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I lb:t Proletari din toate țările, uniți-vă! N;.' Conducători de partid și de stat

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

în Regiunea Autonomă Maghiară
în ziua de 6 septembrie au sosit în Re-1 vizitat construcțiile gospodărești si au 
tnea Autonomă Maghiară tovarășii sfaturi conducerilor gospodăriilor
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FIRESCUL, 
AZI

Tînărul Gheorghe Filimon de la în
treprinderea minieră „Petre Gheor
ghe“ din Baia Mare este unul din
tre inovatorii iscusiți ai minei. Ino
vațiile sale au adus întreprinderii 
însemnate economii, lată-1, în foto
grafia noastră, lucrînd la una 

inovații.
----- •------

din

Celui de-al Vl-lea
Congres Național 

al Partidului Comunist 
din Indonezia

Djakarta
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului 

Muncitoresc Romîn trimite delega, 
ților la cel de-al Vl-lea Congres 
Național al Partidului Comunist 
din Indonezia și tuturor comu
niștilor indonezieni un cald și fră
țesc salut.

Poporul romîn urmărește cu sim
patie progresele realizate de po
porul indonezian pe drumul dez
voltării sale democratice și inde
pendente, în _ obținerea cărora 
Partidul Comunist are un rol de 
frunte.

Urăm Partidului Comunist din 
Indonezia succes deplin în activi
tatea sa pusă în slujba intereselor 
vitale ale poporului, propășirii și 
înfloririi țării, păcii și prieteniei 
Intre popoare.

Trăiască Partidul Comunist din 
Indonezia 1

Trăiască unitatea și coeziunea 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale I

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMIN
I ----- •-----

In luptă pentru 
economii

Colectivul de lucrători de la 
combinatul chimic „Karl Marx' 
din Tirnăveni, acordă o mare aten
ție reducerii consumurilor speci
fice pentru obținerea de cit mai 
multe economii. Astfel, de la înce
putul anului și pînă acum, s au 
economisit 216,5 tone sare, 2.471 
electrozi, 106,6 kg. mercur la sec
ția clorosodice, 149,8 tone elec
trozi pastă la secția carbid, 17,9 
tone minereuri de crom la secția 
biocromat și 79,9 tone acid sulfu
ric la fabricarea policlorurei de 
vinii.

La obținerea acestor materiale, 
a cărei valoare se ridică la peste 
403.000 lei au adus o contribuție 
de seamă și tinerii din Combinat. 
Prin atenta supraveghere și mă
rire a indicelui de utilizare a in
stalațiilor, colectivul de aici a ob
ținut de asemenea economii ce se 
ridică la suma de 766.000 lei. O- 
dată cu obținerea acestor econo
mii, a fost 'îmbunătățită și calita
tea produselor față de realizările 
anului 1958.

-----•-----

RĂSPUNDERE
Șl ÌNTR-AJUTORARE 

RECIPROCĂ
Despre o brigada de tineret care a dat 2 milioane 

de țevi cu fire fârd defecte
Am văzut într-o zi câteva fetz 

torcând fire.
Trecând de la atmosfera febrilă 

de șantier în care se dezlănțuie 
energii uriașe omenești, în at
mosfera aceasta puțin molcomă 
unde niște mașini torc automat 
firele și fete cu șorțuri curate 
urmăresc să nu se încurce ceva, 
vei simți poate o ușoară dezamă
gire pentru munca textiliștilor.

— Ce vedeți aici în spuzeala 
asta de fire de vă tot uitați și 
păreți a zimbi ?

— Noi vedem multe. Uite, hai
na aceasta e făcută din spuzeala 
firelor. Hainele noastre la fel. 
Toate pleacă de aici. Ai ce vedea 
uitindu-te la fire.

Știi ce s-ar întimplă dacă s-ar 
rupe un fir și n-am observa ?

— ...?!
— O ruptură neobservată sau 

un defect la tors ar fi cam cum 
ar arăta o haină cu o gaură inar arăta o haină cu o gaură 
mânecă.

— Și vi se întimplă astfel 
neplăceri ?

— De la începutul anului 
pînă acum brigada noastră

și 
n-a 

avut nici o imputare pentru țevi 
cu fire necorespunzătoare.

Am privit cam neîncrezător dar 
mi-au confirmat tovarășii de la 
control. Am făcut atunci o so- 

’* * rămas uimit.
lucrează

țeavă n-a avut fire toarse neco
respunzător.

— Cum ați reușit așa ceva ? 
le-am întrebat pe fete.

— Cînd munca e frumoasă și 
răspunderea e colectivă, așa ceva 
e cît se poate de normal.

Am deslușit apoi din noianul 
de fapte din viața brigăzii 
marea acestei „răspunderi 
lective“.

Responsabila brigăzii e 
misia Alexandrina Bejenaru. 
spune :

— De la început cînd s-a con
stituit brigada, fetele s-au îm
prietenit.

Cele mai multe fete din briga
dă locuiesc la cămin. Alexandri
na trecea mereu să le vadă 
și să stea de vorbă. Faptul că ci
neva în timpul zilei greșea ceva 
în muncă stricînd din neprice
pere și munca vecinei la mașină, 
seara, cînd toate ședeau pe pat 
lingă aparatul de radio, consti
tuia un obiect de discuții serioa
se, prietenești dar pline de răs
pundere.

for-
co-

ute-
Ea

— Lasă Ioana, nu mai fi ne
căjită. Miine te ajutăm noi două.

S-au obișnuit apoi să meargă 
împreună la dans, la vreun spec
tacol, să se plimbe seara prin 
parc. In cite o seară vreuna din
tre fete „dată lipsă la apel” apă
rea mai tîrziu și îmbujorată de 
emoție 
care o condusese la cinema. Se
cretara
U.T.M. din secția lor, Radu Ani- 
ca, locuia tot la cămin. Cu aju
torul ei, uneori seara tîrziu, dis
cuțiile despre prietenie și despre 
muncă se transformau in adevă
rate seminarii de educație. 
Prietenia aceasta făurită in 
orele libere a întărit ajutorul în 
muncă, s-a transformat în ceea 
ce se numește sprijinul colectiv. 
Erau zilnic fapte care dovedeau 
tot mai mult aceasta. Dacă mași
na vreunei fele se defecta, pînă 
să sosească mecanicul toate mem
brele brigăzii săreau să-i ajute 

nu lase firele să se încurce.
V. CONSTANT1NESCU

(Continuare în pag. 3-a)

povestea despre băiatul

organizației de bază

coteală și am 
La o mașină 
două fete. Ele scot de 
ori pe zi cam 
țevi cu fire toarse — adică 
total 1500 țevi. înmulțiți cu 
mărul mașinilor care le are 
gada (cu 7) apoi cu numărul zi
lelor unei luni și in sfirșit cu 
numărul lunilor care au trecut 
de la începutul anului și pînă 
acum. Rezultatul : peste două 
milioane de țevi ! Din această 
producție, din cele două milioa
ne , .... .

cite 500

de jevi nici măcar. o singu-- «-
Iși construiesc 

o sală de dans
La chemarea Comitetului raional 

de partid, utemiștii din Cristuru 
Secuiesc s-au angajat să contri
buie prin muncă voluntară la cons
truirea unei săli de dans pentru ti
neret, pe lingă căminul cultural 
din oraș.

In acest scop, numeroase bri
găzi utemiste de muncă patriotică 
din raion vor lucra în timpul lor 
liber la fabrica de cărămizi din 
Secuieni pentru a produce cărămi
zile necesare acestei construcții. 
Recent, numai două brigăzi ute
miste de muncă patriotică — de la 
școala profesională agricolă din 
Cristuru-Secuiesc și de la Fabrica 
de cărămizi au produs prin mun
că voluntară peste 4.500 cărămizi.

ST. NECAN1ȚK1

Ò

Primul spectacol dat 
de ansamblul de balet 

al Operei de Stat 
dm Budapesta

Duminică seara a avut loc 
scena Teatrului de Operă și Balet 
al R P. Romîne primul spectacol 
dat de ansamblul de balet al O- 
perei de Stat din Budapesta, care 
întreprinde un turneu in țara 
noastră.

La spectacol au luat parte re
prezentanți ai Ministeiului învăță
mântului și Culturii și Ministerului 
Afacerilor Externe, ai Institutului 
romîn pentru relațiile culturale

pe

ale
un

cu străinătatea, personalități 
vieții culturale și artistice, 
numeros public.

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

Ansamblul a prezentat o seară 
de balet maghiar, care a cuprins 
scenetele coregrafice „Prințul cio
plit in lemn” și „Mandarinul mi
raculos“, de Bartok Bela și „Stu
denții veseli'' de Farkaș Ferenc.

V-ați dus vreodată în plimba
re, să priviți în cartierele orașe
lor în care sînt ridicate clădi
rile întreprinderilor, fabricilor 
noastre noi s$u renovate în 
anii regimului de' democrație 
populară ? Sînt zeci și sute în în. 
treaga țară — „Rulmenții1 la 
Bîrlad, „Penicilina“ la Iași, 
„Electroputere" la Craiova, 
„Carbocliim“ la Cluj, Fabrica 
de confecții „Gh. Gheorghiu- 
Dej“ la București. Clădiri 
înalte, cu geamu i imense, înso
rite, cu pcrgole de verdeață, cu 
panouri de fotografii mărite și 
gazete de perete desenate măie
strit. Puștanii, elevii școlii pro
fesionale care vin aici să-și facă 
ucenicia nu se arată la fel de 
uimiți. E de la sine înțeles că 
fabrica, uzina, să fie mare, fru
moasă, curată, utilată modern... 
E firesc să înveți în săli frumoa
se cu tot aparatajul pus la dis
poziție ! E normal să muncești 
în producție la strung sau la fre
ză și poate, cîndva, uzina să te 
trimită; bursier, mai departe, la 
Politehnică... „Firesc“, „normal", 
„de la sine înțeles“.

Am cunoscut însă tineri care, 
deși prin întreg traiul lor de 
azi corespund imaginii societății 
socialiste pe care o înfăptuiesc, 
cunosc bine de tot prețul acestui 
trai fericit. Ca dînșii se află 
mulți în țară. Tineri, în jurul 
vîrstei de 30 de ani — stăpîni 
a' tehnicii — ingineri calificați, 
mîndri de știința lor și de fru
musețea clădirilor în care lu
crează — mîndri și fericiți că au 
parcurs ei înșiși, ca un simbol 
al tării întregi, drumul de la 
umilință și ignoranță la demni
tate și putere. Unul dintre a- 
ceștia este inginerul Neagu Că
lin de la Fabrica „Klement Gott- 
wald“ din București. Un om tî- 
năr, smead, cu obraz rotund, co
pilăros, îmbrăcat într-o salope
tă simplă, la fel ca toți munci
torii din jur. Așa arată astăzi in
ginerul Neagu Călin, de Ia sec
ția scule și utilai, profesor la 
anul III al Școlii profesionale, 
așa arăta tînărul strungar Neagu 
Călin și în urmă cu 10 ani cînd. 
sfios și intimidat, pășise pragul 
Uzinei „Dinamo“ cum se nutnea 
atunci. Chipul, înfățișarea pentru 
toți cei din jur a rămas aceeași 
cu toate că în acești 10 ani des
tinul lui a cunoscut schimbări 
hotărîtoare. Pe poarta Uzinei „Di
namo“ intrase un tînăr strungar, 
sătul de peregrinările fără sfirșit 
prin mici și sordide ateliere 
particulare „mecanice" — cite 
împînzeau într-o alăturare con
tinuă căile de la periferia ora
șului. Intrase un tînăr muncitor, 
dornic de învățătură. Pentru 
Neagu Călin s-a deschis un drum 
larg, drumul deschis întreg tine
retului nostru în statul nostru 
popular. Neagu Călin a început 
să muncească apoi în uzină. A 
muncit tot mai bine. A fost 
fruntaș, înscris pe panoul de 
onoare. în 1951 e trimis (după 
un curs pregătitor) la 
litehnică, Facultatea de 
canică. în 1956, Neagu 
intră iarăși pe poarta
„Klement Gottwald1 : inginer. O 
biografie simplă, asemănătoare 
cu a multor tineri din țară, dar 
plină de semnificații.

Elevii cărora inginerul Neagu 
Călin le predă tehnologia sînt 
în etate de 15 ani. Atîția ani a 
avut și el, Neagu Călin, în vara 
anului 1944. în zilele lui august 
1944, cînd hitleriștii în retragerea 
lor disperată bombardau sălbatic 
Bucureștiul, prietenul lui Neagu 
Călin, un băiat de asemenea de 
15 ani a murit ucis pe loc de un 
glonte fascist fiindcă strigase în 
gura adăpostului : Jos fascis
mul 1 Trăiască Armata Sovietică 
eliberatoare 1

Cei care aveau atunci, în au
gust 1944, 15 ani, purtau în ochii 
și în sufletul fraged groaza răz
boiului, spectrul foametei, amă
răciunea unei vieți de mizerie și 
exploatare. Cei care au astăzi, în 
august 1959 15 ani, poartă în 
ochi și în sufletul fraged bucuria 
luminoasă a vieții, imaginea sche
lelor care se înalță peste tot, cer
titudinea unui viitor fericit.

MIRA IOSIF

____ _ , dat 
lor gospodăriilor colec

tive cu privirii’ dezvoltarea economică a 
acestora. De asemenea au stat de vorbă cu 
participantele la consfătuirea de schimb de 
experiență privitoare la munca în rînrlurile 
femeilor» 41n'ttai.mțilfe_______________ r“
tiiljtt ce aaVutlM-R

Apoi a vizitat 
maceuyc orașul 1

giunea ________ __ „_____________
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica. 
Petre Borllă, Leonte RătfTu, Mihai Floreșcii, 
ministrul Industriei Petrolului si Chimiei. 
La gara Tîrgu Mureș ei au fost întimpinatl 
de tovarășii Csupor Ludovic, prim-secretar 
al Comitetului regional de partid, Luk&rs 
Vasile, președintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular regional, mdmbri ai birou
lui Comitetului regional P.M.R. și ai 
mitetuiui executiv al Sfatului popular 
gional și alți activiști de partid șl de 
din regiune.

Conducătorii de partid și de stat 
examinat pe teren, împreună cu specialiștii, 
propunerile de amplasare a noului combi
nat de chimizare a gazului metan, ce va fi 
construit în imediata apropiere a orașului 
Tîrgu Mures. In faza finală combinatul va 
fabrica anual circa jumătate milion tone în
grășăminte cu azot, cît și cantități importan
te de produse chimice derivate din acetilenă, 
pentru industria maselor plastice, firelor și 
fibrelor sintetice. In cadrul combinatului se 
va construi o termocentrală cu o putere ins
talată de 150.000 kw. De asemenea‘^-a 
examinat problema regularizării cursului —si----------- —i----------
rîului Mureș și a utilizării potențialului său M'Sl fctfvernului stau interesat în amănun 
energetic. Pentru muncitorii noului combl- tlme de procesul de producție, întreținîn- 
nat se vor construi locuințe la Tîrgu Mureș, du-se cq. muncfțoriL inginerii,și tehnicienii, 
ceea ce va contribui la dezvoltarea urba- 1 "* x " z’*“ ~
nistlcă a orașului.

