
La Uzinele „Element Gottwald“ 
din Capitală lucrează un mare nu
măr de tineri absolvenți ai școlii 
profesionale de pe lingă întreprin
dere. Matrițerul Nicolae Crețu, (in 
prim plan) care a terminat școala 
pro esională de pe lingă fabrică, 
este unul din muncitorii fruntași 

ai secției sale. El are de acum 
mai multe inovații proprii.

Foto: AGERPRES
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In raionul Pitești

Brigăzile utemiste 
de muncă patriotică 

obțin noi succese
însuflețiți de documentele Ple

narei C.C. al P.M.R. din 13-14 
iulie a.c. tinerii din cele 81 bri
găzi utemiste de muncă patrio
tică din raionul Pitești au răs
puns cu entuziasm chemării 
partidului contribuind la reali
zarea de cit mai multe econo
mii. Nenumărate sînt acțiun.le 
de folos obștesc inițiate de or
ganizațiile U.T.M. in a cast sens.

Tinerii din satele raionul d, 
cum ar fi cei din comunele 
Smeura, Albota, Mareș și Mo- 
șoaia au prestat peste 10.000 
ore muncă voluntară la scoate
rea din pămînt a unei conducte 
de metal, recuperiud astfel 3.500 
m țeava, ce a ce înseamnă econo
misirea a 29.1X10 lei. Și tinerii 
d n comuna Slătioara au prestat 
p'nă in prezent un număr de 
puste 900 ore muncă voluntară 
|a construcț.a școlii din comună.

De asemenea tinerii din bri
găzile utemiste de muncă pa
triotică din acest raion, au par
ticipat activ la acț unea de re
parare a drumurilor. Astfel ei 
au reparat 5! km. șosea reali- 
zînd economii în valoare de 
58.822 lei. Pe zi ce trece se in
tensifică tot mai mult acțiunile 
de muncă patriotică în raionul 
Pitești. Un număr tot mai mare 
de tineri participă din ce în ce 
mai activ la realizarea a cît mai 
multe economii.

ION RIPEANU 
activist al Comitetului 

raionul U.T.M.
Pitești

La împărțirea 
avansurilor 

în G.A.C.- „Unirea“
După terminarea treieri,ului fi 

îndeplinirea obligațiilor către stat 
în gospodăriile agricole colective 
din reeiunea Suceava s-a trecut la 
împărțirea avansurilor <le 40 la 
sută. Zilele acestea e avut loc îm
părțirea primului avans la gospo
dăria colectivă „Unirea" din co
muna 1/ăne.ști, raionul Săveni. 
Muncind pămîntul în comun și cu 
mașinile S.M.T., colectiviștii din 
Hănești au obținut anul acesta cu 
300 kg grîu la hectar mai mult 
decît în anul trecut cind lucrau 
in întovărășirea agricolă. După ce 
au predat la buză cele 35 tone 
grîu contractat cu statul ei au tre
cut la împărțirea avansului de 40 
la sulă. Pentru fiecare zi-muncă a 
revenit cîte 4 kg grîu p. ecum și 
alte produse ca ceapă, brînză, za
hăr.

Familia colectivistului Grigore 
Bungeag, de exemplu, a primit 
pentru cele 271 zile-muncă efec
tuate 1084 kg grîu, 271 kg ceapă, 
948 lei, brînză, zahăr etc.

Pînă acum au mai fost împăr
țite avansurile de 40 la sută fi în 
gospodăriile colective din Cernnști, 
Romînești, Si/veni fi altele.

■i

Proletari din toate țările

de termoflcare
de la Brazi

simpluDintr-un

■
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Se pot realiza
mai multe economii

Ințelegînd indicațiile partidului, 
că singura cale pentru ridicarea 
necontenită a nivelului de trai este 
creșterea producției și producti
vității muncii și reducerea prețu
lui de cost, oamenii muncii din țara 
noastră își îndreaptă atenția spre 
descoperirea și folosirea a noi și 
noi rezerve interne. în acest scop 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
de la Uzinele „I Mai11 din Ploești 
s-tiu angajat să realizeze piuă 
la sfîrșitul anului încă 1.050.000 
lei economii față de 4.400.000 lei 
cît prevede angajamentul.

Pentru ca contribuția tineretului 
să fie din ce în 
ce mai mare la 
realizarea nou
lui angajament al 
uzinei, comitetul 
U.T.M., sub con
ducerea comite
tului de partid, 
și-a îndreptat atenția în special spre 
aplicarea cît mai largă a inițiativei 
tinerilor reșițeni, aceea de a rea
liza cit mai multe economii pentru 
înflorirea patriei noastre socia
liste.

U.T.M. trebuietineri. Comitetul
să generalizeze experiența pozi
tivă obținută în 
mobilizînd pe tinerii 
ingineri și tehnicieni la găsirea a 
noi și noi procedee tehnice, me
nite să reducă consumul specific 
și să aducă in felul acesta t'z’nei, 
însemnate economii.

acest domeniu, 
muncitori,

Război 
rebuturilor

adunările generale U.T.M.,
responsabilii

In
la constaturile cu

o largă acțiune intitulată sugestiv 
„Marșul calificării tinerilor“.

In acest scop au fost organizate 
la început cursuri de minim teh
nic, discuții pe teme de producție 
interesante schimburi de experien
ță, dar toate aceste forme atracti
ve și folos toare au fost părăsite 
pe parcurs de către comitetul 
U.T.M lăsîndu-se lucrurile să 
meargă de la sine.

Ridicarea calificării tinerilor 
muncitori este o sarcină perma
nentă. Tehnica modernă, cu care 
este înzestrata Uzina ,,1 Mai“ poa
te fi stăplnită

Raid al postului de corespondenți 
voluntari al „Scînteii tineretului“ 

de la Uzina „1 Mai“ Ploești

Reducerea consumurilor 
specifice — economii

Pe șantierul 
centralei electrice

Lucrările de construcție ale 
rii centrale electrice de termoficare 
aflata în construcție la Brazi, lîn- 
gă Ploești, care va avea în prima 
etapă o putere instalata de 200.000 
kw, sint avansate cu peste 10 la 
sută față de graficul de execuție 
la zi. Zilele trecute s-a terminat 
t irnarea fundațiilor pentru caza
nul nr. I. Blocul camerei tu co
mandă ca și alte clădiri ale ter 
mocentralei sîrțt ridicate în ibfraje 
și armături. Mult avansate sînt lu
crările și la casa pompelor și re
zervorul de păcură unde s-a ter
minat recent montarea armăturilor 
și cofrajelor la pereții exteriori. Nu 
de'mult au început și săpăturile la 
coșul de fum și turnul de răcire.

Constructorii din rjndul cărora 
se .evidențiază în mod deosebit dul
gherii din brigada condusă de Ion 

’Șerhan, fierar betoniștii din bri
gada lui Mihai Dumitrașcu și be
toniștii conduși de Nicolae Rotaru 
folosesc pe scară largă metoda lu
crului în lanț pe toate fronturile, 
realizînd astfel însemnate econo
mii. Dulgherii economisesc însem
nate cantități de cherestea prin re- 
folosirea cofrajelor.

numai de oameni 
cu o înaltă cali
ficare profesio
nală. Cunoaște
rea perfectă a 
mașinii, a nou
tăților tehnice va 
da posibilitatea 
tinerilor 
producție

Mikloș Forsef este un tînăr des
toinic care stăpînește bine me
seria, își îndeplinește cu con
știinciozitate sarcinile de pro
ducție și este unul din cei mai 
buni montorl al secției de ma
șini de calculat de la între
prinderea metalurgică „Secera 
și ciocanul“ din Tg. Mureș. 
In fotografie : Mikloș Forsef 
lucrează la asamblarea mașinii 

de calculat cu 4 operații.

munci- 
metode 
însem-

brigăzilor de producție ale tinere
tului, s-a discutat în nenumărate 
rînduri despre măsurile ce tre
buie luate pentru reducerea la 
maximum a rebuturilor în toate 
sectoarele uzinei.

Ajutați de comuniști și de orga
nizația U.T.M., tinerii din brigada 
de la turnătoria de fontă au reu
șit în anul acesta să reducă cu 
1,40 la sută procentul admis de 
rebuturi. Aceasta a fost posibil 
datorită faptului că responsabilul 
brigăzii Viorel Nemeș, a dat o 
deosebită atenție ridicării califică
rii fiecărui membru al brigăzii.

In consfătuirile de producție ale 
brigăzii, care se țin cu regulari
tate, se discută adeseori diferite 
procedee tehnice care duc la redu
cerea rebuturilor precum și o sea
mă de noutăți tehnice din iotne- 
niu| turnătoriei. La aceste consfă
tuiri, sint invitați deseori maiștri 
cu multă experiență in producție 
care împărtășesc tinerilor din cu
noștințele lor. Apariția Documen
telor Plenarei C.C. al P M.R. a 
dat un și mai mare imbold tine
rilor de a lupta fără cruțare împo
triva rebuturilor, cale sigură de 
realizare a importante economii.

La turnătoria de neferoase insă 
aproape în tot timpul anului pro
centul admis de rebuturi a fost 
depășit. Cauzele nu trebuie cău
tate în reperele ce se execută aici, 
ci însăși în modul defectuos în 
care este organizată munca. Uti
lajul de turnătorie nu este'între
ținut în bune condiții. Acest lu
cru face ca piesele să apară cu 
porozități și deci unele să fie re- 
butate. Cochilele nu sînt curățate 
complect, pentru ca metalul li
chid să ia perfect conturul formei.

în sectorul de rectificare fălci, 
conuri și montaje sape, tinerele 
Georgcta Sava, Florca Căruțașu, 
Elena Chivu și altele, dau încă 
piese rebut.

Cauza principală este lipsa de 
calificare a unor tineri la nivelul 
cerințelor tehnice ale uzinei.

In scopul ridicării calificării ti
nerilor comitetul U.T.M. a inițiat

tori să aplice în .
noi de muncă, să realizeze 
iiata economii.

O sursă importantă 
nefolosită

dar...
mulgător...

urmă) și tehnician învățat cu 
un orizont care se lărgește con
tinuu (in biroul său de la mar
ginea grajdului, sînt teancuri 
d? reviste și cărți de spe
cialitate pe care le-a stu
diat cu atenție) — iată cinei 
linărul brigadier de astăzi, 
Dinu. Comunist, unul dintre 
oamenii cei mai de nădejde ai 
colectivei din Cumpăna — re
giunea Constanța, Dinu pune 
toată pasiunea și entuziasmul 
lui, munca lui de zile și nopți, 
de la întocmirea planurilor de 
perspectivă ale sectorului 
pînă la vegherea în miez de 
noapte a nașterii unui nou vi
țel, pentru creșterea sectorului 
zootehnic al gospodăriei. Pa
siunea sa pentru munca aceasta 
a început de atunci, de acum 
vreo șapte uni, cînd toată ave
rea sectorului erau cîteva văcu
țe de corcitură, care dădeau 
5—6 kilograme de lapte pe zi. 
O mare încredere în el, în oa
meni, în îndemnul partidului, 
toate s-au adunat în sufletul lui 
atunci cînd au pornit aproape 
de la nimic, cu curaj și înflă
cărare. pentru ca să ajungă 
aici, la ceea ce au acum : peste 
200 de vaci, peste 1000 oi cu 
lină fină și semifină, aproape 
400 de porci de rasă. Dinu și 
oamenii săi, pasionați de mun
ca asta ca și el, ioana Poenaru 

tineri și ei, 
serioase, am- 

două grupe 
intr-un con-

Pe omul acesta mărunțel și 
negricios, cu halatul alb, nițel 
cam prea lung, ajungîndu-i 
pînă deasupra călcîielor, cu greu 
l-ai fi putut descoperi dintre 
ceilalți mulgători. Modest și 
sîrguincios, nu stătea deoparte 
să dea indicații și sfaturi, ei pu
sese el însuși m\na pe o roabă 
și dădea celorlalți ajutor pen
tru ca curățenia grajdurilor să 
se facă mai repede. Cînd, a în
ceput apoi mulsul, a luat și el 
o vacă — vaca lui preferată, 
una dintre „campioane“ — și 
în căldarea strălucitoare au în
ceput să curgă firicelele albe 
de lapte.

După ce și-a terminat trebu
rile sale de simplu lucrător în 
acest mare sector al gospodă
riei, brigadierul Dinu Nicolae a 
venit, „să dea niște dale tovară
șilor de la ziar“, cum îi spusese 
președintele. în clipele acelea, 
omul acesta mărunțel și negri
cios, cu halatul alb ajungîndu i 
pînă la călcîie, s-a ridicat par
că cu încă un cap. Zîmbetul 
modest de mai înainte lăsase 
loc unei seriozități mature, su
perioare. Un țăran, un om sim
plu din cîmpia Dobrogei, acesta 
e brigadierul, fiu al unei fa
milii de țărani care a trăit (ci
tiți în locul cuvintelor „a 
trăit“ — „a robit“ sau „s-a chi
nuit9”) cu ani în urmă pe mo
șie boierească, oropsit și lip
sit de știința cărții.

Nu numai alții, dar el singur 
nu s-ar putea recunoaște astăzi, 
dacă ar străbate cu privirea 
minții îndărăt drumul de unde 

a plecat și unde a ajuns. Unul 
din gospodarii averii colect.vei 
care se ridică ba cîteva milioa
ne de lei, mulgător excelent 
(de aici a pornit cu ani în

(Agerprcs)
Inovațiile și raționalizările con- 

st tuie unul din izvoarele nesecate 
care pot aduce uzinei mari eco
nomii. îndrumați în permanen'ă 
de organizația de partid tot mai 
muiți muncitori, ingineri și tehni-

GH MINCU — tehnician
ION BOGOIE — economist
GH. DUMITRU — strungar 
N. PASCU — controlor tehnic

Caiete pentru școlariUna din principalele rezerve in
terne spre care tinerii muncitori, 
ingineri și tehnicieni de la Uzinele 
„1 Mai“ și-au îndreptat atenția, 
pentru realizarea de economii este 
reducerea consumurilor specifice.

După cercetări și experiențe în
delungate tovarășii Gh. Marinescu 
și Toma Oprea au reușit să îmbu
nătățească metoda de producție. 
Noua metodă de fabricare a șuru
burilor a adus uzinei numai în- 
tr-o singură lună, economii de 
393 kg. oțel rotund, față de ve
chiul procedeu, 
erau fabricate 
gonale, prin strunjire 
noul procedeu, reduce 
timpul de execuție.

Tinerii au găsit și 
Iuții de economisire a 
Tinerii din secția cazangerie prin 
aplicarea tăierii complexe a table
lor precum și prin folosirea altor 
metode înaintate de muncă, econo
misesc cîte 4,4 la sută metal pen
tru fiecare instalație de foraj în 
parte.

Problema reducerii consumuri
lor specifice de material l-a fră- 
mîntat multă vreme și pe tînărul 
desenator Petre Viron. După 
multe studii și încercări el a reu
șit să modifice lamele tăietoare 
de la sapa de foraj reducind sim
țitor numărul de plăcuțe de mate
rial dur (relit). Rezultatul este 
realizarea anuală a unor economii 
în valoare de 123.092 lei.

