețeaua școlilor 
elementare de patru ani a cres
cut cu 127 unități, luîndu-se mă
suri pentru înființarea de școli 
de patru ani în cele mai înde
părtate sate și cătune, unde 
există 7—8 copii de vîrstă șco
lară. Au fost luate măsuri pen
tru cuprinderea absolvenților a 
patru clase in clasa V a în pro
porție de 90,3 la sută (față de 
85,6 cît a fost în anul școlar în
cheiat). Acesta va fi un nou 
pas spre traducerea în viață a 
prevederilor Directivelor Congre
sului al ll-lea al P.M.R. cu pri
vire la cuprinderea în ciclul II 
al școlii elementare a tuturor 
absolvenților ciclului I.

S-a mărit numărul de locuri în 
anul I al școlilor pedagogice de 
6 ani și al institutelor pedago
gice de doi ani în vederea pre
gătirii unui număr mai mare de 
învățători spre a acoperi golurile 
ex.stente în unele regiuni.

Au fost luate măsuri pentru 
construirea de noi localuri de 
școli atît prin contribuție vo
luntară cît și din fondul centrali
zat, in care scop a fost repar-

RASPÜND LA ANCHETA NO AS TRA:
tîzată de stat suma de peste 
80 milioane lei cu care să 
se poată livra regiunilor ma
teriale cheie (ciment, fier-beton, 
tablă etc.)-

In urma acestor măsuri, în ma
joritatea regiunilor a început 
construcția a sute de localuri de 
școli, ca de exemplu : regiunea 
Pitești și-a planificat construirea 
pînă la 1 octombrie a c. a 117 
localuri de școli, totalizînd 409 
săli de clasă; regiunea Suceava 
are în construcție 65 localuri, iar 
regiunea Constanța 79 localuri.

Peste 50 la sută din aceste lo
caluri sînt în faza de finisaj sau 
la acoperiș. In cinstea celei de 
a XV-a aniversări a eliberării pa- 
triei noastre un număr însemnat 
din aceste localuri vor fi date în 
folosință. Nu același lucru se 
poate spune și despre regiunile 
Baia Mare, Iași, Bacău, unde 
ritmul construcțiilor de școli, 
din pricina unei slabe gospodă
riri și a lipsei de interes din 
partea sfaturilor populare este 
încă nesatisfăcător.

O condiție principală pentru 
asigurarea deschiderii cursurilor 
în cele mai bune condiții o 
constituie terminarea la timp a 
încadrării unităților de învăță
mînt cu cadre didactice. De pe 
acum sînt peste tot aproape ter
minate lucrările de încadrare. 
Organele de învățămînt și sfatu
rile populare au luat măsurile 
necesare pentru a evita mișcări 
de cadre după începerea cursu
rilor.

Au fost luate de asemenea, o 
serie de noi măsuri pe linia in
tensificării acțiunii de politeh- 
nizare a școlii. Multe din școlile

de pe întinsul patriei noastre au 
fost înzestrate cu ateliere, la
boratoare, terenuri agricole. 
Elevii vor avea astfel condiții 
tot mai bune pentru însușirea 
unor deprinderi practice. Pentru 
intensificarea legării învățămîn- 
tului de munca practică, de pro
ducție, în anul școlar 1959—1960 
se va introduce ca obiect de stu
diu în școlile de la orașe și cen
tre industriale — „Cunoștințe 
elementare de producție indu
strială“ iar în școlile de la sate 
„Cunoștințe agricole“; în acest 
fel elevii vor primi, începînd cu 
acest an școlar, temeinice cuno
ștințe practice legate de indu
strie sau agricultură, vor fi edu
cați ca încă din școală să în
drăgească și să respecte munca 
fizică.

Eforturile noastre vor fi în
doite, acum în preajma deschi
derii noului an școlar, pentru a 
asigura condiții cît mai bune 
desfășurării procesului de învă
țămînt, pentru a crea, condiții op
time de viață și studiu elevilor.

Constantin Nuțu
directorul Editurii de Stat 

Didactice și Pedagogice

In planul tematic de apariție 
a manualelor școlare pentru 
anul de învățămînt 1959/1960 al 
Editurii de Stat Didactice și Pe
dagogice este cuprins un număr 
de 145 manuale pentru învăță- 
mîntul mediu (clasele VIll-XI)

în limbile romînă, maghiară, 
germană și sîrbă, cu un tiraj de 
circa 2,000.000 exemplare, împăr
țite în modul următor : 43 titluri 
noi, originale și traduceri în 
limbile naționalităților conlocui
toare ; 32 titluri revizuite ; 70 
reeditări.

Colectivul de lucrători ai 
E.S.D.P. se străduiește să pună 
la timp aceste manuale la dis
poziția elevilor ; pînă în prezent 
au fost tipărite un număr de 83 
manuale, iar 27 sînt sub tipar. 
Restul de 35 titluri se găsesc 
în fază de lucru redacțională.

Cu sprijinul Alinisterului In- 
vățămîntului și Culturii lucră
torii editurii noastre s-au stră
duit să îmbunătățeiască conținu
tul ideologic și științific al 
manualelor reeditate, precum 
și al celor noi editate. In 
acest sens putem da ca exemplu 
manualele de : Socialism știin
țific. Economie politică cl. aXI-a, 
Geografia R.P.R. cl. a X-a, Baze
le darwinismului cl. a Xl-a, Isto
ria literaturii romîne cl. a Xl-a, 
manualele de matematică, Fizică 
cl. a Xl-a etc.

O atenție sporită a fost acor
dată prezentării grafice a ma
nualelor. Reliefarea conținutului 
prin mijloace grafice (ilustrații 
și fotografii) adecvate, desene 
științifice clare, literă corespun
zătoare. o paginație echilibrată, 
o mai accentuată grijă pentru 
coperte (colorit, carton), îmbună
tățirea calității hîrtiei folosite au 
dus la realizarea unor manuale 
corespunzătoare cerințelor. Așa 
sînt mai ales Anatomia cl. X-a.

Limba latină cl. Xl-a, Limba 
rusă cl. IX-a, Limba engleză cl. 
VlII-a, Muzica cl. IX-a etc.

Colectivul nostru, deplin con
știent de rolul pe care-1 au ma
nualele în procesul de învăță
mînt, s-a angajat să muncească 
în așa fel, încît într-un timp cît 
mai scurt să apară și cele 35 de 
titluri care se găsesc încă în 
faza de lucru redacțională.

Virgil Olteanu
directorul Direcției Difuzării 

Cărții

Dacă anul trecut cîteva sorti
mente din rechizitele școlare: 
caiete cu 100—200 file, hîrtie 
albastră, ghiozdane etc., au fost 
puse în vînzare în cantități in
suficiente, apoi anul acesta li
brăriile vor putea satisface toate 
cerințele tinerilor cumpărători.

Anul acesta am luat din timp 
legătura cu Comitetul de Stat al 
Planificării, cu Ministerul Indu
striei Petrolului și Chimiei, cu 
fabricile de hîrtie, pentru a evita 
neajunsurile manifestate anul 
trecut. Rezultatul ; în acest an se 
vor desface în librării nu mai 
puțin de: 4.400 tone caiete
(44.000.000 bucăți) de toate sor
timentele, 1200.000 bucăți caiete 
de desen (format mare și mic), 
14.400.000 creioane negre, dubli 
decimetri, echere, linii șlefuite, 
penare, tocuri, penițe, compase 
(ghiare și în cutii), gume de 
creion, cerneluri, tușuri în sor
timente variate și în cantități su

ficiente, serviete, ghiozdane din 
piele și material plastic etc.

Anul trecut s-au pus în vîn
zare 500 tone hîrtie albastră; în 
cursul acestui an oantitatea de 
hîrtie albastră se va dubla. în- 
trucît în cursul anului trecut ce
rințele de caiete cu 100—200 file 
au. fost mari, în acest an se vor 
desface aproximativ 1000 tone de 
asemenea caiete (anul, trecut 
s-au pus în vînzare 250 tone). 
In afară, de aceasta Ministerul 
Industriei Petrolului și Chimiei 
va desface în cursul acestui an 
școlar o cantitate însemnată de 
caiete cu 100-200 file, copertate 
și cu spirală din material plastic. 
Aceste caiete^ vor avea file din 
hîrtle_ velină și se vor putea 
cumpăra la un preț accesibil.

Dacă despre cantitatea și ca
litatea rechizitelor școlare' din 
anul acesta putern spune lucruri 
bune, nu același lucru îl putem 
afirma și despre modul în care 
acestea sînt vîndute în unele 
librării. Din experiența anilot 
trecuți știm că ta special în pri
mele săptămîni după deschide
rea anului școlar, librăriile sînt 
supraaglomerate de cumpărători 
care solicită, în marea lor ma
joritate, caiete. In această di
recție n-am făcut totul pentru a 
generaliza experiența pozitivă a 
acelor librării care au cîte un 
raion sau două, speciale pentru 
caiete, înlăturînd în felul acesta 
aglomerațiile. N-am acționat 
încă suficient nici pe linia 
popularizării produselor pe care 
le avem în librării. Ne angajăm 
ca în cel mai scurt timp, înainte 
de începerea noului an școlar, 
să înlăturăm și aceste lipsuri.

cu entuziasm și repetă. Aceștia 
sînt elevii, generația tînără, edu- 
oată în spirit comunist. Așa în
tâmpină ei cea mai mare sărbă
toare a poporului nostru mun
citor : prin muncă însuflețită, 
pretutindeni unde pulsează viața 
voastră nouă.

