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Succese
a’© muncitorilor din 

industria petrolului 
și chimiei

Muncitorii, Inginerii și tehni- 
îenii din întreprinderile industria- 
s ale Ministerului Industriei Pe- 
rolului și Chi.mei au realizat în 
irimele 7 luni aie anului economii 
ieste plan în valoare de 83.933.000 
le lei. Din această sumă peste 
12.000.000 Iei reprezintă economiile 
ibținute de petroliștii din schelele 
le extracție și rafinării.

Chimiștii din industria de me- 
licamente au obținut în prirnele 
' luni ale anului, prin îmbunătă
țirea procesului de fabricație a 
penicilinei, aureociclinei și a altor 
nedicamente și prin reducerea 
:onsurrturilor specifice, economii 
le 17.412.000 lei,. Economii în
semnate au obținut în această pe- 
•ioadă și lucrătorii din întreprin- 
ierile chimiei organice.

(Agerptes)

Cum contribuim la realizarea miliardului

Reducerea consumurilor specifice - 
o însemnată rezervă internă

în oricare întreprindere băcă- 
oană te vor purta pașii, la „Steaua 
Roșie“ sau „Proletarul“, la „Par
tizanul“ sau „Metalurgica“, ai să 
cunoști tineri entuziaști care-ți 
vorbesc în cuvinte simple despre 
preocuparea lor de gospodari. 
Partidul a arătat oamenilor mun
cii că pentru continua ridicare a 
nivelului de trai al poporului, fie
care muncitor, inginer și tehnician 
trebuie să lupte pentru un preț de 
cost mereu mai scăzut, acordînd 
cea mai mare atenție reducerii 
consumurilor specifice de materii 
prime, metal, lemn, bumbac, lină, 
piei, combustibil, energie electrică 
etc. Tinerii, urmind exemplul co
muniștilor, s-au încadrat cu însu
flețire in lupta pentru descoperirea 
a noi posibilități de reducere a 
consumurilor specifice.

Cheia succeselor — 
calificarea

La fabrica „Partizanul“, despre 
căile prin care se pot obține mai 
multe economii s-a discutat atit în 
brigăzi, cit și în adunările gene
rale U.T.M. Tinerii s-au sfătuit 
cum să facă, au combinat ti
parele, le-au așezat în zeci de 
poziții ptnă au găsit că fur
daua ce rămîne este într-adevăr 
mică, apoi au tăiat piesele. In 
acest fel croitorii din brigada lui 
Ion Stafie, fruntașă pe oraș, dis
tinsă cu Diploma de onoare a 
C.C. al U.T.M., a economisit în 
ultimele trei luni circa 80.000 dm. 
p. piele fețe.

Pe un panou sint trecute eco
nomiile realizate in 7 luni din a- 
cest an : Stafie Ion 12.801 dm.p., 
Burciu Ion 11.362, Stoleru Con
stantin 8.357. Brigada — 270.670 
dm.p. piele-fețe. In acest an tine
retul fabricii a contribuit la eco
nomisirea a 362.000 lei.

Factorul care a influențat mult 
aceste succese a fost ridicarea ca
lificării profesionale.

In acest sens comitetul U.T.M. 
a folosit mijloace diferite. Pe cei 
codași i-a repartizat să lucreze 
alături de fruntași. Mircea Micuță, 
ajutat de Mihai Relea, economi
sește acum lunar 300 dm.p. piele. 
Au fost organizate demonstrații 
practice, schimburi de experiență, 
discuții în cadrul brigăzilor pri

vind experiența înaintată, a fost 
intensificată agitația vizuală.

Recent, urmind pilda cunoscu
tului fruntaș Nicolae Militaru, cel 
mai bun tinăr din brigada lui Ion 
Stafie, fruntașul Mihai Relea a 
preluat conducerea unei brigăzi 
mai slabe. Un prim succes: în 6 
zile, brigada condusă de Relea a 
economisit 3.000 dm.p. piele, a- 
proape tot atit cit economisea îna
inte brigada intr-o lună.

Raidul nostru 
prin întreprinderile 

orașului Bacău

Gospodărind cu grijă materia 
primă și auxiliară, ca pe bunul 
lor personal, tinerii de la fabri
ca de încălțăminte „Partizanul“ 
aduc o contribuție tot mai mare 
la realizarea miliardului.

Aportul tinerilor poate 

fi și mai mare...

De cum intri în fabrica „Prole
tarul“ încă de la poartă un pa
nou mare îțt vestește următoarele: 
fruntașa Antohi Victoria, respon
sabila celei mai bune brigăzi a 
preluat conducerea unei brigăzi 
codașe. Numele fruntașei Antohi 
este cinstit așa cum merită cea 
mai bună muncitoare. Fabrica are 
mulți asemenea muncitori, oameni 
care-și contopesc viața cu marile 
probleme ale producției. Ca un 
singur om s-a ridicat colectivul să 
înfăptuiască sarcinile partidului 
privind realizarea de cit mai multe 
economii. In acest an, colectivul 
de muncă s-a angajat să econo
misească peste plan 446.006 lei, 
să contribuie pe această cale la 
creșterea acumulărilor socialiste 
necesare dezvoltării economiei 
noastre naționale. Și fiecare tinăr 
s a simțit mobilizat in această

mare bătălie. Maria Voisei, Zeno- 
via Haiu, Culița Dibu, Elena Roș
ea, realizează lună de lună de
șeuri mai puține. La atelierul elec
tric brigada condusă de Jak Tu- 
kerman economisește lunar sîrmă 
în valoare de 500—600 lei.

Există însă condiții ca apor
tul tinerilor în mișcarea gene
rală de reducere a consumurilor 
specifice să fie și mai mare. Comi
tetul U.T.M. de la „Proletarul“ 
care numără tineri capabili, cu 
experiență în munca de organiza
ție nu s-a ocupat însă cu suficient 
spirit de răspundere de problemele 
de producție. Tineretul nu are un 
angajament al său pentru care să 
lupte, multe din cele 12 brigăzi 
de producție aie tineretului își 
desfășoară munca formal. Uneori 
în planurile de lucru ale brigăzi
lor se trece și un angajament 
privind economiile: acesta însă nu 
se urmărește dacă este îndeplinit. 
Nu se analizează contribuția tine
rilor din brigadă, nu sînt popu
larizați fruntașii și experiența lor.

în unele brigăzi se fac econo
mii pe campanii, lată un exemplu: 
brigada de electricieni s-a anga
jat să economisească în luna iu
lie 600 lei la sîrmă. Angajamen
tul nu a fost realizat. De ce ? 
Tov. Tukerman, responsabilul bri
găzii răspunde „am avut multă 
sîrmă și n-am mai recondiționat-o 
pe cea veche“. Un asemenea fel 
de a privi lucrurile dovedește că 
lupta pentru economii mai este 
considerată o campanie. Și mai 
este un lucru neglijat de comite
tul U.T.M. Deși tinerii muncesc, 
se străduiesc și obțin rezultate 
bune, ele nu sint cunoscute. Nu 
există o evidență a economiilor ti-

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. 3-a)

Culegătoare de tutun.

Din expoziția de foto graf ii artistice „Pe drumul socialismului" 
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Recepție oferită 
cu prilejul aniversării 

R. D. Vietnam
Miercuri seara, însărcinatul cu 

afaceri ad-interim al R. D. Viet
nam la București, Nguyen Minh 
Chuong, a oferit o recepție cu pri
lejul zilei de 2 septembrie, sărbă
toarea națională a Republicii De
mocrate Vietnam — ziua procla
mării independenței.

Au luat parte tovarășii Alexan
dru Drăghici, Constantin Pîrvu- 
lescu, general de armată Leontin 
Salăjan, Ștefan Voitec, Ion Gheor
ghe Maurer, Vladimir Gheor
ghiu, Atanase Joja, membri ai 
C.C. al P.M.R., miniștri, Alexan
dru Lăzăreanu și Vasile Dumi
trescu, adjuncți ai ministrului

Afacerilor Externe, conducători ai 
instituțiilor centrale, oameni de 
știință și cultură, ziariști romini 
și străini.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al R. D. Vietnam, Nguyen 
Minh Chuong, și acad. Atanase 
Joja, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Rotnine, au 
rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

Conducători de partid și de stat 
în regiunea Hunedoara

In zilele de 31 august și 
septembrie a.c., tovarășii 

vrh. Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica, Petre Borilă. Leonte 
Răutu, Gh. Gaston Marin, 
președintele Comitetului de 
stat al Planificării, și Carol 
Loncear, ministrul Industriei 
Grele, au vizitat Combinatul 
Siderurgic Hunedoara șl Uzi
nele metalurgice Cugir. Ei 
au fost întîmpinați de tova-

rășii Petre Furdui, prim-se- 
cretar al Comitetului regio-' 
nai de partid Hunedoara, Du
mitru Dejeu, președintele 
Comitetului executiv al sfa
tului popular regional, Nico
lae Catană, director general 
al Combinatului siderurgic 
Hunedoara, Nlcodim Roșea, 
director general al Uzinelor 
metalurgice Cugir, precum 
și de alți activiști de partid

și de stat din regiunea Hu-i 
nedoara.

Conducătorii de partid șl 
de stat s-au interesat îndea- 
proape de mersul producției 
in aceste întreprinderi. Au 
fost vizitate apoi cartierele 
de locuințe muncitorești de 
la Hunedoara.

Oamenii muncii de la Hu
nedoara și Cugir au făcut o 
primire călduroasă conducă
torilor de partid șl de stat.

Aspecte de Ia vizita conducătorilor de partid șl de stat în regiunea Hunedoara. Stingă Jos: La combinatul siderurgic Hunedoara: dreapta sus: Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej stringe mina Eroului 
Muncii Socialiste Ștefan Tripșa; dreapta jos: La uzinele metalurgice Cugir.

Inmînarea înaltelor distincții 
acordate de către Prezidiul 

Marii Adunări Naționale 
Combinatului siderurgic 

„Gh. Gheorghiu-Dej'‘-Hunedoara
Miercuri a avut Ioc la Hune

doara, in prezența a mii de side
rurgiști, festivitatea luminării Or
dinului Muncii clasa l-a, conferit 
Combinatului siderurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ Hunedoara, cu 
prilejul celei de-a XV-a aniver
sări a eliberării patriei, pentru 
contribuția importantă adusă la 
refacerea după război a economiei 
naționale și la opera de industria
lizare socialistă a țării, pentru 
rezultatele deosebite obținute în 
mărirea producției de fontă, oțel 
și laminate, creșterea productivi
tății muncii și reducerea prețului 
de cost.

Inmînînd înalta distincție con
ducerii Combinatului, tovarășul 
Anton Moisescu, vicepreședinte al 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, a felicitat călduros pe side- 
rurgiști in numele C.C. al P.M.R., 
Consiliului de Miniștri și Prezi
diului Marii Adunări Naționale.

Tov. Dumitru Lazăr, secretar 
general în Ministerul Industriei 
Grele, a urat apoi siderurgiștilor 
hunedoreni noi succese în lupta 
pentru sporirea producției de me
tal, pentru realizarea de cît mai 
multe economii.

Tov. Nicolae Cătană, directorul 
general al Combinatului, vorbind 
în numele întregului colectiv de 
siderurgiști a mulțumit partidului, 
guvernului și Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale pentru înalta dis
tincție acordată, arătind totodată 
că această prețuire însuflețește și 
mai mult pe siderurgiști în acțiu
nea de sporire a indicilor de uti
lizare a agregatelor și de reduce-

Uzinelor „lanoș
Miercuri după-amiază a avut 

loc la Citii festivitatea înmînării 
Ordinului Muncii clasa I, confe
rit de Prezidiul Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne Uzine
lor „lanoș Herbak“, cu prilejul ce
lei de-a XV-a aniversări a eliberă
rii Romîniei de sub jugul fascist, 
pentru contribuția adusă la creș
terea producției de încălțăminte și 
altor bunuri de larg consum, pen
tru îmbunătățirea calității produ
selor, reducerea consumurilor spe
cifice de materiale, creșterea pro
ductivității muncii și reducerea 
prețului de cost.

în sală se aflau numeroși mun
citori, fruntași în producție, ingi
neri și tehnicieni ai marilor uzine 
clujene, din mijlocul cărora a por
nit inițiativa patriotică de a reali
za la cît mai multe produse cele 
mai mici consumuri specifice și 
cea mai bună calitate pe țară, ini
țiativă care a găsit un* larg ecou 
în întreaga (ară și prin aplicarea 
căreia harnicul colectiv de la Uzi
nele „lanoș Herbak" a realizat 
pînă acum economii de peste 2 
milioane lei.

Tovarășul Gh. Stoica, secretarul 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, a înmînat înalta distincție 
conducerii uzinelor și a felicitat 
călduros harnicul colectiv în nu
mele C.C. al P.M.R., al Consiliu
lui de Miniștri și al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale.