Reducerea consumurilor speci
fice e un domeniu explorat încă 
în insuficientă măsură de către

pag. 3-a)

pag. 2-a:

alte so- 
metalului.

cînd șuruburile 
din bare exa- 

In plus, 
simțitor

-----•-----

Cartierul Ferentari
I mag ine luată din helicopter. Foto : AGERPRES

Petroliștii de la Gura Ocniței 
au luat prețioase inițiative

Petroliftii din schela Gura Oc- 
niței au aplicat cu succes nume
roase măsuri tehnico-orgahizatori- 
ce, prevăzute în planul de măsuri 
luate in consfătuirile de producție. 
Deosebit de importante au fost re
zultatele obținute prin aplicarea 
măsurilor ce priveau exploatarea 
fiecărei schele, in regim tehnolo
gic optim. Astfel, pentru îmbună
tățirea regimului tehnologic s-a 
schimbat sistemul de exploatare la 
unele sonde, aplicîndu-se pompajul 
cu tije tubulare.

Datorită inițiativelor petroliști
lor numeroase sonde din fondul 
inactiv au fost reparate și date 
producției, fapt care a făcut c.a 
schela Gura Ocniței să obțină 
peste plan însemnate .cantități de

De asemenea, prin aplicarea 
linei chibzuite gospodăriri în sec
țiile complexe, prin reducerea con
sumurilor specifice de materiale, 
energie electrică și abur, colectivul 
de petroliști a reușit să realizeze 
în primele 8 luni ale. acestui an 
economii de peste 1.200.000 lei.

Pentru noul an școlar librăriile 
din țară au primit un număr spo
rit de caiete. Acest spor se date
reste și colectivului Fabricii de ce
luloză și hîrtie „7 Noiembrie“ din

Ghimbav, care a produs peste plan 
de la începutul anului peste 7,5 
tone caiete. Numai in luna august 
fabrica a livrat cu o tonă mai 
multe caiete și 90 tone carton on
dulat.fContinuare în

Printre piloții de vinătoare care 
stau de strajă cerului patriei noas
tre se numără și locotenentul-colo- 
nel Orhei Constantin, maiorul Bojic 
Alexandru, căpitanul Pop Victor și 

maiorul Filimon Milente.

Viafa 
culturală 
tineretului

X H
«*

Pentru a satisface
setea de lectură a tinerilor

.1

comitetul U.T.M. a antrenat majo
ritatea tinerilor la lectura organi
zată. Astfel s-au ținut recenzii la 
romanele „Mama“ de Gorki, „Pe 
Donul liniștit“, de M. Șolohov, 
„Steaguri pe turnuri“ de A. S. 
Makarenko. etc. urmate de discu
ții sau vizionări de filme ale că-

In legătură cu munca pentru răspîndirea cărnii 
dusă de organizațiile U. T. M. din Combinatul 

metalurgic „Reșița"

cîțiva 
cititor

Zilnic la biblioteca Casei de 
cultură a Combinatului metalur
gic Reșița vin zeci și zeci de ti
neri să citească, sau să-și ia aca
să cartea ideologică, beletristică 
sau tehnică pe care o necesită sa
tisfacerea setei lor de cultură în 
continuă dezvoltare. Tineri ca 
1. Boulescu, lă
cătuș Ia Fabrica 
nouă, A. Nedin, 
electrician la Fa. 
brica motoare- 
electrfce, Al. Ze- 
man din aceeași 
secție — pentru 
a nu aminti ” decîț pe 
— au la bibliotecă fișe de
al căror conținut bogat vorbește 
singur des'pre pasiunea pentru 
lectură. • Dorința de a-și îmbo
găți mintea și sufletul cu co
morile adunate într-o carte bună 
o întîlnești în fișele celor aproape 
3.000 cititori permanenți, în majo
ritate tineri, ai bibliotecii de aici.

De aceea nu-i de mirare că și 
la acțiunile întreprinse în cadrul 
concursului „Iubiți cartea“ — aco
lo unde comitetele U.T.M. s-au 
preocupat și se preocupă — tinerii 
participă cu multă dragoste. La 
secția fier vechi, de pildă, pe 
pieptul a 18 din cei aproape 30 u- 
temiști cît numără organizația 
U.T.M. strălucește insigna „Prie
ten al cărții“. Alți 10 tineri se 
pregătesc nerăbdători să o pri
mească. Gheorghe Sandu, secreta
rul organizației U.T.M., îți poate 
povesti multe lucruri din experien
ța muncii organizației pe marginea 
concursului „Iubiți cartea“. Sub 
conducerea organizației de partid,

ror scenarii au fost inspirate după 
cărțile recenzate. Aceasta i-a a- 
jutat pe tineri să înțeleagă mai 
profund conținutul de idei al căr
ții, să se prezinte mai bine pregă
tiți în fața comisiei de examinare.

O preocupare asemănătoare au 
acordat concursului și organizații
le U.T.M. tehnolog șef, direcția ad
ministrativă etc. Dar din păcate 
mai există încă un număr impor
tant de comitete ale organizațiilor 
U.T.M. din combinat care subapre- 
ciază această sarcină importantă: 
antrenarea tineretului la lectura 
organizată, ajutorarea lui pentru 
înțelegerea conținutului de idei, a 
mesajului politic din cartea citită. 
Sînt organizații numeroase ca Fa
brica nouă (locțiitor de secretar 
Albiei Grigore) cu peste 300 ute- 
miști, Laminoare (secretar Petru 
Constantin) cu peste 200 utemiști 
și altele în care comitetele U.T.M. 
nu s-au preocupat de luni și luni 
de zile să cunoască ce citesc și cît 
citesc tinerii. Despre faptul că ti
nerii muncitori din secțiile la.i.i-

noare, bandaje, Fabrica de motoare 
electrice etc. citesc, te conving fi
șele de cititor de la bibliotecile 
mobile, discuția cu ei. Ba mai mult, 
în toate organizațiile de bază 
U.TIM. ale combinatului sînt tineri 
care se preocupă să-și formeze bi
blioteci personale. Multă pasiune 

pun în discuția 
despre carte 
strungarul C. 
Anton sau lăcă
tușul Milea Si- 
mion din secția 
bandaje care și- 
au alcătuit de 

personale. Dar încurînd biblioteci [ ' T _
același timp ei ar dori să-și lămu
rească unele probleme pe care nu 
lc.au înțeles dintr-o carte, să facă 
legătura între realitate și felul 
cum se reflectă ea în literatură. 
Antrenați la concursul „Iubiți 
cartea“, participînd la diverse 
acțiuni ca seri literare, recenzii 
urmate de discuții, medalioane li
terare etc. și-ar putea satisface a- 
ceste dorinți. Dar discutînd îți 
mărturisesc că nimeni nu le-a 
vorbit despre concurs, despre po
sibilitatea organizării unor aseme
nea acțiuni.

Stînd de vorbă despre concursul 
„Iubiți cartea“ cu secretarul orga
nizației U.T.M.-bandaje, Bălan Ho- 
ria, afli cu surprindere cp toți cei 
45 utemiști sînt participanți la 
concurs, că există și o comisie a 
concursului. Care-i explicația că 
tinerii totuși nu știu nimic d.* a-

FL. DANCIU

(Continuare în pag. 2-a)

și

și Nagi A rnet, 
au preocupări 
biții mari. Au 
de vaci intrate 
curs pe țară pentru produc
ția record de lapte. Iată de ce 
în jurul unei vaci ca „Lenuța“t 
ei, ea niște adevărați specialiști, 
se învîrtesc atenți și grijulii de 
mai multe ori în fiecare zi, se 
îngrijesc de hrana ei, dată după 
rații strict științifice.

— Am dat statului nostru 11 
vagoane de lapte de vacă, 2 va
goane de lapte de oi, 5.000 ki
lograme de carne de porc, 700 
de miei și to-ată cantitatea de 
lină — 5.580 kilograme. Nu
mai fină și semifină.

Și cînd îți vorbește despre 
viitor, cu vocea lui joasă și cal
dă, Dinu, brigadierul, are în 
privirea lui largă și căpruie 
imaginile pline de lumină ale 
belșugului care va crește uriaș. 
Gospodăria va avea în cîțiva 
ani un puternic caracter cerea
lier și zootehnic. Optsprezece 
construcții mari sînt în curs 
de înălțare — grajduri, silo
zuri, incubatoare, ingrășătorii, 
■— vor avea 5 000 de oi mame 
cu lină fină, 5.000 porci la în
grășat (rețineți ce avere imen
să), 35.000 de păsări, d00 vaci- 
mame.

Un om mărunțel și negri
cios, cu un halat alb pe el, cu 
un zîmbet modest pe față — 
acesta e chipul brigadierului 
Dinu Nicolae, așa cum îți apare 
la prima vedere. Cunoscîndu-i 
însă faptele, munca și pasiunea 
lui de comunist pentru crește
rea avutului colectivei, pentru 
creșterea animalelor îi vezi 
chipul plin de o lumină izvo- 
rită dmtr-un suflet mare, bogat.

ION BA1EȘU

-----xox-----

Comuna Bughea de Sus din ra
ionul Muscel s-a transformat zilele 
acestea într-un adevărat șantier. 
Se repară unele clădiri, se amena
jează băile comunale etc. Cea mai 
vastă acțiune este însă construirea 
podului de peste rîul Bughea.

Alături de țăranii muncitori din 
comună, la chemarea organizației 
U.T.M., au venit să muncească 
aici și utemiști din organizația 
U.T.M. Bughea de Sus — centru, 
în frunte cu secretarul organiza
ției U.T.M., tovarășul Stănoiu Ion, 

r4ROL DOBRESCU j 
funcționar



La standul de cărți de la Uzinele „Grigore Preoteasa" din București vjn numeroși tineri pentru 
a-și cumpăra noi cărți

Foto: S. NIGULESGU

Se lămuresc
„misterele“

Țăranii muncitori tineri și vîrst
nici, din Răcăciuni erau obișnuiți 
să participe la spectacolele inte
resante și educative prezentate de 
formațiile artistice, să audieze 
conferințe ori să vizioneze filme 
etc. Dar să se întîlnească deodată 
cu medicul, agronomul, profeso
rul si lucrătorul din aparatul de 
stat, și să le pună cele mai felurite 
întrebări, aceasta era ceva cu to
tul nou. De aceea, vestea că în 
comună a fost creată o brigadă 
științifică a sțîrnit un deosebit in
teres. Zilnic la sediul organizației 
de partid și al organizației U.T.M., 
la căminul cultural, veneau oa
meni de toate vîrstele să ceară lă
muriri asupra rostului acestei bri
găzi.

In seara cînd 
a avut loc prima 
întîlnire a țăra
nilor muncitori 
din comună cu brigada științifică, 
sala căminului cultural din comună 
devenise neîncăpătoare. Sute de 
țărani muncitori, tineri și vîrst
nici, veniseră să stea de vorbă cu 
membrii brigăzii științifice, să se 
sfătuiască cu ei asupra modului în 
care pot smulge pămîntului mai 
multe roade, cum pot combate și 
preveni diferite boli la plante și 
animale, să afle răspunsuri com
petente la unele întrebări despre 
noutățile din știință și tehnică, 
despre unele fenomene din natură, 
despre evenimentele internaționale. 
Rînd pe rînd cei nouă membri 
ai brigăzii științifice, medicul uman 
și medicul veterinar, profesorii de 
naturale, de fizică și chimie, avo
catul, inginerul agronom, președin
tele gospodăriei colective, directo
rul căminului cultural și directorul 
școlii de 7 ani din comună au răs
puns la întrebări dintre cele mai 
variate.

După prima întîlnire, au urmat 
altele și mai interesante. Și de 
fiecare dată, țăranii muncitori as
cultau explicațiile, argumentele 
științifice, își notau răspunsurile și 
puneau alte noi zeci de întrebări, 
născute din lămurirea primelor,

Brigada artistică îi ajută pe tineri 
să învețe cîntece patriotice

Popularizarea cin- 
tecelor patriotice în 
rîndul tineretului stă 
în atenția colectivu
lui artistic al Casei 
de cultură din Cerna 
Vodă.

Brigăzile artistice 
de agitație, de exem
plu, cînd se depla
sează în satele din îm
prejurimi după susți
nerea spectacolului 
programat organizea
ză „ora cîntecului de 
masă”. La Șeimeni, 
brigada artistică nr.

2, după sosirea la că
minul cultural a îm
părțit tinerilor spec
tatori textițl dactilo
grafiat al cîntecului 
„Măreț pămînt al pa
triei iubite“ de I. 
Chireșcu. După exe
cuția programului bri
găzii, dirijorul a in
vitat tinerii ca îm
preună cu brigada să 
învețe cîntecul. La 
început el a fost in
terpretat de membrii 
brigăzii, apoi cînte
cul a fost reluat

Formația de dansuri a Trustului regional de construcții 
T.R.C.L.R.-Deva, executind un dans din Oaș.

care cereau tot atîtea răspunsuri 
competente, calificate. Cuvintele 
n-au mai ajuns pentru a da expli
cațiile necesare. Atunci au fost a- 
duse materiale didactice, hărți, 
planșe grafice, aparate științifice, 
diafilme, ierbare, insectare, au în
ceput experiențele, demonstrațiile 
practice. Gu mic cu mare țăranii 
muncitori au cercetat la microscop 
viața dintr-o picătură de apă, mi
crobii diferitelor boli dintr-un fir 
de praf și s-au minunat de tainele 
pe care le descopereau cu ajuto
rul științei și tehnicii moderne.

Dar obiceiurile învechite, ne
științifice care mai dăinuie în min
tea unora nu s-au spulberat cu 
una cu două. Pentru asta se ce
rea multă răbdare, tact, argumen-

Despre activitatea brigăzii științifice 
din comuna Răcăciuni>Bacău

te convingătoare. Moș Gh. Andro- 
nic, spre exemplu, nu putea price
pe nici în ruptul capului la ce-i fo
losește porumbului polenizarea ar
tificială sau cea de a treia prașilă. 
„Păi eu taică, spunea el, de cînd 
mă știu am prășit porumbul numai 
de două ori. Acuma, ce, parcă 
dacă o să mai scormonesc încă o- 
dată pămîntul în jurul lui ori o 
să-i bat spicele cap în cap, va face 
mai mulți știuleți ? Da de undei 
Muncă în zadar".

Profesorul de științe naturale, 
inginerul agronom, președintele 
gospodăriei colective i-au explicat 
pe îndelete. Apoi moș Andronic și 
alți țărani muncitori din comună 
au fost invitați să viziteze lotul 
cu porumb hibrid al gospodăriei 
colective și lotul experimental al 
școlii, să vadă cu proprii lor ochi 
cîtă diferență este între porumbul 
pipernicit, cultivat după „știința 
din moși-strămoși“ și porumbul 
cultivat după regulile științei agro
tehnice. Moș Andronic 
vins în cele din urmă 
agrotehnică îl ajută să 
recoltă mai bogată. Și 
să o aplice. Acum el și alți 
țărani muncitori cultivă po- 

s-a con
ca știința 
obțină o 
a început

de toți tinerii. Ast
fel, odată cu viziona
rea spectacolului bri
găzii artistice tinerii 
din Șeimeni au avut 
prilejul să învețe și 
un cîntec patriotic.

La Ivrinezii Mari 
și Mici, precum și în 
alte sate dobrogene 
pe unde se deplasea
ză brigada artistică 
de agitație ajută tine
rilor spectatori să în
vețe cîntece patrio
tice.

PAUL STÀNESGU 
instructor cultural

rumbul și alte culturi numai după 
sfaturile inginerului agronom. 
Convingîndu-se de avantajele lu
crării pămîntului în comun după 
regulile științei și cu mijloace me
canizate moșul a devenit nu de 
mult membru al unei întovărășiri 
agricole din comună, iar pentru 
recoltele obținute a primit diplo
ma de fruntaș al recoltelor bo
gate.