0. SLAVIC

prin locurile acelea, va găsi într
una din încăperile peșterii, sub 
o piatră, o scrisoare:

„Noi am fost primii, oare după 
mulți ani am intrat aici și am 
vizitat peștera“.

Sînt rîndurile curajoșilor al
piniști.

M. ROTARU

„Măreață zi a eliberării, ție îți închin versurile mele !“. In foto
grafie : elevii Ștefan Alexandru, Budeanu Radu și Niculescu Ele
na de la Școala medie nr. 1 „N. Bălcescu“ din București, pregă
tesc la clubul școlii serbarea închinată celei de-a XV-a aniver

sări a eliberării patriei. #

Foto : S. NICULESCU
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De la trecutul întunecat — 
la prezentul luminos

— Vîrsta de aur —

Viata dă fiecărui om un dar imens, de neprețuit: tine
rețea plină de aspirații îndrăznețe, de visuri înari
pate. Cu adevărat se spune că tinerețea este vîrsta 

de aur a omului.
Astăzi, In zilele noastre, sub soarele regimului democrat- 

popular, tinerii își pot trăi cu adevărat tinerețea ca o vîrsta 
de aur. Ei au asigurate cele mai depline, cele mai largi 
posibilități de muncă, de creație, de dezvoltare a aptitu
dinilor lor. Împreună cu întregul popor ei își făuresc, sub 
conducerea partidului, o viață mereu mai îmbelșugată.

Așa stau lucrurile astăzi. Dar nu e mult de cînd, în 
timpurile întunecate ale orinduirii burghezo-moșierești, ti-

nerelor vlăstare ale oamenilor muncii li se fura tinerețea, 
cînd anii „vîrstei de aur“ erau ani de suferințe, de umi
lințe. Nu sînt îndepărtate timpurile cînd tinerii din țara 
noastră îmbătrîneau înainte de vreme cu fețele și visurile 
ofilite. Șomaj, mizerie cumplită, foame, lipsa oricăror po
sibilități de afirmare — iată ce „oferea“ tineretului orîn- 
duirea exploatatorilor.

Cîteva aspecte ale vieții chinuite a tinerilor în trecutul 
întunecat, puse față în față cu cîteva imagini ale vieții 
luminoase a tineretului zilelor noastre, le publicăm în 
grupajul de mai jos.

TELEGRAME ITELEGRAME EXTERNE
Excelenței Sale domnului 

PAUL CHAUDET
Președintele Confederației 

Elvețiene

Vă rog, Domnule Președinte, să 
primiți cu ocazia sărbătorii națio
nale a Confederației Elvețiene cele 
mai sincere felicitări, precum și 
cele mai bune urări pentru prospe
ritatea poporului elvețian și pen
tru fericirea dv. personală

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Prezidiului Marii 

Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romîne

Semnarea acordului 
de colaborare culturală 

romîno-irakiană

In sfirșit, a izbutit să-și în
șele foamea. Cu o coajă veche 
de pîine

Fotografia aceasta — repro
dusă din. revista reacționară 
„Ilustrația nea Română“ din 12 
octombrie 1932 — acuzi necru
țător criminalul regim bur- 
gheeo-moșieresc «ora a schilodit 
tinerețea a milioane de tinere 
vlăstare ale poporului munci
tor.

Chipul tânărului din fotogra
fia aceasta exprimă optimism, 
bucuria unei vieți pline, satis
facția pe care ți-o di munca 
rodnici pusă îx slujba bunăstă
rii ‘întregului popor, a bunăstă
rii tale personale.

Pe acest tânăr ațelor de Ic 
Uzinele „23 August" din Capi
tală, asemenea întregului nostru 
tineret muncitor nu-l frământă 
nici întrebarea: „ce voi mi nea 
azi ?" nici chinuitorul „cu ce 
voi trăi miine ?“

Excelenței Sale Domnului 
ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a 

Republicii Populare Romîne

Foarte mișcat de mesajul pe 
care Excelența Voastră mi l-a tri
mis cu prilejul sărbătorii naționale 
elvețiene, vă exprim cele mai vii 
mulțumiri ale Consiliului Federal 
șj vă prezint urările mele căl
duroase pentru fericirea dv. perso
nală și aceea a țării dv.

PAUL CHAUDET 
Președintele Confederației 

Elvețiene

----- •-----

înapoierea delegației 
economice romîne 

care a vizitat unele 
țări din Apusul 

Europei
Miercuri după-amiază ș-a îna

poiat în Capitală delegația econo
mică romînă, alcătuită din tova
rășii Alexandru Bîrlădeanu, vice
președinte al Consiliului de _ Mi
niștri, conducătorul delegației, Mi- 
hal Florescu, ministrul Industriei 
Petrolului și Chimiei, Gh. Gaston- 
Marin, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării și Mihai 
Petri, adjunct al ministrului Co
merțului, care au vizitat Franța. 
Anglia, Elveția, Italia, Belgia și 
Olanda.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației au fost în- 
tîmpinați de tovarășii Ștefan Voi. 
tec, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Marcel Popescu, mi
nistrul Comerțului, Al. Sencovici, 
ministrul Industriei Bunurilor de 
Consum, Aurel Mălnășan, adjunct 
al Alinistrului Afacerilor Externe, 
de miniștri adjuncți și alți func
ționari superiori din departamente 
economice și din Alinisterul Afa
cerilor Externe.

Au fost de față Francesco Lo 
Faro, ministrul Italiei la Bucu
rești, Pierre Francois Briigger, mi
nistrul Elveției, Robert D. J. 
Scott Fox, ministrul Alarij Brita
nii, Jean Leroy, însărcinatul cu 
afaceri al Belgiei și Jean du Bois- 
berranger, însărcinatul cu afaceri 
ad-interlm al Franței la București.

(Agerpres)

BAGDAD 5 (Agerpres). — La 
4 august s-au semnat la Bagdad 
acordul de colaborare culturală 
între R. P. Romînă și Republica 
Irak, ca șî planul de aplicare al 
acestuia pe anii 1959—1960. Din 
partea irakiană a semnat ministrul 
Educației, Mohieddin Abdel-Hamid, 
iar din partea romînă ambasadorul 
R.P.R. Ion Georgescu.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, 
Mohieddin Abdel-Hamid a spus 
printre altele :

„Fiecare știe că o colaborare 
culturală și științifică între po
poarele libere și prietene consti
tuie un fundament puternic care 
întărește bazele pentru colaborarea 
și în alte domenii. Vom lucra îm-

preună, mînă în mînă, pentru a 
asigura un viitor mai bun po
poarelor noastre și vom participa, 
împreună cu alte popoare, la con
solidarea bazelor pentru o pace 
mondială“. .

Ambasadorul R. P. Romîne, Ion 
Georgescu a scos în evidență în 
cuvîntul său realizările obținute de 
țara noastră în cei 15 ani de la 
eliberare. El a adăugat în înche
iere : „Sînt convins bă acest 
acord va pune bazele temeinice 
colaborării culturale și științifice 
între popoarele noastre, spre bi
nele ambelor popoare. Din toată 
inima, vom da modesta noastră 
contribuție și vom primi pe cea 
a dv.*

Călduroasa primire făcută 
colectiviștilor romîni la Moscova

MOSCOVA 5 Corespondentul A- 
gerpres transmite : Im gara Kiev 
din Moscova a avut loc o emoțio
nantă manifestare a prieteniei ro- 
mîno-sovietice. încă înainte de ora 
16 spre această gară a capitalei 
U.R.S£. s-au îndreptat sute de 
muncitori și muncitoare de la în
treprinderile din raionul Kiev ve- 
niți să întâmpine trenul special ce 
aducea la Moscova aproximativ 
350 de țărani colectiviști, mecani
zatori ai agriculturii și agronomi 
din R. P. Romînă.

Țăranii colectiviști au fost în
conjurați cu căldură de moscoviți 
care le-au oferit sute de buchete de 
flori. Pe peronul gării a avut loc 
un miting. Oaspeții români au fost 
salutați de G. Bulgakov, din par
tea Asociației Unionale Inturist,

de I. Oblomski, din partea Aso
ciației de prietenie sovieto-romîne, 
și de A- Sergheev, președintele Co
mitetului sindical orășenesc Mosco
va al lucrătorilor pe tărîm cultu
ral. Oliver Sabău, directorul Di
recției de propagandă din Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii al 
R. P. Romîne, conducătorul dele
gației, a mulțumit pentru căldura 
cu care moscoviții au întîmpinat 
pe colectiviști și pe ceilalți lucră
tori din agricultura socialistă din 
R. P. Romînă.

Scopul principal al vizitei oas
peților din R. P- Romînă este stu
dierea succeselor agriculturii so
vietice la Expoziția realizărilor e~ 
conomiei naționale a U.R.S.S., unde 
vor avea loc și întâlniri cu frun
tași din colhozuri și sovhozuri.

LA HIROȘIMA

Deschiderea Conferinței 
internaționale pentru interzicerea 

armelor atomice și pentru dezarmare
H1ROȘIMA 5 (Agerpres). — In 

seara zilei de 5 august la Hiro- 
șima în parcul Păcii a avut loc 
deschiderea oficială a celei de-a 
5-a Conferințe internaționale pen
tru interzicerea armei atomice și 
cu hidrogen și pentru dezarmare.

