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Din viața 
universitară

Turneul 
Filarmonicii de Stat 

„George Enescu“ în țară
Orchestra simfonică a Filarmo

nicii de Stat „George Enescu“, 
alcătuită din peste 90 de artiști 
instrumentiști, sub conducerea di
rijorilor George Georgescu, artist 
al poporului, și Mircea Basarab 
va întreprinde între 10 și 27 sep
tembrie un turneu în țară.

Prima noastră orchestră simfo
nică va susține concerte în orașele 
Craiova, Petroșani, Reșița, Timi
șoara, Arad, Brad, Oradea, Cluj, 
Cîmpia Turzii, Tîrgu Mureș, Hu
nedoara, Sibiu, orașul Victoria, 
Orașul Stalin. Concertele vor avea 
ca soliști pe pianistul Valentin 
Gheorghiu, violonistul Ion Voicu 
și violoncelistul Vladimir Orlov, 
artiști emeriți, și vor fi precedate 
de o scurtă prezentare a progra
mului executat.

Din programul turneului fac 
parte lucrări de Beethoven, 
Bralims, Ceaikovski, Richard 
Strauss, precum și lucrări ale 
compozitorilor romîni George E- 
nescu, Theodor Rogalski și Paul 
Constantinescu.

(Agerpres)

Activitatea formațiilor 
artistice de amatori 

din Hunedoara
Formațiile artistice de amatori 

din. cadrul Combinatului siderur- 
gic Hunedoara a căror activitate 
este îndrumată îndeaproape de co
mitetele de partid și de întreprin
dere își îmbogățesc continuu re
pertoriul. Corul combinatului, care 
a primit premiul III la faza finală 
a celui de-al V-lea concurs repu
blican al artiștilor amatori, a pus 
în repetiție noi cîntece inspirate 
din munca și viața siderurgiștilor. 
Echipa de teatru pregătește spec
tacole cu piesele „Cetatea de foc** 
de Mihail Davidoglu, „Orașul fără 
nume** de Victor Bîrlădeanu, și 
altele. Cele 12 brigăzi artistice de 
agitație din combinat și-au îmbo
gățit repertoriul cu noi fapte din 
întrecerea siderurgiștilor.

O activitate culturală susținută 
desfășoară și colțurile roșii din 
combinat, unde au loc cu regu
laritate expuneri privind aplica
rea tehnicii înaintate. Sînt orga
nizate, de asemenea, șezători, con
ferințe care stîrnesc tnult interes 
în rîndul siderurgiștilor. La sec
țiile furnale, oțelărie și cocserie, 
odată pe săptămînă are loc „Joia 
siderurgiștilor", unde sînt dezbă
tute probleme ale tehnicii înain
tate.

(Agerpres)

In urmă cu 4 ani, a fost cali
ficată la locul de muncă tn Fa
brica de celuloză și hîrtie „Re
construcția" din Piatra Neamț 
utemista Maria Cojocaru.

lat-o astăzi pe laboranta- 
chimistă Maria Cojocaru defer- 
minînd rezistența la rupere a 
Celulozei.

Cînd poate fi
numită fruntașă

o brigadă 
de tineret ?

în fabrica „Proletarul" Bacău 
lucrează un mare număr de 
tineri și tinere. întrecerea între 
brigăzile de producție ale tinere
tului se desfășoară cu avint. 
Principalele obiective ale întrece
rii sint: creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului de 
cost prin folosirea mai bună a 
utilajului șl a materiilor prime, 
îndeplinind aceste obiective tine
rii urmează calea arătată de par
tid pentru ridicarea continua a 
nivelului de trai al celor ce mun
cesc.

La secția țesătorie lucrează tî- 
năra Victoria Antohi, responsa
bila brigăzii de tineret. Ea și to
varășele ei de muncă sînt frun
tașe în întrecere. Lunar, fiecare 
membru al acestei brigăzi reali
zează peste sarcinile de plan mai 
mult de 15 metri țesături.

— Fetele din brigada noastră, 
ne spune Victoria Antohi, sînt 
tare vrednice. Ne ajutăm în muncă 
ca niște surori. Fetele mai bine 
pregătite profesional au in grija 
lor una sau două tinere pe care 
le ajută să-și ridice calificarea. 
Experiența bună a uneia dintre 
noi devine bun al întregii brigăzi. 
Unde duce o asemenea organi
zare a activității? In primul 
rînd la folosirea complectă a ma
șinilor și ca urmare la realizarea 
unei producții tot mai mari.

Despre rolul însemnat al colec
tivelor brigăzilor de tineret ne-au 
vorbit și alți tovarăși. Ion Pă- 
duraru, inginerul șef al fabricii, 
spunea : „Aportul multor brigăzi 
de tineret este însemnat nu nu
mai pentru contribuția adusă la 
realizarea și depășirea sarcinilor 
de plan, dar și în ceea ce pri
vește intr-ajutorarea intre mun
citori, multe din brigăzile de 
producție ale tineretului 
colective 
unitare.
s-ar putea realiza insă dacă toți 
tinerii ar lucra la nivelul frun
tașilor. dacă toate brigăzile ar 
deveni colective de muncă frun
tașe”.