In cursul zilei conducătorii de partid șl 
de stat au vizitat gospodăriile colective din 
Nazna și Curteni din raionul Tîrgu Mureș. 
Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica, Petre Borilă șl ceilalți tovarăși au

Co
re- 

stat
au

j comune — consfă- 
vut loc In această zi la Nazna.
/ * .. ț institutul medico far-

... __ _ . Tg. Mureș, unde con-
dueătorii .?partidului și guvernului au stat 
dei y^rjbă'cu numeroși profesori și studenți.

^2—J amiază s-a făcut o vizită în oraș. 
Aflîna de prezența conducătorilor de partid 
și de stat, mii de oameni ai muncii sau 
adunat pe străzi salutîndu-i cu entuziasm.

Seara, conducătorii partidului și guver
nului au asistat, în Palatul Culturii al ora 
șuiul Tg. Mureș, la un reușit concert la 
care și au dat concursul grupul de pionieri 
al Ansamblului secuiesc de stat, precum și 
echipele d*^’*’*^’* rin inmitd rlir» înfrnnrin
derlle șhjs.

In ziti&! 
fabrica, de , , 
Tîrguj '/Mureș, precum și întreprinderea 
I.JFjțî».. din Reghin y conducătorii partidu-

'<«0r si de jocuri din întreprln- 
fele^egiunli.

septembrie au fost vizitate 
mobil#' si fabrica de zahăr din

eașt zi tovarășii Gheorghiu Del, 
thica și ceilalți tovarăși au plecat 
iinea Autonomă Maghiară.

ecarea de la Tîrgu Mures si Reghin 
e număr de oameni ai muncii au fă- 

călduroase manifestații de simpatie con- 
ucătorilor de partid șl de stat.

0 frumoasă inițiativă
Pentru a foc» satul lor cît 

mai frumos, tinerii din eatul 
Mîrleanu, raionul Adamclisi au 
hotărît înlr-o adunare generală 
U.T.M. să contribuie activ la ac
țiunea de reparare a drumurilor 
și a șoselei din raza satului lor. 
Organizați pe echipe conduse de 
cei mai buni utemiști, tinerii au 
cărat și împrăștiat pe ulițele sa
tului și pe șoseaua principală 
cantități mari de pietriș și ni
sip, nivelînd gropile. După ce 
au terminat în sat, tinerii au 
luat inițiativa de a amenaja 
și drumurile din afara satului.

ION GUIȚA 
colectivist

Clujul se pregătește 
pentru deschiderea

noului an universitar

de

Viitorii arhitecți

w ’Vi

1
Ì * mii!™ , ’ -M !

de M. Popescu

(din Expoziția de fotografii artistice „Pe drumul socialisrltulgj')

Cînd explicăm tineretului
importanța economică a însilozăriior

Țin minte o vorbă pe care am 
auzit-o nu de mult de la un pre
ședinte de gospodărie colectivă. 
Acesta le spunea tinerilor, care 
aruncau in siloz, porumbul ver
de, tocat: „Lucrați băieți, cu pe 
sus punem furajele și pe jos o 
si curgă laptele”. Vorba asta are 
multă înțelepciune și dreptate in 
ea. Intr-adevăr, fiecare siloz de 
furaje înseamnă mai mult lapte, 
mui multă carne și mai mult unt.

In munca pentru atragerea ti
neretului la această acțiune ne am 
dat seama că este necesar ca ute
miștii și tinerii să fie convinși de 
marea însemnătate economică a 
acestei acțiuni.

Munca de explicare a acestei 
acțiuni a început la noi in pri
mul rind cu activul. In ședințele 
de instructaj, nu ne am rezumat 
doar la simpla anunțare a sarci
nilor, ci am subliniat în mod 
deosebit importanța economică 
a acestei acțiuni. Sarcina pe care 
ne-am luat o în fața comitetului 
raional de partid a fost aceea de 
a însiloza voluntar, cu forțele ti
neretului 
curînd, 
la care 
cretarii 
U.T.M.

5100 tone furaje. De 
la o ședință cu activul, 

au fost chemați și se- 
organizațiilor de bază 

de la sate, noi am invi
tat in mijlocul nostru un inginer 
de la secția agricolă a sfatului 
popular raional, care ne-a vorbit 
pe larg, documentat, despre im
portanța economică a insilozărit 
furajelor, ce spor de lapte fi

carne aduce fiecare tonă de fu
raje insilozate, cum trebuie fă
cute silozurile și altele. Pro
blema insilozării furajelor a pri
lejuit de asemenea discuții a- 
prinse in multe adunări generale 
U.T.M. de la sate. La G.AS. Be
recsăul Mare, de pildă, ingine
rul zootehnist Cojereanu Liviu a 
vorbit tinerilor in adunare despre 
importanța acestei acțiuni, des
pre posibilitățile și necesitățile 
de furaje ale sectorului zooteh
nic. La G.A.S. Grabaț, utemiștii 
au hotărit chiar in adunarea ge
nerală înființarea unei echipe de 
tineret pentru însilozări.

In multe organizații U. T. M. 
s-au ținut conferințe despre im
portanța creșterii animalelor, de
spre frumusețea acestei meserii, 
despre rostul și importanța in
silozării furajelor. In urma dis
cuțiilor care au avut loc după 
o asemenea conferință, tinerii 
de la Ecea Mică, de pildă, au 
hotărit să însilozeze cu forțele 
lor întreaga cantitate de furaje 
planificată.

„Zilele secretarilor“ pe care le. 
organizăm ța raion au fost de a- 
semene a un bun prilej pentru a 
discuta cu secretarii organizații
lor de bază U.T.M. sarcinile pe 
care le avem în această privință 
și măsurile care trebuie luate. 
Din discuțiile purtate în urma 
unei asemenea întâlniri, analizînd 
posibilitățile tineretului, angaja-,

ridicat de la 
tone.

mentul nostru s-a 
5100 tone la 6000

Comitetul raional U.T.M. s-a 
ocupat de asemenea de organiza
rea muncii brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică de la sate, 
care-și pot aduce în această ac
țiune un aport însemnat. între 
brigăzi a pornit o întrecere ti
nerească, entuziastă, care a dat 
pînă acum roade bogate. Noi 
am avut grijă să stimulăm acea
stă întrecere, să popularizăm re
zultatele cele mai bune în adu
nările de la raion sau în cele 
din organizațiile de bază U.T.M., 
la stațiile de radioficare din 
sate. Tineretului din raion i-au 
fost de asemenea făcuți cunos- 
cuți fruntașii din anul trecut în 
acțiunea de însilozare : 
ristul Buga loan de la 
Ionel, care a primit ca
pensă o călătorie în Uniunea So
vietică, colectivistul Ștopei Ion. 
secretarul organizației de bază 
U.T.M. de la G.A.C. Cărpiniș, 
care a primit un patefon, ingine
ra zootehnistă Ivas Maria de la 
G.A.S. Berecsăul Mare, care a 
primit un aparat de fotografiat și 
alții.

Munca de însilozare a furaje
lor de către tineri se desfășoară 
din plin în raion în zilele 
tea. Activiștii comitetului 
nul U.T.M. stau cit mai 
timp în mijlocul tinerilor,
jinindu-i în organizarea lucrului^

tracto-
G.A.S.,
recom-

însuflețindu-i în muncă. Pînă s- 
cum, în raion, tinerii au însilo- 
zat peste 2500 tone, adică ju
mătate din angajamentul luat. 
S-au obținut rezultate bune la 
G.A.C. Ecea Mare, unde tinerii 
au însilozat peste 100 de tone 
prin muncă voluntară. Ca răs
plată pentru munca lor, condu
cerea gospodăriei i a trimis pe 
tineri înlro excursie la Timișoa
ra. De asemenea au muncit cu 
spor tinerii de la G.A.S. Ionel, 
de la G.A.S. Grabați etc.

Pentru viitorul apropiat noi ne 
propunem să analizăm într-o șe
dință cu secretarii organizațiilor 
de bază U.T.M. de la sate mer
sul lucrărilor la însilozare și să 
luăm măsuri practice pentru in
tensificarea lucrului acolo unde 
munca merge mai slab, să stimu
lăm și mai mult întrecerea care 
a pornit intre brigăzile utemiste 
de muncă patriotică din raion, 
să-i popularizăm pe fruntași prin 
toate mijloacele. Sînlem convinși 
că încă din luna septembrie noi 
vom termina de însilozat canti
tatea de porumb verde pe care 
ne-am angajat s-o realizăm 
forțele tineretului, urmînd 
apoi să trecem la însilozarea 
lorlalte nutrețuri.

Zidarii, zugravii, parchetarii, 
dulgherii, tinichigiii, instalato
rii — cu alte cuvinte toți mun
citorii constructori din coopera
tivele clujene sînt în plină acti
vitate. O armată întreagă de 
muncitori, tehnicieni, construc
tori este mobilizată în săptămî- 
nile acestea la nenumărate lu
crări menite să asigure studen
ților clujeni condiții tot mai 
bune de studiu și viață. Toate 
lucrările trebuie să fie terminate 
în ziua de 30 septembrie a.c.

Cele mai însemnate lucrări de 
construcții, de amenajări și rea- 
menajări, de reparații generale 
se fac în mod deosebit la facul
tățile Universității „Babeș-Bo- 
lyai“.

Statul nostru a investit sume 
uriașe pentru a crea studenți
lor romîni și maghiari din a- 
ceastă universitate condiții 
cele mai bune de 
ță. Mărturie sînt 
se amenajează pe 
gust nr. 14 unde 
stala în curînd 
matematică și 
cestei facultăți, 
centrală a universității 
strada Kogălniceanu nr. 1) sînt 
în curs de amenajare nu mai 
puțin de 40 de laboratoare ale 
facultății de fizică. Aceste labo
ratoare vor avea instalații spe
ciale de electricitate, de încălzire 
și apă și vor fi utilate cu apa
rate din cele mai moderne. Ast
fel, un laborator va fi amenajat 
special pentru microscopul elec
tronic B.S. 242 (producție ceho
slovacă). Celelalte laboratoare 
de fizică vor fi dotate de aseme
nea cu un spectograf, R.O.V.A. 
(importat din R.D.G.), numără
tori de particule (producție so
vietică și romînească), contori, 
dozimetre, fotocalorimetre, re- 
fractrometre, magneți etc. Pe 
strada Miko 5-7 vor fi amena
jate patru clădiri cu săli de 
curs, laboratoare, amfiteatre pen
tru Facultatea de științe natu
rale, iar pe strada Arany Ianoș 
o clădire cu trei etaje va fi a- 
menajată cu toate cele necesare 
pentru Facultatea de chimie și 
Facultatea de științe juridice.

Amenajări și reamenajări, re
parații generale și construcții 
importante se fac și la celelalte 
institute de învățămînt superior.

Astfel, clădirea „Anatomiilor1* 
a I.M.F. va fi complet reame- 
najată. Se construiesc aici noi 
camere frigorifice, se măresc 
sălile de curs etc. Toate sălile 
de curs, amfiteatrele, biblioteca 
vor fi curățite și zugrăvite pînă 
la începerea noului an de în
vățămînt.

Viitorii ingineri vor avea și 
ei anul acesta surprize plăcute. 
La Institutul politehnic, în afa
ra lucrărilor de reparații și zu
grăveli, se amenajează două noi 
amfiteatre prevăzute cu bănci 
metalice ; spațiul bibliotecii ins
titutului care a devenit un im
portant centru de documentare 
tehnică va fi mărit cu încă 
aproximativ 120 m. p. Ins
titutul a achiziționat 25 apara
te de desen tip „Isis“ fabricate 
în țară. 30 mese noi de desen 
pentru studenți executate după 
un prototip făcut în institut. 
Hala de turnătorie a institutu
lui în curînd nu se va mai de
osebi de cele mai moderne hale 

fabrici.

din 
studiu și via- 
clădirile care 
strada 23 

se vor 
catedrele 

biblioteca
In clădirea 

(din

Au- 
in- 
de
3-

In prezent s-a instalat aici un 
cubilou prevăzut cu un aparat 
automat de alimentare. Sînt în 
curs de execuție podul rulant 
al acestei hale, un cuptor rota
tiv și instalații de transportat 
materiale. Pînă la începerea lu
crărilor practice ale studenților 
toate acestea vor fi terminate și 
institutul va putea oferi stu
denților politehniști din Cluj 
posibilitatea de a efectua lucrări 
practice identice lucrărilor din 
fabrici și uzine.

Membrii brigăzilor de muncă 
patriotică studențești au po
sibilitatea de a-și dovedi pe 
mai departe hărnicia și entuzias
mul pe marele șantiere de con
strucții studențești din Cluj. La 
biblioteca centrală universitară 
se construiește un nou depozit 
de cărți cu o capacitate de 
2.000.000 volume. In grădina 
botanică se ridică în prezent 
șapte noi sere. La 1 mai 1960 
vor trebui date în folosință sala 
sporturilor cu o capacitate de 
3.200 locuri, o piscină acoperită 
și casa de cultură — o clădire 
cu trei etaje, care va avea o 
sală de spectacole cu o capaci
tate de 1.000 locuri.

Și căminele și cantinele stu
dențești din Centrul universitar 
Cluj își așteaptă oaspeții, cură
țite, reamenajate, cu instalații 
noi de încălzire etc. Astfel, la 
căminul nr. 1 al Universității 
„Babeș — Bolyai“ s-au introdus 
coloane noi de încălzire centra
lă și s-a instalat un hidrofor. 
Celelalte cămine ale acestei uni
versități vor fi zugrăvite în în
tregime.

Cantinele sînt curățite, zu
grăvite, dotate cu aparate mo
derne de spălat vase (can
tina nr. 1—2 I.M.F.; canti
na 1, 2, 3 Universitatea „Babeș- 
Bolyai“, cu frigidere — cantine
le I.M.F. și ale universității), 
iar gospodarii acestora au și în
ceput aprovizionarea cu conser
ve și legume pentru iarnă.

Cu fiecare an ce trece, stu
denților clujeni, ca de altfel în
tregii studențimi din patria noa
stră, partidul le creează condi
ții tot mai bune de muncă 
și de viață. Studenții au datoria 
să răspundă acestei griji părin
tești și în acest an universitar 
cu noi și noi succese la învăță
tură și în activitățile obștești.

Po- 
me- 

Călin
Fabricii

aces- 
raio- 
mult 
tpri-

VUICIN ANGELA 
prim-secretar al Comitetului 
raional UJ\M. Jimbolia, 

regiunea Timișoara

—•—
FLORIAN BORZ

Grădina școlii trebuie să fie la fel de frumoasă ca și școala. Prin 
muncă patriotică ea este amenajată de elevii noii școli de pe strada 

Donizetti — cartierul Fioreasca.
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cu rezultate 
excepție fă-

* Lupta sportivă dintre cele 
două formații ale minerilor, Jiul 
și Minerul s-a tranșat de această 
dată în favoarea primei echipe 
care după o întîlnire strînsă și-a

S-a reluat campionatul primei 
categorii la fotbal. In general 
etapa s-a soldat 
oarecum scontate,
cînd înfrîngerea echipei campi
oane Petrolul Ploești pe teren 
propriu de către dinamoviștii 
din Bacău cii scorul de 3—1.