La conferință, Kaoru Yasui, pre
ședintele Consiliului pe întreaga 
japonie pentru interzicerea armei 
atomice și cu hidrogen, laureat al 
Premiului Lenin „pentru întărirea 
păcii între popoare“, a prezentat 
un amplu raport.

La ședința din 5 august au luat 
cuvîntul reprezentanții U.R.S.S., 
S.U.A., Ghanei, Indiei, Consiliului

Mondial al Păcii și af altor țări 
și organizații internaționale.

★
HIROȘIMA 5. — Coresponden

ță specială. — La 4 august popu
lația orașului Hi roși ma și dele
gații la Conferința internațională 
pentru interzicerea armelor ato
mice și cu hidrogen, oare își ține 
ședințele aici, au întâmpinat ma
rele marș al păcii.

Această gigantică procesiune a 
partizanilor păcii pe drumurile 
Japoniei a durat aproximativ două 
luni. La marș au luat parte apro
ximativ 10.000.000 persoane. Au 
fost parcurși peste 5.000 km.

—•— Apelul unor personalități de seamă 
din Grecia împotriva instalării 

rachetodrcamelor americane

întinși pe caldarâm, cu capul 
pe piatră, cerul fiindu-le Singu
rul acoperământ — așa 
cuâau" mii fi mii de tineri 
care, în condițiile regimului 
burghezo-moșieresc nu-și puteau 
asigura nici măcar un colțișor 
de locuință unde să doarmă.

Cele două fotografii pe care 
le reproducem, au fost publb 
oale în revista reacționară 
„Jlustrațiunea Română'' in anul 
1935. Ele vorbesc despre chi
nurile îndurate de nenumărați 
tineri lipsiți în vremurile în
tunecate ale domniei exploata
torilor de cel mai elementar 
lucru: un adăpost unde să-ți 
pună capul și să-și odihnească 
trupul ostenit de. trudă amar
nică.

Du-pă ce orele de muncă iau sfirșit, tinerele 
țesătoare din fotografia noastră, de la Uzinele 
„7 Noiembrie“, se bucură din plin de confortul 
ce li-l oferă căminul întreprinderii. în cele două 
cămine ale acestei întreprinderi, ca și in nume
roasele cămine de pe Ungă fabrici și uzine, aflate 
la dispoziția tineretului, locatarii au dormitoare 
frumoase, luminoase, curate, băi și tot ce este 
necesar pentru o odihnă plăcută.

Statul nostru democrat-popular nu precupețește 
nimic pentru asigurarea unor condiții cit mai 
bune de locuit oamenilor muncii. Mii și mii 
de tineri și-au construit case cu ajutorul credi
telor acordate de stat. Numai in anii 1956-1958 
statul a alocat pentru construcțiile de locuințe 
fonduri în sumă <le 2,7 miliarde lei din care s-au 
construit 43.000 apartamente. Pentru anul 1959 
a prevăzută executarea a încă 21.000 apartamente 
pentru oamenii muncii.

Aliercuri 5 august a.c. a avut 
loc plenara lărgită a Comitetului 
de orgașizare al Uniunii de Cul
tură Fizică și Sport din R. P. Ro
mînă.

Plenara a ascultat raportul de 
activitate al biroului Comitetului 
de organizare al U.C.F.S. pe pe
rioada august 1958—august 1959, 
expus de tov. Manole Bodnăraș, 
președintele U.C.F.S.

■ In urma dezbaterilor, au fost 
stabilite măsuri în vederea dez
voltării continue a mișcării noas
tre de cultură fizică și sport în 
lumina sarcinilor trasate de par
tid și guvern.

★
Pe stadionul Republicii se va 

desfășura duminică; în nocturnă, 
meciul de fotbal dintre echipele 
Petrolul Ploești, campioana țării 
și Dinamo București, deținătoarea 
„Cupei R.P.R.“. Intîlnirea dintre 
cele mai puternice formații ale 
țării organizată din inițiativa zia
rului „Scînteia“ este așteptată cu 
interes deosebit de amatorii de 
fotbal din Capitală.

(Agerpres)

ATENA 5 (Agerpres). — Zia
rul „Avghi“ publică un apel adre
sat guvernului grec și opiniei pu
blice din Grecia de 26 personalități 
de seamă care cer ca pe teritoriul 
Greciei să nu fie instalate baze de 
lansare a rachetelor americane. 
Apelul cere de asemenea sprijini
rea ideii de a se crea în Balcani o 
zonă denuclearizată.

Apelul este semnat de: Gona- 
tas, fost prim-ministru, A. Zakas,

deputat, P. Arghiropulos, fost mims- 
tru, G. Manetas, general, fost mii 
nistru, L. Alakas, fost ministru, N. 
Luvaris, profesor universitar, I. 
Ianckostas, amiral în retragere, G. 
Skandalis, general în retragere, AL 
Andonopulos, general in retragere, 
O. Piromaglu, deputat, A. Teros» 
președintele de onoare al Asocia
ției scriitorilor greci, precum și de 
un mare număr de personalități 
ale vieții culturale și artistice.

Festivalul internațional al filmului
MOSCOVA 5 (Agerpres). — 

TASS transmite: In cadrul Festi
valului internațional al filmului de 
la Moscova la Teatrul din Krem
lin, cu o capacitate de L100 locuri, 
a început la 4 august prezentarea 
în concurs a filmelor artistice.

Juriul a început vizionarea cu 
filmul indian „Djalsa Ghar“.

Publicul, care a umplut sala 
pînă la refuz, a salutat cu căldură 
pe realizatorii filmului „Soarta 
unui om" — regizorul și actorul 
Serghei Bondarciuk, actorii Vla-

dimir Monahov și Zinaida Kî- 
rienko, care au fost prezentați ce
lor prezenți înainte de vizionarea 
filmului de către juriu.

In seara aceleiași zile a fost 
prezentat filmul chinezesc în cu
lori pe ecran lat „Soarta nouă a 
unui soldat vechi“ (regizor Șen 
Fu).

In încheiere a fost prezentat în 
afara concursului filmul „Fan
farele“, o producție a studiourilor 
olandeze.

In vremea regimului burghezo-moșieresc mii, zeci de mii de 
tineri, dornici să muncească, să creeze, să realizeze ceva în viață 
erau siliți să bată mereu și mereu drumurile în căutare de lucru. 
De lucru nu se găsea. Bintuia, cronic, șomajul. In anul 1929, de 
pildă, — așa cum scria ziarul burghez „Adevărul" — cifra celor 
lipsiți de lucru s-a ridicat la circa 200.000, in aceste cifre nefiind 
trecuți șomerii sezonieri, șomerii agricoli și cei intelectuali. Acele 
timpuri întunecate sînt reamintite de acest document fotografic pu
blicat in 1935 in revista reacționară Jlustrațiunea Română" ți in
titulat cinic „Așteptare zadarnică": un grup de șomeri așteaptă în 
fața oficiului de plasare, doar, doar vor găsi un loc unde să 
muncească.

Cum să nu te bucuri, cum să nu fi fericit, cînd 
de îndată ce termini școala, forțele tale tinere, 
toată capacitatea ta creatoare capătă cimp larg de 
desfășurare ! Tinerii aceștia din brigada de 
economii a tineretului din secția montaj a Uzinelor 
„Timpuri Noi" — București ca și întregul nostru 
tineret se bucură din plin de marile drepturi 
acordate de regimul democrat-popular, printre 
Care la locul de frunte — asigurarea dreptului

la muncă. Numărul muncitorilor, inginerilor, teh
nicienilor și funcționarilor a crescut de la 1 milion 
în 1938, la 3 milioane în 1959. Economia noastră 
națională in impetuoasă dezvoltare are nevoie de 
un număr crescînd de muncitori, cit mai bine 
pregătiți. Numai școlile profesionale de ucenici 
au dat industriei noastre în ultimii zece ani 
peste 250.000 muncitori calificați.

Lupeni 1959
(Urmare din pag. l-a)

bilă de apă te înconjoară ca să 
te protejeze.

„Să se oprească concedierile 
în masă“, au cerut minerii în 
1929. Pe vremea aceea minerii 
erau lipsiți de orice drepturi. Ei 
puteau- fi oricînd concediați, 
aruncați pe drumuri. Astăzi ei se 
bucură din plin de grija statului 
nostru democrat-popular. Ca și 
toți oamenii muncii, minerii pri
mesc concedii de odihnă plătite. 
Unii se duc la munte, alții la 
mare. Pe trei trimestre s-au dat 
minerilor din Lupeni 1050 de bi
lete la casele de odihnă. Mihai 
Huda și-a petrecut concediul în 
Bulgaria ; Barta Dionisie a ple
cat să se odihnească în U.R.S.S. 
Concediile minerilor pe șapte 
luni ale acestui an au reprezen
tat 3.638.000 lei. Alți bani, peste 
1.300.000 lei, au fost cheltuiți 
pentru diferite ajutoare materia
le în cadrul asigurărilor sociale.