E adevărat. în fabrică mai sînt 
unii tineri care lucrează slab. E- 
xistă brigăzi unde alături de ti
neri fruntași in muncă mai sint 
încă tineri care uneori nu reușesc 
să-și realizeze sarcinile de plan 
zilnice. La țesătorie, nu mai de
parte, in brigada condusă de tî- 
năra Zenovia Schmidt, în timp ce 
tinere ca Epure Domnica și Novac 
Angela realizează zilnic o depă
șire a planului cu 18—20 la sută, 
trei dintre membrii acestei brigăzi, 
Blaga Valeria. Porcescu Ion 
Ana Codreanu nu reușesc să 
lizeze decît 96—98 la sută 
plan. Cineva din fabrică are 
spună poate: bine, bine, dar

de 
Ce

fiind
muncă închegate, 
lucruri importante

Și 
rea- 
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să 

,___ _ bri
gada nu este codașă. Lunar. în
treaga brigadă (notați: IntrtSaga 
brigadă), realizează mai mult de 
200 metri de țesături In plus. Ne 
putem oare împăca cu asemenea 
răspuns? Fără îndoială că nu. 
Pentru ridicarea continuă a bună-

fiecarestării generale trebuie ca 
tînăr să-și aducă contribuția sa 
deplină la realizarea și la depă
șirea planului, la creșterea pro
ductivității muncii și reducerea 
prețului de cost al produselor.

S-ar mai putea cita și alte e- 
xemple de acest fel. Să revenim 
insă |a spusele tovarășului ingi- 
ner-șef. Ce ar Însemna oare pen
tru fabrică, dacă toți tinerii ar 
lucra la nivelul fruntașilor, toate 
brigăzile ar deveni colective în
chegate ? Dacă toți tinerii din 
brigăzile de la țesătorie ar rea
liza zilnic o depășire a sarcini
lor de plan nu de 10 sau 14 la 
sută cit realizează în medie mun
citorii fruntași, ci numai de 6—8 
la sută, colectivul secției țesăto
rie ar obține un spor al produc
ției de peste 1.000 metri țesături 
lunar. Dacă toți tinerii de la fila
tură ar obține o depășire a planu
lui de producție cu numai 3 pro
cente, sporul de producție ce s-ar 
obține ar fi de 850 kg. fire lunar. 
In același timp s-ar realiza o fo
losire mai complectă a ma
șinilor de lucru, aceasta fiind, așa 
cum ne arată documentele Plena
rei C.C. al P.M R. din 13—14 iu
lie, o principală rezervă de creș
tere a productivității muncii și a 
reducerii prețului de cost.

Concluzia ce se desprinde din 
analiza faptelor de mai sus este

GH. NICULESCU

(Continuare în pag. 3-a)

Proiecte pentru 
noi lucrări

în ultima vreme, Comitetul de 
Stat pentru construcții, arhitectură 
și sistematizare a avizat proiec
tele unei serii de noi lucrări. Prin
tre acestea se numără dezvolta
rea și sistematizarea fabricii de 
mase plastice „București", cons
trucția unei secții de filat celofi
bră la fabrica textilă din Buhuși, 
construcția complexului de indus
trializare a lemnului de la Pipera, 
sistematizarea b-dului Coșbuc din 
Galați, termoficarea parțială a 
orașului nou Onești, organizarea 
transportului In comun In Ploești 
(cu introducerea troleibuselor) etc.

Fetele din brigada condusă de Viorica Mircea de la „Țesătura" din Iași sînt fruntașe pe întreprindere. 
Fotoreporterul nostru a surprins pe șefa de tură a brigăzii, comunista Viorica Mircea, discutînd îm

preună cu tovarășele ei de muncă realizările obținute de brigadă în urma angajamentelor luate.
Foto: P. PAVEL

La a 500-a aniversare a Bucureștiulul

Capitala un puternic
centru economic

De pe rampele de încărcare 
întreprinderilor bucureștene,

ale
...._____ . din

stațiile de mărfuri ale Capitalei 
sînt expediate zilnic spre diferite 
localități din țară cele mai feluri
te produse industriale : utilaje pe
trolifere $i miniere, motoare și e- 
chrpamente pentru electrificare, 
mașini agricole și o gamă variată 
de bunuri de larg consum. O a- 
devărată bogăție de produse — 
rod al muncii creatoare entuziaste 
a clasei muncitoare din Capitală 
— se revarsă asupra întregii țări.

Prin grija partidului și guvernu
lui, în anii de după eliberare a 
crescut considerabil puterea econo
mică a Capitalei ca și a altor ora
șe și centre muncitorești din țara 
noastră, ț.rt cadrul industriei con
structoare de mașini și de prelu

crare a metalelor, care deține pri
mul loc Tn'țjrOdticfîa"industrială a

Capitalei, au apărut o serie de

Un centru nautic la Snagov

-------- - ,, —------------- 4

In secția strungărie a Fabricii de rulmenți-Bîrlad a fost schim
bată gazeta postului utemist de control.