Dar cîte alte obiceiuri învechite, 
mistice, n-au fost spulberate din 
conștiința țăranilor muncitori de 
către brigada științifică. La Cleja, 
de pildă, o comună vecină cu Ră
căciuni, în timpul unei ploi a fost 
trăsnită o casă. Superstițioșii sus
țineau sus și tare că la mijloc este 
o forță supranaturală.

Brigada știin
țifică din Răcă
ciuni despre a că
rei faimă s-a dus

vestea în toate comunele și satele 
raionului, a fost chemată să lămu
rească misterul. Membrii brigăzii 
au cercetat mai tatii la fața locu
lui împrejurările în care s-a pro
dus trăsnetul. Iar seara, în fața 
cîtorva sute de țarani muncitori, 
membrii brigăzii au explicat amă
nunțit cauzele incendiului: un pom 
înalt situat în apropiere a atras 
descărcarea electrica produsă de 
ciocnirea norilor și astfel casa a 
luat' foc. Apoi, profesorul de fizi
că, răspunzind la întrebările puse 
de țăranii muncitori a făcut cîteva 
experiențe cu ajutorul unor apara
te științifice și a unor substanțe 
chimice asupra modului în care se 
produc unele fenomene ale naturii.

Din răspunsurile clare, califi
cate, bazate pe date științifice, ex
periențele și 
ce făcute cu 
didactice de 
zii științifice, 
înțeles taina 
natură, au înțeles că fulgerele, tu
netele, ploaia nu se produc după 
voința lui dumnezeu, ci potrivit
unor legi ale naturii, care cu tim
pul vor putea fi stăpînite pe de
plin de oameni. Și tot brigada 
științifică i-a ajutat pe țăranii 
muncitori să înțeleagă că pentru a 
obține recolte sporite la hectar, 
trebuie să aplice regulile agroteh
nice, că dacă se îmbolnăvește vaca 
ori calul nu trebuie să-i descìnte 
vitei de deochi, ci să cheme de 
îndată medicul veterinar. Bibliote
ca căminului cultural are mii de 
prieteni. Sute de țărani muncitori, 
tineri și vîrstnici, participă de ase
menea la activitatea corului, a 
formației de teatru, a brigăzii ar
tistice de agitație, a echipelor de 
dansuri. în toate aceste realizări 
dobîndite ca urmare a muncii po
litice desfășurate de către organi
zația de partid cu sprijinul activ 
al organizației U.T.M., pentru a 
ridica vălul neștiinței în care bur
ghezia a înecat de veacuri satele 
și pentru a lămuri țăranilor mun
citori politica partidului nostru de 
construire a socialismului, intelec
tualitatea comunei, brigada știin
țifică de aici, au o contribuție în
semnată.

Brigăzile artistice de agitație 
joacă în munca și viața tineretu
lui un important rol educativ. Prin 
problemele cele mai diferite de 
producție și etică pe care le atacă 
ele constituie un instrument eficace 
care acționează prompt și ii ajută 
pe oameni să se debaraseze de 
metehne învechite, dăunătoare, a- 
jutînd astfel mersului nostru îna
inte.

Să luăm de pildă brigada artis
tică de agitație a fabricii de anti
biotice din Iași- Această brigadă 
s-a născut odată cu foblica. Pri
mul ei spectacol de satiră și umor 
a avut loc în luna iunie a anului 
1956. Atunci din brigadă făceau 
parte 4 fete și 4 băieți. Fabrica 
fiind nouă, colectivul ei de mun
că fără experiență, compunindu-se 
din tineri veniți aici din diverse 
medii, cu apucături diferite, și 
bune și rele, s-a ivit necesitatea 
de a se găsi ceva care să acțio
neze împotriva tuturor obiceiuri
lor învechite care se manifestau 
in diferite împrejurări, precum și 
pentru a scoate în evidență o serie 
de lucruri bune, a populariza pe 
cei mai buni tineri fruntași in 
muncă cu o comportare demnă. 
Astfel a luat naștere brigada ar
tistică de agitație. Trebuie spus 
că la început existau persoane 
care priveau cu neîncredere con

Bogată 
activitate 
culturală 
in tabără

în aminti* 
eroilor care au luptat pen~ 
zdrobirea fasciștilor, elevii 
efectuat peste 600 de ore 
muncă voluntară la strîn*

La tubăra elevilor școlilor 
profesionale C.F.R, de la Tur- 
nu Roșu raionul Sibiu, se des
fășoară o intensă activitate 
culturală. Pînă acum, elevii au 
vizitat locuri istorice ce amin
tesc despre lupta poporului 
nostru pentru libertate, pentru 
o viață mai bună. La Șelimbăr, 
pe unde cu sute de ani în 
urmă a poposit Mihai Viteazu, 
tovarășa profesoară Jana Cos- 
tei a vorbit elevilor despre 
personalitatea acestui domni
tor. Împreună cu profesorii 
elevii au vizitat cetățile vechi 
de apărare ale Sibiului. în co
muna Porcești ei au luat cu
noștință despre eroii ce au lup
tat sub conducerea comuniști
lor pentru eliberarea patriei 
noastre de sub jugul fascist. In 
această comună, unde se va ri
dica un monument
rea 
tru 
au 
de
gerea pietrei din rîu, necesare 
pentru postament precum și la 
alte lucrări.

în această perioadă s-a mai 
organizat în tabără un concurs 
gen „Cine știe cîștiga' pe tema 
„Să ne cunoaștem patria". Răs
punsuri bune au dat printre al
ții elevii Alexandru Dumitriu 
de la Școala profesională „Gri* 
vița Roșie*9, Gheorghe Moga de 
la Școala profesională din Si- 
meria.

O deosebită atenție acordă 
elevii și lecturii. Ei citesc cu 
pasiune din cărțile prevăzute 
în bibliografia concursului „Iu
biți cartea“ pentru ca odată în
torși din vacanță să se prezinte 
bine pregătiți în fața comisii
lor de examinare și să obțină 
insigna de „Prieten al cărții“.

Zilele de tabără se apropie 
de sfîrșit. Pe lingă faptul că 
s-au odihnit 
forțe, elevii 
bogățit mult 
tural.

și au căpătat noi 
ceferiști și-au îm- 
și orizontul cul-

ION TAITAN
educator

demonstrațiile practi- 
ajutorul materialelor 

către membrii brigă- 
țăranii muncitori au 
multor fenomene din

I. ANDREI

£6
99injectìnd*6

EJn aspect din activitatea cercu lui plastic de pe lingă Gasa de creație Nr. 1 din Gapitală. 
Fotoi N. STELOR1AN

stituirea brigăzii, nu vedeau nece- 
sitatea și mai cu seamă eficacita
tea activității ei. Hary Marcovici 
însă, talentatul vuitor al textelor, 
Dumitru C. Sache, C ici na Grigo- 
riu, Maria Burdea, Olga Scafaru 
și ceilalți interpreți, ajutați și 
încurajați de către organizația de 
partid și U.T.M. au continuat să 
lucreze cu rivnă, cu pasiune. în 
scurt timp colectivul brigăzii a 
sporit la 18 persoane : 9 băieți și 
9 fete. Programele au căpătat un 
nivel artistic din ce în ce mai ri
dicat și o tematică tot mai largă și 
brigada și-a creat un bine meritat 
prestigiu.

Să luăm două dintre formele 
concrete pe care le-a îmbrăcat, în 
activitatea bogată a brigăzii, arma 
satirei și umorului. Una dintre 
aceste forme o constituie progra
mele denumite „Spălătoresele'.

Se intîmpla ca în sectorul II 
să existe neregularitate in ritmul 
producției. Aceasta din cauză că 
tov. ca Zaharia lalaboi în primele 
3 săptămâni din lună „uitau” că 
sint necesare flacoane, dopuri, 
capse și își „aminteau“ abia în ul
tima săptămînă.

„Spălătoresele" „i-a prins" în- 
tr-o asemenea postură și i-a pre
zentat cu prilejul unui spectacol 
în fața colectivului fabricii, pe cei 
vinovați de asemenea neglijențe.

(Urmare din pag. l-a)

lucru ? Prin iunie, comitetul

a tinerilor

U.T.M. Reșița 
Lascu) a luat 

îmbunătățire, 
numărau ține- 

generale pe a-

Pentru a satisface setea 
de lectură

cest
i-a declarat încadrați la concurs pe 
bază de tabel pe toți tinerii din 
organizație fără să discute decit 
cu 5—6 dintre ei. A alcătuit de 
asemenea o comisie a concursului 
și totul — pe bază de tabel — a 
fost înaintat comitetului orășenesc 
U.T.M. Și același stil de muncă 
dovedesc și alte comitete U.T.M. 
din combinat care au întocmit 
niște comisii doar pe hîrtie, au 
înscris majoritatea tinerilor din 
oficiu și au comunicat listele 
participanților la concurs, doar 
pentru a îndeplini o sarcină tra
sată de comitetul orășenesc U.T.M.

Care este cauza acestor stări 
de lucruri, a acestui formalism în 
munca cu cartea a unor comitete 
U.T.M. din cadrul combinatului ?

In urmă cu cîteva luni analizînd 
situația organizării și desfășurării 
concursului „Iubiți cartea", Coini- 
tetul orășenesc 
(prim secretar A. 
unele măsuri de 
Printre acestea se 
rea unor adunări 
ceasta temă în toate organizațiile 
U.T.M. din combinat, reorganiza
rea comisiilor în fiecare secție, re
organizarea comisiei orășenești a 
concursului, instruirea lor. Aceste 
măsuri au fost aplicate însă nu
mai în parte (trebuie spus că nu 
peste tot în combinat s-au ținut 
adunări, s-au reorganizat comisii
le). însăși hotărîrea de a reor
ganiza comisia orășenească s-a 
aplicat formal. Ințelegînd gre
șit acest lucru, comitetul orășe
nesc U.T.M. s-a mulțumit ca a- 
ceasta să existe pe hîrtie fără să 
o antreneze la activitatea propriu- 
zisă. Din această comisie face par
te, de pildă, și tovarășa M. Lugo
jan, bibliotecar principal la Casa 
de cultură a combinatului. Deși aici 
se inițiază unele acțiuni pe mar
ginea cărților, bogate în conținut, 
interesante ca formă, ele n-au fost 
axate în i 
„Iubiți cartea 
că nici 1 
alți membri ai comisiei nu-’și cu
nosc sarcinile ce le revin.

Lipsind de îndrumare și control 
organizațiile U.T.M. din combinat,

principal pe concursul 
■tea“. Și aceasta pentru 
tov. M. Lugojan și nici

Nu le-a mai trebuit acestor tovarăși 
a doua „spălătură". S-au făcut 
unii dintre cei mai disciplinați ti
neri și bine înțeles că asalturile 
în producție nu mai constituie de
cît o amintire.

Am putea să dăm încă multe 
alte exemple care să dovedească 
eficacitatea spectacolelor „Spălăto
resele“. Dar întrucît spațiul nu ne 
permite dăm cuvîntul celorlalți 
membri ai brigăzii, băieților, 
pricepuți meșteri în a face cui 
trebuie, „injecție cu... urzicomi- 
cină“.

în fabrică există un număr de 
electrocare al căror rol este să 
transporte diferite materiale din
tr-un loc în altul. Dar din negli
jență tinerii Ion Paiu și Petru 
Gordon le-au deteriorat. Voica 
Zenovie și Ion Plăcintă electricieni 
nu le-au mai verificat instalațiile. 
Cei de la aprovizionare nu au adus 
acumulatori noi, de schimb. Și 
intr-o bună zi electrocarele au în
cetat să mai funcționeze. Totuși 
secțiile aveau nevoie să transporte 
materiale. Și atunci au apelat la 
un... cal. S-a slîrnit atunci o ceartă 
grozavă intre conducătorii secțiilor 
și sectoarelor, pentru că fiecare 
avea nevoie de mijloace de trans
port, iar electro... mîrțoaga nu pu
tea face față. Injecțiile cu „urzie 
comicină” s-au dovedit a fi antido

comitetul orășenesc U.T.M. a dat 
dovadă de formalism în îndeplini
rea propriilor sale hotărîri. Mun
cind în acest fel nu e de mirare 
faptul că comitetul orășenesc 
U.T.M. nu cunoaște situația con
cursului „Iubiți cartea“ din combi
nat atît în ce privește organizarea 
cit și desfășurarea lui. In combi
nat muncesc peste 5.000 tineri. In- 

îtrebat, comitetului orășenesc U.T.M. 
i-ar fi greu sâ spună cîți dintre 
ei participă la concurs, ce acțiuni 
educative se fac pe marginea căr
ților, cum se ocupă organizațiile 
U.T.M. de antrenarea tinerilor. Și 
aceasta pentru că el însuși s-a 
ocupat cu totul sporadic și formal 
de această problemă.

Faptul că mulți dintre tinerii de 
aici citesc, că doresc să-și alcătu
iască biblioteci personale, pune în 
fața organizațiilor U.T.M. din 
combinat răspunderea de a orga
niza un complex de acțiuni care 
să dea posibilitatea satisfacerii 
setei de lectură a acestora. Comi
tetul orășenesc U.T.M. trebuie să 
analizeze cu toată seriozitatea pro
blema organizării și desfășurării 
concursului „Iubiți cartea“ în or
ganizațiile de bază U.T.M. din 
combinat și să ia măsuri urgente 
de lichidare a formalismului si 
nepăsării. Ocupîndu-se mai mult 
decît pînă acum de educația po
litică și culturală a tinerilor cu 
ajutorul cărții, comitetele U.T.M. 
din combinat, împreună cu comi
tetul de întreprindere, trebuie să 
treacă de îndată la o susținută 
muncă de antrenare a tinerilor Ta 
concursul „Iubiți cartea“. Bogatele 
condiții pe care le oferă Casa de 
cultură, cu biblioteci înzestrate cu 
toate cărțile din concurs și în 
număr suficient, cu săli de lectură 
colțurile roșii etc. trebuie mai ju
dicios folosite în scopul popu
larizării concursului, ajutorării ti
nerilor să înțeleagă cu mai multă 
ușurință cartea citită.

Organizațiile U.T.M. din combi
nat trebuie antrenate de Comite
tul orășenesc U-T.M. Reșița la or
ganizarea unei bogate vieți cultu. 
rale pe măsura cerințelor tinerilor 
metalurgiști, a necesității 
terii continue a nivelului lor 
tic, ideologic și cultural.

creș- 
poli-

Un nou 
cămin cultural

muli activitateaPînă nu de 
culturală din comuna Gurahonț, 
regiunea Oradea, era mult stîn- 
jenită de lipsa unui cămin cultu
ral cu local corespunzător. De a- 
ceea cînd au aflat utemiștii și ti
nerii din comună că din inițiativa 
și îndrumarea comitetului comunal 
de partid vor începe lucrările de 
construire a localului căminului 
cultural au pornit cu mult entu
ziasm la munca pentru ridicarea 
lui.

Zilele acestea, tinerii artiști a- 
matori din Gurahonț au avut 
bucuria să facă primele repetiții la 
formațiile corale, de dansuri, bri
gada artistică de agitație, în noul 
cămin cultural. Căminul este în
zestrat cu aparat de radio, jocuri 
de șah, bibliotecă cu numeroase vo
lume etc., astfel că tinerii își pot 
petrece în mod plăcut și educativ 
timpul liber.

T. DARAȘTEANU 
activist al Comitetului raional 

P.M.R.-Gurahonț

tul cel mai eficace pentru toți cei 
din vina cărora electrocarele în 
loc să fie reparate fuseseră lăsate 
care pe unde se întîmplase. Astfel, 
lipsa aceasta a fost urgent înlătu
rată.