Tov. Kulcsar Francisc, membru

re a prețului de cost pe tona de 
metal. I

Au mai luat cuvîntul maistrul 
oțelar Ștefan Tripșa, Erou al Mun
cii Socialiste, Petru Cucu, maistru 
turnător la oțelăria Martin nr. 1, 
maistrul furnalist Gheorghe Cis- 
maș și Iordan Bacnev,- tehnician la 
Uzina cocsochimică. Amintind cu 
mîndrie că astăzi combinatul lor 
produce față de 1948 — anul na
ționalizării principalelor mijloace 
de producție din țara noastră — 
cantități mult sporite de fontă, 
oțel, laminate și livrează produse 
siderurgice la peste 450 de în
treprinderi din țară, vorbitorii 
și-au exprimat hotărîrea de a mun
ci cu și mai mult elan în întrece
rea patriotică pentru sporirea pro' 
ducției de metal.

In numele comitetului regional 
de partid, siderurgiștii au fost 
călduros felicitați cu acest prilej 
de tov. Petru Furdui, prim-secre- 
tar al Comitetului regional Hune
doara al P.M.R.

în încheierea adunării s-a dat 
citire textului unei telegrame a,- 
dresate C.C. al P.M.R., Consiliului 
de Miniștri și Prezidiului Marii 
Adunări Naționale prin care își ex
primă recunoștința și mulțumirea 
față de prețuirea acordată muncii 
lor și prin care se angajează să 
dea pînă la sfîrșitul anului în a- 
fara sarcinilor de plan cantități 
importante de fontă, oțel, laminate 
și cocs metalurgic.

Siderurgiștii hunedoreni au aJ 
probat într-o atmosferă de puternic 
entuziasm textul telegramei, mânu 
festîndu-și profundul lor devota^ 
ment față de partid și guvern.

(Agerpres)

Herbak'" - Cluj
în Biroul Comitetului regional 
Cluj al P.M.R., prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Cluj al 
P.M.R., a felicitat de asemenea 
colectivul uzinelor urtndu-i noi 
succese în muncă.

în continuare tov, Nilgesz Ște
fan, directorul general al Uzine
lor „lanoș Herbak“, a subliniat 
faptul că acordarea înaltei dis
tincții constituie pentru întregul 
colectiv al marii întreprinderi clu
jene un puternic imbold pentru ob
ținerea unor și mai mari succese 
în activitatea de viitor.

In încheierea adunării, croitorul 
de piele fruntaș Rada Faustin a 
dat citire unei telegrame adresate 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Rcmîn, Consiliului da 
Miniștri și Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, prin care munci
torii, inginerii, tehnicienii și func
ționarii Uzinelor „lanoș Herbak“, 
exprimînd profunda recunoștință și 
mulțumirea pentru înalta distincție 
acordată, își reafirmă hotărîrea de 
a munci cu abnegație pentru a da 
patriei cît mai multe produse da 
calitate superioară și a realiza e- 
conomii sporite.

Cei prezenți au adoptat prin pu
ternice aplauze textul scrisorii, 
manifestîndu-și într-o atmosferă 
de puternic entuziasm dragostea și 
devotamentul față de partid și gu
vern.

(Agerpres)

Dezvoltarea industrială 
a București ului

Industria Bucureștiuluî a reali
zat în numai două luni din acest 
an întreaga producție a anului 
1938.

Acest ritm de dezvoltare, necu
noscut in trecut, este urmarea fi
rească a politicii de industriali
zare socialista a țării dusă de sta
tul nostru democrat.popular. In 
numai 15 ani locul micilor între
prinderi și ateliere în care era 
rărîmițată industria orașului l-au 
luat fabrici și uzine noi, iar ve
chile întreprinderi au fost dez
voltate și modernizate. Astăzi mai 
mult de o treime din cele peste 
300 de întreprinderi industriale ale 
Bucureștiului au fiecare mai mult 
de 500 de muncitori.

Pentru dezvoltarea industriei 
Capitalei s-au investit an de an 
sume importante. Numai în ultimii 
patru ani s-au cheltuit în acest 
scop aproximativ 3 miliarde lei. 
între anii 1948-1959 s-au construit 
57 de întreprinderi și secții noi, 
printre care uzinele „Tudor Via. 
dimirescu“, „Semănătoarea", „Cle
ment Gottwald“, „Electroapara- 
taj“, Fabrica de confecții „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej“, Combina
tul de cauciuc Jilava. In Bucu
rești au luat ființă ramuri in
dustriale noi — ca industria 
construcțiilor de mașini agri
cole, de utilaj petrolifer și chimie, 
industria electrotehnică, industria

instrumentelor de precizie, de apa- 
rate optice etc. In prezent există 
întreprinderi specializate pentru 
fabricarea de cauciuc, de mase 
plastice, autobuse și troleibuse, 
frigidere, aparate de radio și de 
fotografiat etc. Produse de înaltă 
tehnicitate fabricate in București, 
cum sint motoare și transforma
tori electrici, vagoane cisterne și 
de marfă, linii de ciment, grupuri 
electrogene, utilaj petrolifer, uni. 
tați de pompaj, motoare Diesel 
etc., sint cunoscute și solicitate și 
peste liotarele țării.

Alături de industria grea, în 
anii puterii populare s-a dezvoltat 
mult și industria bunurilor de con
sum, industria materialelor de 
construcții, industria artelor gra
fice etc.

_ Alături de aceste măsuri., efortu. 
rile depuse de muncitorii între
prinderilor bucureștene, al căror 
număr a crescut între anii 1950-
1958 cu 51 la sută, au făcut ca 
productivitatea muncii și, odată cu 
aceasta, producția industrială, să 
crească neîntrerupt. Față de anul 
1950, productivitatea muncii a fest 
anul trecut mai mare cu 97 la 
sută.

Potrivit prevederilor, în anul
1959 producția industriei grele a 
orașului va crește cu 8,1 la sută, 
iar a industiiei ușoare cu 9,4 la 
sută.

(Agerpres),



Vom ridica nivelul muncii 
de organizație

în munca organizației U.T.M. 
din școala noastră au fost ob
ținute rezultate bune în cursul 
anului trecut. Sîntem însă de
parte de a spune că am făcut 
totul. M-am convins de aceasta 
mai bine în timpul petrecut ală
turi de numeroși alți secretari 
U.T.M. din școlile medii, pe
dagogice și tehnice în școa
la de instruire organizată de 
C.C. al U.T.A1. în această vară 
la București. Fiecare lecție care 
s-a ținut, discuțiile cu ceilalți 
secretari U.T.M. din școli, schim
bul de experiență, m au ajutat 
să descopăr golurile din activi
tatea organizației U.T.M din 
școala noastră, să constat că nu 
întotdeauna am folosit cele mai 
bune metode, să văd numeroase 
căi și forme de rezolvare a 
unor sarcini pe care noi le re
zolvam în mod necorespunzător. 
Am învățat să muncesc mai bine, 
am confruntat experiența noas
tră cu a altora, mi-am imbogă- 
țit-o, am selectat fiecare ce-am 
avut mai bun în munca noas
tră. Noul an ne va găsi mai 
bine pregătiți pentru a rezolva 
problemele politice și organiza
torice ale organizației U.T.M. 
din școală.

In ce privește sprijinul pe care 
(organizația U.T.M. îl aduce pen
tru a crea în școală printre elevi 
o atmosferă de studiu, noi am 
Tăcut progrese serioase și am 
realizat aceasta în primul rînd 
pentru că i-am adus pe elevi la 
înțelegerea faptului că învățătu
ra este principala lor îndatorire. 
Niciodată nu am scăpat din a- 
tenția noastră problemele învă
țăturii. Am ajuns acolo incit In 
fiecare clasă s-a introdus bunul 
obicei ca săptămînal, împreună 
cu dirigintele să se analizeze si
tuația la Învățătură a fiecărui 
elev. Colectivul are cuvîntul, tră- 
findu-i la răspundere pe cei co- 

ași și chiulangii. Se iau măsuri 
de ajutorare: grupe de ajuto
rare, expoziții de caiete de noti
țe. Măsuri foarte bune, dar nu 
suficiente. Pentru că uneori nu 
era nevoie de astfel de ajutorare, 
de discuții ci de măsuri severe 
de care noi, concesivi, ne fe
team. La Școala medie nr. 21 
din Giurgiu organizația U.T.M. 
a procedat cu mai multă fermi
tate și ca urmare colective de 
elevi utemiști, cum a fost cazul 
grupului de elevi din clasa a X-a, 
au cerut colegilor care ma
nifestaseră dezinteres pentru 
învățătură, să se apuce serios de 
treabă. Le-au promis un ultim 
sprijin spunîndu-le însă hotărît 
că neindeplinîrea acestei cerințe 
a colectivului va atrage după, 
sine chiar și înlăturarea lor din 
școală.

Mă gindesc că și experiența 
Școlii medii nr. 2 din Galați ar 
fi util s-o aplicăm în școală. Să 
organizăm și noi adunări comu
ne cu elevi, părinți și profesori 
în care să punem în discuție si-, 
tuația elevilor la învățătură, să-i

punem pe elevi față în față cu 
părinții, să le explice acestora 
din urmă succesele și insuccese
le lor. Și un alt lucru bun pu
tem lua din experiența acestei 
școli, felul cum s-au orientat ei 
în alegerea tematicii pentru a- 
dunările generale U.T.M. in așa 
fel îneît să fie strîns legate de 
problemele cheie centrale ale 
vieții școlii. Și noi am analizat 
așa cum aminteam mai sus, si
tuația la învățătură a elevilor 
în adunări generale U.T.M. Dar 
analiza ce o făceam era mai mult

- Concluzia 
unui secretar U.T.M. 
care a participat la 
școala de instruire 

a C. C. al U. T. M.~
statistică : de o parte cei buni, 
de alta cei răi, măsuri, propu
neri etc. Organizația U.T.M. 
din Școala medie din Galați a 
privit ceva mai departe, a dat 
tematicii, adunărilor un caracter 
ma( larg, punînd în discuția ute- 
miștilor răspunderea politică 
pentru munca lor în școală, în
țelegerea rostului acestei munci, 
în raport cu cerințele societății 
noastre noi. „De ce învățăm“, 
.„ce înseamnă să fii elev într-o 
școală nouă“, „cum ne facem noi 
datoria față de patrie“ iată cîte
va teme care puse în discuția 
utemiștilor i-a obișnuit pe aceș
tia să se întrebe: „mi-am în
deplinit eu oare sarcinile de elev 
la înălțimea cerințelor poporu
lui“. Asemenea adunări genera
le U.T.M. vom organiza și noi.

Maj este încă o problemă în 
care noi n-am acționat cu ma
ximum de eficacitate: disciplina. 
Nu se poate spune că organiza
ția U.T.M. a stat pasivă. în fața 
actelor de indisciplină care se 
petreceau în unele clase, dar nu 
a fost suficient de exigentă față 
de acestea. De pildă, uneori, so
cotind că a face gălăgie la ore, 
a arunca hîrtie pe jos. a brusca 
un coleg este un fapt'mărunt, 
ne mulțumeam, să atragem aten
ția elevului respecti-v. Dar nu 
puține au fost cazurile cînd ase
menea elevi au perseverat in 
indisciplină, ba mai mult au 
progresat. Experiența Școlii me
dii nr. 6 din București în ce pri
vește crearea în școală a unui 
climat de disciplină serioasă 
ne-a ajutat să vedem mai bine 
această deficiență. Organizația 
U.T.M. din această școală soco
tește orice abatere un caz de 
discuție și nu un fapt mărunt. 
Aceasta e foarte bine. De ase
menea, îmi dau seama ce efect 
are asupra unui elev indiscipli- 
nat faptul că este „înconjurat 
din toate părțile de opinia des. 
aprobatoare a colegilor săi“. 
Gazeta satirică a școlii publică 
imediat o epigramă, întreaga 
clasă, împreună cu dirigintele 
discută abaterea.

Brigada de utemiști formată 
pentru a vizita pe elevi acasă 
merge și aduce la cunoștință pă
rinților acest lucru, le cere spri
jinul. Nici o păsuire deci. La 
aceasta se mai adaugă și între
cerea pe clase pentru cea mai 
desăvîrșită disciplină și ordine. 
Secretarul U.T.M. al școlii ne 
vorbea despre interesul cu care 
este urmărit de elevi graficul în
trecerii.

Secretarul U.T.M. de la Școa
la medie din Hunedoara ne 
spunea că în școala lor bri
gada artistică de agitație a fă
cut lucruri foarte bune, în ce 
privește disciplina în școală, de 
„țepii“ satirei n-a scăpat nici 
un indisciplinat. De cînd acțio
nează brigada, tot mai puțini 
sînt acei care vor să devină 
„eroii" epigramelor, cupletelor 
și scenetelor satirice ale brigăzii. 
Iar secretara de la Școala me
die nr. 10 din Capitală ne ara
tă că introducerea autodeservi- 
rii în școală a avut un efect po
zitiv asupra comportării elevilor. 
Chemarea la întrecere lansată 
de o clasă a găsit ecou în cele
lalte clase. Faptul că elevii își 
gospodăreau singuri clasele i-a 
determinat să vegheze ei înșiși 
ca ordinea și curățenia să fie 
respectate. Noi n-am recurs la 
asemenea forme de muncă, nu 
știam ce roade vor da și nici 
nu știam prea bine cum să le 
folosim. Acum însă, învățînd din 
experiența altor secretari care 
au rezoivat practic asemenea 
probleme și văzînd roadele mun
cii lor ne gîndim să Ie aplicăm 
și în școala noastră în anul 
școlar care începe.