S-a reluat campionatul 
categoriei A la fotbal

■ir La Constanța formația loca
lă Farul a cîștigat cea de a doua 
victorie în actualul campionat 
în dauna echipei Știința Cluj 
(scor 3—2) instalîndu-se în frun
tea clasamentului.

Ion Cozma — 
noul purtător 

al tricoului galben

Tineri, porniți 
în excursii!

Pft'stadionul 23 August a avut 
lo4, cțufninică cuplajul fotba
liștii djntre echipele Rapid — 
Progresul și C.C.A. — Dinamo. 
lată o fază ditț întilnirea echi

pelor Dinamo—C.C.A. (2-1)

In anii regimului de democra
ție populară, mișcarea sportivă 
din țara noastră a luat un mare 
avînt. Datorită grijii permanente 
a partidului și guvernului 
pentru bunăstarea oamenilor 
muncii de Ia orașe și sate, pen
tru crearea de condiții cît mai 
bune care să asigure întărirea 
fizică și morală a celor ce mun
cesc, sportul a devenit un bun al 
întregului popor.

Una din disciplinele sportive 
care se bucură de o largă răs- 
pîndire în mase este și turis
mul.

Activitatea turistică de la noi 
a reușit să atragă sute și sute 
de mii de tineri, oameni ai mun
cii, la excursii și alte diferite ac
țiuni turistice de masă.

Activitatea turistică se întinde 
de la simplele și plăcutele pe
treceri cîmpenești și excursii de 
o zi cu trenuri speciale, forme 
elementare de practicare a tu
rismului, pînă la călătorii tu
ristice în timpul concediului 
de odihnă de 7 zile la ca
banele din munți, excursii pe 
apă cu vaporul și cu ambarca
țiuni speciale, expediții turistice 
cu caracter științific în scopul 
cunoașterii grotelor (exemplu 
cele de la Podiș-Scărișoara din 
Munții Apuseni etc.), concursuri 
de orientare turistică în teren 
etc.

Toate acestea dovedesc că tu
rismul In țară la noi a trecut la 
o formă de activitate înaintată.

Prin hotărîrea C.C. al P.M.R. 
și a Consiliului de Miniștri din 2 
iulie 1957 turismului îi revin 
sarcini deosebit de Importante. 
Hotărîrea prevede mobilizarea 
oamenilor muncii de la orașe și 
sate și a tineretului studios în 
practicarea organizată a turis
mului prin cercurile turistice 
din întreprinderi, instituții, școli 
și facultăți care funcționează pe 
lîngă asociațiile sportive. Turis
mul are sarcina de-a contribui 
efectiv la educarea oamenilor 
muncii și a tineretului muncitor 
și studios în spiritul patriotis
mului socialist.

Excursiile în diferite
țării, și în special excursii
le de lungă durată organizate 
în timpul concediului de odih
nă, aduc laolaltă printre partici- 
panți oameni ai muncii și ti
neri romîni, maghiari, sîrbi, 
germani etc. împreună, ei 
cunosc mai bine frumusețile pa
triei, prilej cu care se cimentea
ză mai puternic sentimentul 
comun de dragoste fierbinte față 
de patria noastră liberă, care le 
asigură o viață demnă și ferici
tă, se cimentează și mai mult fră
ția oamenilor muncii și a tine
retului studios de toate naționa
litățile.

Turismul este un puternic mij
loc de educare în spirit colectiv. 
In cadrul excursiilor se întîlnesc 
oameni de diferite profesiuni, 
muncitori, artiști, oameni de 
știință care se cunosc mai bine 
între ei, leagă prietenii strînse. 
Excursiile turistice dezvoltă de a- 
semenea în rîndul tinerilor spiri
tul de disciplină, spiritul de echi
pă, cultivă frumoase aptitudini.

De aceea turismul este astăzi 
unul din sporturile de 'oază ale 
mișcării noastre de cultură fi
zică și sport.

Excursiile pe jos, cu bicicleta, 
sau schiurile sînt minunate mij
loace de călire a corpului. Tu
rismul dezvoltă curajul, agili
tatea, îndcmînarea.

Turismul din țara noastră ur
mărește în concluzie trei obiec-

locuri ale

tive : repaosul activ, cunoașterea 
patriei, călirea fizică și dezvolta
rea fizică a oamenilor muncii și 
tineretului.

Interesul manifestat în mod 
permanent de oamenii muncii in
dică necesitatea de a se da o 
mai mare atenție turismului. Se 
cere organizarea mai multor 
excursii și concursuri de orien
tare turistică pentru tinerii 
din întreprinderi și școli, acolo 
unde există asociații sportive cu 
cercuri de turism.

Patria noastră are mari posi
bilități turistice. Nu este regiune 
a țării care să nu atraga prin 
frumusețea locurilor pitorești, 
prin faptele istorice din trecutul 
de luptă al poporului nostru de 
care sînt legate acele locuri, prin 
bogăția florei.

Urmând exemplul unor asocia
ții sportive care desfășoară o ac
tivitate intensă de atragere a ti
neretului în practicarea turismu
lui, ca cele de la „Tractorul“. Ora
șul Stalin, Poiana-Cîmpina, „I. C. 
Frimu“-Sinaia etc. organizațiile 
U.T.M. și asociațiile sportive din 
întreprinderi, școli, facultăți pot 
organiza acțiuni turistice care să 
cuprindă mase din ce în ce mai 
largi de tineri. Pentru aceasta 
este necesar ca în fiecare asocia
ție sportivă să ia ființă secții de 
turism, care să popularizeze prin 
conferințe, expuneri, concursuri 
ghicitoare etc. importanța și fru
musețea turismului.

Tinerii din orice parte a țării 
sînt dornici să cunoască frumu
sețile patriei noastre și se în
dreaptă spre ele cu multă bucu
rie în timpul liber.

In unele regiuni ale țării cum 
ar fi de exemplu Suceava, Ba
cău, Craiova, deși există nume
roase locuri istorice și monumen
te ale naturii de o rară frumu
sețe se organizează încă puține 
excursii la care participă un nu. 
măr mic de tineri. Este necesar 
ca și aici activitatea turistică să 
îmbrățișeze mase cît mai largi 
de tineri care să aibă posibilita
tea de a cunoaște cît mai bine 
din tradițiile istorice și frumuse
țile naturii regiunii respective.

Este nevoie însă de mai 
multă inițiativă pe această linie 
din 
Și

partea organizațiilor U.T.M., 
a asociațidor sportive.

GHEORGHE V. GLIBA 
activist al Consiliului 

General U.C.F.S.

dțv’ . ■»

Atleții romîni se pregătesc 
; pentru Balcaniadă

Atleții noștri*fruntași își continuă 
cu intensitate pregă
tirile in vederea a 
propiatelor jocuri 
balcanice de la Bucu
rești. Duminică în ca
drul unui concurs 
desfășurat pe stadio- 
nul ' '
fin.

din Poiana Sta- 
atleta Lia Mano-

liu a stabilit un nou 
record republican in 
proba de aruncarea 
discului cu o perfor
manță de 47,83 m. 
Vechiul record era 
de 47.28 m. ți apar
ținea aceleiași atlete 
Vn rezultat bun a în
registrat și Zoltan

Szabo care a cîștigat 
proba de săritură cu 
prăjina cu 4,35 m. In 
proba de 100 m. plat 
s-a realizat cel mai 
bun rezultat din a- 
cest an: atletul Ila- 
rie Măgdaș a parcurs 
distanța în timpul de 
10’7/10.

adjudecat o victorie la limită 
cu 1—0.

A Cu un rezultat de egalitate 
2—2 s-a terminat întilnirea din
tre Steagul Roșu Orașul Stalin 
și U. T. Arad. De remarcat fru
moasa comportare a celor 2 ju
niori introduși în echipa fexti- 
lișfilor arădani, Pîrcălab și Pe
trescu, care au fost cei mai buni 
oameni ai formației lor.

* Cuplajul desfășurat în Ca
pitală între Rapid—Progresul și 
G.C.A.—Dinamo n-a avut darul 
să mulțumească zecile de mii 
de spectatori prezenți în tribune, 
dornici de a asista la o întîlnire 
la nivelul valorii echipelor care 
evoluau. După o întîlnire de va
loare tehnică mediocră în care 
Rapid a cîștigat cu 2—0, spec
tatorii se așteptau la o compen
sație în meciul dintre C.C.A. și 
Dinamo. Din păcate și acesta 
a fost de slabă factură tehnică, 
victoria revenind în cele din 
urmă dinamoviștilor cu 2—1.

Tînărul ciclist ION COZMA a reușit frumoasa performanță de a cu
ceri tricoul galben în Tu rul ciclist al R. P. R.

CLUJ 7 (Agerpres). — După 
o zi de odihnă petrecută în fru
moasa stațiune de la Lacul 
Roșu, cicliștii participanți la 
Turul R.P. Roinîne s-au întrecut 
duminică în cadrul celei de-a 7-a 
etape disputate între Reghin șt 
Cluj (105 kkn.) Șoseaua neas
faltată, cu multă piatră, a pus la 
grea încercare pe cicliști care 
au avut de suferit numeroase 
pene de cauciuc. Tînărul dina- 
inovist Ion Cozma, revelația a- 
cestui sezon, a confirmat cu pri
sosință forma remarcabilă în 
care se află.

Susținînd cu multă energie o 
evadare de unul singur de-a 
lungul a 40 km. el a terminat 
învingător la Cluj, sosind cu un 
avans de 5’. în urma acestei 
victorii, Ion Cozma a intrat în 
posesia tricoului galben pe care 
Marcel Voinea nu și l-a putut 
apăra, pierzind 15’.

Clasamentul etapei: 1. I. Coz
ma (Dinamo) 3hl0’29”; 2. G. 
Moiceanu (Dinamo) 3hl5’34” j 
3. A. Bajk (Partizan Belgrad) 
3h 15’34”; 4. I. Braharu (C.C.A.), 
5. Gh. Șerban (C.C.A.) în 
același timp cu Moiceanu. In 
clasamentul general, I. Comza 
are un avans de 4’55” asupra 
lui G. Moiceanu și de 5’13” față 
de Gh. Șerban.

ff Turul Franței //

Noi succese ale trăgătorilor romîni
După șapte zile de întreceri pa- 

jsionante, duminică s-au încheiat 
.pe poligonul din Milano campiona
tele europene de tir. In ultima pre- 
ibă a campionatelor, armă liberă 
jcalibru redus 3x30 focuri senioare 
iși juniori, titlurile au fost cuceri- 
ite de Zaharceriko (U.R.S.S.) 866
; puncte (nou record mondial) 
('respectiv Zahringer (R. F.

mană) cu 854 puncte. Cele 
frumoase comportări din echipele 
noastre le-au avut Marieta Liber 
(locul 4 cu 842 puncte) și Marin 
Ferecatu, clasat pe locul 6 la to
talul celor 3 poziții, învingător la 
poziția „genunchi“ cu 294 puncte. 
Pe echipe, în competiția feminină 
formația R.P.R. a ocupat locul doi,

mai

★ în seria I-a a categoriei B. 
de fotbal formația C.F.R. Pașcani 
care a dispus de C.S.M.S. Iași 
s-a instalat în fruntea clasamen
tului. In seria a 
namo-Pitești, iar 
Baia Mare.

11-a conduce Di- 
în a IlI-a C.S.M.

Torino s-au în- 
jocurile mondiale

■ir In orașul 
cheiat duminică 
universitare. Reprezentanții noștri 
Iolanda Balaș și Cornel Porumb 
au cucerit titlurile de campioni 
mondiali universitari pe anul 1959.

șit duminică seara meciul interna
țional de natație dintre echipele 
reprezentative ale R.P. Ungare și 
R.F. Germane. înotătorii maghiari 
au repurtat victoria cu scorul de 
136—103 puncte. In jocul de polo 
echipa maghiară a terminat învin
gătoare eu scorul de 7—4 (4—3).

* întilnirea de atletism dintre 
U.R.S.S. și Marea Britanic a luat 
slirșit cu rezultatul» de 205 la 136 
in favoarea sportivilor sovietici.

un Lîlci autentic

Clubul sportiv muncitoresc 
Țg. Mureș pregătește cadre 

de tineri gimnaști.

Ui :
noi

* In piscina de pe insula Mar
gareta din Budapesta a luat sfîr-

* Cu prilejul unui concurs de 
natație disputat la Leipzig înotă
torul Wolfgang Wagner (R. O. 
Germană) a stabilit un nou re
cord european în proba de 200 m. 
spate. Această performanță corec
tează cu 4 zecimi de secundă ve
chiul record european. Proba de 
200 m. liber femei a fost cîștigată 
de Criste F.lefiin care a realizat 
un nou record al R. D. Germane.

MQB.
i, Competiția internațională de 

ciclism cu antrenament mecanic 
„Criteriul așilor“ desfășurată pe 
circuitul de la Longchamp a fost 
cîștigată de Anquetil (Franța) 
care a parcurs 100 km. în 1 h. 
51’23” (medie orară 53,870 km.) 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Fore (Belgia) Ia 28”, Bobet 
(Franța) la 1’56”, Anglade (Fran
ța) la 3’01”, Van Loy (Belgia) 
la 3’36”.

Start în proba de 100 metri liber, junioare categoria l-a din cadrul concursului republican școlar de 
natație care a avut loc la Ștrandul tineretului din Capitală

De ce numai 
fotbal ?

Amatorii de sport
Mihăilești 
nerăbdare întilnirea 
fotbal de duminică 
mația locală și
M.Â.S. în primul meci desfășu
rat cu o săptămînă în urmă lo
calnicii au aplaudat victoria e- 
chipei lor, cucerită la un scor 
categoric : 6—1. Meciul acesta 
era evenimentul zilei pe plan 
sportiv și pe lîngă comentariile 
de rigoare se făceau pronosticuri 
desigur în favoarea celor din 
Mihăilești. Pasiunea pentru sport 
nu este limitată numai la această 
disciplină sportivă. Duminică di
mineață, tinerii membri ai sec
ției de tir au făcut antrenament 
în vederea unui concurs care se 
Va desfășura peste puțină vreme 
Ia Alexandria. Deși tirul este o 
ramură sportivă mai nouă, tinerii 
din comuna Mihăilești au îm
brățișat-o cu multă pasiune. O 
mărturie grăitoare în acest sens 
este și faptul că echipa de tir a 
comunei este cea mai bună 
mație sătească pe regiune. Și 
nu-j de. mirare de vreme 
cinci trăgători au categoria a 
II-a de clasificare sportivă. Tră
gătorii nu sînt singurii sportivi 
din Mihăilești cu performanțe, 
în secția de atletism s-a format 
alături de alți tineri atleți talcn- 
tați, Gh. Negrilă — campion re
gional în proba de fond.