De asemenea, în fața fabricii se 
afla un bufet unde se găseau și 
băuturi alcoolice. într-o zi cei din 
brigadă au făcut un cîntec. „Ve
cină penicilină f Ține-ți băieții 
bine / Că vin prea des pe la mi
ne f Cum se face ora 3 / Hopa 
că sosesc și ei / Ș-apoi frate să 
te ții f Cu „sugari" și cu cheflii.../ 
Băieții erau : llie Coteț, Anton 
Burlacu și alții. Injecțiile cu urzi- 
comicină i-a vindecat ca prin mi
nune și pe ei. Sau : prin fabrică 
erau unii ca Gheorghe Zgîrietu, 
Dobre Angeluță și llie Pirvan 
care stîlceau în fel și chip limba 
romînească, numai pentru a arăta 
că sint mai „șmecheri" ca ceilalți. 
Ion Plăcintă și alții se îmbulzeau 
la autobuz, ocupau locuri și lăsau 
femei cu copii in brațe sau oameni 
bătrîni să stea în picioare. Mihai 
Dănilă cu alții ca el căpătaseră 
prostul obicei de a acosta fete și 
femei, pe stradă și prin fabrică.

Brigada s-a pregătit pe îndelete 
și într-o bună zi a servit fiecăruia 
dintre cei citați în doză corespun
zătoare, cîte o injecție cu vestita 
urzicomicină. Cei mai mulți dintre

„contaminați' și-au dat seama că 
se comportaseră urît, nedemn și în 
consecință s-au făcut băieți de 
treabă, cu o atitudine nouă, demnă 
și frumoasă care le face cinste.

Așadar, brigada artistică de a- 
gitație, brigada celor 18 entuziaști 
și înnoitori, cum sint ei denumiți 
în fabrică — își aduce e serioasă 
contribuție în munca de educație 
comunistă și cetățenească a tine
retului, este o formație de luptă 
împotriva tuturor lipsurilor ce se 
ivesc în munca și viața tinerelului 
din fabrică.

Parafrazînd finalul unuia din 
programe trebuie să spun că bri
gada artistică de agitație nu ve
ghează numai ca în fabrică să se 
producă antibiotice cit mai multe, 
de calitate și la un preț de cost 
cit mai scăzut, dar ea își aduce o 
mare contribuție și la creșterea 
oamenilor, a conștiinței lor, îi în
vață să muncească conștiincios, să 
trăiască în chip socialist, frumos 
și civilizat, îi obișnuiește să fie 
din toate punctele de vedere la 
înălțimea sarcinilor puse de socie
tatea noastră nouă pe care poporul 
nostru muncitor condus de partid 
o construiește cu succes.

G. SLAVIG

-- •--
Caravana cinematografică 

la Oteșani
Zilele trecute, una dintre cara

vanele cinematografice care colin
dă comunele și satele regiunii Pi
tești, a poposit în mijlocul țăra
nilor muncitori din satul Oteșani, 
raionul Horezu.

înainte de începerea filmului, 
operatorul caravanei care a adus 
cu el și un picup, a făcut o fru
moasă surpriză tinerilor, care au 
ascultat cu multă plăcere frumoase 
melodii populare românești și so
vietice. Spre seară peste 300 de ță
rani muncitori tineri și vîrstnici 
se adunaseră în sala căminului cul
tural pentru a participa la vizio
nare. In prima parte, ei au vizio
nat cu mult interes un jurnal ro- 
mîncsc medical, care a contribuit 
la înlăturarea unor superstiții 
existente în comună în legătură 
cu unele boli, în continuare, țăra
nii muncitori au vizionat minuna
tul film sovietic
Seara, 
casele 
despre

„Zboară cocorii”, 
tîrziu, ei se reîntorceau la 
lor discutînd cu aprindere 
filmul vizionat.

N1COLAE M1RON 
țăran muncitor

—•—

Moment dintr-un spectacql al 
brigăzii artistice de agitație de 
la Fabrica de sticlă din furda.

Foto: M. IVANGIU

Difuzori 
voluntari
In raionul Cîmpulung, regiu

nea Suceava, ca de altfel în 
toate colțurile țării, setea tine
rilor pentru cultură, preocupa
rea de a-și îmbogăți neîncetat 
cunoștințele este in continuă 
creștere. Un rol important în 
acțiunea de culturalizare l-a 
avut și aici concursul „Iubiți 
cartea“. Un număr mare de ti
neri frecventează cu regulari
tate bibliotecile, studiind cu pa
siune cărțile prevăzute în re
gulamentul concursului și alte 
lucrări ideologice, beletristice 
și tehnice. Această activitate 
s-a îmbunătățit în mod deose
bit în ultimul timp datorită 
sprijinului pe care comitetul 
raional U.T.M. l-a primit din 
partea comitetului raional de 
partid în urma unei analize în 
legătură cu munca cu cartea în 
rîndul tineretului.

Astfel, la începutul trimes
trului trecut, organizațiile de 
bază U.T.M. din întreprinde
rile și satele raionului, sub con
ducerea organizațiilor de par
tid, au pornit o largă acțiune 
de difuzare a cărții în scopul 
complectării bibliotecilor de 
club și sătești, a bibliotecilor 
personale ale tinerilor cu căr
țile prevăzute în regulamentul 
concursului „Iubiți cartea“, cu 
noutăți literare și științifice. 
Pentru aceasta. Comitetul ra
ional U.T.M. Cîmpulung a în
cheiat contracte cu librăria din 
oraș pentru difuzarea unui nu
măr de cărți îa valoare de 
peste 80.000 lei.

Tinerii difuzori voluntari, 
muncitori. țărani muncitori, 
intelectuali, mobilizați de orga
nizațiile de bază U.T.M., sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, au participat cu entu
ziasm la această acțiune, difu- 
zînd cărți în cele mai diferite 
centre, de la marile întreprin
deri industriale din oraș pîna 
la cătunele raspîndite pe vîr- 
furi de munți.

Ei au dus cărți în rândul 
minerilor, muncitorilor din gu
rile de exploatare forestieră, 
brigadierilor de pe șantiere, 
ciobanilor de pe plaiuri... Nu
meroși bătrîni care au dezlegat 
tainele alfabetului abia în anii 
regimului nostru democrat 
popular au primit cu bucurie 
această acțiune a tineretului și 
și-au cumpărat primele cărți 
pentru biblioteca lor personală.

La îndemnul și cu sprijinul 
organizațiilor de partid, în 
multe comune ca Vama, Mol
dova - Sulița, Moldovița și al
tele, organizațiile de bază 
U.T.M au organizat, în colabo
rare cu bibliotecile sătești, 
cercuri de citit unde se fao re
cenzii, prezentări de cărți.

Cu ocazia acestei acțiuni, ti
nerii au difuzat peste 50.000 de 
cărți și broșuri ideologice, be
letristice, tehnice.

Organizațiile de bază U.T.M., 
sub conducerea organizațiilor 
de partid, au organizat nume
roase acțiuni care au dus la sti
mularea gustului pentru citit 
al tinerilor. Frecventarea cercu
rilor de citit, recenziile, prezen
tările de cărți au devenit de 
acum ocupații obișnuite pentru 
mulți tineri. Ca urmare a aces
tui fapt, numărul participanți- 
lor la concursul „Iubiți cartea“ 
și al purtătorilor insignei „Pri
eten al cărții“ a crescut simți
tor. Dacă pînă la această acți
une trimestrial numai 60 - 80 
de tineri luau insigna „Prieten 
al cărții“, în ultimul trimestru 
numărul purtătorilor acestei 
insigne a ajuns la 270. el fiind 
în continuă creștere.

N. SIMIONESGU



VIATA DE ORGANIZAȚIE

Calitatea propagandiștilor — 
condiția esențială a succesului 

învățărnîntului politic de organizație
Zilele acestea și.a încheiat ac

tivitatea seria a Il-a a cursului 
de instruire a propagandiștilor 
organizat de Comitetul regional 
U.T.M. București. Ambele serii 
au fost frecventate în special de 
propagandiștii care vor conduce 
pentru prima oară în acest an 
cercuri politice U.T.M. precum și 
de acei care au mai puțină ex
periență în această muncă.

In cadrul cursului, propagan
diștii au audiat lecții despre 
partid, despre industrializarea 
socialistă a patriei, despre a- 
lianța clasei muncitoare cu țără
nimea muncitoare, despre po
litica partidului nostru pentru 
colectivizarea agriculturii, despre 
U.T.M. și altele. In afara lec
țiilor și conferințelor — care au 
fost expuse de lectori calificați 
— propagandiștii au vizitat mari 
uzine din Capitală, au fost la 
Muzeul de istorie a Partidului, la 
Muzeul satului și la Muzeul „An. 
tipa“. De asemenea s-au făcut în 
fiecare zi informări politice, s-au 
învățat cintece revoluționare, 
s-au organizat reuniuni tovără
șești. Conducerea cursului a or
ganizat standuri de cărți de unde 
propagandiștii și-au completat bi
bliotecile personale cu documente 
de partid și de organizație. In 
general conducerea cursului s-a 
străduit să ofere propagandiști
lor imaginea viitoarei lor acti
vități din cercuri, in care — în 
afara lecțiilor și seminariilor — 
vor trebui să organizeze cu 
cursanții informări politice, vizi
tarea muzeelor și a expozițiilor, 
excursii, Învățarea cîntecelor pa
triotice, intr-un cuvînt să orga
nizeze în cercurile politice o acti
vitate educativă cu adevărat ti
nerească. Deși cursul a fost de 
scurtă durată el a reușit să-i 
înarmeze pe propagandiști cU 
experiența bună cîștigată deia 
lungul ariilor in învățămintul po
litic de organizație.

Dat fiind că ambele serii ale 
cursului de instruire a propagan
diștilor au fost absolvite de peste 
1000 de propagandiști — ceea ce 
reprezintă aproape jumătate din 
numărul propagandiștilor care 
vor conduce în anul acesta 
cercuri și cursuri politice în or
ganizațiile U.T.M. din regiune— 
se pot trage anumite concluzii 
asupra felului în care s-au 
ocupat comitetele raionale de re
crutarea lor.

Comitete raionale ca Roșiori 
de Vede, Olteni, Slobozia, 
Alexandria, au trimis la curs 
propagandiști cu bune cunoștințe 
politice și ideologice, cărora le 
place această muncă. Ei au fost 
recrutați din rindurile tinerilor 
învățători, directori de cămine 
culturale, ingineri, colectiviști 
destoinici etc. Propagandiști ca 
Ion Ungureanu de la G.A.C. Pu- 
rani și Ion Cătrună de la G.A.C. 
Plosca, ambii din raionul Alexan
dria, Elena Zărnescu, învățătoare 
din raionul Călărași, inginerul 
Florea Pătrașcu de la G.A.C. Di- 
mieni, raionul Slobozia, Gheorghe 
Mihăilă, directorul căminului 
cultural din Peretu, raionul Ro
șiori de Vede și alții s-au stră
duit în timpul cursului să-și ri
dice nivelul politic și ideologic, 
să-și însușească experiența pro
pagandiștilor mai vechi rn a- 
ceastă muncă. De altfel comi
tetele raionale mai sus citate au 
dovedit în general simț de răs
pundere în această direcție, 
terminind la timp recrutarea și 
confirmarea propagandiștilor, pu
țind să se ocupe în continuare 
de recrutarea cursanților.

Sînt insă comitete raionale 
U.T.M. care au dovedit o neper- 
misă superficialitate in recrutarea 
și confirmarea propagandiștilor. 
Acest lucru a fost oglindit de 
pregătirea unora din cei trimiși 
la curs. Așa de pildă Comitetul 
raional U.T.M. Brănești a tri
mis la cursurile de instruire ti
neri care nu absolviseră decît 
4 clase elementare, care nici 
măcar nu știau că au fost recru
tați pentru munca de propagan
dist, pentru că înainte de a veni 
la curs nici în organizația de 
bază din care fac parte, nici la 
comitetul raional n-a stat nimeni 
de vorbă cu ei Bineînțeles că 
conducerea cursului a respins 
astfel de propagandiști Dar 
chiar dintre cei admiși la curs, 
sînt propagandiști ca Ion Gavrîlă, 
de la G.A.C. Cloșca, Jana Ru- 
daru, de la întovărășirea „Dru
mul Belșugului“, care nu vor pu
tea să conducă cercurile pentru 
care au fost propuși, dat fiind 
că nu au pregătirea necesară. 
Superficialitatea comitetului raio
nal în munca cu propagandiștii 
mai este dovedită și de faptul că 
n-a trimis la cursurile de in
struire numărul de propagandiști 
fixat, lipsindu-i pe mulți de

acest bun prilej de îmbunătățire 
a pregătirii lor.

Și alte comitete raionale au 
dovedit un scăzut simț de răs
pundere față de această proble
mă deosebit de importantă pen
tru deschiderea în bune condi
ții a anului de învățămînt po
litic. Dintre propagandiștii tri
miși de Comitetul raional U.T.M. 
Oltenița, doi au plecat de la 
cursuri fără învoirea nimănui, 
iar Ion Bulibașa, din comuna 
Greaca, s-a dovedit în timpul 
cursului un element indisciplinat. 
Dat fiind comportarea sa, el nu 
prezintă nici o garanție că va 
putea fi un bun propagandist. 
Conducerea cursului a sezisat 
Comitetul raional U.T.M Titu că 
cinci dintre propagandiștii care 
au frecventat cursul de instruire 
nu vor putea conduce cercurile 
pentru care au fost propuși, da
torită slabei lor pregătiri politice 
și i-ieologic-, ceea ce este o do
vadă a ușurinței cu care au fost 
confirmați în această muncă. De 
asemenea sînt o serie de propa
gandiști care au fost confirmați 
pentru a conduce cursuri serale 
dar care datorită nivelului lor 
de pregătire vor trebui folosiți 
în conducerea altor cercuri poli
tice — ca de pildă cele in care 
se va studia Statutul U.T.M. — 
ajutîndu-i în același timp să în
vețe, să-și ridice în permanență 
pregătirea politică și ideologică. 
Și în sfîrșit din raionul Snagov 
au venit la curs propagandiști 
neconfirmați de biroul raional 
U.T.M., recrutați în pripă.

Constatările cu privire la fe
lul în care au fost recrutați unii 
propagandiști trebuie să dea de 
gîndit comitetelor raionale U.T.M. 
sus pomenite. Recrutarea unor 
propagandiști bine pregătiți din 
punct de vedere politic și ideo
logic, cu prestigiu și autoritate, 
este prima condiție pentru asigu
rarea unui învățămînt politic de 
calitate. Acei tineri care nu co
respund în munca de propagan
diști vor trebui îniocuiți cu ute- 
miști capabili să desfășoare a- 
ceastă muncă de răspundere.

Pînă la deschiderea cercurilor 
și cursurilor politice U.T.M. ne 
mai desparte puțină vreme. Gu 
operativitate și simț de răspun
dere, comitetele raionale U.T.M. 
din regiunea București vor tre
bui să definitiveze corpul de pro
pagandiști trecînd de îndată la 
instruirea celor care n-au fost 
cuprinși în cursurile organizate 
de comitetul regional.

GH. V1NȚ1LA „Lucăcești, oraș nou'
(Din expoziția de fotografii artistice „Pe drumul socialismului“)

de băiet 
de stat

Ansamblul 
al Operei 

din Budapesta 
a sosit la București
Vineri dimineață a sosit în Ca

pitală Ansamblul de balet al Ope
rei de stat din Budapesta.