Vitoș, minerul care a căzut 
primul Ia masacrul în 1929, 
avea cam aceeași vîrstă pe care 
o are astăzi Ion Flori, cel care 
și-a făcut casă. Pe vremea aceea 
Vitoș nu se putea gîndi la în
vățătură ; se frămînta din greu 
să-și cîștige un codru de pîine. 
Flori minerul, este însă și elev,

urmează Ia școala de maiștri. Și 
Flori nu e singurul la școală ; 
nu e singurul care se apleacă cu 
încredere deasupra cărților. La 
școlile medii serale, la școlile su
perioare se duc anul acesta în 
toamnă încă 100 de tineri mi
neri din Lupeni.

In 1929, minerii exploatați cu 
sălbăticie erau chjnuiți de gîndu- 
rile existenței lor mizere. Astăzi, 
cînd munca lor este liberă, cînd 
mina este a lor, au apărut și 
cresc posibilitățile.pentru afirma
rea spiritului lor creator. Minerul 
își îndreaptă efortul minții spre 
îmbunătățirea muncii, chibzuiește 
cum să sporească avutul comun. 
Minerul Carol Marialoky, a făcut 
o inovație — miner inovator — 
și ca el sînt alți 44 de inovatori 
anul acesta la Lupeni. O inova
ție pentru mina noastră, pentru 
noi înșine ! Un alt miner, un tî- 
năr, Fiiro Alexandru s-a gîndit 
să perfecționeze metodele de 
muncă. „Ziua și fîșia“ — a spus 
el. Metoda a făcut înconjurul 
Văii Jiului, fiindcă minerii au 
gîndit ca și Fiiro: ne trebuie 
maj mult cărbune pentru indus
tria noastră. Scheianu fon cu bri
gada sa și-a însușit repede noua 
tehnică a armării și a trecut 'a 
armarea în fier. In ziua de 3 
august l-a întrecut și pe Fiiro — 
a dat două fîșii de cărbune. Alt

brigadier, Guță Nicolae, e tot un 
inițiator de noi metode: „Pentru 
cea mai rapidă înaintare“. Pe 
luna trecută a făcut 102 metri la 
înaintare. Unde a muncit el și 
Huda Mihai se deschid acum noi 
abataje.

Partidul, care i-a condus pe' 
mineri la viața de astăzi, i-a fă
cut prin recenta Hotărîre, să în
țeleagă mai bine calea spre un 
și mai înalt nivel de trai. Astăzi, 
la aniversarea celor 30 de ani 
de la luptele minerilor impotr.va 
regimului de exploatare capita
listă, pentru pîine și libertate, 
minerii de la Lupeni luptă pen
tru creșterea bunăstării genera
le. Colectivele formate în urma 
recentei plenare a partidului nos
tru, au căutat noi surse pentru 
sporirea product.vității muncii, 
pentru economii. După primele 
propuneri, angajamentele inițiale 
au sporit. In loc de 25.000 tone 
de cărbune peste planul anual, 
vor da 31.700; iar în loc de 
1.700.000 lei economii — 2.700.000 
lei.

N-au trecut de atunci decît cî
teva zile și de la Lupeni, de 
la Petrila și Vulcan, din întrea
ga Vale a Jiului, au și pornit 
trenuri cu cărbune dat peste 
plan. 10.000 tone 1 Rîuri de 
aur negru întru cinstirea eroilor 
și pentru viața nouă de astăzi,



In interesul asigurării păcii 
în întreaga lume

Conferința de presă a lui N. S. Hrușciov
MOSCOVA 5 (Agerpres).— TASS transmite: La 5 august, în 

sala Sverdlovsk din Kremlin a avut loc o conferință de presă a lui 
N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., la 
care au partic.pat corespondenți ai presei sovietice și străine.

La deschiderea conferinței de presă tov. N. S. Hrușciov a făcut 
lirmătoarea declarație:

Tovarăși, (e noastre. Ele au dus, de pildă,
Domnilor, la încheierea" unui nou acord co-

După cum ați și aflat între pre
ședintele S.U.A. și mine există o 
înțelegere în ce privește un schimb 
reciproc de vizite oficiale. Proba- 
b.l că eu voi pleca în Statele Uni
te la mijlocul lunii septembrie, iar 
președintele S.U.A. va face o vi
zită de răspuns în Uniunea So
vietică mai tîrziu, în toamna aces
tui an.

In timpul acestor vizite, între 
noi vor avea loc convorbiri neo
ficiale, precizez, co..vorbiri și nu 
tratative. Dar nu dau o deosebită 
importanță formei schimbului de 
păreri dintre noi — indiferent dacă 
acesta are loc sub formă 
de tratative sau de discuții 
neoficiale. Important e ca în 
urma schimbului de păreri 
să se găsească un limbaj comun 
și o înțelegere comună a proble
melor pe care trebuie să le rezol
văm. f orma de prezentare a re
zultatelor obținute nu constituie o 
problemă, asupra ei se poate ajun
ge totdeauna la o înțelegere.

Poziția noastră în ce privește 
întîlnirile dintre conducătorii dife
ritelor state este cunoscută. Ne 
pronunțăm pentru întîlnirî și 
schimburi de păreri cit mai frec
vente ale șefilor guvernelor sau 
șefilor statelor, oameni învestiți cu 
o înaltă încredere și cu împuter
niciri.

Considerăm că cu fiecare întîl- 
hire se va asigura o mai bună 
înțelegere a problemelor care tre
buie rezolvate și o mai bună înțe
legere a poziției partenerului cu 
care se duc tratative. Or, aceasta 
poate contribui la obținerea unor 
soluții avantajoase pentru ambele 
părți.

Asemenea tratative vor avea 
însă rezultate bune numai cind 
poziția principală, inițială a fie
cărei părți va fi caracterizată de 
dorința de a asigura o pace trai
nică spre care năzuiesc toate po
poarele de pe Pămint. Dacă scapi 
din vedere acest scop principal și 
începi să-ți propui altceva, se 
poate naște problema că în urma 
tratativelor cineva pierde și alt
cineva cîștigă. Trebuie să pornim 
de la ideea că în realizarea unor 
acorduri îndreptate spre asigurarea 
păcii nimeni nu pierde nimic. Dim
potrivă, din aceasta toate popoare
le nu vor avea decît de ciștigat, 
întrucît cauza păcii se întărește. 
După părerea noastră, această po
ziție este progresistă și se bucură 
de un sprijin unanim. Oamenii de 
6tat care se călăuzesc într-adevăr 
după acest țel principal trebuie 
să-și aducă aportul la cauza nobi
lă a asigurării unei păci trainice. 
Iar cel care se va eschiva de la 
aceasta, care nu va aborda cu se
riozitate rezolvarea acestei sarcini, 
cu siguranță că nu va avea suc
ces în politica sa. Așa considerăm 
noi sarcinile care trebuie să stea 
în fața oamenilor de stat atunci 
cînd se întilnesc.

In legătură cu aceasta aș vrea 
să mă refer la întîlnirile și con
vorbirile avute cu primul ministru 
al Marii Britanii, domnul Macmi- 
llan, în timpul vizitei sale în 
Uniunea Sovietică, în februarie 
a.c. Fără îndoială că aceste în- 
tîlniri au avut un mare rol in îm
bunătățirea relațiilor dintre țări-

*
Apoi, tovarășul N. S. Hrușciov 

a răspuns la întrebările ce i s-au 
pus.

Uri corespondent american l-a 
întrebat pe N. S. Hrușciov dacă 
intenționează să se consulte cu 
țările prietene în legătură cu vi
zita sa în S.U.A., dacă întîlnirea 
cu președintele Eisenhower nu va 
înlocui oare conferința șefilor de

Og»anaa g»uB»ìtca mentitala salala 
cu ealttara l»oi! ale alzile

Mo Se l'la’MșcS©» — ®o Gasentacaaiea*
Membri aî Congresului S.U.A. 

despre schimbul de vizite
WASHINGTON 5 (Agerpres). 

TASS transmite: Principalul eve
niment politic în capitala S.U.A. il 
constituie ecourile la apropiata vi
zită a lui N. S. Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., în S.U.A.

Mulți membri ai Congresului con
sideră acest schimb de vizite drept 
un pas istoric care promite începu
tul unei noi etape în situația in
ternațională. Senatorul Johnson, 
liderul partidului democrat în Se
nat, care — după cum este în
deobște recunoscut — se bucură de 
o mare influență în Congresul a- 
merican, a calificat acest schimb 
de vizite drept un eveniment care 
poate ,,să dea multe lumii întregi“. 
El s-a pronunțat pentru dezvolta
rea unui astfel de schimb de vi
zite și de idei între reprezentanții 
S.U.A. și U.R.S.S. la cele mai di
ferite niveluri.

Poziția lui Johnson este spriji
nită de senatori influenti ca Mans
field, Sparkmann, Kefauver și alții.

Este caracteristic faptul că în 
sprijinul schimbului de vizite între 
N. S. Hrușciov și D. Eisenhower 
s-a pronunțat de asemenea unul 
din cei mai vechi membri ai Con
gresului S.U.A., senatorul Wiley, 

mercial, avantajos atît pentru An
glia, cît și pentru Uniunea Sovie
tică. Și, dacă intre țările noastre 
ex.stă acum probleme litigioase, 
nerezolvate, acestea nu mai sint 
probleme privind relațiile dintre 
țările noastre — Anglia și Un.unea 
Sovietică — ci în primul rînd din
tre țările N.A.T.O., inclusiv An
glia, pe de o parte., și Uniunea 
Sovietică și celelalte țări socialis
te — pe de altă parte. De aceea, 
noi afirmăm cu deplin temei că 
întîlnirile și convorbirile noastre 
cu domnul Macmillan au fost utile 
și rodnice. Putem cita multe alte 
exemple cind contactele dintre 
conducătorii de state au dus la 
îmbunătățirea relațiilor dintre țări.