Succese pe plan sportiv au în
registrat și voleibaliștii mai ales 
în întrecerile Spartachiadei de

așteptau
din comuna 

cu multă 
revanșă de 
dintre for- 
selecționata

for

ce

* La 6 septemhrie a avut loc 
la Bled festivitatea de deschidere 
a turneului candidaților la titlul 
mondial de șah deținut de marele 
maestru internațional M. Botvi- 
nic (U.R.S.S.).

In prima rundă se vor juca ur
mătoarele partide : Smîslov—Tal ; 
Kereș — Fischer ; Petrosian — 
Olafsson și Bcnko — Gligoric.

Ga arbitru principal a fost de
semnat Harry Golombek (Anglia).

Cu „Turul Franței’, „stagiunea" 
marilor competiții profesioniste 
de ciclism din acest an s-a înche
iat.

„Turul Franței“ —- a scris zia
rul austriac „Neue Zeii“ — este 
cu acrobații săi, „starurile”, sca
matorii. dansatorii pe simtă, cu 
pocnetele, mugetele și praful pe 
care-l ridică cel mai mare eveni
ment al verii, care ocupă în zia
re nenumărate coloane și solicită 
o atenție covîrșitoare din partea 
celorlalte organe de informații 
cum sînt rndio-ul ți televiziu
nea".

Nu este un secret faptul că tu
rurile cicliste profesioniste, orga
nizate cu atita tapaj m Occi
dent, au prea puțin de-a face cu 
sportul și mult mai mult cu afa 
cerile. In legătură cu aceasta 
însăși agenția France Presse scria 
că „Turul Franței“ a căpătat as
pectul unei imense kermeze am
bulante și în timp ce alergătorii 
primesc incă în camerele lor de 
la hotel ajutorul mascurilor, 
spectatorii înșirați pe trotuare 
au putut să asiste de acum la de 
filarea caravanei publicitare și 
la spectacolele care le sînt ofe
rite de numeroase vedete ale cân
tecului“. Ce scop are toată 
această mascaradă ? Lucrurile 
pot fi înțelese numai după ce se 
află că în această așa zisă com
petiție sportivă sînt angrenate 
interesele unor firme comerciale 
care se ridică pînă la suma de 
aproape un sfert de miliard de 
franci.

„Turul Franței“ este în rea
litate o afacere, o afacere enor
mă. Constatarea aceasta aparți
ne numeroșilor ziariști care, ca 
în fiecare an, au însoțit și de 
data aceasta caravana cicliștilor 
și mașinilor publicitare. De pe 
urma acestei „competiții” cîștigă 
firmele publicitare, diferitele fa-

tua organizăm viata sportivă 
a tineretului numimca

vară, competiție care s-a bucurat 
de mult succes în comună. La 
startul întrecerilor s-au prezen
tat aproape 200 de tineri la dis
ciplinele sportive preferate. Din 
păcate însă de la terminarea în
trecerilor etapei a I-a a Sparta- 
chiadei, activitatea sportivă a 
tinerilor țărani muncitori se des
fășoară sporadic.

Concludent în acest sens este 
și faptul că în această duminică 
în afară de revanșa fotbalistică 
și antrenamentul tinerilor din 
secția de tir, n-a fost organizată 
nici o altă întrecere sportivă. Și 
această duminică fără o bogată 
activitate sportivă nu este o ex
cepție. în practica comitetului 
organizației U.T.M. si a consiliu
lui asociației sportive, s-a înce
tățenit obiceiul ca duminica să 
aibă loc doar un meci de fotbal 
și din cînd în cînd cîte o par
tidă de volei. Această practică 
are însă urmări negative asupra 
antrenării tineretului într-o acti
vitate sportivă multilaterală. Este 
necesar ca organizația U.T.M. și 
asociația sportivă să renunțe la 
sistemul de a organiza duminica 
doar un singur meci de fotbal. 
Tinerii din comuna Mihăilești 
dovedesc pasiune pentru sport, 
au la dispoziție condiții mate
riale pentru practicarea ramuri
lor sportive preferate : atletism, 
oină, tir, volei, trîntă etc. Trebuie 
însă să existe preocupare pentru 
organizarea întrecerilor sportive, 
ceea ce va asigura tinerilor con
tinuitate în activitatea sportivă 
și Va duce implicit la creșterea 
numărului sportivilor din co
mună.

O duminica... 
nesportivă

Pe terenurile de sport 
ale orașului Brăila
Primele ore ale dimineții zilei 

de duminică lăsau să se între
vadă în orașul Brăila o splen
didă zi, prielnică pentru o bo
gată activitate pe stadioanele 
și bazele sportive ale portului 
dunărean. Grupuri de tineri se 
îndreptau spre cheiul portului 
pentru tradiționala plimbare cu 
bărcile. La ora 7 dimineața nu
meroase ambarcațiuni, unele 
pescărești, altele de agrement 
părăseau rada portului conduse 
cu iscusință și pricepere pe Du
năre de către tinerii brăileni — 
recunoscuți canotori. Lăsîndu-i 
pe harnicii canotori să se bucure 
de 
rat 
pe 
în 
ne

satisfacțiile sportului prefe- 
să-i urmărim la... lucru și 
ceilalți sportivi ai orașului. 
Brăila sînt trei mari stadioa- 
și alte opt terenuri sportive.

îndepli-

în liniștea stadioanelor
Fără îndoială că cel mai puțin 

plăcut lucru pentru un iubitor 
de sport este acela de a găsi 
baza sportivă preferată închisă. 
Duminică dimineața mulți din
tre tinerii pe care i-am întîlnit 
în fața bazei sportive „1 Mai" 
(una din cele mai frumoase din 
oraș) încercau acest sentiment 
de amărăciune. Trei lacăte de 
dimensiuni remarcabile spulbe
rau orice speranță de întrecere 
sportivă obligîndu-i pe tineri să 
facă calea întoarsă. Intendentul 
bazei care se găsea la întreprin-

derea „1 Mai“ (unde 
nește și funcția de magaziner) 
ne-a oferit o justificare promptă 
și anutne că terenul sportiv n-a 
fost solicitat de nici o asociație 
sportivă din orașul Brăila. Nici 
măcar de cea a întreprinderii 
„1 Mai“ care cuprinde zeci de 
tineri a căror activitate sportivă 
este lăsată în această duminică 
la voia întîmpiăr+i. Organizația 
U.T.M. și asociația sportivă n-au 
organizat astăzi nicio întrecere 
pe stadion. La o distanță de 
eîteva sute de metri se află stadio
nul „Vasile Roaită". Aici găsim 
8—9 atleți care își fac încălzirea 
sub supravegherea a doi proîe- 
sori de educație fizică — Virgil 
Tonescu și Leu Stelian. Antrena
mentele tinerilor atleți suferă 
însă de lipsa materialului spor
tiv care este ținut sub cheie ia 
baza sportivă „1 Mai“ și Ia o 
magazie din oraș. O singură 
„greutate" stă la dispoziția iubi
torilor de sport, pe care aceștia 
o folosesc cu schimbul fiecare 
așteptînd nerăbdător 5—10 mi
nute să-i... vină rîndul.

Cu două luni în urmă mate
rialul sportiv stătea la dispozi
ția oricărui amator de atletism. 
Intre timp însă consiliul orășe
nesc U.C.F.S. a avut „inspirata" 
idee de a-1 pune sub „suprave
ghere“ într-o magazie închisă.

De altfel și aspectul acestui 
stadion dovedește neglijență. 
Pista de atletism și ciclism este 
inundată de buruieni și lipsită 
de zgură, iar cele două terenuri 
de fotbal lasă impresia unor 
maidane. In acest timp, inten
dentul stadionului pare foarte 
îneîntat de hotărîrea noilor 
„proprietari" ai stadionului (în
treprinderea „Laminorul" pîriă 
acum patru luni, întreprinderea

de utilaj greu în prezent) de a 
înzestra stadionul cu o... firmă 
mai nouă. Gît va mai fi negli
jată această bază sportivă care 
ar putea oferi tinerilor cele mai 
optime condiții pentru practica
rea sportului preîerat ?

Evenimentul sportiv al zilei de 
duminică în orașul Brăila l-a 
constituit un meci de fotbal ce 
a avut loc după-amiază pe sta
dionul „Progresul". In tot cursul 
dimineții însă in afara cîtorva 
copii care băteau mingea, nimic 
n-a tulburat liniștea acestui sta
dion alături de care se află ma
rile uzine „Progresul" cu nu
meroși tineri amatori de sport.

C.eva despre pasiunea 
pentru sport

Pe una din șoselele din afara 
orașului Brăila am întîlnit un 
grup de cicliști care rulau de zor. 
în tovărășia lor am recunoscut pe 
harnicul antrenor Virgil Marmo- 
cea. Pasiunea cu care acesta își 
pregătește elevii, tineri munci
tori din întreprinderile orașului 
Brăila, activînd în cadrul școlii 
sportive U.C.F.S. este meritorie. 
Tinerii muncitori antrenați de 
Marmocea au ocupat locul II pe 
țară în cadrul întrecerii junio
rilor și patru locuri din primele 
zece în campionatul de mare 
fond al juniorilor. Recent la suc
cesele obținute de sportivii antre
nați de el se adaugă și perfor
manța tînărului Marcel Voinea, 
unul din animatorii circuitului 
ciclist al R.P. Romîne.

Este o dovadă grăitoare a pa
siunii sportive, a dragostei pen
tru creșterea tinerilor cicliști — 
speranțe ale sportului cu pedale 
din țara noastră — pasiune pe

care Virgil Marmocea nu și-o 
dezminte nici în această dumi
nică.

★
Este regretabil că pasiunea 

pentru activitatea sportivă nu ca
racterizează și pe tovarășii de 
la comitetul orășenesc U.T.M. și 
pe cei de la consiliul U.C.F.S. 
Brăila. Este inadmisibil într-un 
oraș cu posibilitățile Brăilei ca 
singura activitate sportivă de du
minică să fie un meci de fotbal 
care antrenează în întreceri 22 
de sportivi. In marile întreprin
deri brăilene—„1 Mai“, „Progre 
sul“, Fabrica de confecții — își 
desfășoară activitatea mii de ti
neri iubitori de sport. Atît co
mitetului U.T.M., cît și consiliu
lui U.C.F.S. le revine datoria de 
a se ocupa de mobilizarea mase
lor de tineri în activitatea spor
tivă, folosind în acest scop nu
meroasele posibilități materiale 
existente pentru acest scop. Ora
șul Brăila dispune de frumoase 
stadioane, baze și material spor
tiv, instructori de specialitate 
etc. Toate acestea trebuie folo
site în scopul dezvoltării activi
tății sportive a tineretului. Pot 
fi organizate duminici sportive, 
în care să aibă loc întreceri spor
tive între marile întreprinderi la 
diferite discipline ca atletism, 
fotbal, volei etc. Urmînd e- 
xemplul unor orașe care au acu
mulat o bună experiență privind 
antrenarea fetelor în sport ca 
orașele Galați, Craiova, Pitești 
și în orașul Brăila pot fi inițiate 
întreceri sportive rezervate fe
telor.

Sperăm că în scurt timp du
minicile brăilene vor căpăta și 
un caracter sportiv.

VAL. PIETREANU ! 
E. PITULESCU

brici ți uzine, patronii hoteluri
lor ți ziarelor care se numără 
printre organizatori, precum și 
managerii alergătorilor. In sluj
ba tuturor acestor paraziți se află 
120 de perechi de picioare, oa
meni sfirșiți de un traseu ex
tenuant care aleargă cu gîndul 
la sărutul unei „miss“ la sosire, 
la nelipsita fotografie publicată 
în ziare cu sticla de apă gazoasă 
„Perier“, și suma de bani cuve
nită ciftigătorului etapei.

„Un teatru ambulant, o mas
caradă” — în acești termeni a 
fost caracterizat „Turul Franței“ 
desfășurat anul acesta de către 
ziarul „Neue Zeii". înaintea star
tului la fiecare etapă are loc așa- 
zisul spectacol oferit de carava
na publicitară. Prin fața specta
torilor se „produc“ mai întii cei 
șapte acrobați ai firmei de ape
ritive „Cinzano“. Apoi defilează 
cele 110 automobile îmbrăcate 
în panouri cu reclame ale dife
ritelor firme de băuturi, brinze- 
turi, dulciuri, biciclete. Pe un po
dium special construit, un repre
zentant al lamelor de ras „Gil- 
lette” argumentează calitatea ex
cepțională n produsului. Vn cin- 
tăreț de renume face reclamă 
pentru cafeaua „Nescafe“, 
altul laudă calitatea mași
nilor de scris „Remington”. Și 
in mijlocul acestui bilei, cei 120 
de cicliști, rușinați și înjosiți 
pentru calitatea lor de saltim
banci, se produc la rîndul lor 
urcindu-se pe biciclete pentru a 
porni din nou la drum, timp de 
cinei, șase și uneori chiar șapte 
ore. Care este însă soarta rezer
vată acestor purtători de re
clame pentru diferitele fir
me pe care le reprezintă ? 
în afara celor cîțiva care se 
clasează pe primele locuri ale 
clasamentului și devin pentru pu
țină vreme obiectul atenției di
feritelor organe de presă și mij
loace publicitare, ceilalți și în
deosebi alergătorii extenuați, 
care nu mai au puterea să con
tinue acest ritm infernal și aban
donează, nu primesc din partea 
organizatorilor nici un ban. Așa 
s-a intîmplat anul aceștia cu 55 de 
alergători printre care și „gigan- 
ții șoselelor”, L. Bobet, Fallarini, 
Hassenforder, B. Gauthier. Tea
ma de această perspectivă îi face 
pe concurenți să folosească 
la maximum dopingunle și sti
mulente nervoase care au dis
trus pentru mulți ani sănă
tatea a zeci de alergători. în rin- 
durile lor s-au numărat anul a- 
cesta francezul Anastasi și bel
gianul Van Tangerloo. Ei au 
terminat cursa la spital. Lupta 
nemiloasă pentru existență a si
lit pe acești cicliști, ca și pe 
mulți alții, să-și bată joc de 
propria lor viață.

Ediția din acest an a Turului 
Franței a scos însă mai mult în 
evidență și un alt aspect al jun
glei capitaliste : acela al con
curenței pe viață și pe moarte 
dintre diferitele firme comer
ciale. După terminarea întrece
rii ziarul „Liberation” a scris : 
„Este posibil ca aceasta să fie 
ultima oară cînd la start s-°u 
prezentat șase echipe străine na
ționale, una franceză și trei re
gionale. Patronii fabricilor nu 
sînt dispuși să mai accepte de- 
cît participarea echipelor pro
priilor firme, la fel cum se în- 
tîmplă in „Giro d’ltalia“. încă 
din anul acest Bobet, Riviere, 
Anquetil și Geminiani au repre
zentat separat tot atitea firme 
comerciale“. Așa că nu va trebui 
să mire pe nimeni dacă la cea 
de-a 47 a ediție a Turului Fran
ței, cicliștii care in mod obișnuit 
concurează in cadrul echipelor 
naționale ale Franței, Italiei, 
Belgiei, Olandei etc. vor re
prezenta fabrica de frigidere 
Ignis. pasta de dinți Clorodont, 
briantină Clorofilina sau benzi
na Rhovyl. Important este ca 
afacerile să prospere. Și pentru 
aceste afaceri „Turul Franței“ s-a 
dovedit unul din cele mai bune 
mijloace publicitare din lumea 
sportului profesionist.