Ansamblul, mesager al artei co
regrafice maghiare, este alcătuit 
din 100 de persoane — interpreti, 
regizori, dirijori, tehnicieni.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, membrii ansamblului au fost 
întîmpinați de reprezentanți ai 
Ministerului învățărnîntului și Cul
turii, Teatrului de Operă și Balet 
al R. P. Romîne. precum și de nu
meroși oameni de artă și cultură.

Au fost de față Ferenc Keleti, 
ambasadorul R.P. Ungare la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Directorul Teatrului de Operă și 
Balet al R.P. Romîne, Mihai Bre- 
dieeanu, a adresat solilor artei 
maghiare un salut de bun sosit. în 
numele ansamblului a răspuns 
Fajth Tibor. directorul Operei de 
stat din Budapesta.

★

Ansamblul de balet al Operei de 
stat din Budapesta va prezenta 
pentru spectatorii buoureșteni ba
letele „ Mandarinul miraculos” 
„Prințul cioplit în lemn” 
Bela Bartok, „Studenții veseli” 
Farkaș Ferenc și „Gizelle“ 
Adolphe Adam.M. V1DRAȘCU

Vineri, la amiază, la Librăria 
Academiei R. P. Romine a avut loc 
în prezență unei numeroase asi
stențe, deschiderea festivă a Sâp- 
tăminit, catjții medicale, organizată 
Întîe 4-1T septembrie, cu prilejul 
împlinirii a 5 ani de activitate a 
Editurii medicale.

Dr. Sever Roxin, director gene
ral în Ministerul Sănătății și Pre
vederilor Sociale, care a luat cu
vîntul cu acest prilej, a subliniat 
rolul cărții medicale în pregătirea 
și perfecționarea cadrelor medico- 
sanitare.

A vorbit apoi dr. Radu Dumi- 
triu, directorul Editurii medicale,

CĂRȚI NOI
MIHAI BEN1U6 : In Valea Cu

cului. comedie în 3 acte, 10U 
pag., 2 lei. ES.P.L.A.

EUGEN FRUNZĂ: Gîntece de 
veghe, versuri. Coperta și 
ilustrațiile Tia Peltz, 80 pag., 
4 lei. Ed. Tineretului.

NAGY ISTVAN : Nuvele. In ro- 
mînește de Barbu Bogdan, 
276 pag., 5,25 lei. E.S.P.L.A. 
* * * Sub semnul revolu
ției _ 30 de tineri poeți. Cu
vînt despre tinerețea poeziei 
de Mihai Gafița, 176 pag., 
9,75 lei. E.S.P.L.A.

M. STELMAH: Prețul șînge- 
lui, roman. In romînește 
de Nicolae Teică și Mihai 
Cardoș. Cuvînt înainte de 
Paul Diaconescu, 336 pag., 
7,70 lei. E.S.P.L.A.—Cartea 
rusă.

DEMOSTENE BOTEZ; Lan
terna magică, versuri. Coper
ta și ilustrațiile de Angela 
Balb'g 40 pag., 2,80 lei. Ed. 
Tineretului.

GELLU NAUM: Cartea cu 
Apolodor. Ilustrații de J. Pera- 
him, 48 pag. — 6 lei; cart. 
12 lei. Ed. Tineretului.

care infățișmd activitatea editurii 
în cei 5 ani de la înființare a 
arătat că în această perioadă au 
fost tipărite 514 titluri de lucrări 
tratate științifice, monografii, ma
nuale pentru studenți și pentru în
vățămintul mediu sanitar, lucrări 
de popularizare — dintre care 
466 lucrări originale și 48 de tra
duceri, într-un tiraj total de a- 
proape 3 milioane exemplare. 
Unele din aceste lucrări au o va
loare științifică recunoscută atît în 
țară cît și peste hotare. Editura 
medicală tipărește, de asemenea, 
16 reviste ale Societății Științelor 
Medicale, precum și „Revista inter
națională a ocrotirii sănătății“.

Asistența a vizitat apoi Expozi
ția cărții medicale inaugurată cu 
acest prilej.

★
In cadrul Săptămînii cărții me

dicale vor avea loc numeroase 
manifestări cultural.științifice în 
Capitală și în țară. In librării și 
în cadrul unor unități sanitare vor 
fi amenajate standuri de cărți de 
specialitate.

★
In cursul după-amiezii de vineri, 

la spitalul „Colțea“ din Capitală a 
avut loc o consfătuire organiza© 
de Editura medicală cu tema 
„Producția editorială în cei 5 ani 
de activitate a Editurii medicale 
și perspectivele dezvoltării ei te
matice“. La consfătuire au luat 
parte autori ai lucrărilor de spe
cialitate și numeroși cititori.

(Agerpres)

și 
de 
de 
de

La magazinul de confecții „Elegant“ din B-dul N. Bălcescu au 
sosit noi sortimente.

Foto: AGERPRES

Se pot realiza
mai multe economii

• •

Acad. prof. dr. 
luliu Hațieqanu

Prezidiul Academiei R. P. Ro
mîne, Ministerul Sănătății și Pre
vederilor Sociale, Ministerul Invă- 
țămîntului și Culturii, Societatea 
științelor medicale, anunță cu pro-

★
Pentru organizarea funeraliilor 

acad. prof. dr. [uliii Hațieganti s.a 
constituit o comisie formată din a- 
cademicienii: lorgu Iordan, Ște
fan Milcu, St. S. Nicolau, Aurel 
Moga, Grigore Benetato, Constan
tin Daicoviciu, rectorul Universită
ții Babeș — Bolyai, Cluj, prof.

fundă durere încetarea din viață 
a academicianului profesor dr. Iu- 
lin Hațieganu, profesor la Institu
tul medico-farmaceutic din Cluj, 
medic emerit al R. P. Romîne, de
putat al Marii Adunări Naționale.

★
Ștefan Bălan, membru corespon
dent al Academiei R. P. Romîne 
adjunct al ministrului Invățâmin- 
tului și Culturii, dr. Octavian Berlo- 
gea, adjunct al ministrului Sănătă
ții și Prevederilor Sociale, prcxf. dn 
Tiberiu AndrasovschL

Turul ciclist al
LACUL ROȘU 4 (Agerpres). 

Prin telefon :
Etapa a VI-a a Turului ciclist 

al R. P. Romîne : Piatra Neamț- 
Lacul Roșu, desfășurată vineri di
mineața contra-cronometrului in-

Conferință de presă cu delegațiile 
de femei de peste hotare 

care ne-au vizitat țara cu prilejui 
zilei de 23 August

Vineri a avut loc în Capitală 
o conferință de presă organizată 
de Uniunea Ziariștilor în colabo
rare cu Consiliul național al fe
meilor din R.P. Romînă, cu de
legațiile de femei de peste ho
tare care ne-au vizitat țara cu 
prilejul zilei de 23 August. Ga- 
briela BeruacRi, 
al Consiliului 
meilor din R.P. 
zentat ziariștilor 
delegațiilor.

Luînd cuvîntul, Maria Askena- 
sy, secretara comitetului de con
ducere al Ligii femeilor polone
ze, a relevat impresia puternică 
pe care i-au lăsat-o avintul deo
sebit pe care îl cunoaște indus
tria R.P. Romîne, impunătoarea 
construcție a hidrocentralei „V. I. 
Lenin" de la Bicaz, construcțiile 
moderne ridicate în anii puterii 
populare in țara noastră, printre 
care cele de pe litoral, care 
ilustrează grija stalului demo- 
crat-popular pentru odihna oa
menilor muncii și noua cultură 
care înflorește pe baza bogatelor 
tradiții populare.

A vorbit apoi Luisa Vicentini, 
reprezentanta Republicii Chile 
la F.D.I.F., care a spus printri^ 
altele : Am văzut participarea 
entuziastă a poporului romin la 
manifestările din ziua de 23 Au
gust, ea oglindind udeziunea de
plină a poporului la politica de 
pace a guvernului. Poporul dv. 
dorește pacea și mai mult decît 
atît, el a luat inițiativa de a 
forma din Balcani un bastion 
al păcii. Mi-am putut da seanța de 
rolul important pe care îl de
ține femeia în opera de construi
re a vieții noi în țara dv. Sînt 
convinsă că aceste înfăptuiri nu 
ar fi fost posibile fără un cli
mat de pace, fără încrederea 
poporului dv. în guvernul său.

în continuare vorbitoarea a 
scos în evidență condițiile grele 
de viață ale femeii din patria 
sa fi lupta pe care ea o duce 
pentru doblndirea de drepturi 
politice.

Pretutindeni pe unde am tre
cut în țara dv. — a spus Leila 
Ahmed din Iordania — am citit 
pe chipurile oamenilor mulțu
mirea și încrederea în viață. 
Mi-am dat seama că există mul
te motive pentru care poporul 
dv. are de ce să fie fericit. El 
are asigurat dreptul la muncă, 
la odihnă, are siguranța zilei 
de mîine, încrederea în viitorul 
luminos pe care și-l făurește.

Ceea ce m-a impresionat foar
te mult a fost faptul că în țara 
dv. femeile se bucură de toate 
drepturile și le pot Exercita în

vicepreședinte 
național al je- 
Romînă, a pre- 

pe membrele

voie. în țara mea, ele luptă încă 
pentru cîștigarea de drepturi și 
sînlem convinse că acestea nu 
vor putea fi obținute decît atunci 
cînd țara noastră va fi complect 
independentă și liberă.

Pe Erna Sykorova, membră a 
Comitetului femeilor cehoslovace, 
a interesat-o îndeosebi situația 
femeilor din satele noastre. Vor
bitoarea a spus printre altele : 
„Deși nu am fost în trecut în 
Rominia, cred că condițiile de 
viață din satele dv. erau tot atît 
de grele ca și acelea din țara 
noastră. Am întâlnit acum in sa
tele romînești femei pline de în
credere în forța lor în viața nouă 
pe care și-o făuresc. Vorbitoarea 
a dat apoi ziariștilor unele a- 
mănunte prețioase despre viața 
femeilor din R. Cehoslovacă.

A luat apoi cuvîntul Clara 
Hernandez, activistă în Uniunea 
revoluționară a femeilor din Cuba 
care a declarat printre altele : 
Vizita noastră în Rominia -— pri
lej de cunoaștere a marilor rea 
Uzări, ale poporului dv. pe care 
le voi face cunoscute pînă în cele 
mai îndepărtate colțuri ale țării 
noastre, ne-au făcut să ne convin
gem odată mai mult de ceea ce 
reprezintă socialismul pentru po 
por. Noi delegația de femei din 
Cuba vom ști să ducem la îna
poiere în patria noastră mesajul 
unui popor care într-un răstimp 
atît de scurt a reușit să-și cons
truiască o viață atît de frumoasă, 
tn continuare vorbitoarea s-a re
ferit la lupta dusă de poporul 
cuban, pentru răsturnarea dicta
turii singeroase a lui Batista și 
pentru consolidarea cuceririlor 
obținute.

Din informațiile pe care le a- 
vem — a spus Mabel Ridealgh 
secretara ghildelor cooperatiste 
internaționale de femei și secre
tară generală a ghildelor coope
ratiste de femei din Anglia — 
știam că Rominia se număra in 
trecut printre cele mai înapoiate 
țări din Europa. Pretutindeni î” 
satele și orașele pe care le-am 
zitat acum mi-am dat seama 
marile schimbări petrecute 
țara dv. Case noi, prevăzute 
confort. Oameni bine îmbrăcați, 
atmosferă de prosperitate. în a- 
celași timp s-au schimbat mult și 
concepțiile de viață ale femeilor 
de la sate și de la orașe ; toate 
sînt însuflețite de dorința 
de a 
care

în 
mini 
țara 
nara 
că „j

tn 
vi
de 
în 
cu

vie 
face din patria lor o țară în 
să merite să trăiești, 
timpul celor două săptă- 
pe care le-a petrecut in 

noastră, ziarista Irini Pur- 
din Grecia a putut constata 

,femeia romîncă se bucură de

Informații

R. P. Romîne

Iată un aspect din laboratoarele 
Fabricii de medicamente „Gale

nica“ din București
Foto : AGERPRES

(Urmare din pag. l-a) 

cieni tineri și vîrstnicj conștienți 
de faptul că ridicarea productivi
tății muncii și reducerea prețului 
de cost sînt căi sigure spre ri
dicarea propriului lor nivel de trai, 
fac prețioase propuneri de inova
ții și raționalizări care au drept 
scop îmbunătățirea calității produ
selor, economisirea metalului și a 
materialelor auxiliare și deci re 
ducerea prețului de cost al produ
selor.

La cabinetul tehnic se organi
zează cu regularitate conferințe 
tehnice în cadrul cărora ingineri 
cu o înaltă pregătire profesională 
explică o seamă de noutăți teh
nice, răspund la întrebările puse 
de muncitori. Nu de mult s-a ini
țiat chiar un concurs de inovații 
(al doilea în anul acesta) dotat 
cu importante premii, 
de a realiza economii 
semnate, de a produce 
mai bine, mai ieftin, 
inginerii și tehnicienii 
ne au depus pînă acum 224 
puneri de inovații, ceea ce 
seamnă cu 136 propuneri 
mult ca în aceeași perioadă a 
anului trecut. Cu toate acestea tre-

în dorința 
cît mai in
aiai repede, 
muncitorii, 

acestei uzi- 
pro- 

in
aiai

siți în primele șase luni ale 
acestui an.

Recenta Hotărîre a partidului 
pune în fața oamenilor muncii 
sarcina de a realiza peste plan 
pînă la sfîrșitul anului economii 
în valoare de un miliard lei. Prin- 
tr-o muncă politică intensă în rîn- 
durile tinerilor muncitori, explicînd 
acestora că numai sporind produc
ția și productivitatea muncii, rea- 
iizînd cît mai mari economii, pot 
să-șj ridice propriul lor nivel de 
trai, comitetul U.T.M. trebuie să 
atragă în acest sens mase largi 
de tineri la descoperirea și valori
ficarea a noi rezerve interne de 
care dispune uzina, în așa fel, 
îneît aportul tineretului Ia înde
plinirea hotărîrilor partidului să 
fie cît mai mare.

Lărgirea mișcării de inovații și 
raționalizări, generalizarea expe
rienței înaintate, inițierea unor 
noi acțiuni patriotice, lupta necru
țătoare împotriva rebuturilor, în 
primul rînd prin ridicarea califi
cării profesionale a tinerilor mun
citori și întărirea disciplinei in 
muncă, recondiționarea sculelor, 
sînt numai cîteva din direcțiile 

_........ ... ..._____  ... . principale spre care trebuie să-și,
zarea celor 2.550.000 lei, economi- îndrepte atenția comitetul U.T.M.

buie arătat că din numărul mare 
de inovatori pe care-i are uzina, 
numai 25 sînt tineri deși în uzină 
lucrează mii de tineri, harnici, cu 
o înaltă calificare și cu mult spi
rit inventiv. Și nici nu putea fi 
altfel cînd comitetul U.T.M- nu a 
făcut mai nimic în ceea ce pri
vește aplicarea inițiativei tinerilor 
de ta „Encsel Mauriciu", mulțu- 
mindu-se doar să aducă la cu
noștință secretarilor organizațiilor 
de bază U.T.M. această acțiune, 
fără a lua măsuri concrete.

Membrii comitetului U.T.M. au 
pierdut din vedere faptul că prin- 
tr-o intensă muncă politică, prin 
organizarea de discuții, prin popu
larizarea inovatorilor tineri, pot 
trezi la tineri gustul unei munci 
creatoare de continuă cercetare și 
descoperire a unor dispozitive, me
tode și procedee care să ducă la 
realizarea unor mari economii de 
materii prime și materiale auxi
liare.