...O bogăție de forme și idei 
pentru munca noastră. Abia aș
tept reîntilnirea cu comitetul 
U.T.M. al școlii, cu birourile 
U.T.M. de clase să le împărtă
șesc cele învățate, să ne sfă
tuim cum să aplicăm .mai bine 
metodele de muncă pe care le 
folosesc alte organizații U.T.M. 
din școli, să ne facem planuri, 
să începem munca în noul an cu 
succese sporite.

CONSTANTIN GURAN 
secretarul comitetului U.T.M. 
din Școala medie nr. 5 Cluj

Elevii din toate clasele sint nerăbdători să răsfoiască cărțile după care vor învăța în noul an școlar. 
In fotografie: un aspect obișnuit în aceste zile de la „Librăria noastră" nr. 3.

Foto: N. STELORIAN

An nou în
Pentru elevii Școlii medii 

nr. 2 „A. Toma“ din Ploești în
ceperea noului an școlar va con
stitui cu siguranță o mare 
bucurie. Școala lor s-a mutat în 
B-dul Independenței nr. 8 în- 
tr-un nou local.

Deși mutarea a început în 
luna august, pregătirea școlii 
pentru noul an este aproape 
gata. S-au cheltuit peste 100.000 
lei pentru zugrăvirea și vopsirea 
in ulei a pereților și tîmplăriei, 
s-a făcut curățenie și s-a aranjat 
mobilierul. Pe lingă frumusețe 
noua clădire oferă condiții mi
nunate pentru învățămîlit: 18 
săli mari de clasă, 3 labora- 
toare-muzeu (de naturale, chi
mie, fizică și istorie), două săli- 
ateliere pentru orele practice.

școală nouă
Fiecare clasă are vestiar. Biblio
teca îmbogățită cu încă opt du
lapuri mari, cuprinzînd acum 
8.000 de volume, a primit o sală 
de lectură încăpătoare. Pionierii 
au o cameră frumoasă, iar ute- 
miștii un sediu spațios.

Noul local va fi înzestrat și 
cu mobilier nou. Pînă în prezent 
au sosit 10 table și 100 de bănci 
diri cele 500 contractate de 
școală.

începerea anului școlar in 
școală nouă nu va fi o surpriză 
pentru cei mai mulți deoarece 
mutarea s-a făcut de către elevi 
care au aranjat laboratoarele, bi
blioteca, au ajutat la curățenie, 
au reparat 30 de planșe. 10 
hărți etc.

N. ARSENIE

In pragul 
deschiderii anului 

școlar
CLUJ. — în regiunea Cluj re

țeaua școlară se va mări anul 
acesta cu 18 noi școli de 7 ani, 
iar numărul sălilor de clasă va 
spori cu 176. In regiune vor 
funcționa de asemenea noi școli 
și secții serale și fără frecvență 
de cultură generală, care vor cu
prinde peste 5000 de elevi. în 
comuna Omociu, raionul Săr- 
maș, se va deschide o nouă 
școală agricolă.

Pentru ridicarea conținutului 
științific și educativ al muncii 
didactice, aproape 10.000 de pro
fesori și învățători au frecventat 
în timpul vacanței cursuri de 
specializare și perfecționare.

Popas în tabăra de muncă 
patriotică din G. A. S.

Mergeam grăbit pe aleea de 
tei a G.A.S. Hălăucești, spre ta
băra organizată pe lingă această 
gospodărie, cu elevii Școlii me
dii de 11 ani din Pașcani. In 
drum spre tabără am întîlnit pe 
tovarășul Cocuț Aurel, inginerul 
șef al gospodăriei.

— Cum vă impăcați cu elevii 
noștri, tovarășe inginer ? l-am 
întrebat.

— Foarte bine, sînt harnici și 
disciplinați. In 11 zile de activi
tate cei 60 de elevi au recoltat 
8 ha varză, au mai recoltat 3,7,5 
ha sămînță ridichi de lună. 1 ha 
ceapă, 22 ha fasole, iar în vii
tor vor recolta 2 ha salată să
mînță și 15 ha arpagic bulbi. Țin 
să fac o precizare: Înainte de a 
se încetpe efectuarea unei munci,

se ține referatul legat de cultura 
respectivă, dîndu-se lămuririle ne
cesare pentru a se efectua lu
crarea în bune condițiuni.

I-am văzut pe elevi muncind 
cu hărnicie. Mulți dintre ei sînt 
demni de toată lauda : Bizu Ovi- 
diu, Paraschiv Monica, Puîu Ro- 
dica, Lăcătușu Mihai, Petrișor 
Dumitru, Tudorache Corina, La- 
zăr Tiberlu, Rusu Constantin, 
Băiceanu Adriana, Ermoli Izi- 
dor și alții. Toți vor să obțină 
insigna de brigadier.

Și programul după orele de 
muncă este foarte bogat în ac
țiuni cultural-educative.

COSTICA IPATE, 
activist al Comitetului 

raional U.T.M.
Pașcani

Au început înscrierile pentru anul școlar. Fiecare elev se grăbește 
să-și vadă numele în catalogul unei clase mari. In fotografie: 
la secretariatul Școlii medii nr. 1 „I. L. Garagiale" din București.

Foto: S. V1OREL

Numai elevii 
se pregătesc pentru 
deschiderea școlii ?

Sînt încă copii, dar cită seriozitate, cită concentrare și atenție se citește pe fețele acestor elevi, prezenți 
la examenul de admitere la Școala medie nr. 1 „Nicolae Bălcescu“ din București.

Foto: S. N1CULESGU

ORADEA. — în regiunea Ora
dea elevii vor primi în folosință 
anul acesta 44 de noi școli de 
4 și 7 ani și 56 săli de clasă, 
în raioanele de munte Beiuș. 
Simleu, au fost terminate de cu- 
rînd numeroase construcții șco
lare realizate prin contribuție 
voluntară.

BACĂU. Și în noul oraș Onești 
s-a terminat construcția unei 
școli medii eu 18 săli de clasă 
Noi școli de 7 ani s-au mai con
struit în cartierul Gherăești- 
Bacău, la Adjud și în alte loca
lități din regiunea Bacău. în anul 
școlar 1959—1960, vor funcționa 
în regiune aproape 100 de noi 
unități școlare și preșcolare. Vor 
mai lua ființă de asemenea pa
tru școli de meserii și cinci școli 
agricole. Au fost luate din timp 
măsuri pentru, repararea mobilie
rului școlar, precum și pentru 
înzestrarea școlilor cu noi mate
riale didactice și de laborator, 
în acest scop s-a alocat din bu
getul sfatului popular regional o 
sumă de aproape 4 milioane lei.

Drumul cel mai firesc...
în vara aceasta o nouă promo

ție de absolvenți ai Complexului 
școlar din Bîrlad a părăsit băn
cile școlii. Elevii de ieri s-au 
schimbat, au devenit mai maturi, 
își pun cu seriozitate problema 
ce vor face mai departe în viață, 
cum vor munci pentru a se 
achita conștiincios, cu cinste de 
obligațiile ce le au față de po
porul care le-a deschis drumul 
învățăturii.

Unii se pregătesc pentru reu
șita la examenul de admitere în 
școlile tehnice, alții pentru con
cursul de admitere în facultăți, 
mulți pentru a intra în produc
ție și a se califica într-o meserie 
sau alta, în școala muncii.

Le-am cunoscut pe cîteva din
tre absolventele de anul acesta 
ale Complexului școlar din Bîr
lad...

„De mică am dorit 
să lucrez în uzină"
Pe absolventa Elena Miron 

am întîlnit-o pe stradă, în drep
tul casei ei. Venea de la tatăl 
ei, muncitor la Fabrica de rul
menți din Bîrlad. „Am fost pe 
acolo să aflu cînd pot începe 
activitatea în producție, alături 
do tatăl meu" — mi-a spus ea 
zîmbind în loc de răspuns la în 
trebarea ce i-o pusesem despre 
planurile ei de viitor.

— Vreau să lucrez în fabrică. 
Dorința aceasta mă stăpînește 
încă de cînd eram de-o șchioapă 
și tata mă lua cu el în fabrică. 
Am învățat, am urmat școala 
medie pentru că mi-am dat sea
ma de la bun început că în școa
la medie voi căpăta cunoștințe 
de cultură generală care mă vor 
ajuta să stăpînesc bine meseria.

De vorbă cu absolvente ale școlii medii 
care au hotărît să intre în producție

Și într-adevăr, cunoștințele teo
retice pe care le-am primit în 
școală, lucrările practice efectuate 
în atelierul complexului școlar 
m-au pregătit pentru producție. 
Dar acesta este doar începutul. 
Adevărata frumusețe și bucurie 
a muncii o voi simți muncind 
cot la cot cu muncitorii fabricii. 
De la ei voi avea multe de în
vățat și voi învăța. Tata mă va 
ajuta să mă calific. Dar nu mă 
voi opri aici. Muncind în pro
ducție mă voi înscrie la Institu
tul politehnic din Iași.

Eeaterina Miron — mama — o 
completează, mîndră de fiica ei:

— Sînt fericită că fetița mea 
îndrăgește munca, că a îndrăgit-o 
de mică. Și noi, părinții ei, mun
cim : tatăl său în fabrică, eu a- 
casă. Pentru fiecare dintre noi 
munca este o cinste. în fiecare 
zi îmi aștept soțul să vină acasă 
de la fabrică. Acum îmi voi 
aștepta și fiica...

„Voi urma exemplul 
de muncă al colegilor 

mei de promoție"
— Mă gîndisem de mult să 

intru în producție după absolvi
rea școlii. Ceea ce m-a determi
nat, însă, să iau imediat tocul 
în mină și cu hotărîre să scriu:

„Subsemnata Valeria Tănase, 
absolventă a Complexului școlar 
din Bîrlad, membră a U.T.M., 
cer să fiu primită ca muncitoare 
la întreprinderea „Drumul So
cialismului“,.. a fost exemplul co
legilor mei de promoție din alte

orașe ale țării. Am aflat de cu- 
rînd din ziare că Raisa Neguț, 
absolventă de anul acesta a Șco
lii medii nr. 1 din Constanța, e 
acum strungăriță la atelierele me
canice, că Victoria Goia, absol
ventă a Școlii medii nr. 2 din 
Turda, muncește astăzi in gospo
dăria colectivă din comun* sa, 
că Florea Ștefan, absolvent al 
Școlii medii nr. 1 din Ploești 
lucrează ca muncitor pe șantie
rul de construcții al orașului, că 
Mihai Georgescu, absolvent al 
Școlii medii nr. 4 din Ploești, 
se pregătește intens pentru a 
reuși la examenul de admitere 
la Școala tehnică de chimie de 
pe lingă Combinatul chimie de 
la Borzești. Acești absolvenți, ca 
și mulți alții din țară, au și fă
cut cunoștință cu munca produc
tivă, devenind ei înșiși produ
cători de bunuri materiale pen
tru societate. M-am hotărît re
pede și am procedat ca ei. La 
fel vor face și colegii mei Vic
tor Giușcă, Paul Nichita și alții.

„Practica în producție 
mi-a ajutat să-mi aleg 

meseria"
— Din primii ani orele de lu

crări practice le-am efectuat în 
atelierul școlii și în secțiile fabri
cii de rulmenți sau la cooperativa 
„Ciocanul" — spune absolventa 
Vasilica Nistor. Ca instructoare 
de pionieri am lucrat alături de 
pionierii din detașamentul meu 
la Fabrica „Proletarul Roșu”,

Aici făceau ei practică. în tot 
acest timp m-am convins de uti
litatea muncii fiecăruia dintre 
muncitori, de bucuria pe care 
o încearcă fiecare atunci cînd 
vede că din mîinile sale apar 
cele mai prețioase bunuri ma
teriale. M-am convins că ori 
unde în țara noastră munca 
cinstită îndeplinită cu pasiune e 
prețuită. Am fost ajutată să lu
crez, mi s-a explicat totul cu 
răbdare, cu bunăvoință. Doresc 
din toată inima să devin inginer. 
Dar pentru început, merg în fa
brică, mă voi angaja în fabrica 
de rulmenți din orașul nostru 
să învăț o meserie. Nu mă îndo
iesc că în colectivul de munci
tori unde voi lucra mi se va a- 
corda tot sprijinul. Sîrbu Con
stantin, absolvent al Școlii medii 
din Bîrlad, a intrat în fabrica 
de rulmenți acum cîțiva ani. Aici 
s-a calificat, a devenit stăpîn pe 
meserie și acum întreprinderea 
îl trimite la Facultatea de elec
trotehnică. Activitatea lui îmi 
servește drept exemplu. După 
cîțiva ani de producție, atunci 
cînd voi fi stăpînă pe meseria 
mea, și eu îmi voi continua pre
gătirea. Este drumul cel mai fi
resc... Drumul pe care ne învață 
partidul să mergem.

★
Absolventele cu care am discu

tat sînt in vacanță, în ultima lor 
vacanță. Fiecare din ele, serioa
să, hotărîtă, ne-a vorbit cu mîn- 
drie, cu dragoste, despre munca 
pe care o vi desfășuiB în pro
ducție. Toate așteaptă cu nerăb
dare, de la o zi la alta, să pă
șească pe poarta fabricii, să de
vină muncitoare. Așteaptă pri
mele înfăptuiri ale aspirațiilor 
lor sănătoase.