I. RETEGAN

naționale ale Franței,



VIATA DE ORGANIZAȚIE

Mai multă atenție selecționării 
și instruirii propagandiștilor

Zilele trecute s-a deschis la 
Constanța cursul de instruire a 
propagandiștilor de la formele 
de învățărnînt politic U.T.M., se
ria 11-a, organizat de comitetul 
regional U.T.M. Cursul de in
struire, are în primul rînd rolul 
de a contribui la ridicarea nive
lului politic și ideologic al pro
pagandiștilor, constituind în ace
lași timp și utț prilej de schimb 
de experiență între aceștia.

Ințelegînd că propagandistul 
este figura centrală a învățămîn- 
tuiui politic U.T.M., că de el de
pinde în ultimă instanță dacă 
utemiștii, tinerii își vor însuși te
meinic materialul din planul de 
studiu de la formele învățămîn- 
tului politic U.T.M., comitetele 
raionale U.T.M. Fetești și Med
gidia au recrutat și selecționat 
cu mult simț de răspundere pro
pagandiștii ce ur
mau a fi instruiți 
la curs. Din pă
cate nu același 
lucru l-au făcut 
toate comitetele 
raionale și orășenești U.T.M. 
Atît în seria I-a cît și în 
a doua serie, Comitetul raional 
U.T.M. Negru Vodă și Gomitetul 
orășenesc U.T.M. Constanța au 
trimis la curs mulți utemiști 
necorespunzători. Comitetului ra
ional U.T.M. Negru Vodă, spre 
exemplu, i-au fost respinși încă 
de la începerea cursului 13 pro
pagandiști propuși pentru curs. 
Asta nu înseamnă nicidecum că 
toți ceilalți care au fost admiși 
să urmeze cursul de instruire 
dau garanția că se vor achita cu 
succes de munca de conducere a 
unei forme de îrrvățămînt politic 
U.T.M. Conducerea cursului se 
face și ea vinovată de lipsă de 
exigență acceptînd să rămînă la 
cursurile de instruire unii ute
miști trimiși de Gomitetul raional 
U.T.M. Negru Vodă și Gomitetul 
orășenesc U.T.M. Gonstanța care 
dovedesc clar prin slabul lor ni-

Manifestări cu prilejul 
Zilei aviației 
R, P, Romîne

Duminică, în numeroase locali
tăți din țară au avut loc manifes
tări consacrate Zilei aviației R.P. 
Romîne .

în Capitală, la cimitirul Bollu 
a avut loc în cursul dimineții so
lemnitatea depunerii unor coroane 
de flori la mormintele lui Traian 
Vuia și Aureii Vlaicu — pionierii 
aviației românești. La solemnitate 
au luat parte generali și ofițeri su
periori, reprezentanți ai A.V.S.A.P., 
ai U.T.M., ai unor întreprinderi și 
instituții din Capitală, aviatori.

Seara, în sala Casei Centrale a 
Armatei a avut loc în prezența 
unui numeros public un simpozion 
cu tema „Ziua aviației R.P. Ro- 
mine“. Au conferențiat general- 
maior C. Șendrea și C. Nenoiu, di
rector comercial al întreprinderii 
de transporturi aeriene romîne- 
Țarom.

A urmat un program artistic.

Pe câmpia de lingă comuna Tra
ian Vuia, regiunea Timișoara, a 
avut loc un mare miting închinat 
sărbătoririi Zilei aviației R.P. Ro
mîne, la care au participat nu
meroși țărani muncitori din comu
na Traian Vuia, din Făget, Mînăș- 
tur și alte comune, reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat, aj organizațiilor obștești, pre
cum și rude și prieteni ai neuita
tului pionier al aviației romînești 
— Traian Vuia. Cu acest prilej co 
Ionelul Ioan Stoian a vorbit des
pre însemnătatea Zilei aviației R.P. 
Rotnine și despre aportul adus 
Traian Vuia și Aurel Vlaicu 
dezvoltarea aviației romînești, 
progresul tehnicii aeronautice.

Participanții la miting au vizi
tat apoi o expoziție memorială 
închinată lui Traian Vuia, des
chisă în sala căminului cultural 
din comună.

în satul Aurel Vlaicu din regiu
nea Hunedoara a avut loc o mare 
adunare populară. Au fost de
puse coroane de flori la monumen
tul lui Aurel Vlaicu ce se află 
lingă casa părintească.

La mitingul ce a avut loc pe 
pajiștea din marginea satului, unde 
Aurel Vlaicu a încercat prima sa 
mașină de zbor, au participat peste 
4.000 de oameni ai muncii din re
giune. 

de 
la 
la

Aspect de 
prinderea

la expoziția de produse industriale organizată de între- 
„Feruffiou“ din Buda pesta, deschisă recent în Capitală.

vel politic și de cultură generală 
că nu vor putea conduce cu suc
ces o formă de învățărnînt poli
tic U.T.M. Această „indulgență“ 
care a înțeles s-o manifeste con
ducerea cursului față de comite
tele raionale U.T.M. sus-amintite 
este de fapt un prost serviciu a- 
dus bunei desfășurări a anului 
de învățărnînt politic U.T.M.

Lecțiile predate la curs, atit la 
prima serie cît și acum la a doua 
serie, prin tematica și conținutul 
lor au reușit să adîncească cu
noștințele politice și ideologice 
ale propagandiștilor. Aceasta 
torită faptului că ele au fost 
puse de tovarăși competenți, 
cretari și membri ai biroului 
mitetufui regional de partid, 
cretari ai comitetului regional 
U.T.M., activiști de stat cu munci 
de răspundere.

da- 
ex- 
se- 
co- 
se-

însemnări de la cursul de instruire 
a propagandiștilor de pe lingă Comitetul 

regional U.T.M. Constanța
Un loc deosebit de important 

în activitatea cursului de pregă
tire a propagandiștilor îl ocupă 
seminariile. Ele au rolul de a-i 
ajuta pe cursanți să-și fixeze mai 
bine cunoștințele, să-și lămu
rească neclaritățile. Seminariile 
de la cursurile de pregătire sînt 
menite de asemenea să îmbogă
țească experiența propagandiști
lor în propria lor muncă didac
tică.

La seminariile cursului de la 
Gonstanța, alături de multe lu
cruri bune, de seminarii conduse 
cu multă competență de asistenți 
ca doctorul Alexandru Tudose, 
Ion Oancea și alții, s-au mani
festat și unele lipsuri. Este vorba 
în primul rînd de faptul că unii 
asistenți nu stimulează suficient 
cursanții în discuții capabile să 
scoată în evidență cu claritate 
ceea ce este principal din fiecare 
problemă dezbătută. Asistenți ca 
Grecu Alexandru nu s-au stră
duit suficient ca seminariile să 
fie antrenante. In felul acesta 
unii cursanți, viitori conducători 
ai formelor de învățărnînt politic, 
au fost lipsiți de o experiență 
bună în conducerea și desfășu
rarea discuțiilor în cadrul semi- 
nariilor. La slabul nivel al unor 
seminarii a contribuit în bună 
măsură și faptul că au partici
pat și tineri slabi pregătiți, cu 
reduse cunoștințe politice. Tot
odată unii asistenți s-au dovedit 
ei înșiși slab pregătiți din punct 
de vedere politic și cu mai pu
țină experiență în munca didac- 1. ȘERBU

Zilele culturii bulgare
Parcul de cultură și odihnă 

„I. V. Stalin" din București a ofe
rit vizitatorilor săi de duminică 
un bogat program de manifestări 
cultural-artistice organizate în 
cadrul Zilelor culturii bulgare, cu 
prilejul marii sărbători a poporu
lui frate bulgar — împlinirea 
unui deceniu și jumătate de la 
eliberarea sa.

într-unul din pavilioanele parcu
lui a fost organizată expoziția do
cumentară „15 ani de realizări 
«le R.P. Bulgaria", care numai în 
două zile, după inaugurare, a fost 
vizitată de peste I.5D0 de per
soane.

La Casa de cultură a parcului, 
numeroși vizitatori au ascultat cu 
interes conferința „15 ani de rea
lizări ale R.P. Bulgaria“,

Mulți vizitatori au fost atrași 
de programul de la estrada artiș
tilor amatori. Aici, după confe
rința „înflorirea culturii in R.P.

Spectacol de gală cu
Gu prilejul celei de-a 15-a ani

versări de la insurecția poporului 
bulgar din 9 septembrie 1944, Mi
nisterul Invățămîntului și Culturii 
a organizat luni seara la cinema
tograful „Republica“ din Capitală 
un spectacol de gală cu filmul bul
gar „Micuța“.

La spectacol au asistat și artiș
tii bulgari Iulia Teofanova și Ivan 
Dimov, artist al poporului din R.P. 
Bulgaria, laureat al Premiului „Di- 
mitrov“, interpreți ai filmului 
„Micuța“.

Au fost de față Ivan Spasov, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
ambasadei R.P. Bulgaria la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

tică. Datorită acestui fapt 
unele seminarii cursanții nu 
reușit să-și lămurească unele 
chestiuni neclare. Așa spre 
exemplu la seminarul condus de 
tov. îancu Gheorghe — seminar 
în care sînt încadrați foarte 
mulți propagandiști trimiși de 
Gomitetul raional U.T.M. Negru 
Vodă — s-au purtat multe dis
cuții pentru a se lămuri ce or
ganizații de tinenet s-au unificat 
la Congresul din 1949, ca pînă 
la urmă această, chestiune să ră
mînă tot nelămurită.

La seria I-a «s-a ținut doar un 
singur instructaj] în care respon
sabilul cursului1 a dat unele in
dicații practice propagandiștilor. 
Mult mai folosător ar fi fost dacă 
în locul acestui instructaj, sau 
alături de el, 
lăți și ajutați

ar fi fost stimu- 
concret unii din 
cei mai huni 
propagandiști să 
prezinte referate 
în care să arate 
experiența dobîn- 
dită de ei în ac

tivitatea anului trecut Nu este 
timpul trecut nici acum pentru 
ca asemenea lucruri să se reali
zeze măcar în seria a doua. Ar 
fi util ca cei mai buni propa
gandiști să prezinte referate 
despre felul cum își pregătesc 
lecțiile și seminariile, cum îi mo
bilizează pe cursanți la cercul 
politic, despre acțiunile ce le 
desfășoară cu cursanții în afara 
orelor de învățărnînt politic 
U.T.M.

De asemenea, în cadrul cursu
lui propagandiștii trebuie mai 
mult ajutați în întocmirea con
spectelor. Lucrul acesta prezintă 
o importanță deosebită atît pen-, 
tru propriul lor studiu cît și pen
tru ca la rîndul lor să știe să-i 
ajute pe cursanți în întocmirea 
conspectelor.

Comitetele raionale și orășe
nești U.T.M. au datoria să se 
ocupe cu mai multă atenție de 
pregătirea și instruirea propa
gandiștilor în special în cursu
rile serale ce se vor organiza 
pentru propagandiștii care nu au 
participat la cursul de pe lingă 
comitetul regional U.T.M. Ele 
vor trebui să ia toate măsurile 
necesare pînă la deschiderea în- 
vățămîntului politic pentru a asi
gura ca fiecare cerc să fie con
dus de propagandiști capabili, cu 
o pregătire politică și culturală 
corespunzătoare.

Bulgaria", a fost prezentat un pro
gram muzical, susținut de orche
stra semisimfonică a Institutului 
medico-farmaceutic din București

★
Luni după-amiază Academia Re

publicii Populare Romîne a organi
zat la Casa oamenilor de știință 
o adunare consacrată celei de-a 
a 15-a aniversări a eliberării 
Bulgariei de sub jugul fascist. Au 
luat parte academicieni, membri 
corespondenți ai Academiei R. P. 
Romîne, cercetători științifici, pro
fesori universitari și alții.

Adunarea a fost deschisă de 
acad, lorgu Iordan, vicepreședinte 
al Academiei Republicii Populare 
Romîne.

Au luat cuvîntul acad. Zaharia 
Stancu și Milko I. Harizanov, 
prim secretar al Ambasadei R. P. 
Bulgaria

A fost 
„Urmele

la București.
prezentat filmul bulgar 

rămîn“.

filmul bulgar „Micuța"
Tov Ion Pîrîianu, director ad

junct al Studioului cinematografic 
București, a vorbit despre dezvol
tarea cinematografiei bulgare în 
anii de democrație populară și a 
prezentat spectatorilor noua reali
zare a studiourilor cinematografice 
din țara vecină și pe cei doi artiști 
oaspeți ai țării noastre.

Răspundere și într-ajutorare 
reciprocă

(Urmare din pag. l-a)
Dacă o fată avea un necaz al ei 
în viață, membrele brigăzii o 
ajutau cu tot sufletul. Cosma — 
de pildă — după ce soțul i^a 
plecat să-și facă stagiul militar 
s-a simțit singură. Umbla poso
morită. Fetele au luat-o la că
min și acum lunile de așteptare 
nu i se mai par așa grele.

Muncind mai bine, ajutîndu- 
se între ele, fetele au început să 
cîștige mai bine. Concomitent au 
văzut cum fabrica lor se dezvol
tă trimițînd tot mai multe măr
furi pe piață. La vitrinele maga
zinelor fetele au început să se 
oprească seara.

— Vezi stofa asta, e de la noi ! 
Uite scrie pe ea : „Partizanul 
Roșu“-Orașul Stalin.

încet, încet, le-a apărut tot 
mai clar faptul că muncind mai 
bine o fac pentru toți cei din 
jur, o fac și pentru ele. Conștiin
ța acestui fapt și sudura dintre 
membrele brigăzii a născut răs
punderea colectivă.

— Dacă tu greșești, întreaga 
brigadă va avea de suferit. Pla
nul brigăzii nu va fi îndeplinit, 
calitatea va scădea. Dacă tu faci 
economii, alături de cele ale în
tregii brigăzi ele vor face să se 
reducă prețul de cost al țesătu
rilor.

— Ca ea să nu greșească, ca sto 
fele din vitrine să fie frumoase, 
ca hainele să n-aibă defecte de 
țesătură, noi trebuie s-o ajutăm. 
Dacă ajutorul acesta n-o să fie 
permanent, răspunderea pentru 
greșelile ei va fi și a noastră.

ai

ger-

TRAIAN IANCU — Bistrita; 
MARIA PETRUT-Balș ; SAN; 
DU GONSTANTIN-Dorohoi.
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în comuna Bezid, raionul Sîngiorgiu de Pădure, există o veche tradiție în confecționarea diferitelor 
împletituri de paie. Iată în fotografie tinerele Edîth Samku și Clara Berei lucrînd la împletitul și orna

mentarea unor coșuri.