Joi s-a înapoiat în țara Ansam
blul de cintece și dansuri „Ciprvan 
Porumbescu“ din Suceava care a 
întreprins timp de aproape 3 săp
tămâni un turneu în R. Ceho
slovacă. Ansamblul și-a dat con
cursul și la manifestările care au 
avut loc la Zvolen cu prilejul ce
lei de-a XV-a aniversări a eliberă
rii patriei noastre. Format din or
chestră, dansatori, și soliștii vocali 
Alexandru Grozuță, Artemiza Bo- 
cancea și Lucia Habără ansamblul 
s-a bucurat de o frumoasă apre
ciere din partea spectatorilor celor 
12 localități pe care le-a vizitat.

In urma succesului obținut de 
artiștii romîni, studioul cinema
tografic din Bratislava a realizat 
un jurnal documentar despre tur
neul ansamblului. Membrii ansam
blului au apărut și la televiziunea 
din Bratislava.

ir
Vineri dimineața a avut loc la 

Ambasada R.P. Bulgaria o confe
rință de presă consacrată apropia
tei aniversări a 15 ani de la insu
recția poporului 
tembrie 1944.

bulgar din 9 sep-

Conferința de presă a fost des
chisă de lvan Spasov, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R. P. 
Bulgaria la București.

Despre succesele obținute de 
poporul bulgar in construcția so
cialistă în cei 15 ani de la elibe
rare a vorbit Raina Gheorghieva 
Bereanu, secretar al Ambasadei.

La conferința de presă au asistat 
redactori ai ziarelor centrale și co
respondenți ai presei străine din 
București.

in seara aceleiași zile la Asocia
ția corespondenților presei străine 
din București a fost prezentat fil
mul btdgar „Stele“ care a obținut 
premiul special la Festivalul 
la Cannes 1959.

★
Vineri după-amiază, în cadrul 

ciclului „București — 500 de ani 
de existență“, la Casa de cultură 
a sindicalelor din București prof. 
univ. Jean Livescu, rectorul U- 
niversității „C. I. Parhon", a vor
bit despre „Dezvoltarea învățămân
tului superior în București",

(Agerpres)

toate drepturile, participă activ 
la viața socială, politică și cul
turală și nu are grija zilei de 
miine, contribuind activ la cons
truirea unei vieți noi, fericite. De 
asemenea copilul a încetat să 
mai constituie o problemă pen
tru familie în Rominia ; el este 
foarte bine îngrijit în creșe și că
mine. Am vizitat creșa fabricii 
,Janos Herbak” din Cluj — a 
spus vorbitoarea. O asemenea 
creșă nu există în țara mea. Nici 
viața muncitorilor pe care i-am 
văzut în această fabrică nu poa
te fi comparată cu Cea a munci
torilor din Grecia, pe care îi a- 
meninlă în permanență foamea 
și șomajul. Plec din țara dv. cu 
foarte bune impresii. Pentru 
mine Rominia este o țară a bu
curiei și a muncii constructive“.

Elli Bochert, președinta Co
mitetului Uniunii democrate a fe
meilor germane din regiunea 
Frankfurt pe Oder a împărtășit 
ziariștilor impresia puter ici pe 
care i-au produs-o manifestările 
din ziua de 23 August, dovedind 
unitatea de monolit a poporului 
în jurul partidului și guvernului. 
Vorbitoarea a subliniat rolul deo
sebit de activ al femeii în toate 
domeniile vieții din - - ~
mînă, autoritatea de 
bucură

Cealaltă membră 
din R. D. Germană, Luise Ritter. 
vicepreședinta Comitetului Uniu
nii democrate a femeilor din re
giunea Schwerin a remarcat creș
terea nivelului de trai și cultu
ral al țărănimii muncitoare din 
țara noastră, viața nouă a femeii 
din satele Romîniei.

în cuvîntul său. Clare Wulff, 
membră a Uniunii germanilor 
din R. F. Germană, membră a 
Consiliului femeilor din întreaga 
Germanie, a vorbit despre condi
țiile grele în care femeile din 
R. F. Germană își aduc contribu
ția la lupța pentru pace, împotri
va înarmării atomice.

Hayat Hassan Alnahar, mem
bră in secretariatul Ligii pentru 
apărarea drepturilor femeii ira
kiene a declarat printre altele : 
„Văzînd viața frumoasă pe care 
o trăiește poporul dv. vă urăm 
și pe viitor mari succese în con
struirea orînduirii dv. noi, și noi 
progrese în lupta pentru pace. 
Considerăm că îmbunătățirea 
condițiilor de viață este strins 
legată de intensificarea luptei 
pentru pace, în întreaga lume. 
De aceea și în Irak femeile ală
turi de întregul popor desfășoară 
o susținută activitate în scopul 
consolidării păcii.

Membrele delegațiilor au răs
puns apoi la întrebările puse de 
ziariști.

în încheiere N. Moraru, mem
bru în biroul de conducere al 
Uniunii ziariștilor din R. P. Ro
mînă a mulțumit oaspetelor pen
tru declarațiile făcute.

dividual, a fost una din cele mai 
grele, alergătorii avînd de escala
dat dificilul urcuș de la Cheile Bi- 
cazului. O mare parte din traseul 
probei în lungime de 48 km. a cu
prins drum de munte neasfaltat, 
care a pus la grea încercare posibi
litățile cicliștilor. Această etapă a 
constituit o adevărată oglindă a 
valorii concurenților, fiind cîștiga- 
tă de reprezentantul C.C^A. Gh. 
Șerban recunoscut pentru calitățile 
sale de bun „cățărător“. în mare 
progres s-a dovedit a fi și Gabriel 
Moiceanu (Dinamo) care manifestă 
o revenire de formă, anunțîndu-se 
ca unul din cei mai serioși preten- 
denți la tricoul galben pe care 
Marcel Voinea și l-a păstrat cu 
mult succes. Dintre ceilalți alergă
tori comportări bune au mai avut 
D. Munteanu, I. Cozma, 1. Vasile și 
tînărul D. Niculescu.

lată clasamentul etapei : 1) Gh. 
Șerban (C.C.A.) Ih 31’ 15” ; 2) 
G. Moiceanu (Dinamo) lli 31’ 38”;
3) 1. Cozma (Dinamo) lh 32’ 38”;
4) M. Voinea (Dinamo) lh 32’40’’;
5) D. Munteanu (Victoria) lh 
34’ 12”; 6) l. Vasile (C.C.A.) lh 
34’ 30”; 7) A. Șelaru (Dinamo) 
lh 35’ 37”; 8) D. Niculescu (indi
vidual) lh 35’ 44"; 9) Levay (R, 
P. Ungară) lh 35’ 53”; 10. Braha- 
ru (C.C.A.) lh 36’ 03” ele.

Clasamentul general are urmă
toarea configurație : 1) M. Voinea 
(Dinamo) 23h 47’ 34”; 2) Gh. 
Șerban (C.CM.) la 2’10”; 3) 
Moiceanu (Dinamo) la 2’20"; 
1. Cozma (Dinamo) la 3’; 5) 
Munteanu (Victoria) la 3’24”; 
1. Braharu (C.C.A.) la 6’15”; 
A. Șelaru (Dinamo) la 7’; 8) 
Cane (Ploești) la 7’ 25”; 9)1. Va
sile (C.C.A.) la r 37”; 10) C. lă
trate (Victoria) la T 39”.

Pe echipe conduce Dinamo cu 
71h 35’ 18”, urmată de C. C. A. 
la 3’01”. Astăzi este zi de odihnă, 
iar duminică se dispută etapa a 
Vll-a: Reghin-Cluj (100 km.).

G.
4)
D.
6) 
V 
P.

R. P. Ro 
care ea te

a delegației

Teodora — Patria. București, Gră
dina 13 Septembrie, Alex. Sahia, 
Grădina Dinamo ; Marfă pentru 
Catalonia — Republica. Elena Pa- 
vel. Miorița (sală), Moșilor (gră. 
dină), 1 Mai; Contrabandiștii — 
Magheru I. C. Frimu, Donca 
Simo ; Omul cu pantaloni scurțl — 
V. Alecsandri, V Roaltă, G. Coșbuc; 
Dimineața mohorltă — Lumina, 
Libertății; Patriotul — Central; 
Nevăzut... Necunoscut — Viotoriia, 
16 Februarie ; Casa liniștită — .13 
Septerrbrie; Patima — Maxim 
Gorki, T. Vladimirescu; Program 
de filme documentare — Timpuri 
Noi. Alex. Popov ; Alarmă la gra
niță — Tineretului, Grivița ; Pe 
drumurile Romîniei și O poveste 
ca în basme — înfrățirea între 
popoare. Drumul Serii ; Pagini de 
vitejie — Gh. Doja, B. Delavran- 
cea ; Dragoste Pe note — 8 Martie, 
Popular ; Evgheni Oneghin — Cui. 
tural ; Vremea ghioceilor — Uni. 
rea ; Sufletul mării — C. David ; 
Nevasta mea cintă 
Evadare din umbră 
Bălcescu ; Escadrila 
Munca ; In zgomotul 
August; Porte des
Pintilie ; Trapez — M Eminescu ; 
Fete de aceeași vârstă — Volga ; 
Frunze roșii - 8 Mai ; Săgeata al
bastră — Giga Banele; Favoritul 
13 — Aurel Vlaicu ; Prietenul re
găsit — G. Bacovia ; Continentul 
pierdut — 30 Decembrie.

— Flacăra, 
— Arta, N. 
Liliacul" — 

roților — 23 
Lilas — Il ie

înapoierea în Capitală a delegației A.R.LU.S

★
Mobilizați de către organizațiile 

U.T.M-, sub conducerea organiza
țiilor de partid, tinerii de la Uzi
nele „1 Mai“ din Ploești au adus 
o contribuție importantă la reali-

bătoririi celei de-a XV-a aniversări 
a eliberării țării noastre de sub 
jugul fascist.

Delegația a fost salutată, la so
sirea pe aeroportul Băneasa, de 
reprezentanți ai Consiliului gene
ral A.R.L.U.S. Au fost de față re-

Vineri s-a înapoiat în Capitală 
delegația A.R.L.U.S. condusă de 
tov. Marin blorea lonescu, vicepre
ședinte al Consiliului general 
A. R. L. V. S., care la invitația 
Uniunii asociațiilor sovietice de 
prietenie și relații culturale cu 
țările străine și Asociației de prie- prezentanți ai Ambasadei Uniunii 
tenie sovieto-roinznă a vizitat Sovietice la București.
Uniunea Sovietică cu prilejul săr- (Agerpres)

întreprinderea „Radio Popular“ din Capitală are mai mulți fru» 
tași în rîndul tinerilor, printre ca re Olimpia Grigorescu și Ion Gîr* 
tone, lată-i pe cei doi tineri lucf înd la reglajul aparatelor de joasă 

frecvență.



Convorbirea 
lui N. S. Hrușciov 

cu Gaitskell și Bevan
' MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite :

In dimineața zilei de 4 septem
brie N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a primit la Kremlin în sala de șe
dințe a Consiliului de Miniștri pe 
liderii partidului laburist din Ma
rea Britanie — Hugh Gaitskell și 
Aneurin Bevan, membri ai parla
mentului englez. Ei au fost însoțiți 
de parlamentarul Dennis Healey, 
vicepreședinte al Comitetului pen
tru Afacerile Externe al grupului 
parlamentar al partidului laburist 
și de David Ennales, secretar al 
secției internaționale a comitetului 
executiv al acestui partid.

*
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

,TASS transmite: In comunicatul 
oficial dat publicității la Moscova 
în legătură cu întrevederea de la 
Kremlin a Tui Nikita Hrușciov și 
Mihail Suslov cu liderii Partidului 
Laburist din Marea Britanie, 
Hugh Gaitskell și Aneurin Bevan, 
se arată că participanții la con
vorbirea care a avut loc și-au ex
primat părerea unanimă că îmbu
nătățirea și dezvoltarea continuă 
a relațiilor anglo-sovietice cores
pund intereselor celor două țări 
și vor contribui la întărirea păcii 
generale și a securității internațio
nale. In realizarea acestui scop 
un rol important îl joacă dezvol
tarea comerțului anglo-sovietic, a 
schimburilor culturale și vizitele 
unor reprezentanți ai organiza
țiilor obștești și ale turiștilor.

In cursul convorbirii, se arată 
în comunicat, a avut loc un 
schimb de păreri sincer și prie
tenesc asupra unui larg cerc de 
probleme internaționale inclusiv 
dezarmarea, necesitatea de a se a- 
junge la o înțelegere între cele 
trei puteri în problema încetării 
experiențelor cu arma nucleară, 
recunoașterea pericolului pe care 
îl reprezintă faptul că arma nu
cleara ajunge in posesia 
țări, necesitatea creării unei 
de dezarmare controlată în 
ropa.

S-au discutat de asemenea 
blema Berlinului, problema înche
ierii Tratatului de pace cu Germa
nia și probleme referitoare la uni
ficarea Germaniei.

In comunicat s-a subliniat că 
asupra unor importante probleme 
internaționale cum sînt necesita
tea imperioasă a încetării grab
nice și definitive a experiențelor 
cu arma nucleară, necesitatea de 
a se întreprinde acțiuni continue 
avînd drept scop slăbirea încordă
rii internaționale, ’ precum și a- 
supra altor probleme, între parti
cipanții la convorbire s-a ajuns 
în mare măsură la un acord.

Hugh Gaitskell a declarat lui 
N. S. Hrușciov că salută cu căl
dură apropiata vizită a acestuia 
în Statele Unite și și-a exprimat 
speranța că întîlnirea cu președin
tele Eisenhower va fi o pregătire 
prețioasă în vederea tratativelor 
ulterioare și în special în vede
rea convocării conferinței șefilor 
de guverne.

MINSK 4 Agerpres). — Cores
pondență specială:

La 4 septembrie au luat sfîrșit 
zilele culturii romînești care s-au 
desfășurat în R.S.S. Bielorusă.

Delegația oamenilor de cultură 
din R. P. Romînă condusă de Ion 
Pas a fost primită la Comitetul 
Central al P. C. din R. S. S. 
Bielorusă de K- T. Mazurov, mem
bru supleant al Prezidiului 
al P.C.U.S., prim-secretar al 
al P.C. din Bielorusia.

C.C.
C.C.

altor 
zone
Eu-

pro-

—•—
Intîlnire între artiști 
bieloruși și romîni
BREST 4 (Agerpres). •— La 3 

septembrie în sala de expoziții a 
filialei din Brest a Uniunii artiști
lor din Bielorusia a avut loc o 
întîlnire între artiștii bieloruși și 
romîni. Grupul de oameni de arta 
romîni, care se află la Brest, a 
vizitat de asemenea locurile lupte
lor istorice de la fortăreața de la 
Brest, și muzeul apararii eroice 
a fortăreței.

Timp de cîteva zile grupul de 
oameni de cultură și de artă din 
Romînia au făcut cunoștința cu ac
tivitatea instituțiilor de cultură, 
cu monumentele culturale și isto
rice și cu locurile istorice din re
giunea Brest.

Seminarul internațional 
studențesc de la Poznan

VARȘOVIA 4. — Coresponden
tul Agerpres transmite: In cadrul 
programului Uniunii Internaționa
le a Studenților, la Poznan are 
loc un seminar internațional pe 
tema „Lumea contemporană și 
dezarmarea“, organizat de Uniu
nea Studenților Polonezi și de So
cietatea studențească „Prietenii 
O.N.U.“. La seminar participă 
peste 50 de delegați din 28 de țari, 
printre care se numără și R. P. 
Romînă.