Oricine înțelege ce uriașă în
semnătate are pentru cauza păcii 
și colaborării internaționale sta
rea în care se află relațiile dintre 
cele mai mari state din lume — 
Uniunea Sovietică și Statele Uni
te ale Americii.

Alai poate exista oare vreo în
doială că dacă intre statele noas
tre vor fi stabilite relații bune de 
prietenie, dacă vom reuși să orga
nizăm colaborarea pentru asigu
rarea păcii, pacea în lume va fl 
maj durabilă și mai trainică ?

Există oare posibilități reale ca 
relațiile d ntre U.R.S.S. Și S.U.A. 
să se intemeieze pe fundamentul 
păcii și prieteniei ? Se poate spu
ne cu fermitate că astfel de posi
bilități există. între țările noastre 
nu sint nici un fel de litigii teri
toriale și contradicții de nerezol
vat, nu sint probleme care să 
poată împiedica crearea unei at
mosfere de încredere șl înțelegere 
reciprocă. Se știe că în cursul ce
lui de-al doilea război mondial 
popoarele sovietic și american au 
luptat împreună împotriva dușma
nului comun.

Sîntem permanent gata să facem 
tot posibilul ca relațiile dintre ță
rile noastre să se întemeieze pe 
bazele trainice ale păcii și colabo
rării prietenești. Dacă in relațiile 
sovieto-americane se va produce o 
însen nare, acest lucru se va răs- 
fringe neapărat și asupra îmbună
tățirii relațiilor cu alte state, va 
contribui la imprăștierea norilor 
sumbri și în alte regiuni ale glo
bului. Evident că dorim prietenie 
nu numai cu S.U.A., ci și cu prie
tenii S.U.A. în același timp do
rim ca S.U.A. să aibă relații bune 
nu numai cu noi, ci și cu prietenii 
noștri.

De aceea, sperăm că schimbul 
de vizite între președintele S.U.A. 
si mine va fi folositor. Din partea 
noastră vom face tot ce ne va sta 
în putință pentru ca discuțiile și 
convorbirile dintre noi să contribu
ie la stabilirea unei mai bune în
țelegeri între Uniunea Sovietică 
și Statele Unite ale Americii și să 
promoveze cauza păcii.

lată ce doream să spun în cu- 
vîntul meu introductiv la această 
conferință de presă, care a fost 
convocată la cererea mai multor 
ziariști străini și sovietici. Ne dăm 
seama că această problemă intere
sează foarte mult pe ziariștii și 
opinia publică d n toate țările. De 
aceea am considerat necesar să 
mă întiinesc cu dv., să ascult în
trebările dv. și să răspund la ele 
pe măsura posibilităților mele.

★

guverne și dacă statutul Berlinului 
nu va suferi modificări atîta timp 
cit vor dura întî-ln rile dintre șefii 
guvernelor U.R.S.S. și S.U.A.

N. S. Hrușciov a declarat că 
consideră totdeauna utile orice 
consultări cu prietenii. Ele contri
buie la o mai bună înțelegere a 
problemelor, S-ar putea ca, într-o 

care deseori în probleme interna
ționale s-a situat pe pozițiile unui 
adept al „războiului rece“. El și-a 
exprimat părerea că acest schimb 
de vizite constituie „un pas fără 
precedente în politica mondială și 
care promite destinderea în relații 
între Est și Vest“.

In presă apar știri în care se 
arată că pe adresa Casei Albe au 
și început să sosească scrisori în 
care N. S. Hrușciov este invitat 
să viziteze diferite orașe din Sta
tele Unite.

O mare victorie a rațiunii

STOCKHOLM 5 (Agerpres). — 
TASS transmite: Ziarul „Svenska 
Dagbladet“ publică o declarație a 
primului ministru Erlander în le
gătură cu apropiata v.zită a lui 
N. S. Hrușciov în S.U.A. și a lui 
D. Eisenhower in U.R.S.S.

„Faptul că guvernele S.U.A. și 
Uniunii Sovietice au ajuns la o în
țelegere cu privire la întîlnirea 
dintre Hrușciov și Eisenhower, a 
declarat Erlander, constituie o 
tnare victorie a rațiunii. Pentru ca 
lumea să ajungă la stabilirea unei 
păci trainice, oamenii politici și 
oamenii de sfat trebuie să cunoas
că reciproc și condițiile în care 
trăiesc diferite popoare“. 

formă oarecare, a declarat el, să 
avem schimburi de păreri.

Problema asigurării păcii, a 
spus în continuare N. S. Hrușciov, 
nu constituie un obiect de discuție 
pentru țările lagărului socialist. 
Ele aprobă toate acțiunile guver
nului sovietic în această direcție, 
așa cum aprobăm și noi acțiunile 
întreprinse în această direcție de 
guvernele oricăror țări, fie socia
liste fie nesocialiste.

In ce pr,vește întîlnirea cu pre
ședintele Eisenhower, a spus N. S. 
Hrușciov, ea este o întîlnire între 
reprezentanții a două state și nu 
poate înlocui conferința șefilor de 
guverne, despre care s-a vorbit 
mmt în presă. Ele nu se contraz.c, 
nu se exclud reciproc.

N. S. Hrușciov a subliniat că, 
după părerea guvernului sovietic, 
în statutul Berlinului nu se pot 
produce nici un fel de mod.ficări 
cît timp se desfășoară tratativele. 
Guvernul sovietic s-a situat tot
deauna și continuă să se situeze 
pe această poziție.

La întrebarea unui reprezentant 
al presei engleze dacă N. S. Hruș- 

'ciov intenționează să viziteze 
Anglia în drum spre S.U.A., șeful 
guvernului soviet.c a răspuns că 
în prezent mijloacele de comuni
cație s-au perfecționat într-o ase
menea măsură incit te sui în avion 
într-un anumit loc și cobori la 
destinație. De aceea, în actualele 
condiții, cu greu se poate vorbi 
despre escale în cursul unei călă
torii.

Răspunzînd la întrebarea unui 
corespondent al societății ameri
cane „Național Broadcasting 
Comp.“ dacă intenționează să ia 
cuvîntul la o ședință a Congresu
lui S.U.A., N. S. Hrușciov a 
răspuns : Congresul S.U.A. este 
un organ legislativ și nu știu în 
primul rînd, dacă va dori să mă 
asculte, iar în al doilea rînd dacă 
va ține ședințe în timpul v.zitei 
mele. No’ am oferit la ședințele se
siunilor Sovietului Suprem, a spus 
în continuare N. S. Hrușc.ov, pri
lejul unor oaspeți străini de seamă 
să aibă cinstea să ta cuvîntul de 
la această înaltă tribună și i-ara 
ascultat cu plăcere.

Nu știu, a remarcat N. S. Hruș. 
ciov, dacă în toate țările există 
astfel de obiceiuri.

Același corespondent l-a întrebat 
pe N. S. Hrușciov ce atitudine are 
față de propunerea lui R. Nixon 
de a vorbi timp de o oră in cadrul 
programului posturilor americane 
de televiziune, acest program ur- 
mînd să fie tradus integral in 
limba engleză.

In răspunsul său, N. S. Hrușciov 
a declarat că în dimineața zilei 
următoare pleacă pe litoralul 
Mării Negre la odihnă și in mo
mentul de față această problemă 
îl preocupă mai mult decît modul 
în care va realiza propunerea 
d-lui Nixon. Mai este încă timp de 
folosit prilejul de a lua cuvintul 
la posturile de televiziune ameri
cane, a adăugat N. S. Hrușciov. 
N. S. Hrușciov a arătat că după 
toate probabilitățile va putea folosi 
această posibilitate.

Un reprezentant al presei vest- 
germane l-a întrebat pe N. S. 
Hrușciov ce părere are despre de
clarația cancelarului federal Ade- 
nauer în legătură cu apropiata în
tîlnire dintre N. S. Hrușciov și 
președintele Eisenhower.

N. S. Hrușciov a spus că decla
rația cancelarului este foarte sem
nificativă, ea face notă discordantă 
printre ce'e'aite declarații. Ade
nauer gîndește cam așa : Este bine 
ca Hrușciov să se ducă și să 
vadă cît de puternică este America. 
Numai proștii nu știu a adăugat 
N. S. Hrușciov, că America este o 
țară puternică și bogată, și n-are 
sens să te duci acolo pentru a te 
convinge de acest lucru. Cancela
rul Adenauer însă, ca de obicei, 
caută să impună politica „de pe 
poziții de forță“. Noi gîndhn alt
fel : președintele Eisenhower a fă
cut această invitație nu pentru a

Un însemnat pas înainte

NEW DELHI 5 (Agerpres). — 
Intr-un interviu acordat în ziuă 
de 4 august unui corespondent al 
agenției France Presse, primul mi- 
n.stru al Indiei, Nehru, a decla
rat : „Sint foarte fericit că am 
aflat că N. S. Hrușciov va pleca 
în Statele Unite și că D. Eisen
hower va vizita Uniunea Sovieti
că“. „întîlnirea dintre N. S. Hruș
ciov și D. Eisenhower, a spus în 
continuare Nehru, constituie un 
însemnat pas înainte...“

Nehru a arătat în încheiere că 
această întîlnire va contribui la 
slăbirea încordării internaționale.