DOINA FAGADARU

Septembrie. Luna 
începutului de 
an școlar. Cu- 

rind, în sute de școli 
din fara noastră vor 
reîncepe cursurile. A- 
cum, mai e încă va
canță. Sînt ultimele 
zile. Zile cînd va
canța se întrepătrun
de cu preocupările 
de școală, cînd nerăb
darea pentru reîntil
nirea cu școala se 
luptă cu părerea de 
rău pentru odihna 
din vacanță. Dar nu
mai elevii simt apro
pierea noului an șco
lar ? Dar părinții, 
profesorii, tipograful 
care editează manua
lele, zugravul care 
reîmprospătează să
lile de clasă, vînză- 
torit din librării și 
magazinele cu unifor
me școlare ?

...Să-i luăm de pildă 
pe părinți. Au înce
put înscrierile. Asta-i 
obligația părinților, 
în fiecare an, să-și 
înscrie copiii la școa
lă. O fac cu plăcere, 
cu bucurie, cu grijă. 
Bucuria de a-și în
scrie copilul într-o 
clasă superioară, de 
a li se confirma de
plin că aceștia au 
crescut mai mari cu 
un an. Grija pentru 
anul care începe: 
„cum va fi școala, 

■cum vor fi profeso
rii, cum vor fi mate
riile —• mai grele ? 
— cum vor învăța 
copiii, cum se vor 
purta La înscrie
re mai cer un sfat 
profesorului, dirigin
telui, învățătorului. 
Au nevoie de o con
firmare „că totul va 
fi bine". Griji părin
tești...

..Să-l luăm pe con
structori, pe tipogra
fi, pe librari...

La școală, clasele 
sînt închise. Zugrăvi
te, curate, nu se des
chid pînă în prima 
zi de curs. La alte 
școli se zugrăvește 
încă, se fac repara
ții. Totul va fi în 
ordine și aici la des
chiderea școlii. In 
laboratoare, în ate
liere de lucrări prac
tice, se aranjează

materialul didactic, 
se sortează materia
lul adunat de elevi 
în vacanță, în ex
cursii. Se așteaptă 
material nou. 11 
vor primi și anul a- 
cesta, ca în fiecare 
an: o nouă hartă fi
zică și administrativă 
a R.P. Romîne, un 
planiglob fizic și 
alte hărți noi ; apa
rate noi pentru în
zestrarea laboratoare
lor școlare cum sînt: 
trusa de planșetă 
pentru aplicații de e- 
lectricitate, trusa osci
loscopului. magnetic 
cu oglindă, trusă de 
dinamometrie cu ca
dran circular sau 
confecționat din ma
se plastice, diferite 
mulaje și o colecție 
de preparate micro
scopice, histologice 
etc.

Va începe anul șco
lar și in școli noi. 
In Capitală 18 școli 
noi cu 361 de clas» 
își vor deschide por
țile la început de an. 
In cartiere noi, mai 
ales, în mijlocul con
strucțiilor noi se ri
dică, zvelte, elegante, 
școlile pentru copiii 
noilor locatari: în 
cartierul Floreasca, 
pe Drumul Serii, șo
seaua Mihai Bravu, 
Armata Poporului 
etc. Săli de clasă, 
laboratoare, ateliere, 
săli de festivități, de 
gimnastică, săli mo
derne, cu lumină 
multă, sănătoase. Încă 
nu se poate pătrunde 
înăuntru, se mai fac 
retușuri, ultimele lu
crări. Fără îndoială 
că înăuntru este însă 
frumos-, totul e nou, 
elegant, modern, băn
cile sînt reglabile, se 
pot coborî și înălța 
după mărimea elevi
lor.

Constructorii și-au 
făcut datoria. Elevii 
sînt mîndri pentru 
școlile lor noi și 
mulți dintre ei pen
tru că la aceste con
strucții au luat și ei 
parte... In țară re
țeaua de școli se lăr
gește cu 127 școli ele
mentare, cu 702 școli 
de 7 ani și 12 școli 
medii...

...Marți a începui 
vînzarea manualeloi 
școlare. Librăriile 
sint asaltate. Vînză- 
torii s-au înarmat ci 
calm și răbdare pen
tru cumpărătorii dir 
septembrie — elevii 
Manuale școlare: in 
cepînd de l-a abece
dar pînă la volumi 
noasele manuale ah 
clasei a Xl-a, caiete 
maculatoare, creionai 
și mult solicitata hîr 
tie albastră, care anu 
acesta va fi din bel 
șug. tn două săptăy 
mini manualele vc 
fi răsfoite cu curioi 
tate, îmbrăcate fru 
mos, etichetate, puși 
în servietă cu anga 
jamentul de a le pă 
stra așa, noi, curate 
pînă la sfirșitul anu 
lui. tn două săptă 
mini se vor vindt 
218 titluri de mânu 
ale și peste 12 mi 
lioane exemplare, ati 
cit au fost tipărite 
Se vor vinde mii d< 
uniforme școlare.

..Să-i luăm pe pro 
fesori. tși așteaptă r 
levii, vin zi de zi li 
școală, nu mai pridi 
dese să răspundă li 
întrebările părinților 
elevilor. Veghează li 
pregătirile pentn 
deschiderea școlii ș 
se pregătesc ei înșiș 
pentru ucest începu 
de an școlar. Și se b 
cură pentru toate t 
curiile elevilor, pen 
tru școala nouă, pen 
tru laboratoarele ma 
bine înzestrate, pen
tru toate înoirile 
pentru că elevii lot 
au mai crescut. St 
bucură pentru ei 
pentru că cu zi ci 
trece li se confirme 
mai mult că munci 
lor este prețuită ș. 
respectată. Ultimele 
prevederi ale Hotă- 
rîrii plenarei C.C. ai 
P.M.R. din 13—14 
iulie sînt o confir
mare puternică a a- 
cestei prețuiri.

...Pregătiri, pregă
tiri ! Toată grija pen
tru cei care încep 
școala 1 Elevilor nu 
li se cere decît si 
învețe, si învețe bine, 
cu hărnicie

L. LUSTIG

FIUL CONSTRUCTORULUI
— la aminte fiule: școala asta noi am terminat-o într-un anllf

„SINCERITATE"
— De ce taci? Te încurcă întrebarea?
— Sincer să fiu, ce mă încurcă e răspunsul I

Desene: N. CLAUD1U



La ieșirea din schimb, în fața panoului fruntașilor din uzina „Republica“ cîțiva membri ai brigăzii 
de tineret de la secția laminoare discută cu însuflețire.

! __ 4

inața culturală
a tineretului

La cabmetul tehnic 
cultural

Seara, pe frontispiciul unei 
clădiri frumoase, situată pe una 
din străzile principale ale ora-' 
șului Cimpulung-Muscel din re
giunea Pitești, strălucește o em
blemă luminată cu neon : „Cabi
net tehnic cultural Clă
direa este mare și luminoasă. De 
la intrare te intimpină o atmos
feră plăcută. In prima sală, este 
amenajată biblioteca. Sala este 
mare și confortabilă, cu rafturi 
de cărți frumos aranjate in vi
trinele strălucind de curățenie. 
Intr-un colț, o masă pentru lu
crări și consultații iar pe pereți 
tablouri înfățișînd aspecte din 
realizările muncitorilor. In fun
dul sălii pe un trepied stă te
levizorul. Comitetul U. T. M. 
pe uzină a organizat aici ți
nerea recenziilor la romanele : 
„Tînăra. gardă“, „Un Om intre oa
meni“ etc„ conferințe (Iiarl 
Marx dascăl al proletariatului 
internațional ; 170 de ani de la 
prima revoluție burgheză din 
Franța : G. Topirceanu, poet, 
prozator etc.). Aici tinerii dis
cută probleme tehnice legate de 
activitatea lor din uzină, își de
finitivează și îmbunătățesc pro
punerile de inovații etc.

Cabinetul tehnic-cultural mai 
are o sală de muzică și una de 
șah. Muncitorii de la 1. M. S-‘ 
Cîmpulung Muscel se mîndresc 
cu cabinetul tehnic cultural care 
le oferă minunate clipe de des
tindere.

GALANG1U HARALAMBIE 
bobinator

lin cămin uitat.« 
aproape de acoperiș

Problema construirii unui că
min cultural în comuna Creme
nari din raionul Băbeni-Bistrița 
s-a pus încă în urmă cu cîțiva 
ani. Prin anul 1955 în comuna 
Cremenari existau promisiuni că 
„în curînd” va începe construi
rea noului cămin cultural. Anii 
au trecut iar clădirea căminului 
cultural a cărei construcție a în
ceput anul trecut stă și in pre
zent tot neterminată. Datorită 
neglijenței sfutului popular co
munal (președinte, tovarășul O- 
rișanu Dumitru) construcția a- 
Cestui lăcaș de cultură a fost lă- 
sotă în voia soartei. Clădirea 
căminului cultural, ridicată acum 
pină la acoperiș, a fost lăsată 
pradă intemperiilor, de altfel ca 
și celelalte materiale, lemne, ți
glă etc. care zac năpădite de bu
ruieni, lingă clădirea sțatului 
popular.

E drept că pentru a folosi mai 
util timpul liber, tinerii se de
plasează adesea in comunele a- 
propiate, Stoiceni și Galicea, 
unde participă la acțiunile că
minelor culturale. De multe ori 
însă, vremea fiind nefavorabilă 
ei sint nevoiți să irosească timpul 
fără folos. De această stare de 
lucruri izvorîtă în primul rind 
din neglijența organelor locale se 
fac vinovați și tinerii din comu
nă. Organizația U.T.M. comuna
lă nu face nimic în acest sens. 
Piu trebuie decît inițiativă ți 
bunăvoință pentru ca tinerii din 
brigada utemistă de muncă pa
triotică să participe activ, in mod 
voluntar, la terminarea acestei 
construcții. în această direcție ei 
pot lua exemplu de la tinerii 
din nenumărate sate ale patriei 
noastre, care au contribuit vo
luntar la ridicarea edificiilor 
culturale. In comuna Cremenari 
trebuie insă lichidată de urgență 
nepăsarea, iar construcția cămi
nului cultural să fie cit mai ur
gent terminată. Există posibili
tăți suficiente pentru ca această 
stare de lucruri să fie lichidată.

C1UCA NICOLAE 
elev

Tineretul client permanent
al standurilor de cărți

In orașul Ploești se desfășoară 
cu bune rezultate acțiunea de di
fuzare a cărții. Tinerii muncitoii 
din rafinării, uzine, instituții și-au 
făcut un obicei din a trece pe la 
standurile permanente din între
prinderi pentru a-și cumpăra căr
țile preferate. Organizarea unor 
astfel de standuri la care tînărul 
muncitor vine, își alege cărțile pe 
care le dorește și face un bon pe 
care îl achită total sau parțial la 
salariu, este o acțiune foarte fo
lositoare pentru că fiecare tînăr, 
avid de a cunoaște, își poate pro
cura orîcînd cărțile dorite. In a- 
celași timp tinerii pot comanda prin 
difuzorul din întreprindere libră
riilor furnizoare cărți care la 
standul lor s-au epuizat; la co
mandă sosește un nou stoc din 
cărțile cerute. Astfel, la uzinele „1 
Mai“-Ploești s-au difuzat într-o 
serie 500 broșuri cu Raportul la 
Congresul al AXI-lea al P.C.U.S., 
apoi s-au mai cerut 300, apoi iar 
500 și așa mai departe. Hotărîrea 
plenarei C.C. al P.M.R. din 13-14 
iulie a.c. a fost de asemenea de 
multe ori cerută. La fel s-a întîm- 
plat cu ediția bibliofilă a operelor 
lui Eminescu.

Majoritatea tinerilor din între
prinderile din oraș urmează 
cursuri de învățămînt politic, 
cursurile liceului seral sau cursuri 
de perfecționare tehnică. Și aceștia 
se bucură din plin de avantajul 
procurării la cerere a cărților nece
sare. Tînărul lăcătuș Mihai Ilie 
de la Rafinăria nr. 1 a cerut 
„Cartea lăcătușului“ care i s-a 
procurat imediat. Lăcătușul Duțu 
Neagu de la aceeași rafinărie e 
în clasa a IX-a la liceul seral și 
fiindu-i necesare la literatură vo
lumele „Bărăgan“ de Galan și 
„Desfășurarea“ de Marin Preda 
le-a indicat difuzorului care s-a 
interesat și le-a adus. întreg ac
tivul comitetului U.T.M. oraș, ra
ion și regiune, primește la fiecare 
apariție volumele dirt operele com
plete ale lui Lenin.

Tinerii au pasiunea cunoașterii 
și totodată și posibilități materia

Una dintre echipele de tineri care muncesc la însilozarea furajelor la G.A.S.-Grabați. 
Foto, L MIHALAGHE

Foto: P . PAVEL

In orașul Ploești

le de a-și satisface această pasiu
ne. La Rafinăria rtr. 1, în decurs 
de patru luni de zile cei 430 de 
tineri au cumpărat cărți în valoa
re de peste 12.000 lei; la Institutul 
Petrochimic numai în luna au
gust s-au cumpărat cărți în va
loare de 10.000 lei iar pe întreg 
orașul Ploești pe primul semestru 
al anului s-au cumpărat numai 
prin standuri cărți în valoare de 
130.000 lei.