Cu prilejul împlinirii a 10 ani 
de la înființarea unor gospodării

agricole colective
Duminică, colectiviștii din co

muna Cenad, regiunea Timișoara, 
au sărbătorit un deceniu de la în
ființarea gospodăriei colective din 
comuna lor. Cu acest prilej, în 
parcul de lîngâ marginea comu
nei, acolo unde cu 10 ani in urmă 
121 de familii de țărani romîni, 
sârbi, maghiari și germani au sem
nat actul de constituire a gospo
dăriei colective „Ștefan Plăvăț“, a 
avut loc o adunare la care au par
ticipat numeroși colectiviști, tracto
riști, muncitori, ingineri din G.A.S.- 
uri și S.M.T.-uri, activiști de par
tid și de stat.

lng. Ioan Rusu, președintele 
gospodăriei colective din Cenad, a 
vorbit despre succesele obținute în 
dezvoltarea economică a gospodă
riei, în creșterea producției vege
tale și animale, precum și în ridi
carea nivelului de trai al colectiviș
tilor. Gospodăria colectivă, care 
numără acum 1465 familii cu 5601) 
ha, și-a mărit valoarea avutului 
obștesc de la 120.000 lei, cit era 
în 1949, la 4.660.000 lei în acest 
an. Dezvoltînd cele mai rentabile 
ramuri de producție, colectiviștii 
realizează în acest an venituri de 
peste 11.500.000 lei.

La a 10-a aniversare a gospo
dăriei colective din Cenad, colecti
viștii au fost călduros felicitați de 
tov. ten Gluvacov, membru al 
C.G. al P.M.R., secretar al Comi
tetului regional Timișoara 
P.M.R.

Mulțumind partidului și guver
nului pentru sprijinul primit în cei 
10 ani de la înființarea colectivei, 
colectiviștii din Cenad au trimis o 
telegramă G.C. al P.M.R. și Con
siliului de Miniștri prin care își 
exprimă hotărîrea de a obține noi

Cuvintele celor două comuniste 
din brigadă, Oprea Elena și 
Ganciu Maria, erau totdeauna 
ascultate cu grijă.

Și lună de lună răspunderea 
colectivă a crescut. Atenția la 
reglarea mașinilor, la legarea fi
relor, schimbarea sorturilor la 
timpul cuvenit, utilizarea, bobi
nelor mari pînă la bețe și iată: 
toate cele două milioane de fuse 
au avut fire toarse perfect. Multe 
mii. zeci de mii din aceste fuse 
reprezintă economii.

— Noi știm că sporirea pro
ductivității muncii, munca de ca
litate, economiile reduc prețul 
de cost. Zilele trecute cîteva fele 
de la noi au plecat împreună 
să-și cumpere din noile salarii 
sporite, lucruri de îmbrăcămin
te. in fața confecțiilor cu preț 
redus au rămas puțin emoțio
nate : stofa era chiar din cea fa
bricată de noi. Cînd s-au întors 
am ținut o mică consfătuire.

— O consfătuire ?
— Da. Am vorbit despre calea 

arătată de partid pentru crește
rea bunăstării, am vorbit despre 
economii. Cu fusele toarse cu 
defect am lichidat de la începu
tul anului. Deșeurile admise de 
fire le-am redus de la 2 kg. pe 
schimb la un singur kilogram 
Acum am hotărit să mai smulgem 
din firele care rămîn pe bobine 
și la schimbarea sorturilor, încă 
o jumătate de kilogram. O juma 
tate de kilogram azi, o jumătate 
mîine... se vor aduna sute de 
kilograme, adică zeci și zeci de 
metri de stofă în plus. 

succese în opera de construire a 
socialismului 
noastre.

în satele patriei

★
Tot duminică, au sărbătorit 10 

ani de la înființarea gospodăriei 
lor colective și colectiviștii din So- 
col. După ce a arătat condițiile în 
care s-a înființat gospodăria co
lectivă din Socol, tov. Spasa Coici, 
președintele gospodăriei, deputat 
în Marea Adunare Națională, a 
trecut în revistă transformările pe
trecute în comuna lor în ultimul 
deceniu.

Odată cu creșterea numărului de 
colectiviști și a extinderii celor mai 
rentabile ramuri de producție, fon
dul de bază al gospodăriei colec
tive din Socol a crescut de șapte 
ori față de anal 1949. Numai din 
veniturile realizate anul acesta, 36 
de familii de colectiviști își con
struiesc case noi.

Tov. losif Bayerte, membru su
pleant al C.C. al P.M.R., secretar 
al Comitetului regional Timișoara 
al P.M.R., a felicitat călduros pe 
colectiviștii din Socol pentru rea
lizările obținute în consolidarea 
și dezvoltarea economică a gospo
dăriei, urîndu-le noi succese spre 
binele gospodăriei și familiilor co
lectiviștilor.

★
Colectiviștii din Păulești, regiu

nea Baia Mare, au sărbătorit du
al minică împlinirea unui deceniu de 

la înființarea gospodăriei agricole 
.. colective. Marea lor sărbătoare a

Iată echipa de jocuri populare a l.M.S.-Sibiu Ia un spectacol ce s-a bucurat

Liga romînă de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa a tri
mis Secretariatului permanent al 
Conferinței popoarelor afro-asiatice 
de la Cairo o telegramă semnată 
de Stanciu Stoian, secretar gene
ral al Ligii, prin care protes
tează împotriva hotărîrii auto 
rităților franceze de a se efec
tua experiențe cu arme nucleare 
în Sahara. „în interesul sănătății 
și păcii popoarelor, se spune prin
tre altele în telegramă, Liga ro
mînă de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa sprijină orice 
acțiune care ar duce la suspen-

noul cămin cultural, 
cu acest prilej la

Maria Zidaru, Erou al

creșterii producției și ve- 
bănești, valoarea fondului 
a ajtms la 1.326.000 lei, 
68.000 lei cît era la în- 

gospodăriei. Odată cu

avut loc în 
inaugurat 
Păulești.

Tovarășa
Muncii Socialiste, președinta gos
podăriei colective, a arătat succe
sele obținute în cei 10 ani de muu 
că în comun de colectiviștii din 
Păulești. In acest an producțiile 
medii la hectar au depășit 2.400 
kg. la grîu, 2.500 kg. la orz și 
2.61)0 kg. la ovăz. Prin dezvoltarea 
armonioasă a celor mai rentabile 
ramuri de producție, gospodăria 

. colectivă realizează un venit bă
nesc de peste 1.000.000 lei. Ca ur
mare a 
niturilor 
de bază 
față de 
ființarea
dezvoltarea gospodăriei a crescut 
și bunăstarea colectiviștilor.

în cuvîntul său tov. losif Uglar, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Baia Mare al P.M.R., a felici
tat pe colectiviști și le-a urat noi 
succese în dezvoltarea gospodăriei 
colective și creșterea nivelului de 
viață al membrilor ei.

Intr-o atmosferă de mare entu
ziasm colectiviștii din Păulești au 
aprobat textul unei telegrame către 
C.C. al P.M.R. prin care își expri
mă hotărîrea de a munci neobosit 
pentru dezvoltarea agriculturii pe 
drumul socialismului.

(Agerpres)

INFORMAȚII

1959

darea tuturor experiențelor cu 
arme nucleare“.

★
Intre 1 și 7 septembrie 

a avut loc la București cea de-a 
Vl-a sesiune ordinară a comisiei 
mixte romîno iugoslave înființată 
pe baza acordului relativ la modul 
de cercetare și rezolvare a inciden
telor care ar surveni la frontiera 
romîno-iugoslavă încheiat în 11 
septembrie 1953.

Lucrările comisiei s-au desfășu
rat într-o atmosferă de bună înțe
legere.

In școlile tehnice cu durata 
de școlarizare de 1-3 ani care 
pregătesc muncitori calificați, 
se primesc absolvenți ai școli
lor medii de cultură generală 
care au examenul de maturita
te cu vîrsta de 17-25 ani.

Primirea în școlile tehnice 
pentru muncitori calificați se 
face fără examen dc admitere 
în ordinea mediilor obținute 
la examenul de maturitate și 
în baza vizitei medicale.

In școlile tehnice care pregă
tesc personal tehnic (topografi, 
geologi, desenatori etc.) admi
terea candidaților se face pe 
baza unui examen de admitere, 
.precedat de vizita medicală 
care condiționează admiterea 
în școală. Examenul de admi
tere se va ține după specialita
te între 25—30 septembrie 
din materia cuprinsă în 
gramele de învățărnînt ale 
selor VIH-XI-a din școlile 
dii de cultură generală.

Unui grup de absolvenți 
Școlii medii din Bîrlad.

Ca urmare a planului 
dezvoltare a economiei i 
stre naționale, industria petro
liferă și chimică a luat o mare 
dezvoltare în țara noastră. A- 
ceasta cere pregătirea unor ca
dre tehnice cu o înaltă califi
care capabile să mînuiască cu 
pricepere agregatele cele mai 
complicate.

Ministerul Industriei Petro
lului și Chimiei a organizat 
pregătirea de cadre specializa
te. Școli tehnice tutelate de a- 
cest minister găsim la : Bacău, 
Borzești, Fabrica de medicamen 
te ,JFiola”-București, Ocna Mu
reșului, Fabrica Nr. 2 Iași, 
Ploești, Copșa Mică, Făgărași 
(secție de predare în 
nă), Timișoara, Bușteni.

I. MANTA-Breaza ; GEOR- 
GETA PASCU-Huedin.

înscrierile la școlile tehnice 
(care pregătesc muncitori cali
ficați) se fac între 10—24 sep
tembrie, la sediul fiecărei școli 
sau la centrul de înscriere, în 
baza unei cereri însoțită de ur
mătoarele acte : certificatul de 
naștere (copie legalizată) ; di
ploma de maturitate (în origi
nal) ; certificatul de sănătate; 
declarație tip din care să rezul
te starea materială a candidatu
lui.

Cursurile vor începe la 15 
septembrie, cu excepția anului 
I al școlilor tehnice care începe 
la 1 Octombrie.

ILIE IONESCU — Piatra 
Neamț.

La școala tehnică-cinemato- 
grafica, str. Lacul Tei nr. 63— 
București se primesc numai ab
solvenți ai școlii medii de cul
tură generala cu examen dema- 
turitate pe bază de examen de 
admitere (matematică, scris și 
oral; fizică oral).

Funeraliile acad. prof.

Duminică au avut loc la Cluj 
funeraliile acad. prof. dr. luliu Ha- 
țieganu, medic emerit al R. P. Ro
mîne, deputat al Marii Adunări 
Naționale.

La catafalcul defunctului, depus 
ia Casa Universitarilor, au venit 
pentru a aduce un ultim salut și 
au participat la funeralii academi
cieni și membri corespondenți ai 
Academiei R. P. Romîne, deputați 
în Marea Adunare Națională, cer
cetători științifici, cadre didactice 
de la institutele de învățărnînt su- 
perioii oameni de cultură, niunci-

de mult succes.
Foto : AGERPRES

Continuîndu-și turneul prin țară, 
colectivul artistic al Teatrului Na
țional „1. L. Caragiale“ din Bucu
rești a prezentat in zilele de 6 și 
7 septembrie, pe »scena Teatrului 
de stat din Oradea, spectacole cu 
piesele „Revizorul” de Gogol, 
„Bădăranii" de Goldoni și „in Va
lea Cucului" de M. Beniuc.

Ca și in celelalte orașe ale ță
rii vizitate pînă acum în cadrul 
actualului turneu, spectacolele 
zentale la Oradea de artiștii 
mei noastre scene dramatice 
bucurat de un mare succes.

pre 
pri~ 
s-au

V1ORIGA TURCU — Ffo- 
rești-Bîrlad.

Școala tehnică de geologie 
asigură elevilor o pregătire te
meinică pentru calificarea lor 
ca tehnicieni geologi. Funcțio
nează in București, raionul Sta
lin, str. C.Ă. Rosetti nr. 13. 
Admiterea pe bază de examen: 
matematică, oral; științe natu
rale, scris și oral; geografie 
oral.

ION POPA-Sinaia; TEL MA- 
TEESCU-Cataîat.

Școala tehnică de metrolo
gie pregătește cadrele necesare 
pentru aplicarea în industrie a 
tehnicii și a metodelor celor 
mai avansate de măsurare. A- 
dresa: București, str. Al. Po- 
pov nr. 24, raionul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. La examenul 
de admitere se cere matemati
ca, scris și oral, fizică, oral.

6LAUDIU HARALAMBIE - 
Timișoara, FANE B0BEI6A 
— Graiova.

In variatele specialități de 
transporturi și telecomunicații 
este nevoie de cadre munci
torești și tehnice bine pregă
tite.

In acest scop Ministerul 
Transporturilor și Telecomuni
cațiilor are organizate urmă
toarele școli tehnice: Școli im
pietați de mișcare (personal 
tehnic) — București (cal. Gri- 
viței nr. 343); Cluj (Piața Gării 
nr. 7) ; Graiova (str. Lenin 
nr. 132) ; lași (str. 31 Decem
brie nr. 2) ; Orașul Stalin 
(str. Karl Marx nr. 23) ; Ti

mișoara (str. Gonstantin Ră- 
dulescu nr. 2).

Grupuri școlare D.T.R.N.A., 
tehnicieni pentru drumuri și po
duri, București (str. Voiniceni 
nr. 29, raionul 23 August) ; 
Craiova ( str. Petofi nr. 14).

Școala tehnică de poște și 
telecomunicații — București 
Calea Victoriei nr. 72.

Școala tehnică de radio și 
radioficare — Timișoara str. 23 
August nr. 2.

Unor absolvenți 
medii din Sighet, 
Muscel, Rîmnicul

Rolul școlilor din rețeaua de 
învățărnînt a Ministerului Con
strucțiilor, Industriei Materia
lelor de Construcții și Industriei 
Lemnului este de a asigura sec. 
toarele economice respective cu 
cadre de muncitori cu o temei
nică calificare, care să poală 
contribui cu succes la creșterea 
productivității muncii, să minu- 
iască cu pricepere utilajul mo
dern și să producă sortimente 
bune și la un preț cît mai scă
zut.

Școli tehnice funcționează în: 
București — șos. Mihai Bravu 
nr. 428; Cluj (cu secție de 
predare maghiari) str. Kossuth 
Lajos nr. 9 ; Săcele — raionul 
Codlea str. 8 Mai nr. 9 ; Sibiu 
str. Pedagogilor nr. 5; școala 
tehnică de arhitectură str. G. 
Coșbuc nr. 24 București pe 
bază de examen de admitere la: 
matematică scris și oral ; fizică 
oral ; desen, lucrare grafică.

ai școlilor
Cîmpulung 

Vîlcea, Ineu.

» ‘u
școala

tori, tehnicieni, ingineri din între
prinderile clujene, cetățeni din cir
cumscripția electorală Atelierele 
C.F.R. „16 Februarie“, unde de
functul a fost ales deputat, stu- 
denți, mii dc oameni ai muncii ro
mîni și maghiari din localitate.

La catafalc au depus coroane 
de flori și au făcut de gardă re
prezentanți ai Marii Adunări Na
ționale, ai conducerii Ministerului 
Invățămîntului și Culturii, Mini
sterului Sănătății și Prevederilor 
Sociale, Academiei R. P. Romîne, 
Societății științelor medicale, or
ganelor locale de partid și de stat, 
filialei Gluj a Academiei R. P. Ro
mîne, Universității „Babeș-Bo- 
lyai“, clinicilor medicale clujene, 
și Direcției regionale G.F.R., a 
numeroase întreprinderi și institu
ții din localitate, colaboratori și 
prieteni ai defunctului.