Mijloc pentru lichidarea încordării 
internaționale

KABUL-5 (Agerpres). — TASS 
transmite: După cum anunță pos
tul de radio Kabul, primul minis
tru al Afganistanului, Muhammed 
Daud, într-o convorbire cu cores
pondentul agenției Bahtar a salu
tat apropiatul schimb de vizite in
tre N. S. Hrușciov și D. Eisenho
wer. Acesta reprezintă un pas o- 
portun și util, a spus el. Primul 
ministru a subliniat că, după pă
rerea guvernului Afganistanului, 
contactele directe între șefii de 

face o demonstrație de forță, ci 
pentru a discuta rezonabil și prie- 
tenește în interesul păcii.

Răspunzînd la o întrebare a ace
luiași corespondent, șeful guver
nului sov.etic a declarat că între 
U.R.S.S. și S.U.A. nu s-a preci
zat ce anume probleme trebuie 
discutate. Vor fi probabil discutate 
toate problemele în legătură cu 
„topirea gheții“, așa cum b.ne a 
spus, în legătură cu aceasta, pre
ședintele Eisenhower.

Apoi a fost pusă întrebarea ce 
loc va ocupa în tratative pro
blema Berlinului și a Tratatului de 
pace cu Germania. La această în
trebare N. S. Hrușciov a răspuns 
că, in primul rind, trebuie lichi
date urmările celui de-a| doilea 
război mondial, trebuie încheiat 
Tratatul de pace cu Germani». 
Problema Berlinului nu constituie 
decît o consecință a problemei 
germane. N. S. Hrușciov a decla
rat că împrejurările te obligă să 
ai de-a lace cu două state ger
mane. Perspectivele ca ele să fie 
reunificate intr-un viitor apropiat 
nu sint reaie.

Daca această situație va fi a- 
preciată in mod rațional, încheie
rea Tratatului d2 pace va fi po
sibilă.

N. S. Hrușciov a subliniat po
ziția contradictorie a celor care 
vorbesc despre pace, dar nu vor să 
lichideze toate urmările celui da-ai 
doilea război mondial. Aceste ur
mări, sub forma problemei germa
ne și problemei Berlinului, sint ca 
un fitil aprins care amenință să 
provoace o explozie. Trebuie stins 
în primul rind acest fitil.

Firește, a declarat N. S. Hruș
ciov, răspunzînd Ta o altă întreba
re, că președintele Eisenhower do
rește ca înainte de vizita mea în 
America să facă o călătorie prin 
țările europene pentru a se consul
ta cu aliații săi. Șeful guvernului 
sovietic a declarat că nu vede ni
mic condamnabil in aceas.a și 
este gata sa salute această călă
torie, dacă ea va contribui la 
pauza întăririi păcii. Insă, a adău
gat N. S. Hrușciov, daca printre 
participanții la întîlnire va ii can
celarul Adenauer, evident că el se 
va strădui să zădărnicească un 
astfel de rezultat.

Dacă la rindul nostru am dori 
să ne întilnim cu aliații noștri, a 
spus în continuare N. S. Hrușciov, 
sint convins că dl. Eisenhower nu 
ar avea de obiectat.

Un reprezentant al presei fran
ceze l-a întrebat dacă interesele 
Franței nu vor avea de suferit din 
cauza tratativelor sovieto.america
ne. N. S. Hrușciov a răspuns că 
el și Eisenhower vor discuta în 
primul rind problemele care inte
resează cele două țări. Problemele 
referitoare la terțe țari nu pot fi 
examinate in timpul înlîlnirii. 
Principala problemă care se referă 
la toa.e țările este asigurarea 
păcii și, așa cum a subliniat N. S. 
Hrușciov, in aceasta este interesa
tă și Franța. De aceea, temerile 
care sugerează întrebarea pusă 
sint pur și simplu de neînțeles.

Un ziarist belgian a observat că 
în Occident se afirmă ca întîlnirea 
dintre Hrușciov și Eisenhower ar 
putea aduce prejudicii țârilor mici. 
Ciudata logică, a declarat N. S. 
Hrușciov. Dacă marile pu.eri ajung 
la o înțelegere între ele, de ce a- 
cest lucru trebuie să prejudicieze 
țărilor mici ? Ele ar suferi dacă 
marile puteri s-ar încăiera. Cind 
însă marile puteri se înțeleg, a- 
ceasta asigură pacea, aceasta în
seamnă o garanție și pentru sla.e- 
le mari și pentru cele mici.

Lui N. S. Hrușciov i s-a pus în
trebarea ce influență pot avea în
tîlnirile sale cu Eisenhower asu
pra planurilor Franței de a efec
tua experiențe cu arma atomica in 
Sahara și asupra axei Paris-Bonn 
în genere

N. S. Hrușciov a răspuns că și 
înainte au existat axe dar1, după 
cum se știe, ele au fost distruse și 
aruncate la gunoi. Axa care se 

guverne și între conducătorii ma
rilor puteri constituie cel mai bun 
mijloc pentru lichidarea încordării 
internaționale.

_ In încheiere Muhammed Daud 
și-a exprimat speranța că conducă
torii Uniunii Sovietice și S.U.A., 
recunoscind marea răspundere pe 
care o au în asigurarea păcii și 
securității în lumea întreagă, vor 
depune toate eforturile pentru rea
lizarea unei înțelegeri și a unui 
acord în scopul rezolvării diver
gențelor internaționale.

Turcia

ANKARA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite: Știrea cu privire 
la apropiata vizită a lui N. S. 
Hrușciov în S.U.A. și a lui D. 
Eisenhower în Uniunea Sovietică 
se află în centrul atenției presei 
din Ankara.

Presa a publicat declarația lui 
Zorlu, ministrul Afacerilor Exter
ne al Turciei, cu privire la apro
piatul schimb de vizite intre șefii 
guvernelor U.R.S.S. și S.U.A. In 
declarație se arată că asemenea 
contacte cu Rusia Sovietică „care 
pot avea drept rezultat lichidarea 
divergențelor existente corespund, 
firește, și dorinței Turciei“. 

sprijină cu o extremitate pe Bonn 
nu este, firește, o axă de nădejde. 
Bonnul este un sprijin agresiv 
pentru axă.

Căsătoria dintre Paris și Bonn, 
a spus N. S. Hrușciov. nu este o 
căsătorie din dragoste și, prin ur
mare. ea se va destramă. In ce 
privește planurile de experimen
tare a armelor atomice în Sahara, 
acum nu este timpul sa pregătești 
experiențe, ci să le interzici.

Răspunzînd la întrebarea dacă 
nu intenționează ca după vizita în 
S.U.A. să plece și în Canada, N. S. 
Hrușciov a declarat că de obicei, te 
duci in vizita atunci cînd ești in
vitat. In declarația sa, primul mi
nistru al Canadei, Diefenbacker, a 
salutat vizita mea în Statele Unite, 
dar în Canada nu m-a invitat, a 
spus N. S. Hrușciov. De ce să mă 
gindesc la această problema, a 
adăugat N. S. Hrușciov, dacă ea 
nu mi se pune ?

Un corespondent Irancez a în
trebat : Dacă nu de mult primul 
ministru a renunțat la vizita in 
țările scandinave din cauza unor 
declarații ostile făcute in aceste 
țari, nu va renunța el oare sa vi
ziteze Statele Unite ale Americii 
dacă și acolo vor avea loc aseme
nea manifestări ?

Problema nu a fost pusă în ter
menii cei mai potriviți, a spus 
N. S. Hrușciov. Am renunțat la 
vizita în țările scandinave nu pen
tru că acolo s-au făcut declarații 
ostile, ci pentru că guvernele și 
partidele din aceste țari nu și-au 
apărat suficient de activ oaspetele 
de atacuri. Ele au spus că șefii 
guvernelor țărilor scandinave au 
vizitat la timpul lor Uniunea So
vietică și că de aceea ar fi nece
sar ca. Hrușciov să facă o vizită 
formală de răspuns,, dar aceasta 
este o chestiune strict protocolară. 
Ele ar fi putut să nu-1 invite pe 
Hrușciov și nici nu prea vor ca el 
să facă această vizita.

De aceea, a adăugat N, S. Hruș
ciov, ara hotârit să scutesc gazde
le de o asemenea povară, cu atît 
mai mult cu cit ave:n unde merge, 
avem ce vedea, lotuși, întîlnirile 
conducătorilor sint utile și nu re
fuzam să vizităm țările scandina
ve. Ele sint vecinele noastre și 
va veni vremea cind le vom vizita.

Invitația de a vizita S.U.A. a 
fost primită în condiții complect 
diferite. S-a ajuns la o ințelegere 
în legătură cu efectuarea acestor 
vizite reciproce. Cele două partide 
din S.U.A. — republican și demo
crat — au aprobat prin persoana 
unora din liderii lor acest schimb 
de vizite. Este adevărat că se aud 
unele glasuri dezaprobatoare, dar 
la adresa acestora se poate spune : 
„Nu există grîu fără neghina“.