In fiecare organizație U.T.M., 
brigăzi utemiste de difuzorj volun
tari duc periodic cărți în secție, la 
locul de muncă, recomandă unele 
cărți, poartă discuții pe marginea 
altora, ascultă dorințele tovarăși
lor lor de muncă. Datorită acestei 
munci atente dusă de organizațiile 
U.T.M. sub directa conducere a 
comitetelor de partid din între, 
prinderi, s-a ajuns ca în oraș ma
joritatea tinerilor salariați să 
cumpere cărți, să-și formeze bibli
oteci personale. Tinerii cumpără 
lucrări politico-ideologice, beletris
tice și științifice. Mai ales car
tea tehnică are o mare căutare în 
orașul Ploești.

In orașul Ploești s-ar mai pu
tea face totuși multe pentru ca a- 
ceastă acțiune a difuzării cărții 
să dea rezultate și mai frumoase. 
De exemplu s-ar putea institui un 
concurs printre tinerii muncitori 
pentru cea mai bogată și variată 
bibliotecă personală. De asemenea 
ar trebui să existe mai multă 
preocupare pentru existența in 
standurile din întreprinderi a căr
ților ce fac parte din bibliografia 
obligatorie a concursului „Iubiți 
cartea“.

E necesar ca, mergînd pe linia 
frumoaselor succese obținute în 
munca de difuzare a cărții, orga
nizațiile U.T.M. din orașul Ploești 
să caute noi metode de îmbunătă
țire a acestei munci, de stimulare 
a dragostei tinerilor pentru carte 
— acest prieten de nedesgărtit al 
tinerei noastre generații.

MARILENA CONSTANTIN

închiderea Conferinței internaționale
a reprezentanților Institutelor de marxism-leninism 
și institutelor de istorie ale partidelor comuniste 

și muncitorești
lîcliî, (R.P.R.), care a relevat re
zultatele rodnice ale conferinței.

★
In seara aceleiași zile a avut 

loc o masă tovărășească la care 
au luai parte membrii tuturor de
legațiilor participante la Confe
rință.

Au fost de față Leonte Răutu, 
Ștefan Voitec, Paul Niculescu-Mi- 
zil, Gh. Vasilichi, Ștefan Voicu, 
activiști de partid, colaboratori ai 
Institutului de istorie a partidului 
de pe lingă C.C. al P.M.R.

Masa s-a desfășurat într-o cal
dă atmosferă tovărășească.

Deschiderea liniei aeriene regulate
București-Viena

La 2 septembrie au luat sfirșit 
lucrările celei de-a V-a Conferințe 
internaționale a reprezentanților In
stitutelor de marxism-leninism, in
stitutelor și comisiilor de istorie 
ale partidelor comuniste și munci
torești.

In încheierea discuțiilor la 
punctul 2 al ordinei de zi a luat 
cuvîntul N. I. Sataghin. (U.R.S.S.).

Participanții la conferință au 
adoptat recomandările comisiei 
pentru proiectul manualului de is
torie a mișcării muncitorești și co
muniste internaționale, comisiei 
pentru metodologia publicării do
cumentelor de partid și comisiei 
pentru colaborarea institutelor în 
vederea organizării bibliotecilor și 
arhivelor, a schimbului de docu
mente, de cercetări științifice și a 
publicării revistelor de istorie.

De asemenea a fost adoptată o 
rezoluție care cuprinde recoman
dările referitoare la sarcinile de 
bază ale institutelor și comisiilor 
de istorie ale partidelor.

Conferința consideră utilă con
vocarea în iulie-august 1961 a ce. 
lei de-a Vl-a Conferințe Interna
ționale a reprezentanților Institu
telor de marxism-leninism și In
stitutelor de istorie ale partidelor 
comuniste și muncitorești.

Apoi a luat cuvîntul Gh. Vasi-

Vizite ale oaspeților străini
Delegațiile sindicale străine, 

care au participat la sărbătorirea 
zilei de 23 August, au vizitat 
miercuri dimineața Fabrica de con
fecții „Gh. Gheorghiu-Dej“ din Ca. 
pitală. însoțiți de reprezentanți ai 
conducerii întreprinderii oaspeții 
au vizitat diferitele secții ale în
treprinderii, expoziția deschisă în 
incinta fabricii cu prilejul aniver
sării a 15 ani de la ejiberarea pa
triei, căminul de copii ca și can
tina-restaurant. Membrii delegații
lor sindicale s-au întreținut înde
lung cu muncitorii interesîndu-se 
de condițiile lor de muncă și via
ța. Ei au apreciat calitatea con. 
fecțiilor produse de această mare

Reducerea consumurilor specifice — 
o însemnată rezervă internă

(Urmare din pag. l-a) 

nerilor. Unii membri din comite
tul U.T.M. sint „convinși“ că a- 
cest lucru nu este posibil, deși 
responsabilii de brigăzi ar putea 
ține evidența deșeurilor tinerilor 
chiar zilnic.

Comitetul U.T.M. a uitat pe 
drum unele hotăriri luate. Anul 
acesta s-au creat 7 cursuri de mi
nim tehnic, pentru că se simțea 
nevoia unei mai înalte calificări. 
După două prelegeri ele s-au auto
dizolvat însă. Tov. Ion Păduraru, 
responsabil cu producția și cali
ficarea în comitetul U.T.M., tov. 
Victoria Burlacu—secretară — gă
sesc numeroase scuze, în loc să 
vadă că acest fapt se datorește 
slabei activități a comitetului 
U.T.M. în problemele de produc
ție.

Grija pentru metal

— La noi — ne explică tov. Ioan 
Angliei, secretarul comitetului 
U.T.M. de la fabrica „Metalur
gica“ fiecare tînăr se străduiește 
să valorifice una din marile re
zerve interne existente în uzină— 
metalul. Sînt posibilități multe și 
unele le-am folosit cu rezultate 
bune. In acest an, în numai 7 
luni, colectivul uzinei, mobilizat de 
organizația de partid, a economi
sit 589.000 lei, cu 189.000 mai 
mult decît angajamentul luat pe

Pe baza acordului existent în
tre R. P. Romînă și Republica 
Austria, privind înființarea și func
ționarea liniilor aeriene regulate 
între cele două țări, marți a fost 
inaugurată linia aeriană Viena- 
București, deservită de Compania 
de transporturi aeriene austriacă 
„A.U.A. — Austrian Airlines“. Cu 
cursa inaugurală a noii linii au 
sosit domnii Rudolf Trimmel, di
rector general comercial al Com
paniei AUA, Sepp Froeschl, direc
tor general operativ al companiei, 

unitate a industriei noastre ușoare.
*O parte din delegațiile sindica

le străine care au participat la săr
bătorirea zilei de 23 August în pa
tria noastră au părăsit Capitala 
înapoindu-se în patrie.

Marți a plecat Ma Chun-kou, se
cretar al Federației Sindicale Mon
diale și reprezentant al Federației 
Sindicatelor din întreaga Chină, 
iar miercuri — delegațiile din 
U.R.S.S., R. Cehoslovacă, R. D. 
Vietnam și R. P. Bulgaria.

La plecare oaspeții au fost con
duși de reprezentanți ai Consiliu
lui’ Central al Sindicatelor din 
R. P. Romînă și de a Iți activiști 
sindicali.

întreg anul. Tineretul a con‘r'buit 
la aceste mari realizări. Un grup 
de tineri ingineri și tehnicieni, 
prjntre care tinerii Aurel Chiper 
și Dumitru Bercea au redus, prin 
reproiectarea armăturilor mari, 
consumul la fontă cu 20 la sută. 
Bucșele—role—alergătoare de la 
tractorul „Stalineț“, datorită re
ducerii adausurilor de prelucrare, 
cîntăresc și ele cu 15 la sută mai 
puțin decît înainte.

tinerii mai slab calificați au 
fost ajutați să stăpînească mai 
bine meseria, iar postul ute- 
mist de control și-a intensi
ficat activitatea împotriva ri
sipitorilor. La vitrina cu rebuturi 
au fost expuse piese rebutate de 
tinerii Gheorghe Grosman și llie 
Crețu. Aceasta ca și toate ce
lelalte măsuri au avut un rol de
osebit de educativ în rîndul tine
rilor. Și rezultatul: în luna iulie, 
de exemplu, față de luna ante
rioară, rebutul a fost mai mic cu 
2 procente.

In orice secție ai merge găsești 
aceeași preocupare pentru gospo
dărirea metalului.* In cele 7 luni 
ale anului în sectorul prelucrător 
s-a economisit metal în valoare 
de peste 300.000 lei.

Dacă comitetul U.T.M. a luat 
unele măsuri privind mobilizarea 
tinerilor în acțiunea de reducere 
a consumurilor specifice, a negli
jat una din posibilitățile prin care 
se pot economisi cantități mari de 
metal — inovațiile. In uzină nu 
se cunoaște inițiativa tinerilor de 
la fabrica „Encsel Mauriciu“ din 
Tg. Mureș. Nu o ounosc nici mem
brii comitetului U.T.M., nici ingi
nerii. Numărul tinerilor inovatori 
este extrem de mic. Comitetul 
U.T.M. trebuie să analizeze aceste 
probleme, să ia hotăriri pe care să 
le înfăptuiască. In lupta pentru

Informații
Miercuri seara a plecat în R. P. 

Ungară delegația țării noastre, 
condusă de tov. Marin Stancu, 
adjunct al ministrului Agricultu
rii și Silviculturii, care, la invita
ția Ministerului Agriculturii din 
R.P. Ungară, va participa la des
chiderea Expoziției agricole inter
naționale și Tîrgul de mostre din 
anul acesta organizate la Buda
pesta.

*
Miercuri la amiază, la ambasa

da Republicii Cehoslovace a avut 
Ioc o conferință de presă în legă
tură cu deschiderea primului Tîrg 
Internațional de mostre de la 
Brno, care va avea loc la 6 sep
tembrie.

Expoziția vietnameză 
de tablouri 
și artizanat

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Republicii Democrate Vietnam, 
în Parcul de cultura și odihnă 
„I. V. Stalin“ din Capitală s-a 
deschis miercuri dimineața o ex
poziție de tablouri și artizanat or
ganizată de Ministerul învățămîn- 
tului și Culturii.

Au participat reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 
Ministerului învățămîntului și Cul
turii, ziariști.

A luat parte Vu Tien, secretar al 
Ambasadei R. D. Vietnam la Bucu
rești.

Expoziția cuprinde tablouri și 
diferite obiecte executate cu arta 
de maiștrii vietnamezi: miniaturi 
sculptate în fildeș, coșulețe și îm
pletituri din fibre de bambus, ca
sete și albume lăcuite, dantele și 
broderii cu motive naționale, pre
cum și diferite podoabe din argint.

dr. Karl Halbmayer din partea 
(Ministerului Federal al Transpor
turilor și Electricității din Austria 
și Maria Jacobi, consilier al mu
nicipalității orașului Viena.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspeții au fost fntîmpinați de 
tovarășii Vasîle Cosma, directorul 
Direcției transporturilor aeriene 
din Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor, Constantin Ne- 
noiu, director comercial al între
prinderii de transporturi aeriene 
romîne TAROM, de reprezentanți 
aî Ministerului Afacerilor Externe, 
ai Comitetului executiv al Sfatului 
popular al Capitalei și ai altor 
instituții centrale.

Au fost de față Rudolf Zlatnik, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Austriei la București, și dr. 
Herman Gommenda, atașat co
mercial.

Cu prilejul deschiderii noii linii 
aeriene, Compania austriacă 
AUA a oferit în saloanele aero
gării Băneasa un cocktail.

In aceeași zi, membrii delega
ției Companiei austriece de trans
porturi aeriene au părăsit Capita
la înapoindu-se în patrie.

★
Incepînd cu această cursă, linia 

aeriană București-Viena, care pînă 
acum a fost deservită numai de 
întreprinderea TAROM, va fi ex
ploatată în comun cu Compania 
de navigație austriacă „AUA-Aus- 
trian Airlines“.

(Agerpres)

economii trebuie valorificate toate 
rezervele interne.

★
Comitetul orășenesc U.T.M. a 

analizat recent contribuția tineri
lor la îndeplinirea sarcinilor 
reieșite din planul de măsuri al 
Comitetului regional U.T.M. S-a 
discutat atunci și problema eco
nomiilor. In ultima vreme au avut 
loc discuții cu tinerii ingineri, 
schimburi de experiență la nivelul 
întreprinderilor. Ca urmare în 
mulie întreprinderi din orașul 
Bacău, la „Confecția“, „Steaua 
Roșie“, tinerii mobilizați de orga
nizațiile U.T.M., sub conducerea 
organizațiilor de partid, descoperă 
și valorifică însemnate rezerve in
terne. In numai șapte luni ale a- 
cestui an, prin reducerea consu
murilor specifice, tinerii din ora
șul Bacău au economisit peste 
800.000 Iei. Unele organizații 
U.T.M. însă, cum sint cele de la 
„Proletarul“ și „Metalurgica“ s-au 
ocupat insuficient ca să facă din 
lupta pentru economii o mișcare 
de masă a tinerilor din întreprin
derile respective.