Seminarul internațional de la 
Poznan s-a deschis la 1 septem
brie, data împlinirii a 20 de ani 
de la izbucnirea celui de-al doilea 
război mondial. Participanții la 
seminar au luat parte la manifes
tările ce au avut loc cu acest 
prilej la Poznan. In zilele urmă
toare ale seminarului, prof. Man- 
fred Laks de la Universitatea din 
Varșovia, și Rcger Pinto, au pre
zentat referate pe tema „Planurile 
și concepțiile de dezarmare“, ocu- 
pîndu-se în special de planul Ra- 
packi. Al treilea referat intitulat 
„O.N.U. și dezarmarea“ a fost 
prezentat de dr. Mieczvlow Blusz- 
tajn, director în Ministerul Aface
rilor Externe al R.P. Polone. Pe 
marginea referatelor de mai sus 
au avut loc ample dezbateri.

Delegații polonezi participanți 
la seminar au arătat că cea mai 
arzătoare problemă este dezarma
rea și asigurarea unei păci dura
bile. Ei au subliniat totodată fap
tul că uniunile studențești și stu
denții înșiși pot să contribuie în- 
tr-un fel sau altul la realizarea 
acestor țeluri.

Delegatul studenților belgieni a 
subliniat, printre altele, ca poli
tica unor guverne occidentale față 
de R. D. Germană este o politică 
greșită, întrucît ea nu ține seama

După vizita președintelui 
Eisenhower la Paris

Deschiderea Expoziției 
R. P. Polone la Moscova

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
La 4 septembrie s-a deschis la 

Moscova, in Parcul central de cul
tură și odihnă, Expoziția indus
trială a R. P. Polone.

La festivitatea deschiderii expo
ziției au rostit cuvintâri Nikita 
Hrușciov și Jozef Cyrankiewicz.

In cuvintarea rostita, N. S. 
Hrușciov a declarat că expoziția 
va permite ca sute de mii de oa
meni sovietici să cunoască minu
natele roade ale muncii talentatu
lui popor polonez. El a subliniat 
de asemenea că expoziția va îm
bogăți cu o experiența prețioasă 
pe specialiștii sovietici din diferite 
ramuri ale industriei.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
realizările obținute de Polonia pu
teau ti înfăptuite mimai de un po
por care s-a eliberat de cătușele 
capitalismului și a pornit pe calea 
dezvoltării socialiste. Mergîud pe 
aceasta cale, Polonia a pășit acum 
în rîndurile țărilor europene dez
voltate din punct de vedere econo
mic. Acest fapt, a arătat N. S. 
Hrușciov, este caracteristic pentru 
toate țările lagărului socialist

Vorbind despre prietenia poiono- 
sovietică, N. S. Hrușciov a subli
niat că ea este o verigă puternică 
a lagărului socialist.

El și a exprimat convingerea că 
expoziția poloneză de la Moscova 
va fi utilă pentru colaborarea eco
nomică și culturală dintre popoare
le celor doua țări.

Jozef Cyrankiewicz a subliniat 
în cuvîntarea sa că in cei 15 am 
de putere populară, poporul polo
nez nu numai ca a reparat uria
șele distrugeri ale războiului tre
cut, dar a și înlăturat seculara 
raminere în urma a Poloniei în do
meniul economie. In prezent, Po
lonia s a transformat dintr-o țară 
agrară într-o putere industrială.

După ce a citat principalele ci
fre ale succeselor, economiei polo
neze din ultimii ani, J. Cyrankie
wicz a arătat că aceste succese nu 
ar fi fost posibile fără permanentul 
ajutor dezinteresat al Uniunii So
vietice. Tot ce s-a realizat de că-

in con 
deve,nt 
dezvol-

tre poporul polonez, a spus 
tinuare J. Cyrankiewicz, a 
posibil numai în condițiile 
tarii socialiste.

Garacterizînd expoziția, 
rankiewicz a subliniat i-a 
tarea realizărilor nu este singurul 
țel al expoziției. Sarcina ei princi
pală este de a arăta cum trăiește 
și muncește poporul polonez, prie
ten și aliat credincios al U.R.S.S.

Jozef Cyrankiewicz a declarat 
expoziția deschisă. Au fost intonate 
imnurile de stat ale Poloniei și 
Uniunii Sovietice.

După festivitatea deschiderii ex
poziției, N. S. Hrușciov și ceilalți 
conducători ai partidului comunist 
și ai guvernului sovietic, membrii 
delegației guvernamentale a Repu
blicii Populare Polone in frunte 
cu Jozef Cyrankiewicz, au vizitat 
expoziția — cea mai mare din cile 
au tost organizate pîna acum în 
Polonia și dincolo de hotarele ei. 
Exponatele — care sînt în număr 
de peste 12.000 — oglindesc marile 
realizări ale țării în dezvoltarea 
economiei, precum și caracterul ei 
multilateral.

PARIS 4 (Agerpres). — Comu
nicatul publicat ieri la Paris, la în
cheierea discuțiilor dintre preșe
dintele Eisenhower și preșeuirn 
De Gauile, comunicat despre care 
nu se știa pînâ în ultimul moment 
dacă va fi dat sau nu, este consi
derat în cercurile ziaristice ca 
neadticînd „prea multă lumină“ 
asupra concluziilor la care s-a 
ajuns în cadrul acestor tratative, 
singurul său merit fiind, așa cum 
arata comentatorul Agenției Fran
ce Presse, faptul că 
tr-un mod nuanțat 
probleme tratate de cei doi șefi 
de stat.

Analizînd termenii în care este 
formulat comunicatul publicat joi 
la Paris reiese că cei doi oameni 
de stat „au constatat un acord de
plin în problema Berlinului și în 
cea a unei conferințe la nivel 
înalt“, care, se spune în comunicat, 
„este utilă în principiu, dar tre
buie să aibă loc numai atunci cînd 
există unele posibilități de a se 
ajunge la un rezultat pozitiv“.

Treeind peste problemele a că
ror importanță este doar sublinia
tă, observatorii politici relevă „to
nul neutru“, lipsa de previziune 
sau chiar absența totală din co
municat a principalelor probleme 
care, potrivit celor declarate din 
surse oficiale au stat în 
atenției celor doi șefi de 
lungile ore de discuții de 
see și Rambouillet.

Greva generala de 
la Calcutta

DELH1 4 (Agerpres). — TASS 
transmite:

La Calcutta și in alte orașe dm 
Bengalul de Vest a avut loc la 3 
septembrie o grevă generală de 
protest împotriva politicii in do
meniul alimentației dusă de guver
nul statului. Greva, care a durat 
o zi, a fost organizată din mtția- 
tiva. Comitetului de luptă irrpotri- 
va creșterii prețurilor și peri olu- 
lui înfometării. După cum relatea
ză presa, la Calcutta circulația au
tobuselor și tramvaielor a fost în- 
treruptă; și-au întrerupt activitatea 
instituțiile și magazinele, nu a

enuinerâ îii- 
principalele

protest

centrul 
stat în 
la Ely-

central

Numeroși deputati greși ss 
psntru extinderea schimburilor 

soc.aLste

pronunță 
comerciale

cu țările
ATENA 4 (Agerpres). — Ziarul 

„Avglii“ relateaza că zilele a- 
cestea o comisie parlamentară 
specială a discutat proiectul de 
lege cu privire la controlul asupra 
exportului. In timpul discuției, 
numeroși deputați s-au pronunțat 
pentru extinderea legăturilor co
merciale cu țările socialiste.

Luînd cuvîntul din partea 
EDA, deputatul lliopoulos a criti
cat guvernul grec pentru reluzul 
său „de a se adapta realităților 
noi".. El a arătat că există posibi
litatea de a se extinde schimbul 
de mărfuri cu țările din Răsărit 
pe calea exportului mărfurilor a- 
gricole din Grecia și a importării 
de mărfuri industriale.

Alamanis, deputat din partea 
Partidului democrat al poporului 
muncitor, a arătat că după e- 
xemplul altor țâri occidentale este 
necesar să se creeze posibilități 
pentru extinderea comerțului cu 
țările din Răsărit. Deputatul Sa- 
vopoulos (Partidul progresist) a 
declarat că Grecia are posibilita
tea de a extinde comerțul cu țările 
socialiste pină la 100 milioane 
dolari.

Deputatul Zigdis, din partea 
Part dului liberai, a subliniat că 
în urma orientării unilaterale a 
Greciei spre, piețele occidentale, 
comerțul GrccTi ' Trece printr.o 
criză. Astfel, în primele cinci

luni ale anului 1959, exportul s-a 
redus cu 16,5 la sută în compara
ție cu perioada corespunzătoare 
a anului trecut. Zigdis a cerut 
guvernului să nu uite de răspun
derea pe care o are față de Gre
cia și să dezvolte un comerț cu 
țările socialiste avantajos pentru 
Grecia.

Deputatul Vardoianis (liberal), 
a criticat guvernul grec pentru 
faptul că in politica sa în dome
niul comerțului exterior este 
călăuzit de considerente politice, 
și respinge propunerile avantajoase 
ale Uniunii Sovietice. El a cerut 
dezvoltarea comerțului cu țările 
socialiste.

Sub influența criticii opoziției 
ministrul Comerțului, Dertil.s, a 
arătat că guvernul intenționează 
să ia măsuri pentru dezvoltarea 
comerțului cu țările răsăritene.

După cum relatează ziarul 
„Avglii", Tsiriinokos, lider al par
tidului „Uniunea democratică“, a 
adresat președintelui parlamentu
lui, Rodoponlos, o scrisoare în 
care cere convocarea unei sesiuni 
extraordinare a parlamentului în 
vederea discutării politicii duse del 
guvern în domeniul comerțului 
exterior, arătînd în special că 
guvernul nu dorește să dezvolte 
relații comerciale cu țările sociaj 
liste.

funcționat 
„Dum-Dum“, 
ore importantul nod de cale ferată 
Houra și-a întrerupt activitatea.

In diferite cartiere ale orașului, 
poliția a deschis în cîteva rînduri 
focul asupra participanților ia de
monstrații și a greviștilor. După 
cum relatează ziarul „Statesman“, 
în cursul zilei de 3 septembrie la 
Houra au fost uciși 11 oameni și 
au fost răniți 120. Potrivit datelor 
publicate de presă, ca urmare a 
ciocnirilor dintre poliție și demon
stranți, în ultimele zile în Benga
lul de Vest au fost uciși 21 de oa
meni.

B. Roy, ministrul principal al 
statului Bengalul de Vest, a decla
rat că 
lui au 
central

aerodromul
iar timp de citcva

acțiunile guvernului statu- 
fost 
din

aprobate de guvernul 
Delhi.

------•------

Situația din Argentina
BUENOS A1RES 3 (Agerpres). 

— Agenția United Press Interna
țional anunță că generalul Torenzo 
Montero fostul comandant suprem 
al armatei, înlocuit recent, nu s-a 
supus ordinului și a constituit în 
clădirea școlii de geniu din Buenos 
Aires un stat major al „comanda
mentului insurgenților“. Generalul 
rebel este sprijinit de o serie de 
ofițeri superiori din armată. După 
cum anunță corespondentul, spre 
clădirea școlii au fost trimise în 
grabă 60 de tancuri. Toate cererile 
guvernului ca rebelii să capituleze 
au tost respinse.

în dimineața zilei de 4 septem
brie au avut loc tratative între 
președintele Argentinei, Frondizi, și 
generalul Montero. După ctim a- 
nunță agențiile :de informații, ge
neralul Montero a . declarat că în 
urma tratativelor „s-a încheiat u;i 
armistițiu“. Generalul insistă pen
tru repunerea lui în fimețihne și 
pentru numirea unui nou ministru 
de război.

United Press Interna

Se subliniază faptul că comuni
catul nu cuprinde nici o luare de 
atitudine față de viitoarele între
vederi dintre primul ministru 
Hrușciov și președintele Eisenho
wer, deși din cercurile apropiate 
participanților la tratativele ae la 
Paris s-a dezvăluit ca Eisenhower 
a discutat pe larg cu generalul De 
Gaulle diversele aspecte ale rela
țiilor Est-Vest.

Era de asemenea așteptată o 
precizare asupra poziției președin
telui Eisenhower în urma tratati
velor cu De Gaulle în legătura cu 
mult controversata problemă a a- 
propiatelor experiențe atomice fran
ceze din Sahara și, în această or
dine de idei, cu rolul revendicat de 
De Gaulle pentru Franța în cadrul 
N.A.T.O.

In legătură cu toate aceste pro
bleme comunicatul nu face decît 
o foarte generală referire la „o 
mai bună colaborare dintre Franța 
și Statele Unite“...

încă în ajunul începerii discu
țiilor de la Paris, ziarul francez 
„Le Monde“ arata că „piesa de re
zistență a acestor discuții ar fi 
Algeria“. Comunicatul nici măcar 
nu pomenește numele Algeriei și se 
referă în general la „examinarea 
aprofundata a problemelor Africii 
de nord“.

In această ordine de idei se a 
trage atenția în capitala Franței 
că schimburile de vederi dintre 
președintele Eisenhower și șeful 
statului francez s-au desfășurat pe 
fondul răcelii cu care a fost pri
mit în S.U.A. și Anglia discursul 
primului ministru, Debré, de la 
sfîrșitul lunii august. In termeni 
vehemenți acesta revendica spriji
nul aliaților Franței pentru războiul 
dus de colonialiștii francezi în Al
geria.

In timp ce agenția France 
Presse considera simptomatic fap
tul că comunicatul relevă „atmos
fera amicală și cordiala“ care a 
domnit la tratativele dintre Eisen
hower și De Gaulle, referindu-se 
la faptul că cei doi interlocutori 
sînt „vechi tovarăși de arme“, zia
rele americane mi ascund persis
tența „divergențelor care mai ră- 
mîn de reglementat și a punctelor 
de vedere care mai trebuie recon
ciliate“. („New York Herald Tri
bune“).

de realitate. El a condamnat exis
tența unor planuri occidentale 
care tind la lichidarea R.D. Ger
mane ca stat independent.

Reprezentantul studenților din 
U.R.S.S. a subliniat că eforturile 
pașnice ale popoarelor sovietice 
sînt îndreptate spre realizarea mă
rețului plan septenal, iar oamenii 
sovietici vor să se întreacă pașnic 
cu alte țări. în același timp, ei 
susțin cu toată puterea propune
rile constructive care tind la de 
zarmare și interzicerea armelor 
nucleare.

In cuvîntările lor delegații stu
denților din Liban, Haiti și Cipru 
au- descris politica de asuprire 
dusa de imperialiști împotriva po
poarelor din țările lor, condamnînd 
totodată existența bazelor milita
re americane de pe teritoriile ța
rilor lor, baze care periclitează 
pacea în lume.

Cîțiva delegați", printre care și 
cei din Cehoslovacia, au vorbit 
despre renașterea militarismului 
în R.F. German^, despre, înarma
rea . atomică a Buifdeăwshrului. 
Ei au atfaă atenția că în felul a- 
cesta se creează un focar de 
război în Europa.

Din partea delegației studen
ților romîni a luat cuvîntul Vir
ginia Velcescu, care a arătat că 
studențimea romînă, alălurmdu-se 
întregului popor muncitor din 
R.P. Romînă, sprijină cu tărie 
propunerile constructive menite 
să contribuie la realizarea unei 
păci trainice în lume, la dezar
mare și coexistență pașnică. Vor
bitoarea a amintit propunerea fă
cută de președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Romîne, tova
rășul Chivu Stoica, cu privire la 
crearea unei zone a păcii în Bal
cani.