Indiferent de aceasta, proiectata 
călătorie în America va fi folosi
toare și o vom face cu plăcere.

La intrebarea unui corespondent 
american dacă N .S. Hrușciov in
tenționează, ca atunci cind va fi in 
S.U.A., să viziteze aceleași orașe 
pe care le-au vizitat Mikoian și 
Kozîov, sau dacă va pleca în al.e 
regiuni, N. S. Hrușciov a răspuns 
că, deocamdată nu are un program 
bine stabilit și că speră că in acea
stă chestiune va primi ajutorul 
Sta’.efor Unite.

N. S. Hrușciov a subliniat că ar 
vizita cu plăcere atît regiuni agri
cole din S.U.A., cît și orașe in care 
au fost Mikoian și Kozlov. Oame
nii sovietici, a spus N. S. Hruș
ciov, au o părere foarte burtă des
pre agricultura S.U.A., despre 
munci.orii, inginerii, oamenii de 
știință americani. Pe timpuri oa
menii sovietici au învățat multe 
de la aceștia și sint și acum gata 
să învețe, iar uneori în cadrul 
schimbului de experiență, sint gata 
să-i învețe și pe ei.

A provocat multă animație în 
rîndurile ziar.ști',or intrebarea 
unui corespondent american dacă 
Uniunea Sovietică intenționează 
sau nu să arate președintelui 
Eisenhower, de ajldă, o rampă 
pentru lansarea de rachete.

N. S. Hrușciov a declarat că 
cel care pune o astfel de întrebare 
dorește, probabil, să dea un iz 
neplăcut vizitelor. Acolo unde se 
află rachetele nu se poate vorbi 
despre pace, ci despre pregătiri de 
război. N. S. Hrușciov a subliniat 
că este un om pașnic și va pleca 
în S.U.A. în interesul întăririi 
păcii. Dacă i s-ar propune să v zi- 
teze în S.U.A. bazele militare, 
unde este concentrat armament, el 
ar refuza aceasta. Președintele 
Eisenhower, văzînd că i se arată 
rachete, s-ar gîndi, desigur, că se 
fac încercări de a-1 intimida. Acest 
lucru nu-1 putem îngădui, a de
clarat N. S. Hrușciov.

Noi, a continuat N. S. Hrușciov, 
rușii, ucrainenii, bielorușii, kazahii, 
armenii, vom primi pe președintele 
S.U.A. cu inima deschisă, îl vom 
trata cu kvas rusesc, cu plăcinte, 
cu șașlîk caucazian, cu pilaf 
uzbek. Cuvintele noastre vor fi 
sincere, cordiale. Pe vremuri, a 
spus N. S. Hrușciov, exista obi
ceiul să se lase armele în t ndă 
înainte de începerea tratativelor. 
Dv. însă, a spus în continuare 
N. S. Hrușciov, adresîndu-se co
respondentului american, vreți să 
invităm un oaspete și să-i arătăm 
cum se fabrică rachete. Aceasta 
este inadmisibil, a repetat șeful 
guvernului sov.etic.

Declarația sa a provocat aplau
zele furtunoase ale participanților 
la conferința de presă. Adresîn
du-se ziariștilor, N. S. Hrușciov 
și-a exprimat speranța că cele 
spuse de el vor fi interpretate In 
mod just. El intenționează să vină 
tn Statele Unite cu inima deschisă 
și fără nici un gind ascuns, pentru 
a pune capăt „războiului rece“, a 
realiza înțelegerea reciprocă, a 
contribui la asigurarea păcii în 
lumea întreagă.

Comunicatul Conferinței 
miniștrilor Afacerilor Externe 

de la Geneva
Conferința miniștrilor Afacerilor Externe s-a des

fășurat la Geneva intre 11 mai și 20 iunie și intra 
13 iulie și 5 august 1959.

Conferința a examinat problemele în legătură cu 
Germania, inclusiv Tratatul de pace cu Germania 
și problema Berlinului.

Participanții la conferință și-au expus pozițiile în 
legătură cu aceste probleme. A fost discutată în 
mod sincer și multilateral problema Berlinului. In 
legătură cu o serie de probleme pozițiile celor două 
părți s-au apropiat. Discuțiile care au avut loc vor

fi utile pentru viitoarele tratative, care sînt necesar» 
pentru realizarea unui acord.

Conferința a prilejuit de asemenea un schimb wH 
de păreri asupra altor probleme care prezintă un In
teres reciproc.

Miniștrii Afacerilor Externe au căzut de acord să 
raporteze guvernelor lor asupra rezultatelor confe
rinței.

Problema datei și locului reluării lucrărilor con
ferinței va fi reglementată pe căi diplomatice.

Declarația miniștrilor Afacerilor Externe 
in problema dezarmării L>a

tiENEVA 5 (Agerpres). — Corespondență spe
cială ; La Geneva a fost dată publicității următoarea 
declarație a miniștrilor Afacerilor Externe ai 
U.R.S.S, S.U.A., Marii Britanii și Franței.

Miniștrii Afacerilor Externe ai Statelor Unite, 
Franței, Regatului Unit și Uniunii Sovietice au avut

un schimb util de păreri asupra metodei care ar 
permite realizarea unui progres real în cursul unor 
noi tratative cu privire la dezarmare. Imediat ce 
consultările corespunzătoare vor lua sfîrșit, rezulla- 
tele lor vor fi date publicității.

S-a încheiat a doua fază 
a activității Conferinței de ia Geneva

GENEVA 5 (Agerpres). — Co
respondență specială : La 5 au
gust Conierința de la Geneva și-a 
încheiat a doua fază a activității 
sala

Ședința plenară care a avut loc 
în cursul zilei s-a desfășurat sub 
președinția ministrului Afacerilor 
Externe al Angliei, S. Lloyd. Par
ticipanții la conferință au făcut 
declarații in care au aprec at acti
vitatea desfășurată de conferință.

In cuvîntarea sa secretarul de

Cuvântarea lui
In declarația sa A. A. Grotniko, 

ministrul Afacerilor Externe ai 
U.R.S.S. a sp„s : Lucrăr.le confe
rinței noastre au fost consacrate 
in special căutării căilor de solu
ționare a doua probleme nerezol- 
vate complicate, care au rămas 
moștenire de Ia cel de-al doilea 
râzooî mondial: problema Trata
tului de pace cu German.a și pro
blema Beri.nului. Nercglementarea 
acestor probleme pune p.edici In 
caleă creării condițiilor unei păci 
train.ee in Europa și nu numai in 
Europa.

Subliniind că la Conferința de 
la Cienuva s-au făcut incercari s.e- 
r.oase de a apropia pozițiile sta- 
teior in legătură cu cele mai im
portante probleme internaționa.e 
uerezolvate și că lucrările ei s-au 
desfășurat intr-un spirit practic, în 
condițiile unui schimb s.ncer de 
păreri și au dus la o mai bună 
mțelegere a pozițiilor participan- 
țiior, A. A. Grom.ko a vorbit in 
cont.nuare despre rezultatele d.s- 
cutâr,i problemei Berlinului.

In general, a declarat șJul de- 
legaiiei U.R.S.S., se poate sperie, 
ca toți participanții ia confer.nță 
au recunoscut necesitatea schimbă
rii situației d.n Beri.nul occidental.

Schimbul multilateral de păreri 
a dus in primul rind la realizarea 
uriei înțelegeri in legătură cu sle- 
ra problemelor refer.toare la Ber
linul occidental, care trebuie să 
fie incluse în acordui provlzor.u 
respectiv. S-a ajuns la Înțelegerea 
că acest acord trebuie să cuprindă 
Îndeosebi probleme ca efectivul 
forțelor armate ale celor trei pu
teri d.n Berlinul occidental, inter
zicerea amplasării armei rachetă 
și atom ce pe teritoriul Berlinului 
occidental, interzicerea activității 
subversive și a propagandei osti
le. accesul in Berlinul occidental, 
termenul concret de valabilitate a 
acordului și tratativele ulterioare 
în problema Berlinului occidental.

Toți participanții la conferință, 
a spus in continuare A. Grcgniko, 
s-au înțeles ca acordul corespun-. 
zător să f e limitat în timp. Pen
tru Uniunea Sovietică aceasta are 
o însemnătate principială întrucît, 
așa cum am declarat nu o dată, 
cri nu poate să semneze nici un 
document care să permanentizeze 
actualul regim de ocupație d.n 
Berlinul occidental.

Are o mare importanță Înțele
gerea ca acordul cu privire la 
Berlinul occidental să conțină pre
vederea de a nu se amplasa nici 
un fel de arme nucleare și instala
ții pentru rachete în Berlinul oc
cidental.

Nu ne putem exprima decît sa
tisfacția in legătură cu faptul că 
în cursul tratativelor a fost recu
noscută necesitatea de a se rezol
va problema interzicerii activității 
subversive și a propagandei osti
le, problemă pe care nu o dată a 
pus-o guvernul sovietic, subliniind 
că este de mult timpul să se pună 
capăt situației în care Berlinul oc
cidental reprezintă centrul activi
tății subversive și al propagandei 
ostile, desfășurate în mod sistema
tic împotriva mai multor state și, 
în primul rînd, împotriva R.D.G.