Comitetul orășenesc U.T.M. a 
trecut cu vederea o seamă de lip
suri. La „Proletarul“ și „Metalur
gica“ multe brigăzi lucrează la 
voia întîmplării, tinerii n-au un an
gajament concret, nu există evi
dența realizărilor.

Este necesar să se Organizeze 
la nivelul Comitetului orășenesc 
U.T.M. o consfătuire pe problema 
economiilor în care să se analize
ze contribuția tinerilor, să se 
facă un rodnic schimb de ex
periență în această problemă. 
De asemenea comitetul orășenesc 
U.T.M. trebuie să analizeze în șe
dințe de birou activitatea unor 
comitete U.T.M. din fabrici care 
muncesc formal. In acest fel tine
retul își va spori contribuția la 
realizarea miliardului, sabină de 
seamă pusă de partid în fața oa
menilor muncii din țara noastră.

Ambasadorul Republicii Ceho
slovace, lvan Rohal-IIkiv, a vorbit 
despre importanța tirgului, la care 
vor fi expuse în special produse 
ale industriei constructoare de 
mașini.

Ambasadorul R. Cehoslovace și 
alți colaboratori ai ambasadei au 
răspuns apoi la Întrebările zia
riștilor.

Colecția de desene a lui Nico
lae Grigorescu de la Muzeul de 
artă din Cluj, s-a îmbogățit de 
curînd cu o valoroasă piesă — 
un autoportret necunoscut pînă 
acum al artistului, achiziționat de 
la un colecționar amator. Auto
portretul, de dimensiune mică cit 
palma, este desenat în tuș, cu pe
nița.

Tinerele speranțe 
aie gimnasticii romînești

Zilele trecute și-a încheiat 
activitatea tabăra gimnaștilor 
juniori din țara noastră, orga
nizată în orașul Lugoj, pe du
rata de o lună de către Fede
rația Romînă de Gimnastică.

Tabăra aceasta se organizea
ză an de an și întrunește un 
număr de 50—60 juniori, tineri 
muncitori, fruntași in produc
ție, elevi buni la învățătură și 
talentați la gimnastică.

Scopul taberei este să ofe
re acestor tineri condiții cit 
mai prielnice pentru odihnă și 
perfecționarea în gimnastică.

Avînd condiții superioare de 
antrenament, tinerii gimnaști 
au avut posibilitatea să îmbine 
în mod fericit activitatea spor
tivă cu odihna, conform unui 
program chibzuit, sub conduce
rea celor mai buni profesori de 
educație fizică și antrenori din 
țară. Programul tehnic pe baza 
căruia gimnaștii au fost pregă
tiți pentru a deveni rezerve ale 
echipelor noastre naționale, a 
fost judicios împletit cu progra
mul cultural-educativ.

Unul din obiectivele taberei 
a fost și popularizarea gimnas
ticii în regiunea respectivă. 
Aceasta s-a înfăptuit printr-a 
serie de demonstrații, cum au 
fost cele din localitățile minie
re Sinersig, Cireșul, sau cele de 
la Timișoara, unde gimnaștii 
au demonstrat spectatorilor fru
musețea și utilitatea acestui 
sport.

Demonstrația finală, organi
zată în cinstea zilei de 23 Au
gust în orașul Lugoj, a fost o 
manifestare sportivă de bună 
calitate. Cu un program variat 
și bogat care a durat aproape 
trei ore, tinerii gimnaști au 
reușit să redea imagini din 
toate ramurile gimnasticii. An
samblurile de fete, băieți și 
mixte, exercițiile de gimnastică 
artistică și acrobatică, pira

Turul ciclist al R. P. Romîne
Cea de-a iV-a etapă a Turului 

ciclist al R. P. Romîne: Roman- 
Iași (124 km.) — una din cele 
mai scurte ale competiției, a adus 
miercuri pentru prima oară, de la 
începutul cursei schimbări impor
tante în clasamentul general. Ion 
Stoica, care a purtat timp de 3 
zile tricoul galben a fost nevoit 
să-l cedeze ciclistului de la C.C.A., 
Ion Braharu. Reprezentantul clu
bului Voința acuzînd dureri la pi
ciorul stîng nu a putut pedala nor
mal, spre sfirșitul etapei, sosind la 
Iași cu o întirziere de 5’.

In primii 25 km. un vînt puter
nic a suflat din față, împiedicînd 
orice tentativă de evadare. La km. 
27, P. Ga ne și Stan Ion au pă
răsit plutonul rulînd energic. Cei 
doi fugari aveau după 18 km. un

P E S
Comisia tehnică a Federației in

ternaționale de canoe a stabilit ca 
viitoarea ediție a campionatelor 
mondiale de canoe să aibă loc în 
anul 1962 în orașul Essen din 
R.F. Germană. întrecerile se vor 
desfășura pe lacul Baldeney.

★
Duminică se reiau jocurile 

campionatului categoriei A de 
fotbal. In Capitală pe stadionul 
„23 August" în program cuplat, 
se vor desfășura următoarele în- 
tîlniri: Progresul București—Ra
pid (ora 15); Dinamo București— 
C.C.A. (ora 16,45).

Jocul dintre echipele Petrolul 
Ploești și Dinamo Bacău se va 

midele impresionante, săriturile 
peste aparate, executate cu 
multă precizie sau exercițiile la 
bară, paralele, birnă, cal și sol 
au smuls ropote îndelungate de 
aplauze miilor de spectatori, 
care au asistat la demonstrație.

Elevii, bine îndrumați, au al
cătuit un colectiv disciplinat, 
care a colaborat in mod fruc
tuos cu antrenorii. Dintre gim
naști s-au remarcat junioarele 
Scorția E„ muncitoare la fabri
ca de țesături din Orașul 
Stalin și elevă la cursul seral, 
una din speranțele gimnasticii 
feminine din țura noastră, su
rorile Naghi și gimnastele Deji 
A. (Cluj), Schinker C. (Sibiu), 
Savu M. (Bacău), Dimu C. 
(Craiova) și juniorii Radar 
A., muncitor la Tîrgul Mureș, 
Szilagy A, (Cluj), BărăneOnu 
E. (Timișoara), Bercă N. 
(București), Costache T. (Plo
ești), care au arătat un înalt 
nivel tehnic și multă voință in 
pregătirea efectuată. De altfel 
toți cei prezenți la tabără au 
perspectiva de a ajunge în 
echipele naționale și astfel să 
aibă cinstea să reprezinte cu
lorile țării în diverse con
cursuri internaționale. Rezulta
tele fiecăruia dintre ei depind 
în cea mai mare măsură de per
severența pe oare o vor dovedi 
la antrenamente. Acasă, în co
lectivele lor sportive, gimnaș
tii au datoria să muncească tot 
așa ca îrl tabără: cu entuziasm 
și tenacitate.

Dorința fiecăruia de a urc» 
cît mai sus spre culmile măies- 
triei sportive va putea fi înde
plinită numai printr-o muncă 
susținută, continuă, dîrză, in 
care gimnaștii vor înfăptui în 
mod creator îndrumările pre
țioase ale educatorilor lor.

P. DUNGAGIU 
antrenor de gimnastică

avans de 1’20”. In drum spre Iași 
plutonul a acționat rapid și fugarii 
au fost ajunși la Tg. Frumos (km. 
77), unde Poreceanu a cîștigat 
sprintul cu premii.' In dreptul bor
nei kilometrice care indica 90 km. 
de la plecare, Ion Stoica se pierde 
din pluton. Cicliștii de la C.C.A., 
Dinamo și Victoria atacă în con
tinuu, din căre cauză pjutonul sei 
fărîmițează. In față rămîne utj 
grup de 16 alergători care anga
jează sprintul pe străzile orașului 
Iași, unde mii de spectatori aplau
dă călduros pe rutieri. Dinamovisă 
tul Ion Cozma își adjudecă victoria 
în etapă intrecînd pe Gh. Șerbarn

Astăzi etapa a V-a: lași-Piatrai 
Neamț.

(Agerpres)

C U R Ț
desfășura sîmbătă la Ploeștî, de
oarece echipa campioană a țării 
urmează să plece a doua zi la 
Viena, pentru a susține la 9 sep
tembrie meciul din cadrul „Gupei 
campionilor europeni“ cu echipa 
Wiener Sk.

★
Astăzi de la ora 19,30 stadio

nul „Dinamo“ va găzdui o inte
resantă reuniune de box cu carac
ter de verificare a pugiliștilor di- 
namoviști care vor participa între 
13 și 20 septembrie la turneul in
ternațional de la Berlin. Progra
mul cuprinde 12 meciuri.

(Agerpres)



[ Colectivul fabricii de ciment „Vulcan" din Dimitrovgrad (R. P. 
Bulgaria), a reușit, prin montarea rapidă a instalației de cap
tare a gazelor, să ridice simțitor productivitatea cuptorului nr. 3. 
In fotografie — un aspect de la fabrica de ciment „Vulcan“ 

din Dimitrovgrad.

Președintele Eisenhower 
a sosit la Paris

Sărbătorirea la Hanoi 
a aniversării R. D. Vietnam

HANOI 2 (Agerpres). — Agen
ția Vietnameză de Informații trans
mite : La 2 septembrie peste 
200.000 de oameni au ieșit pe stră- 
xile capitalei Republicii Democrate 
Vietnapi pentru a cinsti sărbă
toarea lor națională — cea de-a 
14 a aniversare a întemeierii Re
publicii.

La ora șase, la tribuna centrală 
din istorica piață Ba-Din, unde a- 
cum 14 ani președintele Ho Și 
Min a proclamat independența 
Vietnamului și crearea Republicii 
Democrate Vietnam, au urcat con
ducătorii Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam și guvernului 
R. D. Vietnam, în frunte cu preșe
dintele Ho Și Min, președintele 
Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale Ton Dik Thang și primul 
ministru Fam Van Dong. în tri
buna centrală s-a-n aflat de ase
menea membrii delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii 
Populare Mongole, condusă de 
J. Țedenbal, prim secretar al C.C. 
al Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol și președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Mon
gole.

Președintele Ho Și Min a adre- 
aat o scurtă cuvîntare locuitorilor 
Hanoiului prezenți în piața Ba- 
Din.

In cei 14 ani care au trecut, a 
spus președintele Ho Și Min, lagă

In apărarea 
lui Fanjallah Helou

BAGDAD 2 (Agerpres). — In 
Irak continuă mișcarea pentru pu
nerea in libertate a lui Farjallah 
Helou, fruntaș al vieții publice din 
Liban, arestat la Damasc de auto
ritățile R.A.U.

Ziarul „Al Bilad“ a publicat o 
telegramă a locuitorilor orașului 
Kerbela, pe care figurează 1380 
de semnături. In această tele
gramă, adresată primului ministru 
al Irakului, ambasadei R.A.U. la 
bagdad și Organizației Națiunilor 
Unite, se spune: „Noi, locuitorii 
din orașul Kerbela, ne alăturăm 
glasului tuturor oamenilor cinstiți 
care au luat apărarea lui Helou, 
fiul glorios al poporului libanez. 
Cerem ea autoritățile R.A.U. să 
răspundă la acest apel și să pună 
imediat în libertate pe Farjallah 
Helou.

Ziarul a publicat de asemenea 
o telegramă în sprijinul cererilor 
de a pune in libertate pe Farjallah 
Helou, semnată de 46 locuitori ai 
raionului Al Barudia din Bagdad.

*
BEIRUT 2 (Agerpres). — Opi

nia publică progresistă din Liban 
constată cu mare satisfacție și re
cunoștință că in lupta pentru eli
berarea lui Farjallah Helou se in
tegrează sute de mii de oameni. 
..îngrijorarea pentru soarta cunos
cutului luptător libanez Farjallah 
Helou cuprinde noi țări, scrie zia
rul „An-Nida". Valul de protest 
împotriva arestării fi maltratării 
lui Farjallah Helou fi campania 
pentru eliberarea lui s-au răspin- 
dit in rindul celor mai diferite 
pături ale populației din țările 
din Răsărit fi Apus. Aceasta este

Vizita lui Gaitskell și Bevan 
în U.R. S.S.

LENINGRAD 2 (Agerpres). - 
TASS transmite: La 1 septembrie 
au sosit la Leningrad liderul Par- 
tidului laburist din Anglia, 
Gaitskell și Bevan, trezorier și 
membru al Comitetului Executiv 
al partidului și persoanele care îi 
însoțesc.

Conducătorii Partidului laburist 
au făcut o vizită lui Vasili Tolsti- 
kov, prim-vicepreședinte al Comi
tetului Executiv al Sovietului oră
șenesc din Leningrad. 

rul nostru socialist s a întărit zi de 
zi. Țara noastră a obținut de ase
menea și obține progrese tot mai 
mari în domeniul economic, poli
tic, cultural, diplomatic și în do 
meniul apărării naționale. Sîntem 
ferm hotărîți să construim un 
Vietnam unit, independent, demo. 
cratic, prosper și puternic și 
vom atinge fără doar și poate 
acest țel.