La ora 16 a avut loc adunarea 
de doliu. Despre personalitatea și 
activitatea multilaterală a eminen
tului om de știință, dr. luliu Ha- 
țieganu, au vorbit acad. prof. dr. 
St. S. Nicolau, membru al Pre
zidiului Academiei R. P. Romîne, 
prof. Ștefan Bălan, adjunct al mi
nistrului Invățămîntului și Cultu
rii, acad. prof. Grigore Benetato, 
președintele Societății științelor 
medicale din R. P. Romînă, stu
dentul Mircea Nicolau și scriitorul 
Nagy Istvan, membru în Prezi
diul Marii Adunări Naționale.

După terminarea adunării de do
liu, cortegiul funebru s-a îndreptat 
spre cimitirul central al orașului, 
unde a avut loc înhumarea. La 
cimitir acad. prof. dr. Aurel Moga, 
rectorul Institutului medico-farnia- 
ceutic din Cluj, a adus un ultim 
omagiu memoriei celui dispărut.

----- xox—

Inhumarea compozitorului 
și dirijorului 

Gheorghe Danga
Luni dupâ-amiază a avut loc la 

cimitirul Bellu înhumarea compozi
torului și dirijorului Gheorghe 
Danga, artist emerit, membru al 
Uniunii compozitorilor.

In cursul dimineții, la clubul 
Radiodifuziunii din Capitală nu
meroși colegi, prieteni și iubitori 
de muzică au adus un ultim oma
giu cehii dispărut. La ceremonia 
de doliu luliu Topor, vicepreședin
te al Comitetului de Radiodifuziu
ne și Televiziune, artistul poporului 
Ion Chirescu și Al. Popovici, mem
bru al Corului radiodifuziunii și 
televiziunii, au evocat viața și ac* 
tivitatea artistică a lui Gheorghț 
Danga.



In legătură cu constituirea 
Comitetului pentru dezarmare 
R.P.R. FACE PARTE DIN MEMBRII COMITETULUI

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite: La Moscova s-a 
anunțat în mod oficial că între gu
vernele Franței, Regatului Unit, 
U.R.S.S. și S.U.A. a intervenit în 
prezent un acord cu privire Ia 
constituirea unui comitet pentru 
examinarea problemelor dezarmă
rii. S-a ajuns de asemenea la o în
țelegere potrivit căreia membrii 
Comitetului pentru dezarmare vor 
fi U.R.S.S., Regatul Unit, S.U.A., 
Franța, Bulgaria, Canada Ceho
slovacia, Italia, Polonia și Romî- 
nia, cu condiția ca toate statele 
menționate să accepte aceasta.

Constituirea unui comitet pentru 
dezarmare, se spune în comunica
tul comun al celor patru puteri, 
nu micșorează nicidecum răspun
derea ce revine Organizației Na
țiunilor Unite în acest domeniu și 
nu reprezintă o nesocotire a ei. La 
constituirea comitetului se ține 
seama de răspunderea deosebită a 
marilor puteri în ce privește stabi
lirea bazei acordului.

Guvernele U.R.S.S., Regatului 
Unit, Franței și S.U.A., se spune 
în continuare în comunicat, con
sideră acest comitet ca un mijloc 
util de găsire prin consultări reci
proce a căilor unui progres în di
recția unor acorduri și recomandări 
cu privire la limitarea și reduce
rea tuturor tipurilor de armamen-

Conferința de presâ 
a lui Bevan la Moscova

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 7 septembrie 
la Casa Prieteniei din Moscova a 
avut loc o conferință de presă în 
cadrul căreia fruntașul laburist 
Aneurin Bevan a declarat: Pără
sim Uniunea Sovietică ințelegind 
mai bine problemele și realizările 
acestei țări mari și cu un senti
ment de prietenie față de poporul 
ei. Sîntem convinși, a adăugat el, 
de marea valoare a schimburilor 
de vizite de acest gen ca mijloc 
de întărire a prieteniei anglo- 
sovietice și de îmbunătățire a re
lațiilor internaționale.

Bevan a declarat că convorbirile 
cu reprezentanții poporului sovie
tic i-au convins pe liderii laburiști 
de faptul că pacea este cea mai 
mare necesitate atît pentru poporul 
sovietic, cit și pentru englezi. Dar, 
a subliniat el, adevăratele pro
bleme și adevăratele divergențe 
nu pot fi înlăturate numai cu aju
torul cuvintelor prietenești. Este 
nevoie de tratative pentru acorduri 
politice, și apropiatul schimb de 
vizite între Hrușciov și Eisenho
wer poate deschide calea spre a- 
,ceste acorduri.

Bevan a declarat că, cu toată 
deosebirea în ce privește punctele 
de vedere în cîteva probleme', în 
discuțiile cu conducătorii sovietici 
au fost unele probleme în care 
există multe păreri comune. Bevan 
a indicat în această ordine de 
idei probleme ca necesitatea de a 
se pune capăt experiențelor cu 
arma nucleară, de a se înlătura 
primejdia răspîndirii armei nu
cleare în alte țări, precum și po
sibilitatea de a se stabili o zonă 
de dezarmare controlată în cen
trul Europei — drept o acțiune 
Îndreptată spre un acord pe plan 
mondial.

Liderul partidului laburist a de
clarat că un pact de neagresiune 
între Anglia și U.R.S.S. ar putea 
deveni punctul de cotitură în re
lațiile dintre cele două țări.

El s-a pronunțat pentru îmbună

te și forțe armate în condițiile unui 
control internațional eficient care 
ar putea în primul rînd să afec
teze direct țările participante la 
această examinare.

Guvernele celor patru țări spe
ră, se subliniază în comunicat, că 
rezultatele acestor discuții vor a- 
sigura o bază utilă pentru discuta
rea problemei dezarmării în cadrul 
Organizației Națiunilor Unite.

Cele patru guverne, se spune în 
comunicat, au căzut de acord în 
sensul că Comitetul va prezenta 
dări de seamă cu privire la activi
tatea sa comisiei pentru dezarmare 
a Organizației Națiunilor Unite și 
prin intermediul ei Adunării Gene
rale a O. N. U. și Consiliului de 
Securitate. Guvernele l-au solicitat 
pe secretarul general al O.N.U. să 
convoace comisia pentru dezarma
re în cursul lunii septembrie a.c. 
pentru ca membrii comisiei să poa. 
tă fi informați pe deplin despre 
caracterul și țelurile Cotnitetului 
pentru dezarmare.

Cele patru guverne, se spune în 
comunicat, vor organiza consultări 
cu secretarul general al O.N.U. 
pentru a se pune la dispoziția 
noului comitet cele necesare bunei 
desfășurări a activității lui și spe
ră că el își va începe activitatea 
la Geneva la începutul anului 
1960.

tățirea continuă a mijloacelor de 
comunicații și de legături dintre 
Anglia și Uniunea Sovietică, pre
cum și pentru extinderea continuă 
a schimbului de informații între 
cele două țări.

Pentru noi, membrii delegației, 
a spus el, și în special pentru 
mine, care am vizitat și înainte 
U.R.S.S., este plăcut să constatăm 
cum crește nivelul de trai al po
porului sovietic. Guvernul sovietic 
promovează politica — astăzi mai 
bine decît ieri, mîine mai bine de- 
cît azi — și așa din an în an.

In încheierea conferinței de 
presă, Bevan a rugat pe ziariștii 
sovietici să transmită poporului 
sovietic recunoștință pentru ospi
talitatea și sentimentele prietenești 
cu care au fost întîmpinați pretu
tindeni activiștii laburiști.

Chemarea 
a 14 întreprinderi 

din Leningrad
LENINGRAD 6 (Agerpres). — 

TASS transmite : Un grup de 14 
întreprinderi din Leningrad au 
adresat tuturor muncitorilor și 
muncitoarelor, inginerilor și teh
nicienilor, tuturor oamenilor mun
cii din Leningrad chemarea de a 
îndeplini septenalul în cinci ani 
în ce privește nivelul productivi
tății muncii.

Industria orașului Leningrad și 
a regiunii Leningrad, care formea
ză o regiune economică de sine 
stătătoare, a îndeplinit planul pe 
primele opt luni ale acestui an în 
ce privește producția globală în 
proporție de 104°h, iar sarcinile 
sporirii productivității muncii — 
in proporție de 103,4°h. în com
parație cu aceeași perioadă a ci
nului trecut a sporit considerabil 
producția de turbine cu gaze, tur- 
bogeneratoare, mașini-unelte

Uri
Mesajul primului ministru 
al K. D. Vietnam către O.N.U.

Deschiderea Tîrgulul 
de la Salonic

SALONIO 7 (Agerpres). — La 
Salonic s-a deschis cel de-al 24-lea 
Tîrg internațional tradițional la 
care participă 14 țări printre care: 
U.R.S.S., S.U.A., Grecia, Polonia, 
Cehoslovacia, Romînia, Bulgaria, 
Ungaria, Italia și altele. La festi
vitatea oficială a deschiderii tîrgu- 
lui a luat cuvîntul Karamanlis, 
primul ministru al Greciei.

In dimineața zilei de 6 septem
brie, primul ministru Karamanlis, 
însoțit de membri ai guvernului, 
a vizitat pavilionul sovietic. El și-a 
exprimat admirația în legătură cu 
machetele sateliților și cu expo
natele prezentate la standul „Fo
losirea energiei atomice în scopuri 
pașnice“.

In ziua deschiderii, pavilionul 
R.P.R. a fost vizitat de primul mi
nistru al Greciei Constantin Kara
manlis însoțit de Martis, ministrul 
Industriei și Checas ministrul Co
municațiilor, Gheorghiades, preșe
dintele tirgului, Samaras directo
rul general al tîrgului precum și 
de alte persoane oficiale din Atena 
și Salonic. Oaspeții au fost primiți 
de tov. Ion Drînceanu, ambasado
rul R.P.R. în Grecia, Emanuel 
Tiulescu consilier comercial și ing. 
Petre Turcit directorul pavilionului 
R.P.R. Vizitatorii au apreciat rea
lizările industriale din R.P. Romî- 
nă, remarcînd în mod deosebit stan
durile cu expontatele industriei con
structoare de mașini, industriei 
lemnului și industriei ușoare. La 
plecare d-1 Karamanlis a semnat 
în cartea de aur a pavilionului.

Sesiunea Comitetului 
executiv al Uniunii 
Interparlamentare

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite: In cadrul celei 
de-a 115-a sesiuni a Comitetului 
executiv al Uniunii interparlamen
tare, care s-a deschis la 6 septevi- 
brie la Moscova, membrii Comite
tului executiv au fost salutați de 
Alcksandr Volkov, vicepreședinți 
al grupului parlamentar din 
U.R.S.S.

In timpul vizitei voastre în 
Uniunea Sovietică, a spus Volkov, 
vă veți putea convinge că toți oa
menii sovietici și guvernul sovietic 
sînt unanimi în năzuința de a trăi 
în pace și prietenie cu toate 
popoarele și fac tot ce le este po
sibil pentru întărirea cauzei păcii 
în lumea întreagă.

Codacci-Pisanelli, care a prezi
dat ședința, și-a exprimat adînca 
recunoștință față de grupul parla
mentar din U.R.S.S., pentru salu
tul adresat. El a subliniat că nă
zuința parlamentarilor sovietici 
spre pace și prietenie constituie 
unul din țelurile Uniunii interpar
lamentare.

Arestarea 
lui Dionisio Encina

MEXICO 6 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, la 3 
septembrie în orașul Torreon, sta
tul Coahuila din Mexic <au fost 
arestați din ordinul procuraturii 
generale a republicii, Dionisio En
cina, secretar general al Partidu
lui Comunist din Mexic și alți 
trei conducători ai partidului. Mo
tivul arestării este necunoscut.

Organizația partidului comunist 
și Uniunea organizațiilor obștești 
din Torreon au adresat guvernului 
republicii o telegramă în care cer 
punerea în libertate a celor a- 
restați.

HANOI 7 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția vietnameză de 
informații, Fam Van Dong, pri
mul ministru al Republicii Demo
crate Vietnam a adresat secretaru
lui general al Organizației Națiu
nilor Unite, președintelui Adunării 
Generale a O.N.U. și președintelui 
Consiliului de Securitate a O.N.U., 
un mesaj în care le cere să res
pingă ca ilegală cererea guvernu. 
iui Sananikone de a trimite „forțe 
armate extraordinare ale O.N.U. 
în Laos".

Guvernul R. D. Vietnam consi
deră că singurul mijloc de regle
mentare a actualei situații grave 
din Laos este respectarea și înde
plinirea riguroasă a acordurilor de 
la Geneva cu privire la Laos —

închiderea lucrărilor adunării Federației 
Mondiale a Asociațiilor 
pentru Națiunile Unite

GENEVA 7 (Agerpres). — Co
respondență specială: La 5 sep
tembrie au luat sfîrșit la Geneva 
lucrările celei de-a 14-a Adunări 
a Federației Mondiale a Asociații
lor pentru Națiunile Unite,

Vii dezbateri a prilejuit rezolu
ția propusă de delegațiile Poloniei 
și Angliei în care se recomandă ca 
asociațiile pentru Națiunile Unite 
din diverse regiuni ale globului să 
„contribuie la extinderea contacte
lor în vederea creării unei atmos
fere prielnice pentru soluționarea 
tuturor problemelor ce le intere
sează și, în particular, a problemei 
creării zonelor denuclearizate“. In 
timpul dezbaterilor reprezentanții 
asociațiilor pentru Națiunile Unite 
din Anglia, Polonia, Romînia și 
din alte țări au scos în relief im
portanța acestei rezoluții referindu-

Prezențe romînești peste hotare
încheierea Decadei 
culturii romînești 
în R.S.S. Estonă

TALLIN 7 (Agerpres). — TASS 
transmite : La Tallin a luat sfîrșit 
Decada culturii romînești care a 
avut loc în Estonia cu prilejul ce
lei de-a 15-a aniversari a eliberă
rii poporului romîn de sub ocupan- 
ții germani.

în capitala R.S.S. Estone — Tal
lin — în orășelul universitar Tartu 
au avut loc festivaluri ale filme
lor romînești. Expoziția de cărți și 
de fotografii romînești a stîrnit in
teresul deosebit al locuitorilor din 
Tallin. Ea a fost vizitată de apro
ximativ 6 000 oameni. Aceasta ex
poziție va avea loc de asemenea și 
la Tartu. Posturile de radio și te
leviziune din Tallin au organizat în 
legătură cu decada culturii romî
nești numeroase emisiuni intere
sante.

Au fost transmise concerte ale 
maeștrilor artei romîne, concerte 
de muzică populară, emisiuni ale 
radiodifuziunii romîne.

în organizațiile culturale din 
orașele și satele R.S.S. Estone au 
avut loc reuniuni consacrate Re
publicii Populare Romîne.