în legătură cu faptul că mi
niștrii Afacerilor Externe ai S.U.A., 
Franței și Angliei au manifestat 
îngrijorare cu privire la asigura
rea accesului în Berlinul occiden
tal, a subliniat A. Gromîko, gu
vernul sovietic, de acord cu gu
vernul R. D. Germane, a declarat 
că la încheierea unui acord provi
zoriu corespunzător, pe timpul cît 
acest acord va fi valabil, legăturile 
Berlinului occidental cu lumea ex
terioară vor fi menținute în a- 
ceeași formă sub care există in 
prezent.

Un fapt pozitiv in lucrările con
ferinței este și acela că toți parti- 
c'panții la aceasia au căzut de 
acord că la expirarea termenului 

stat Herter a făcut un rezumat al 
lucrărilor conferinței, Herter a 
arătat că în concepț.a miniștrilor 
occidentali, elementul principal 
pentru un acord asupra Berlinului 
este menținerea _ așa-numitelor 
drepturi de ocupație. Pe de a.tă 
parte, el a recunoscut necesitatea 
de a se ajunge la un acord asupra 
Beri.nului.

Ministrul de externe francez a 
repetat unele din afirmațiile făcute 
de Herter.

Â. A. Gromîko
de valabilitate a acordului provi
zoriu vor avea loc noi tratative cu 
privire la Berlinul occidental.

Apoi, A. Gromîko a analizat 
prob.emele asupra cărora mai. ex.s
tă încă divergențe aprec.abile in
tre participanții la conferința.

D.n aces.ea, a spus el, la c par
te problema reducerii efectivului 
trupelor străine in Berlinul Occi
dental, problemă care are un rol 
important iu real.zarea unui acord 
corespunzător.

In princip.u reprezentanții pu
terilor occidentale s-au declarat 
gata să ia masuri pemru reduce
rea forțelor lor armate in Berlinul 
occ.demal. Dar acest lucru esle în 
mod vădit insulic.enî, inlrucit de
clarația susmenționată a celor trei 
puteri occidentale cutia..>u.e mai 
curind o declarație asupra bunelor 
intenții, in timp ce siuiaț.a din 
Berlin impune acțiuni concrete și, 
întrucît este vorba de acorduri, 
obligați; concre.e.

Deși au ajuns in unanimitate la 
paterna ca acordul trebuie sa a.ba 
uu caracter provizoriu și ca după 
încetarea va.abilității sale urmea
ză sa aiba loc noi tratative, a spus 
în continuare A. Groiniao, par.tet- 
pănț.'i la confer.nță nu au putut 
deocamdată sa ajunga la o înțele
gere în ce privește termenul con
cret de valaoifitaie a acordului.

trebuie presupus, a subliniat A. 
Gromîko, că guvernele celor trei 
pateri occidentale se vor situa in 
viitor pe o poziț.e mai realistă de- 
cit aceea pe care se situează acu.it 
cînd propun prelungirea termenu
lui de valabilitate a acordului pe 
o perioadă de cinci ani, lucru cu 
care Uniunea Sovietică nu pote fi, 
bineînțeles, de acord.

După ce a subliniat că aborda
rea de către U.R.S.S. a acordului 
provizoriu depinde de adoptarea 
unei liotâriri asupra ținerii unor 
tratative d.’rec.e intre s.atele ger
mane in vederea unei reglemen
tari pașnice și a reunificar.j Ger
maniei și ca in propunerile sovie
tice aceste două probleme — atît 
problema tratativelor dintre R. D. 
Germană și R. F. Germană, cit și 
problema unui acord provizoriu a- 
supra Berlinului occidental — sint 
luate în interdependența lor fi
rească,’ A. Gromîko a spus: Nu 
trebuie uitat că dacă in urma ac
tivității Comitetului pe întreaga 
Germanie sau a tratativelor dintre 
statele germane s-ar ivi posibilita
tea de a se încheia un Tratat de 
pace cu Germania, aceasta ar în
semna de asemenea o rezolvare 
definitivă a problemei Berlinului.

Nu trebuie, desigur, exclusă nici 
posibilitatea că tratativele dintre 
R.D.G. și R.F.G. nu vor da rezul
tatele dorite. In această eventuali

Noi măsuri ale autorităților grecești 
împotriva libertăților democratice

ATENA 5 (Agerpres). TASS 
transmite : In uitimele zile, căutînd 
să înăbușe mișcarea populară cres- 
cîndă pentru punerea în libertate a 
lui Mauolis Glezos și a celorlalți pa- 
trioți, pentru apărarea democrației 
în Grecia, reacțiunea greacă a dat 
o nouă lovitură libertățiloj demo
cratice din țară.

La data de 1 iulie pentru depor
tați! politici aflați în libertate pro
vizorie și pentru toți aceia care au 
fost vreodată deportați a fost insti
tuit așa-numitul regim de „viață 
disciplinată“ Ia domiciliu. Prin 
noul regim ei sînt obligați să se 
prezinte la circumscripțiile de poli
ție și să dea socoteală despre ac 
tivitatea lor, sint privați de drep 
turil« elementare cum sînt dreptul 
la muncă, dreptul de întrunire, li
bertatea de deplasare, exprimarea 
părerilor lor, inviolabilitatea do
miciliului etc. 

tate, propunerile sovietice prevăd 
desfășurarea de către participanții 
la Conferința de la Geneva a unor 
noi tratative în problema Berlinu
lui occidental.

Vorbind despre rezultatele discu
tării problemei Tratatului de pace 
cu Germania. în cadrul conferinței, 
A. Gromîko a spus: Putem con
stata că în urma schimbului de pă
reri amănunț.t și temeinic care a 
avut loc la conferință a fost rea
firmată necesitatea și importanța 
încheierii tratatului de pace care 
ar asigura dezvoltarea pașn.că a 
Germaniei și o situație egală in 
drepturi poporului german în fa
milia celorlalte popoare.

Este regretabil însă că m'n’ștriî 
Afacerilor Externe ai puterilor oc
cidentale n-au mers mai departe de 
recunoașterea importanței Tratatu
lui de pace cu Germania din car® 
cauză confer.nța noastră nu a pu
tut realiza un progres în soluțio
narea acestei probleme actuale a 
timpurilor noastre.

A. Gromîko a arătat că intre 
participanții la conferință dăinuie 
însă unele, divergențe esențiale. 
Guvernul sovietic pornește de la 
prem'sa că acest fapt obligă cu 
atît mai mult statele reprezentate 
la conferința noastră să între
prindă noi eforturi pentru a se 
găsi soluții reciproc acceptabile. 
Problemele asupra cărora miniștrii 
nu au putut să ajungă la un acord 
pot fi examinate și soluționate ,a 
o conferință a șefilor de guverne.

în cuvintul său, reprezentantul 
vestgerman Grewe a vorbit și de 
data aceasta in spiritul „războ u- 
lui rece“. El a făcut apolog.a re- 
gimulu de ocupație în Berlinul 
occidental.

L. Bolz, ministrul Afacerilor Ex
terne ai R.D.G., a declarat că dele
gația R.D.G. părăsește Geneva cu 
conștiința că a făcut tot ce era 
necesar pentru binele poporului 
german. Se poate spune pe drept 
cuvint, a spus L. Bolz, că confe
rința reprezintă începutul unei 
noi ere în tratativele îndreptate 
spre înlăt -rarca tuturor proble
melor Internaționale litigioase.

In încheierea șed nței a luat 
Cuvîntul ministrul Afacerilor Ex
terne al Anglie', Selwyn Lloyd. 
El a arătat că deși lucrările de la 
Geneva nu au dat rezultate pre
cise sau rapide ele „au jucat ijn 
rol în stabil rea sistemului pe 
baza căruia cele două părți să sa 
ocupe de aceste mari probleme in
ternaționale, în cadrul unor reu
niuni periodice la care problemele 
importante afectînd pacea lumii 
să fie examinate de șefii de gu
verne“.

Am convingerea, a spus Selwyn 
Lloyd, că discuțiile noastre cu 
privire la Beri n au fost utile.

Setlwyn Lloyd și-a reafirmat 
punctul de vedere favorabil con
vocării unei conferințe a șefilor de 
guverne.

Referindu-se la sch mbul de vi
zite care urmează să aibă loc în 
curînd între șefii guvernelor 
U.R.S.S. și S.U.A, Selwyn Lloyd 
a declarat că „în ultimele 48 de 
ore a avut loc o remarcabilă îm
bunătățire a atmosferei. Sînt con
vins că asemenea contacte sînt de 
natură să provoace o reducere a 
încordării și să creeze o atmosferă 
favorabilă' realizării de acorduri“.

Afară de aceasta, autoritățile au 
declarat că ele vor considera pe 
toți foștii deportați politici drept 
„deportați la domiciliu cu toate 
consecințele ce decurg din acea
sta“.

Presa democrată a apreciat a- 
ceastă măsură a autorităților ea o 
încercare de a transforma întreaga 
Grecie într-un uriaș lagăr de con
centrare. Toată presa de opoziție, 
inclusiv ziare burgheze ca „Elef- 
theria“, „Athinaiki“, au condam
nat cu hotărîre noua măsură a au
torităților ea fiind o încercare de 
a teroriza pe toți adversari; poli
tici ai guvernului.

Stefanopulos, liderul Partidului 
popul ist soiri al, precum și conducă
torii Partidului liberal și Partidu
lui progresist au luat atitudine ho
tărâtă împotriva noii măsuri a gu
vernului
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