Ho Și Min și a încheiat cuvin- 
tarea, rostind cuvinte de salut în 
cinstea solidarității lagărului socia
list în frunte cu marea Uniune So 
vietică, în cinstea păcii în întreaga 
lume.

Apoi a rostit o cuvîntare J. Țe
denbal, conducătorul delegației de 
partid și guvernamentale a R.P. 
Mongole.

Generalul Vo Nguyen Giap, mi
nistrul Apărării al R. D. Vietnam 
și comandantul suprem al Arma 
tei Populare Vietnameze a trecut 
în revistă într-un automobil des
chis unitățile Armatei Populare 
Vietnameze și ale organelor 
securității publice care erau ali
niate în piața Ba-Din pentru pa 
radă și a dat citire ordinului cu 
prilejul celei de-a 14 a aniversări 
a întemeierii R.D. Vietnam.

După parada militară a început 
demonstrația la care au participat 
reprezentanții diferitelor pături ale 
populației țării.

o nouă mărturie a solidarității in
ternaționale a oamenilor muncii 
fi a oamenilor de bună cre
dință din lumea intreagă . Cam
pania din Liban pentru eli
berarea lui Farjallah Helou se 
extinde pe zi ce trece. După cum 
relatează ziarul „Telegraph", la 
redacția ziarului sosesc zilnic nu
meroase scrisori din partea citito
rilor care protestează impotriva 
arestării fi maltratării lui Far
jallah Helou și care cer cu insis
tență imediata lui eliberare.

★
BEIRUT 2 (Agerpres). — Po

poarele întregii lumi, scrie ziarul 
„An-Nida“, sint indignate de ares
tarea ilegală la Damasc a lui 
Farjallah Helou, fiu credincios al 
poporului arab, și cer punerea lui 
in libertate.

Ziarul publică textele numeroa
selor telegrame sosite in ultimele 
zile pe adresa lui Gamal Abdel 
Nasser, președintele Republicii 
Arabe Unite, din partea unor par
tide comuniste și muncitorești și 
a altor organizații progresiste din 
numeroase țări: din partea parti
delor comuniste din Tunisia, Ma
roc și Algeria, din partea Parti
dului Muncii din Elveția, a orga
nizațiilor de tineret din italia. 
Cuba, Uruguay și din alte țari.

„Tineretul socialist din Cuba, 
se spune în telegrama adresata 
de Rainon Caleines din partea or
ganizației sal.', protestează cu lio- 
tărire împotriva arestării și schin
giuirii lui Farjallah Helou, luptă
tor curajos din mișcarea națio
nală arabă, și cere să fie repus în 
libertate“.

Vasili Tolstikov a informat pe 
laburiștii englezi despre activitatea 
Comitetului Executiv al Sovietului 
orășenesc, despre construcția de 
locuințe: a răspuns la întrebările 
oaspeților referitoare la alegerile 
pentru sovietele locale.

Membrii delegației au vizitat o 
școală și au discutat cu elevii.

Parlamentarii englezi au făcut 
cunoștință cu colecțiile Ermitaju
lui. Seara ei au vizionat spectaco
lul „Fantezie de iarnă“.

Zilele culturii romînești 
în R. S. S. Bielorusă

MINSK 2 (Agerpres). — La I 
septembrie, la Asociația bielorusă 
de prietenie fi relații culturale cu 
țările străine a avut loc o reu
niune consacrată creației scriito
rului romin Mihail Sadoveanu.

Reuniunea a fost deschisă de 
acad. Petro Glebka.

Scriitorul bielorus Vladimir lu- 
revici a prezentat un referat cu 
privire la viața fi creația, precum 
fi la activitatea desfășurată pe tă- 
rim obștesc de Mihail Sadoveanu.

In cadrul reuniunii s-au citit 
fragmente din opera scriitorului 
romin traduse in limba rusă.

MOGHILEV 2 (Agerpres). — 
Corespondență specială : La I sep
tembrie membrii delegației de oa
meni de cultură din R.P. Romînă, 
în frunte cu Ion Pas, președintele 
Comitetului de radiodifuziune și 
televiziune, au fost primiți de I. Ji- 
leanin, președintele Comitetului 
executiv al Sovietului regional de 
deputați ai oamenilor muncii.

Apoi oaspeții au vizitat fabrica 
de fibre artificiale. In secții ei 
s-au interesat de tehnologia pro
ducției. In incinta fabricii, în fața 
monumentului lui V. I. Lenin, a 
avut loc un miting al muncitori
lor și funcționarilor.

La miting a luat cuvîntul Du
mitru Boriga, directorul general 
al așezămintelor culturale din Mi
nisterul Iiîvățămintului și Culturii 
al R.P. Rornîne. El a mulțumit 
din toată inima celor prezenți 
pentru primirea ospitalieră și sa
luturile călduroase frățești.

In cursul zilei, membrii delega
ției au vizitat colhozul „Komin- 
tern“ din raionul Moghilev. In 
satul Nikolaevka, ei au fost în- 
timpinați de sute de țărani.

La clubul colhozului a avut loc 
un miting al prieteniei. 1. Ser- 
gheev, Erou al muncii socialiste, 
președinte al colhozului și A. Be- 
lorusov, șeful unei brigăzi de 
cîmp, au vorbit prietenilor romini 
despre succesele oamenilor muncii 
de pe ogoare.

Dumitru Boriga, directorul ge
neral al așezămintelor culturale--•-- ---

Conferința Uniunii 
interparlamentare

VARȘOVIA 2 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
P A P., la 1 septembrie in cadrul 
celei de-a 48-a sesiuni a Uniunii 
Interparlamentare au continuat 
discuțiile.

Reprezentantul Qhanei a con
damnat guvernul Franței care, 
neținînd seama de protestele mi
lioanelor de africani, a hotarît să 
efectueze experiențe cu bomba ato
mică în Sanara. El a declarat de 
asemenea că Ghana susține întru 
totul cererea, cu privire la convo
carea unei conferințe în jurul me
sei rotunde pentru desființarea co
loniilor.

Reprezentantul Poloniei a a- 
nunțat că de comun acord 
cu delegațiile Franței, Uniu
nii Sovietice, Angliei, S.U.A. 
și R. P. Polone, el propune un 
proiect de rezoluție în care salută 
vizita primului ministru englez 
Macmillan in Uniunea Sovietică 
și apropiatul schimb de vizite intre 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., și 
D. Eisenhowet — președintele 
S.U.A., și exprimă de asemenea, 
speranța că apropiatele tratative' 
dintre N. S. Hrușciov și D. Eisen
hower vor constitui un factor im
portant pe calea slăbirii încor
dării internaționale, un pas spre 
convocarea conferinței la nivel 
înalt.

A. F. Gorkin, reprezentantul 
Uniunii Sovietice și a exprimat re
gretul că R. P. Chineza nu este 
pînă în prezent membră a Uniunii 
interparlamentare. Participarea 
unui grup parlamentar chinez la 
lucrările conferinței, a spus el, ar 
fi clarificat multe probleme și ar 
fi dat hotărîrilor conferinței o 
mai mare pondere.

Vorbitorul a respins afirmațiile 
calomnioase în legătură cu reia, 
țiile sovieto-iraniene, făcute de 
delegații Iranului. Relațiile din-; 
tre U.R.S.S. și Iran, a spus 
delegatul sovietic, s-au înrăutățit 
nu din vina Uniunii Sovietice, ci 
ca urmare a schimbării brusce a 
politicii șahului și a guvernului 
iranian.

MOSCOVA. La 2 septembrie 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., l-a 
primit pe A. Masud-Ansari, amba
sadorul Iranului, Ia cererea a- 
cestuia și a avut o convorbire 
cu el.

La convorbire a fost de față 
A. A- Gromîko, ministrul Aface
rilor Externe al U.R.S.S.

MOSCOVA. Răspunzîn.d invitației 
guvernului sovietic, miercuri după- 
amiază eu sosit la Moscova Son 
San, vicepreședinte al Cabinetului 
de Miniștri șl ministru al Afaceri, 
lor Externe al Cambodgiel și per
soanele oare tl însoțesc.

Pe aerodromul Vnukovo oaspeții 
au fost tntfmpinați de Aleksandr 
Zaseadko, vicepreședinte al Consi. 
liului de Miniștri al U.R.S S. 
Gheorghi Pușkin, locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe, și de 
alte oficialități.

MOSCOVA La 1 septembrie, Ni- 
kolai Patolicev. ministrul Comerțu. 
lui Exterior al U.R S.S., a vizitat 

din Ministerul Invățămîntului și 
Culturii al R.P. Rornîne, a rostit 
cuvîntul de răspuns.

Marți seara, membrii d legației 
oamenilor de cultură din R. P. 
Romînă au plecat la Gomei.

O altă parte a delegației a vi
zitat marți orașul Brest.

in seara zilei de I septembrie 
la Teatrul de stat din Brest a 
avut loc o adunare festivă închi
nată orieteniei sovieto-romîne la 
care au vorbit primul secretar al 
Comitetului regional de partid 
A. A. Smjrnov, mecanicul de loco
motivă V. Varșișkii. președintele 
colhozului „Iskra“ Rosliakov și

Orașul cehoslovac Brno găzduiește în toamna aceasta un impor
tant tîrg internațional la care și-au anunțat participarea nume
roase țări printre care și țara noastră. In vederea organizării 
tîrgului la Brno au fost ridicate o serie de noi construcții mo

deme ce vor adăposti expozițiile țărilor participante

Să se pună capăt 
violării armistițiului 

din Coreea !
PHENIAN 2 (Agerpres). — 

Agenția Centrală Telegrafică Co
reeana transmite că, la ședința 
din 31 august a comisjei militare 
pentru armistițiu din ’Coreea, re
prezentantul părții coreeano-chi- 
neze a protestat împotriva părții 
americane care a săvîrșit o serie 
de violări ale acordului de armi
stițiu din Coreea și a cerut ca 
partea americană să cerceteze a- 
mănunțit aceste incidente, să pe
depsească în mod sever pe vino- 
vați și să ia măsuri pentru a nu 
se mai repeta cazuri asemănă
toare.

Reprezentantul părții coreeano- 
chineze a menționat, în primul 
rind, un caz de atac săvîrșit de 
persoane înarmate ale părții ame
ricane asupra locuitorilor din par
tea de nord a Coreei. Astfel, la 
5 august a.c„ 5 persoane înarmate 
ale părții americane au pătruns în 
zona militară a părții coreeano- 
chineze în regiunea Kosona, au 
atacat oameni pașnici, au rănit 
două femei și au luat cu ele pe un 
localnic pe care l-au ucis. La lo
cul crimei au fost descoperite două 
arme, o armă automata și alte o. 
biccte lăsate de persoanele părții 
americane.

Reprezentantul părții americane 
nu a putut să nege aceste fapte 
incontestabile și a declarat că după 
cercetări va lua măsuri.

Reprezentantul părții coreeano- 
chineze a protestat de asemenea 
împotriva părții americane în le
gătură cu faptul că la 27 august 
un avion miiitar cu reacție al 
părții americane a violat spațiul 
aerian al părții coreeano.chineze 
în regiunea Tanpo și după cerce

expoziția națională americană din 
Moscova.

N. Patolicev a fost însoțit de I. 
Bolșakov, locțiitor al ministrului 
Comerțului Exterior

VARȘOVIA. După cum transmite 
agenția P.A.P., ta I septembrie a 
avut loc la Varșovia obișnuita ih- 
tîlnire intre ambasadorii R. P. Chi
neze și Statelor Unite Următoarea 
Intilnlre va avea loc la 3 noiem
brie ac.

MOSCOVA. La Moscova a sosit 
un grup de membri ai Camerei de 
Comerț din Buffalo, in frunte cu 
Ch. Fichtner vicepreședinte admi- 
nistrativ al Camerei. I.a 1 septem
brie. industriașii americani au fă
cut o vizită lui Mihail Nesterov, 
președintele Camerei Unionale de 
Comerț, și au avut o convorbire 
cu el.

MOSCOVA. La Moscova a sosit 
un grup de lucrători ai Departa
mentului Poștelor din Statele Uni
te ale Americiu Oaspeții se vor do
cumenta asupra tehnicii din între
prinderile de telecomunicații și Vor 
face o călătorie prin țară. 

17.60 10. Tiparul : Combinatul Poligrafic „Casa Scinteli“. STAS 3452 52.

directoarea școlii nr. 1 din orașul 
Brest, Litvinova.

Din partea delegației rornîne a 
luat apoi cuvîntul Ion Moraru.

In centrul orașului Brest a fost 
amenajată o expoziție închinata 
țării noastre, iar în holul Teatru
lui de stat o expoziție de repro
duceri de artă plastică rbmineasca 
și o expoziție a cărții romînești.

In oraș sint prezentate filme 
romînești care se bucură de suc
ces. In cluburi și biblioteci, la 
colhozuri, în întreaga regiune au 
loc numeroase expuneri închinate 
realizărilor țării noastre în anii 
puterii populare.

tările efectuate s-a întors în zona 
americană.

Partea coreeano-chineză a pro
testat de asemenea împotriva 
părții americane care deschide fo
cul în zona demilitarizată. La 9 și 
24 iulie persoane înarmate ale 
părții americane au pătruns de 
două ori în zona demilitarizată și 
au deschis focul asupra unor po
lițiști civili ai părții coreeano-cni- 
neze.