In continuare, ea a arătat că 
Uniunea Tineretului Muncitor din 
R. P. Romînă va organiza la 
București la începutul anului vii
tor o conferință a organizațiilor de 
tineret din țările balcanice, consa
crată rolului tineretului și organi
zațiilor de tineret în lupta pentru 
asigurarea păcii în Balcani,

Seminarul internațional de la 
Poznan a fost vizitat în timpul lu
crărilor de secretarul grupului par
lamentar al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Gubin, care a participat 
la cea de-a 48-a Conferință a 
niunii interparlamentare de 
Varșovia.

Lucrările seminarului se 
încheia la 6 septembrie.

U-
la

•-----

Ședința Consiliului 
N. A. T. O.

PARIS 3 (Agerpres). — La 
septembrie a avut loc la Paris 
ședință a Consiliului Un;;;: 
Atlanticului de Nord, care, potrivit 
declarației purtătorului de 
al N.A.T.O., ' '

4 
o 

Uniunii

..................: cuvînt 
al N.Ă.T.O., „a fost consacrată 
în întregime relațiilor dintre Est 
și Vest“.

Luînd cuvîntul la ședință secre
tarul de stat al S.U.A., Herter, a 
relatat despre apropiata vizită a 
lui N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
El a spus că șeful guvernului so
vietic a fost invitat în America, 
pe de o parte pentru ca să. cu
noască modul de viață american, 
iar pe de altă parte — pentrucă 
această încercare ar pute face po
sibilă „topirea gheței în relațiile 
dintre Est și Vest“. Herter a sub- 
liniat de asemenea că convorbirile 
pe care președintele S.U.A. le va 
avea cu N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R S.S., „vor avea forma unor 
discuții" și nu vor constitui trata
tive.

Caracterizînd situația ce s-a 
creat după Conferința de la Gene
va a miniștrilor Afacerilor Exter
ne, Herter a spus că este posibilă 
continuarea tratativelor cu privi
re la încetarea experiențelor cu 
arma nucleară.

Miniștrii Afacerilor Externe ai 
Greciei, Turciei, Belgiei și Luxem. 
burgului, precum și reprezentanții 
permanenți ai altor țări care ati 
luat cuvîntul la ședință, anunță a- 
genția France Presse,- au aprobat 
„schimbul de vizite dintre Hrușciov 
și Eisenhower“.

Muncitorii și funcționarii In treprinderii „Electrosvit" din Nove 
Zamky (Slovacia de Sud) și-au construit un centru de recreație 
la Pecuvadly, în regiunea Banska Bystrica. Ei au creat și o tabără 
de pionieri pentru copiii lor. Aici pionierii petrec zile minunate dis- 
trîndu-se și instruindu-se.

Succesul ansamblului 
„Ciprian Porumbescu" 

în R. Cehoslovacă

vor

PRAGA 4. — Corespondentul 
Agerpres transmite : Ansamblul de 
cîntece și dansuri populare „Ci
prian Porumb.seu“ și-a încheiat 
turneul în R. Cehoslovacă cu spec- 
tacolul prezentat în renumita sală 
de concerte „Smetanovo-Sin“ din 
Praga.

Cronicile apărute' în „Rude 
Pravo“, „Drace", „Zemedelske No- 
viny“, „Lidova Democrație" co
mentează succesul turneului acestei 
formații în orașele cehoslovace, ca 
și elogiile unanime la adresa spec
tacolelor.

Ziarul „Rude Pravo“ publică un 
articol în care scoate în special în 
evidență înalta ținută artistică a 
dansatorilor. „Rude Pravo" scrie: 
„Dansurile și cîotecele populare 
romînești au un ritm propriu, ori
ginal, un farmec de nedescris. Rit
mul trepidant al pașilor, precizia 
uimitoare cu care dansatorii trec 
de la o tigiirâ la alta, de la rit
mul lent la cel mai iute, și totul 
într-o cadență 
este impresia 
au dus-o eu ei 
au asistat la 
samblului popular romînesc 
prian Porumbes.-u“. Ansamblul a 
evocat atmosfera regiunilor din 
nordul Romîniei prin dansurile și 
cîntecele populare tipice romi- 
nești“.

desăvîrșită, aceasta 
dominanta pe care 
toți spectatorii care 
reprezentațiile an- 

„Ci-

Ministrul de externe al R. P. Bulgaria 
despre colaborarea

SOFIA 4 (Agerpres). — Mi
nistrul Afacerilor Externe al R. P. 
Bulgaria, K. Lukanov, a acordat 
un interviu unui corespondent al 
agenției B.T.A.

In interviul său K- Lukanov s-a 
referit la poziția Bulgariei în prin
cipalele probleme actuale ale si
tuației internaționale.

K- Lukanov a arătat că guver
nul bulgar duce neabătut o po
litică de transformare a Peninsu
lei Balcanice într-o zonă de pace 
trainică și securitate și că 
politica externă a Bulgariei față 
de toți vecinii ei urmărește îmbu
nătățirea și lărgirea legăturilor 
politice, economice și culturale.

Sîntem încredințați, a declarat

K- Lukanov, că evoluția pozitivă 
a relațiilor internaționale ri ulti
ma vreme și, mai cu seamă, apro
piatele întilniri între N. S. llruș- 
ciov și D. Eisenhower, nu pot ?ă 
nu se răsfrîngă și asupra situației 
din Balcani. Nu mai este necesar 
să se sublimeze ce ur.aș folos 
pentru cauza păcii in Balcani și 
în Europa ar aduce, de pildă, pu
nerea în aplicare a propunerii ro- 
mîne de a se convoca o conferință 
a șefilor statelor din Balcani care 
să discute și să încheie un Tratat 
.de înțelegere și securitate colec
tivă m zona Balcanilor. Încheierea 
unui asemenea tratat ar fi salu
tată de toate popoarele balcanice 
care doresc cu ardoare o pace 
trainică și securitate pentru viitor.

In spiritul coexistentei pașnice

In apărarea lui
BEIRUT 4 (Agerpres). — TASS 

transmite :
In întreaga lume se extinde miș

carea pentru eliberarea remarca
bilului fruntaș al vieții publice din 
Liban, Farjallah Helou. Acest lu
cru este dovedit de telegramele și 
scrisorile sosite pe adresa autori
tăților din R.A.U. din partea a di
ferite organizații și persoane din 
numeroase țari care cer eliberarea 
Iui Farjallah Helou. Ziarul „An- 
Nida“ publică aceste telegrame și 
scrisori. „Protestam cu hotărîre 
împotriva arestării și persecutării 
patriotului arab Farjallah Helou, 
scriu locuitorii din Kuweit. Ares
tarea lui constituie o încălcare fla
grantă a drepturilor ejpmentare 
ale omului. Cerem imediata lui e- 
liberare“.

Ziarul „An-Nida“ relatează că 
pe adresa autorităților din R.A.U. 
au sosit telegrame de protest din 
partea federației minerilor din 
Australia, și din partea muncito
rilor societății de telefoane din Pa
ris.

★
BAGDAD 4 (Agerpres). — TASS 

transmite :
Ziarul „Ittihad Aș-Saab“ publi

că numeroase telegrame ale locui
torilor din Bagdad și dintr-o se
rie de alte orașe din Irak ai căror 
autori cer eliberarea lui Farjallah 
Helou. Noi, locuitorii din Bagdad, 
se spune într-una din^telegrame, 
condamnăm cu hotărîre ares
tarea cunoscutului activist libanez 
Farjallah Helou care a luptat îm
potriva imperialismului și care și-a 
consacrat viața luptei pentru eli
berarea arabilor, pentru democra-

Farjallah Helou
ție. Cerem ca autoritățile din 
R.A.U. să-l elibereze pe acest emi
nent luptător, să înceteze persecu
țiile împotriva lui“.

★
BAGDAD 4 (Agerpres). — Zia

rul „Ar-Rai Al Ratnm“ a publicat 
la 3 septembrie o telegramă sem
nată de 163 locuitori ai cartierului 
Șordja din Bagdad adresată am
basadei R.A.U. la Bagdad. Sem
natarii telegramei iau apărarea 
fruntașului vieții publice din Li
ban Farjallah Helou, care a fost 
arestat în mod ilegal de autori
tățile R.A U. „Arestarea cunoscu
tului patriot arab Farjallah He
lou și torturile la care este supus, 
se spune în telegramă, stirnesc 
mînie și indignare in Irak. Alături 
de miile de oameni cinstiți, cerem’ 
imediata punere în libertate a Iui 
Farjallah Helou, cerem să i se dea 
posibilitatea să continue să ser
vească cauza eliberării naționale 
a Libanului și a celorlalte țări 
arabe, cauza luptei drepte pentru 
pace, democrație și progres“.

★
DJAKARTA 4 (Agerpres). — 

în articolul său de fond din 3 
septembrie ziarul „Harian Rak- 
iak“ cere punerea în libertate a 
lui Farjallah Helou, patriot arab, 
fruntaș politic de seamă din Liban, 
arestat in mod ilegal de către au
toritățile Republicii Arabe Unite.

Poporul indonezian, scrie ziarul, 
nu poate să nu ia apărarea de
mocrației și drepturilor democra
tice ale oamenilor din întreaga 
lume. Lupta pentru eliberarea lui 
Helou, subliniază ziarul, este lupta 
pentru dreptate, umanitate și li
bertăți democratice.

GENEVA 4 (Agerpres). —
Dorința arzătoare a popoarelor 

de a se reduce tensiunea interna
țională și de a se lichida războiul 
rece se face simțită în lucrările a- 
dunării plenare a Federației Mon
diale a Asociațiilor pentru Națiu
nile Unite. Pentru prima dată în 
istoria Federației a fost prezenta
tă o rezoluție comună sovieto-ame- 
ricană în problema reducerii ten
siunii internaționale. De asemenea, 
delegațiile poloneză și engleză au 
supus o rezoluție comună preconi- 
zînd dezangajarea în centrul Eu
ropei și în alte centre ale lumii, 
cerind să se elimine din aceste re
giuni mai întii armele nucleare de 
toate tipui ile și apoi să se retragâ 
trupele străine, Potrivit acestei re
zoluții. Asociațiile pentru Națiunile 
Unite din aceste regiuni sînt invita
te să-și aducă contribuția lor la 
rezolvarea problemelor comune. De 
asemenea, conferința discută o re
zoluție propusă de Asociația pen
tru Națiunile Unite din R.P.R. și J- -U. pfjn

nici un guvern să
sprijinită de alte delegații 
care se cere ca r!! --

nu-și ia răspunderea de a încălca 
primul încetarea „de fado“ a ex
periențelor nucleare. Dezbaterile 
din comisii au evidențiat, de ase
menea, intensificarea activității 
diferitelor asociații naționale în fa
voarea dezarmării și reducerea 
tensiunii internaționale. Astfel. A- 
sociația britanică a dat publicită
ții în Anglia un plan de dezarma
re generală alcătuit de un comitet 
de experți cunoscuți, iar cele 618 
organizații locale ale asociației se 
vor strădui ca la viitoarele alegeri 
generale problema dezarmării să 
devină problema centrală asupra 
căreia să se pronunțe fiecare can
didat. In S-U.A. Asociația pentru 
Națiunile Unite a cerut Departa
mentului de Stat să nu mai împie
dice discutarea reprezentării R. P. 
Chineze la O.N.U.

Comisia de program a hotărît 
să accepte invitația Asociației po
loneze pentru Națiunile Unite ca 
viitoarea adunare plenară să aibă 
loc la Varșovia.

Lucrările conferinței continuă.

O cerere provocatoare 
a guvernului laoțian

4 (Agerpres).NEW YORK 4 (Agerpres). — 
TASS transmite :

După cum’ anunță agențiile de 
informații, guvernul regal al Lao
sului a adresat Organizației Na
țiunilor Unite o declarație în care 
Se pretinde că Republica Demo
crată Vietnam ar participa la a- 
gresiunca împotriva Laosului. Gu
vernul Laosului adresează Orga
nizației Națiunilor Unite cererea 
„de a expedia de urgență trupe“.

După cum se știe, în prezent în 
Laos au loc ciocniri între detașa
mentele mișcării, patriotice din Pa
tet-Lao și trupele guvernului regal 
din Laos, care, contrar acordurilor

de la Geneva și de la Vientiane, 
instigat de cercurile agresive im
perialiste, au dezlănțuit eu preme
ditare războiul civil cu scopul de 
a nimici pe adversarii lui politici 
— conducătorii și membrii mișcă
rii patriotice din Patet-Lao .

Se știe de asemenea că repre
zentantul oficial al Ministerului 
Afacerilor Externe al Republici 
Democrate Vietnam a dezmințit la 
3 septembrie născocirile autorități
lor americane și autorităților Re
gatului laoțian că pe teritoriul 
Laosului s-ar afla trupe ale R. D. 
Vietnam.

Pe o stradă din New York un grup de femei demonstrează îm
potriva dictatorului Trujillo ce a instaurat în Republica Dominicană 
un regim de cruntă teroare. Pe pancardă se poate citi: „Trujillo 
este im gangster și un opresor".
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încercări de a împiedica 
repatrierea coreenilor din Japonia

TOKIO 4 (Agerpres). — Con
ducerea Ligii ■ coreenilor dni Ja
ponia a dat publicității la 3 sep
tembrie o. declarație de protest în 
legătură cu regulile de repatriere 
publicate la Tokio de către Crucea 
Roșie din Japonia. Liga consideră 
că aceste reguli sînt in contra
zicere cu prevederile acordului de 
repatriere.

In declarație se atrage atenția 
asupra faptului că în legătură cu 
apropieiea termenului de repatriere 
s-a intensificat simțitor activitatea 
âgenților lisînmaniști și a celor
lalte elemente care împiedică în
făptuirea repatrierii. Față de per-

soanele care și-au exprimat do
rința de a se înapoia în patrie se 
duce o campanie de prigoană și 
intimidare, iar in lagarul Qmura 
s-a ajuns Chiar la linșarea celor 
care s-au înscris pentru repatriere.

Partea japoneză, se arată în 
declarație, tolerează încercările de 
a determina pe cei înscriși pentru 
repatriere să revină asupra ho- 
tărîrii lor de a se întoarce în pa
trie.

Liga cere Crucii Roșii din Ja
ponia să dea dovadă de corectitu
dine în ce privește traducerea în 
viață a acordului de repatriere.

BUDAPESTA. La 4 septembrie a 
avut toc la Budapesta deschiderea 
festivă a celei de a 63-a expoziții 
agricole tradiționa e pe întreaga 
Ungarie. La deschiderea expoziției 
au asistat . lanos Kadar, Ferenc 
Munnich: membri ai Biroului Po
litic al CC. al P.M.Ș U. și ai gu
vernului R. P. Ungare.

VARȘOVIA La Varșovia .s-a des
chis un simpozion internațional de 
logică matematică car e va dura 
șase zile. El a fost organizat de 
Uniunea Internațională a Matema
ticienilor și de Institutul de mate
matici al Academiei de Științe a

R P. Polone. La lucrările simpo
zionului participă 53 da oameni de 
știință dm difcile ță't, Republica 
Populară Rom'nă este reprezentată 
de acad. prof. Gr. Moisil.

VARȘOVIA La 4 septembrie cea 
de-a 48-a conferință a Uniunii in
terparlamentare a adoptat în una
nimitate tezoluți’ în problema edil, 
capei șl tnvățămîntului care ire. 
buie să fie or'entale în spiritul pă
cii și înțelegeri' internaționale în 
problema învățămîntului în terito
riile autonome și în problema mij. 
loacelor de dezvoltare a turismului 
internațional.

la
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