Muzeul militar-istoric 
al ostașului romîn 

de la Poradim
SOFIA 7 (Agerpres). — BTA 

transmite: La 6 septembrie în 
satul Poradim, regiunea Pleven, 
din Bulgaria, a avut loc redeschi
derea festivă a Muzeului militar- 
istoric al ostașului romîn (1877— 
1878). La deschidere au participat 
conducători de partid și fruntași 

acorduri internaționale recunoscute 
de marile puteri — precum și a 
acordurilor semnate la Vientiane 
între guvernul regal al Laosului 
și forțele Patet-Lao. Guvernul 
S.U.A. trebuie să înceteze imediat 
amestecul în treburile Laosului și 
să-și recheme personalul militar 
din această țară. Guvernul Fui Sa. 
nanikone trebuie să înceteze ime
diat războiul civil și politica sa de 
teroare și discriminare față de foș
tii participanți la unitățile de luptă 
ale Patet-Lao.

Guvernul Republicii Democrate 
Vietnam consideră că în prezent 
este necesar ca activitatea Comi
siei internaționale de supraveghere 
și control în Laos să reînceapă 
de urgență.

»e la propunerile guvernului polo
nez și ale guvernului romîn cu 
privire la crearea unei zone denu
clearizate în centrul Europei și In 
Balcani.

Cea de-a treia rezoluție, propusă 
de delegațiile U.R.S.S., S.U.A., An
gliei, Poloniei, Ungariei, Bulgariei, 
Danemarcei, Argentinei, Izraelului, 
a fost de asemenea adoptată în 
unanimitate. Rezoluția preconizea
ză o serie de măsuri îndreptate 
spre slăbirea încordării internațio
nale.

După adoptarea unor hotărîri cu 
privire la programul de activitate 
al Federației s-a trecut la alegerea 
organelor de conducere. Locurile 
vacante din Comitetul Executiv au 
revenit reprezentanților Australiei, 
Franței, Liberiei, Norvegiei, R.P. 
Romîne și S.U.A.

ai vieții publice și culturale din 
această regiune, membri ai gospo
dăriei agricole cooperative de 
muncă „Gh. Gheorghiu-Dej“ din 
Poradim, precum și membri ai am
basadei R.P. Romîne din Sofia.

Muzeul care a fost reconstruit, 
cuprinde 200 de exponate care de
monstrează în mod elocvent tradi
ționalele legături de veacuri din
tre roinîni și bulgari, eroismul ar
matei romîne în războiul din 1877, 
precum și colaborarea strînsă din
tre aceste două țări în anii con
strucției socialiste.

Săptămîna culturală 
italo-romînă

ROMA 7. — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Simbătă s-au 
încheiat în vechiul oraș Sulmona 
— unde cu 2.000 de ani în urmă 
s-a născut marele poet Ovidiu — 
manifestările din cadrul Săpiămî- 
nii culturale italo-romîne. Aceste 
manifestări au avut loc sub aus
piciile Asociației Italia-Romînia și 
a Consiliului comunal al orașului 
Sulmona.

în ziua de 29 august, cînd a 
început Săplămîna culturală italo- 
romînă, o delegație a Asociației 
Italia-Romînia a depus coroane la 
monumentul poetului Ovidiu, în 
aceeași zi în foaierul Teatrului co
munal s-a deschis expoziția „Afișul 
de spectacol în Romînia“. A doua 
zi s-a deschis o altă expoziție, 
despre teatrul romînesc. La 1 sep
tembrie în aula Bibliotecii comu
nale au fost prezentate filmele ro
mînești „Theodor Aman“ și „Ni-, 
colae Grigorescu“. La 3 septem
brie în sala Teatrului comunal a 
avut loc un concert de muzică ita
liană și romînească. A doua zi în 
sala Bibliotecii comunale au fost

Recepffa oferită 
de Ciu En-lal 

în cinstea prințului 
Mu ham med Naim

PEKIN 6 (Agerpres). — La 6 
septembrie, Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, a oferit o recepție în cinstea 
prințului Muhammed Naim, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Afganistanului. La recep
ție Ciu En-lai și prințul M. Naim 
au rostit cuvîntâri.

In cuvîntarea sa Ciu En-lai a 
subliniat că, datorită eforturilor 
comune ale guvernelor Chinei și 
Afganistanului, relațiile de priete
nie dintre cele două țări, care au 
fost reluate și care se dezvoltă 
pe o bază nouă, s-au întărit și 
mai mult și continuă să se dez
volte.

Sîntem bucuroși să constatăm, 
a spus în continuare Ciu En.lai, 
că, datorită eforturilor comune 
ale Uniunii Sovietice și țărilor și 
popoarelor iubitoare de pace din 
întreaga lume, situația internațio
nală se dezvoltă în prezent intr-o 
direcție favorabilă păcii. Poporul 
chinez salută apropiatul schimb 
de vizite dintre N. S. Hrușciov și 
D. Eisenhower, deoarece el este 
de natură să contribuie la slăbirea 
continuă a încordării internațio
nale și la menținerea păcii în în
treaga lume.

Guvernul și poporul Afganista
nului, a declarat Muhammed 
Naim, salută apropiatul schimb de 
vizite dintre președintele Consiliu, 
lui de Miniștri al Uniunii Sovie
tice și președintele Statelor Unite 
ale Americii. Sperăm, a spus el, 
că aceste întîlniri și contactele di
recte vor duce la slăbirea încor
dării internaționale.

prezentate filmul pentru copii 
„Jocul cuburilor“ și documentarul 
„Turismul în Republica Populară 
Romînă“. Simbătă, cu prilejul în
chiderii Săptămînii culturale italo- 
romîne, profesorul Renzo Nonni a 
ținut o conferință intitulată „(Jvi- 
diu în Romînia“. în aceeași zi A- 
sociațva Italia-Romînia a oferit în 
dar Bibliotecii comunale din Sul
mona mai multe volume din opera 
poetului Ovidiu.

Expoziție de fotografa 
la Hanoi

HANOI 7 (Agerpres). — VNA 
transmite: Recent s-a deschis la 
Hanoi o expoziție de fotografii cu 
tema „Construcția socialistă în R.P 
Romîna", organizată de Departa; 
mentul pentru relații culturale cu 
străinătatea din R.D. Vietnam.

La deschidere au fost de față 
Hoang Minh Giam — ministrul 
Culturii, Ung Van Khiem — mi
nistru adjunct al Ministerului Afa
cerilor Externe, Barbu Zaharescu 
— ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al R.P.R. in R.D. Viet
nam, și alți diplomați acreditați 
la Hanoi.

Seară de filme în Belgia
BRUXELLES 7 (Agerpres). — 

La începutul lunii septembrie în 
orașul belgian Sint Job din provin
cia Anvers, a avut loc o seară de 
filme romînești.

Prezentarea filmelor a fost pre
cedată de expunerea făcută de Leon 
Coppens, secretarul Asociației Bel- 
gia-Romînia. Producțiile studiouri
lor din R.P.R. : „Alo ! Ați greșit 
numărul“ și „Joc de cuburi”, au 
fost mult apreciate de spectatorii 
belgieni.

Ziua internafională
a ziar

Secretariatul general al Organi
zației internaționale a ziariștilor 
a dat publicității o scrisoare adre
sată tuturor ziariștilor din toate 
țările în care se spune printre 
altele :

„Stimați colegi I La 8 septem
brie, în numeroase țări se sărbă
torește Ziua internațională de so
lidaritate a ziariștilor. Acum 16 
ani — la 8 septembrie 1943 — a 
fost asasinat în mod bestial în 
camerele de tortură naziste zia
ristul cehoslovac Julius Fucik, cu. 
noscut în întreaga lume prin zgu
duitorul său „Reportaj cu ștrean
gul de gît“ a cărui viață și 
moarte constituie un exemplu de 
îndeplinire plină de abnegație a 
nobilei misiuni de ziarist.

Și ciți alii sute și mii de colegi 
ai noștri din toate țările și-au dat 
viața in lupta împotriva fascismu
lui, pentru pace, libertate și egali
tate între popoare I

Din nefericire, după război, în. 
tr-o serie de țări nu numai că n-a 
încetat, ci, în unele locuri, chiar 
s-a intensificat persecutarea zia
riștilor care luptă pentru aceleași 
țeluri ca și colegii lor care au 
murit eroic. Incălcînd în mod 
grosolan drepturile omului' și li
bertatea presei consfințite de 
Carta O.N.U, tribunalul militar 
din Atena a condamnat la mulți 
ani de privare de libertate pe re
dactorul șef al ziarului „Avghi“, 
Manolis Glezos — eroul național 
al Qxeciei, care s-a distins în 
lupta împotriva ocupanților fas
ciști, lauieat al premiului interna
țional de ziaristică, și care este 
absolut nevinovat în ceea ce pri
vește acuzațiile ce-i sînt aduse. 
A fost aruncat în închisoare după 
torturi bestiale redactorul șef al 
ziarului „Alger Republican“, 
Henri Alleg, care a scris în închi
soare cartea „Tortura“ — cel mai 
aspru rechizitoriu al „libertăților“ 
colonialiste. Multe zeci de alți zia
riști sînt deținuți în lagărele de 
concentrare și in închisorile din 
Algeria, Tunisia, Camerun (unde 
au fost închise toate organele 
presei indigene), Coreea de Sud, 
Vietnamul de Sud, Turcia și din 
multe alte țări I

Cu prilejul Zilei solidarității in
ternaționale a ziariștilor adresăm 
tuturor acelora cărora le sînt 
scumpe drepturile omului, inclusiv

In apărarea lui
BEIRUT 7 (Agerpres). — TASS 

transmite : La Beirut și-a înche
iat lucrările cel de-al V-lea Con
gres al avocaților din țările arabe.

Congresul a condamnat pactele 
militare, a chemat marile puteri 
să înceteze producția și experien
țele cu arma atomică și a subli
niat necesitatea vitală pentru ță
rile arabe de a se conduce in po
litica lor externă după principiile 
coexistenței pașnice și după hotă- 
rîrile conferinței de la Bandung. 
Congresul s-a pronunțat de aseme
nea pentru retragerea trupelor 
străine de pe teritoriul Orientului 
Arab și al Africii de Nord,

Juriștii democrați libanezi care 
au participat la Congresul avocați
lor din țările arabe au publicat in 
ziarul „An-Nida“ o declarație în 
sprijinul cunoscutului democrat 
libanez Farjallah Helou, arestat 
ilegal la Damasc. „Cerem, se spu
ne în declarație, ca secretariatul 
permanent al Congresului avocați
lor din țările arabe să intervină 
în cazul lui Farjallah Helou care 
interesează mii de cetățeni liba
nezi, juriști și cercurile oficiale, 
pentru a determina autoritățile 
RA.U. să ia următoarele măsuri : 
1. — Să pună în libertate pe Far- 
jallah Helou ; 2. — Să-l trimită 
neîntîrziat în (ața justiției dacă 
după părerea autorităților el este

iștilor
libertatea presei, proclamate dț 
Organizația Națiunilor Unite, tu. 
turor acelora care și.au pus con. 
deiul în slujba dreptății, progresu
lui și păcii, apelul de a protesta 
cu hotarîre Împotriva persecutării 
ziariștilor și de a cere punerea 
imediată in libertate a tuturor co
legilor închiși. Stă în puterea noa
stră să atragem atenția opiniei 
publice internaționale asupra a- 
cestei nedreptăți flagrante și s-o 
determinăm cu întreaga noastră 
autotitate să se situeze de partea 
celor care suferă fără a fi vino- 
vați. Totodată, fiecare dintre noi, 
în măsura posibilităților, trebuia 
să contribuie la fondul internațio
nal de solidaritate a ziariștilor și 
să participe la strîngerea mijloa
celor pentru acest fond în vederea 
ajutorării materiale a soțiilor, co
piilor și părinților bătrîni ai ace
lora care sînt privați de libertat* 
pentru că au apărat dreptul la li
bertate pentru toți.

In ultimul timp, în relațiile inJ 
ternaționale s-a constatat o 
anumită încălzire. Popoarele care 
sînt însetate după o pace trainică 
pun mari speranțe în apropiatele 
întîlniri între N. S. Hrușciov și 
D. Eisenhower, șefii guvernelor a 
două dintre cele mai puternice 
state. Multe lucruri putem face și 
noi, ziariștii, pentru a contribui ca 
gheața războiului rece să se to
pească mai rapid și ca popoarele 
să aibă posibilitatea să respire în 
voie.

Colegi, contribuiți la această 
operă dintre cele mai nobile 1 Să 
contribuim cu Întregul nostru 
talent și Întreaga noastră expe
riență, întregul elan al inimilor 
noastre la continua destindere și 
la lichidarea definitivă a încordă
rii internaționale, la întărirea 
păcii și dezvoltarea colaborării 
multilaterale dintre popoare. N-a 
sosit oare, de asemenea, timpul 
ca noi înșine, ziariștii din absolut 
toate țările, să luăm loc în jurul 
mesei rotunde și să discutăm to- 
vărășește problemele care s-au 
acumulat în ultimii ani, legate de 
profesiunea noastră agitată și de 
o răspundere atît de mare ?! A- 
cestea sint cîteva din dorințele și 
considerentele noastre pe care am 
dori să le exprimăm cu prilejul Zi. 
lei solidarității internaționale a 
ziariștilor.

Farjallah Helou 
vinovat de ceva și să-i asigure 
toate mijloacele legale de upa
rare ; 3. — Să nu aplice față de 
Farjallah Helou metodele de an
chetare interzise de lege. Să res
pecte demnitatea lui de om și via
ța lui“.

După cum anunță ziarul „An- 
Nida" cei 50 de avocați arabi care 
au participat la Congres au adre
sat „Comisiei pentru problemele 
patriei arabe", create la Congres, 
o scrisoare în care își exprimă 
neliniștea in legătură cu arestările 
democraților in R.A.U. Semnatarii 
scrisorii subliniază că această prac
tică poate duce la slăbirea luptei 
popoarelor arabe împotriva impe
rialismului.

Ar
BEIRUT 7 (Agerpres). — In 

Liban ia amploare mișcarea pentru 
eliberarea lui Farjallah Helou, a- 
restat ilegal la Damasc de auto
ritățile din R.A.U. Pe adresa gu
vernului libanez sosesc sute de 
scrisori și telegrame în care se 
cere luarea de măsuri energice 
pentru eliberarea acestui fruntaș 
de seamă al vieții publice din 
Liban. Ziarele „Al-Ahbar“ și „An- 
Nida“ publică scrisori și telegrame 
sosite pe adresa guvernului din 
partea locuitorilor din Haman, 
Nabatie, Tripoli, Zahle și din alte 
orașe ale Libanului.

Din viata nouă a tineretului bulgar
Tineretul bulgar întîmpină cu noi succese în muncă cea de-a 15-a aniversare a eliberării patriei sale de sub jugul fascist. Iată în fotografiile noastre cîteva aSpecte 

din munca și viața tineretului bulgar:

Tineri fruntași în muncă de la combi natul „Stalin" din Dimiirovgrad. O brigadă de tineri din satul Mikre, raionul Loveci mergînd la muncă ~*
voluntară.

tate la culesul strugurilor.

Corul academic din Sofia, laureat al celui de al VH-lea Festival Mondial al Tineretului de la 
Viena, interpretînd un cîntec.
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