------- -----•------

Spioni ciankdișiști 
arestați 

în R. P. Chineză
PEKIN 2 (Agerpres). — China 

Nouă transmite : In ultima vreme 
organele securității publice din 
provincia Guandun și din orașul 
Guancijou au arestat cu ajutorul 
populației nouă spioni ciankai- 
șiști care s-au strecurat la date 
diferite pe teritoriul R.P. Chineze 
din Hongkong.

Toți spionii primiseră din par
tea serviciului de spionaj ciankai- 
șist misiunea de a săvirși acțiuni 
diversioniste, de a ucide activiști 
de partid, de a provoca dezordini. 
In momentul arestării asupra lor 
se aflau substanțe explozive, arme 
de foc și alt echipament de fabri
cație americană destinat spiona
jului.

Tribunalul popular suprem al 
provinciei Guandun a condamnat 
la moarte pe conducătorul grupu
lui de diversioniști.

TIRANA La I septembrie a tn- 
ceput tn Republica Populară Alba
nia tradiționala Lună a prieteniei 
alb ano sovietice.

în întreprinderile industriale, 
șantiere. cooperative agricole, 
S.M.T.-u'i, instituții culturale și de 
invățămint au avut loc adunări 
festive consacrate prieteniei albano- 
sovietice.

Toate ziarele consacră la I sep
tembrie acestui eveniment articole 
le de fond.

HANOI Agenția Vietnameză de 
Informații transmite protestul Mi
siunii de legătură a înaltului co
mandament al Armatei Populare 
Vietnameze impotriva violării zonei 
demilitarizate de către 46 de mili
tari și funcționari civili din Viet 
narnul de Sud.

Subliniind că aceste acțiuni ile
gale constituie o încălcare a acor
durilor de la Geneva. Misiunea de 
legătură a cerut ca Comisia inter, 
națională de supraveghere și con 
trol din Vietnam să pună capăt 
imediat acestor acțiuni ale autori
tăților din Vietnamul de Sud.

Manifestarea 
organizată de Asociația 

Itaisa-Rominia
ROMA 2 (Agerpres). — La 31

august Asociația Italia-Romînia a 
sărbătorit cea de-a XV-a aniversa
re a eliberării Rominiei. Profesorul 
Paolo Francesco Romeo a vorbit 
despre însemnătatea evenimentului, 
iar actrița F.lena de'Merick a ci
tit din operele autorilor romini 
contemporani. Au participat minis
trul R. P. Rornîne la Roma. Ște
fan Cleja. și alți reprezentanți ai 
legației, șefi ai misiunilor diplo
matice și alți diplomați străini, oa
meni de cultură, artiști, ziariști și 
prieteni ai R. P. Rornîne. Asocia, 
ția a oferit la sediul său un cok- 
tail care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

Apelul U.T.C. 
din Danemarca

COPENHAGA 2 (Agerpres). — 
Ziarul danez „Land Og Folk“ pu
blică apelul Uniunii Tineretului 
Comunist din Danemarca adresat 
guvernului danez și Folketingului 
in care se subliniază că tineretul 
urmărește cu vigilență planurile 
anumitor cercuri politice care au 
drept scop militarizarea continuă 
a țării.

In mesaj se cere de asemenea 
să fie împiedicată construcția de 
depozite militare vestgermane pe 
teritoriul Danemarcei, să se renun
țe la îndeplinirea oricăror planuri 
prevăzînd stocarea în Danemarca 
de arme atomice și rachetă, să se 
înceteze imdiat orice colaborare 
dintre forțele armate daneze și 
Wehrmachtul vestgerman, să se 
reducă cheltuielile militare și ter
menul serviciului militar.

Uniunea Tineretului Comunist 
protestează de asemenea cu vehe
mență impotriva hotărîrii guvernu. 
lui de a interzice difuzarea revis
tei „Fremad" — organ al Uniunii 
Tineretului Comunist — în rînduri- 
le unităților militare și in cazărmi, 
deoarece această hotărire contra
vine constituției daneze.

-- €---
Succesul artiștilor 

sovietici peste hotare
2 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 1 septembrie 
s-au întors la Moscova artiștii sovie
tici care timp de 54 de zile au 
dat spectacole in S.U.A. și (ianada.

Spectacolele ansamblului s-au 
desfășurat ca un festival al artei 
sovietice și au fost primite cu 
mare entuziasm de miile de spec
tatori. Spectacolele artiștilor so
vietici în S.U.A, și Canada au fost 
vizionate de peste 500.000 per
soane.

După spectacolele din Canada 
corul „Piatnițki*, care făcea par* 
te din trupă, a plecat in turneu 
in Mexic. -- •---

Lupta impotriva 
cancerului

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
TASS transmite: La Moscova, 
pe lingă Inspecția sanitară de stat 
a Ministerului Ocrotirii Sănătății 
al U.R.S.S. a fost înființat un 
comitet pentru substanțele cance
rigene și măsurile pentru preveni
rea efectului lor asupra omului.

Noului comitet ii revine misiu
nea de a coordona cercetările 
științifice pe scară largă asupra 
substanțelor cancerigene, precum 
și de a elabora măsurile cele mai 
eficiente cu caracter profilactic. In 
U.R.S.S. au și fost dobindite anu
mite succese în combaterea conta
minării atmosferei. Astfel, in Don- 
bas unde funcționează întreprin
deri construite incă în perioada 
prerevoluționară s-a reușit ca prin 
instalarea unor dispozitive specia
le să se reducă considerabil canti
tatea de substanțe cancerigene 
care pătrund în atmosferă. La 
construirea de centre industriale 
noi, ca, de exemplu, orașul An- 
garsk din Siberia, dispozitivele 
tehnice au permis prevenirea com
plectă a contaminării atmosferei 
prin substanțe' cancerigene.

LONDRA 2 (Agerpres). Miercuri 
președintele Statelor Unite ale A- 
mericii, Dwiglit Eisenhower, a pă
răsit Londra plecind cu avionul 
spre Paris.

Președintele S.U.A. a fost con
dus pe aeroportul din Londra de 
primul ministru Macmillan și de 
alte persoane oficiale.

Pe aeroport primul ministru 
Macmillan și președintele Eisen
hower au rostit scurte cuvîntări. 
In cuvintarea sa, Macmillan și-a 
exprimat, printre altele, speranța 
că in urma vizitelor președintelui 
S.U.A. la Bonn, Londra și Paris 
și a apropiatului schimb de vizite 
dintre D. Eisenhower și N. S. 
Hrușciov» „vom puteă păși pe o 
cale care va fi rodnică pentru lu
mea întreagă și ne va aduce pace 
și dreptate“.

Președintele Eisenhower a sub
liniat importanța relațiilor de prie
tenie dintre S.U.A. și Anglia.

★

PARIS 2 (Agerpres). La 2 sep
tembrie D. Eisenhower, președinte
le Statelor Unite ale Americii, a 
sosit la Paris venind cu avionul 
din Londra.

Pe aerodromul Bourget din Pa
ris, Eisenhower și persoanele 
care-1 însoțesc, au fost întîmpi- 
nați de generalul. De Gaulle, de 
Debré, președintele Consiliului de

Amestecul S.U.A. in Laos
HANOI 2 (Agerpres). Agenția 

Vietnameză de Informații transmi
te : Ziarul „Lao Hak Sat Sieng- 
Ruang“, publică declarația de pro
test a Comitetului Central al par
tidului laoțian „Neo Lao îlak 
Sat“ împotriva hotărîrii S.U.A. de 
a spori ajutorul militar acordat 
guvernului Fui Sananikone.

In declarație se arată că aceas
tă hotărire periculoasă a guvernu
lui S.U.A. dovedește că ele caută 
să extindă războiul civil din Laos. 
Această măsură a guvernului 
S.U.A. reprezintă o gravă primej.

Scriitori în jurul 
mesei rotunde

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 1 septembrie 
un grup de eunoseuți scriitori so
vietici s-ati întilnit cu membrii de
legației sindicatului național al 
scriitorilor din Italia. Cu acest 
prilej au fost discutate problemele 
legate de întemeierea unei comu
nități europene a scriitorilor.

Luind cuvintul la intilnire, scri
itorii sovietici Aleksei Surkov și 
Aleksandr Ceakovski s-au pronun
țat in favoarea proiectului. Ei au 
propus ca Ia proiect să fie adău
gat un punct arătind că comuni
tatea iși desfășoară activitatea 
animată de țelurile nobile ale lua
tei pentru pace și prietenie ii tre 
popoare și totodată să lie prevă
zută posibilitatea primirii în co
munitate a scriitorilor și organiza
țiilor de scriitori din alte țari. .

Scriitorii italieni Frisoli și Vi- 
gorelli au declarat că observa
țiile și propunerile scriitorilor so
vietici vor fi discutate la ședința 
din noiembrie a Comitetului de 
pregătire.

In ceea ce privește problema 
apărării drepturilor scriitorilor ale 
căror opere sint traduse în 
alte limbi, Frisoli și Surkov au 
propus ca această problemă să fie 
rezolvată pe baza unor acorduri 
bilaterale între țări care vor face 
parte din comunitate.

BRUXELLES * (Agerpres). - 
tntre 3 și 7 septembrie poeți din 
toate continentele se adună pentru 
a patra oară la Knocke le Zoutte 
unde, prin discuții creatoare și 
convorbiri prietenești, vor examina 
problemele dezvoltării artei lor — 
probleme care frămintă nu numai 
pe maeștrii versurilor dar și mi
lioane de cititori iubitori de poe

Pe matul Mării Negre, în apropiere de lalta, (U. R. S. S.), s-a 
deschis o tabără internațională a tineretului. In fotografie : sosi

rea unui grup de tineri din Franța.

Miniștri al Franței, și de membri 
ai guvernului francez«

Tratativele intre Eisenhowet și 
De Gaulle vor avea loc la 2 sep
tembrie in Palatul Elysee și la 3 
septembrie la Rambouillet,, reșe
dința șefului statului francez din 
apropierea Parisului.

Numeroase ziare iși exprimă pă
rerea că tratativele franco-ameri- 
cane vor fi dificile, ținind seama 
de actualul raport de forțe dintre 
cele două țări. După expresia zia
rului „La Croix“, „Parisul va fi 
cea mai dificilă etapă“ a călăto
riei lui Eisenhower in Europa oc
cidentală. Referindu-se la discuta
rea pioblemei algeriene la Paris, 
ziarul „L’Humanité“ declară că De 
Gaulle va cere Statelor Unite să 
sprijine politica sa in Algeria și, 
în special, va cere delegației a- 
meri.ane la O.N.U. un vot favo
rabil Franței.

Pe aerodrom, De Gaulle și Ei
senhower au rostit scurte dis
cursuri. Președintele De Gaulle a 
declarat, intre altele, că întrucit 
„sint timpuri grele“, S.U.A. și 
Franța „trebuie să țină seama una 
de alta și să se înțeleagă reciproc“. 
Președintele Eisenhower și-a ex
primat speranța că „tratativele 
care vor începe în 'curînd vor per
mite să se ajungă la un progres 
în interesul asigurării păcii și e- 
chității“.

die pentru independența și suvera. 
nitatea poporului laoțian și pentru 
pace în Asia de Sud-Est și in în
treaga lume.

Comitetul Central al partidului 
„Neo Lao Hak Sat“ cere țărilor 
care au participat la conferința de 
la Geneva din anul 1954, și în 
primul rînd Uniunii Sovietice și 
Angliei, să ia măsuri urgente în 
vederea încetării ajutorului militar 
acordat Laosului și a amestecului 
în treburile interne ale poporului 
laoțian.

zie din lumea intreagă. Tema prin
cipală a actualului for internațio
nal al poeților este : „Oamenii 
zilei de miine și poezia“.

Din partea Republicii Populare 
Romine vor participa poetul Dan 
Deșliu și criticul literar Paul Geor- 
gescu. Din partea Uniunii Sovie
tice vor lua parte poeții sovietici 
G. Abașidze, S. Kirsanov și S. 
Mihalkov.

--- --•--
Intre „aliații“ 

atlantici...
REYKJAVIK 2 (Agerpres). — 

La l septembrie s-a implinit un 
an de la intrarea in vigoare a ho- 
tăririi guvernului Islandei de a 
lărgi zona de pescuit de la 4 la 
12 mile. Comentind acest eveni
ment, presa islandeză condamnă 
cu asprime acțiunile autorităților 
engleze care continuă să promo
veze politica lor de „nerecunoaș- 
lere“ a noii zone a pescuitului din 
Islanda și care nu-și încetează ac
țiunile de violență la țărmurile 
acestei țări.

„Aceste acțiuni ale englezilor, 
scrie ziarul „Morgunbladit“, con
stituie o palmă dată colaborării 
internaționale intre state. Una din 
cele mai mari puteri militare ale 
lumii recurge fără șovăire la agre
siune impotriva celui mai puțin 
numeros popor de pe globul pă- 
mintesc și încă complet neinarmat. 
Ziarul subliniază că actele de vio
lență ale englezilor nu au clintit 
rindurile islandezilor care iși apără 
drepturile cu hotărire".