Capitalei, au apărut o serie de ra
muri noi, printre care industria d - 
mașini agricole, industria electro
tehnică și de materiale electroizo- 
lante, industria de aparate de ra
dio etc. Oamenii muncii din Capi
tală se mîndresc astăzi că tot mai 
numeroase produse de mare im
portanță economică poartă marca 
de fabricație a întreprinderilor bu
cureștene. Producția de mașini a- 
gricole, de pildă, inexistentă 
urmă cu 15 ani în Capitală, 
crescut de la un an la altul, 
prezent, în citeva mari uzine spe
cializate în producția de mașini 
agricole se fabrică în serie com
bine de recoltat cereale, semănă
tori, mașini de împrăștiat îngrășă
minte, mașini pentru combaterea 
dăunătorilor etc. Anul trecut pro 
ducția de combine cerealiere fa
bricate de constructorii de mașini 
de la uzinele „Semănătoarea" a 
crescut față de anul 1957 de pest; 
două ori și jumătate. Recent, colec
tivul acestei întreprinderi, care a 
sărbătorit luna trecută ÎO-*ani de 
activitate în slujba mecanizării a- 
griculturii, a expediat unităților 
agricole socialiste primele combin" 
de recoltat porumb, mașini ce, s* 
fabrică pentru prima dată in fb’ră.

Deosebit de importantă este 
contribuția întreprinderilor din 
Capitală la înfăptuirea prevederi
lor planului de electrificare a țării. 
Us grup numeros de întreprinderi, 
printre care „Clement Gottwald", 
„Electroaparataj", „Grigore Preo
teasa“, „Electrotehnica", „Electro- 
far“ s-au specializat în fabricarea 
de utilaje și echipamente electrice. 
In cei 10 ani care au trecut de la 
fabricarea primului aparat de ra
dio romînesc, întreprinderea „Ra
dio Popular“ a realizat peste 
750.000 de aparate de recepție. 
Producția acestei întreprinderi a 
crescut față de anul 1950 de 5,7 
ori. In întîmpinarea celei de a 
500-a aniversări a Bucureștiuîui 
colectivul întreprinderii pregătește 
un nou tip de aparat de radio: 
„București-500“.

Capitala este locul de fabricație 
a unor produse chimice importan
te : coloranți, mase plastice, sub
stanțe chimice pentru combaterea 
dăunătorilor etc., produse care de 
asemețiea s-au fabricat pentru pri
ma dată tn țara noațj|ră în'anii 
puterii populare.

(Agerpres)
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Unde se cultivă
tinerele talente

muncitorești
în anii regimului nostru de

mocrat-popular, mișcarea artis
tică de masă a luat o uriașă dez
voltare. Datorită condițiilor crea
te de partid și guvern, mii și 
zeci de mii de oameni ai muncii 
— tineri și vîrstnici — au posi
bilitatea să-și petreacă folositor 
și interesant .timpul liber, acți- 
vînd în cadrul diverselor forma
ții cultural-artistice. In scopul 
cultivării aptitudinilor tinerelor 
talente, al educației artistice a 
maselor largi de amatori, al edu
cării lor în spiritul învățăturii 
marxist-leniniste despre artă, al 
formării lor ca propagandiști ai 
artei noastre socialiste, an fost 
create în anii noștri și școlile 
populare de artă.

In București funcționează din 
anul 1953 o școală populară de 
artă spre care s-au îndreptat an 
de an sute de. tineri din între
prinderile și instituțiile Capitalei 
spre a-și satisface setea lor de 
cultură. Prin noul regulament in
stituit de Ministerul Invăță- 
mîntului și Culturii, în ulti
mul an activitatea școlii a fost 
orientată spre a servi direct miș
cării artistice de amatori. Astfel,

elevii și absolvenții școlii popu
lare de artă sînt în același timp 
și artiști amatori fruntași în for
mațiile artistice din cadrul clu
burilor din întreprinderi, caselor 
de cultură și căminelor culturale. 
Mulți*dintre ei sînt strungari-Sau 
țesători, muncitori la uzinele 
„23 August“, „Republica“, „Mao- 
l'ze-diin“, „Mătasea Populară“ 
sau 'Fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej“, care d tpă orele 
de producție vin cu dragoste și 
pasiune pentru artă să învețe să 
dezlege tainele culorii sau legi
lor perspectivei, ale interpretării 
scenice sau ale muzicii vocale și 
instrumentale. In școala populară 
de artă au crescut tinere talente 
de muncitori harnici care împle
tind cunoștințele căpătate în 
școală cu o susținută activitate 
în cadrul formațiilor artistice de 
amatori din colectivele în care 
muncesc, după absolvirea cursuri- 
or școlii au fost promovați în 
instituțiile superioare de artă. 
Astfel, mulți sînt studenți ai In
stitutului de teatru „I. L. Cara- 
giale“, soliști la teatrele din pro
vincie etc. Unii dintre absolven
ții școlii s-au remarcat cu prile
jul diferitelor concursuri artistice

de amatori ca interpreți talentați 
ai minunatei noastre arte popu
lare. Pentru exemplificare a- 
miutim de tînărul N. Flo- 
rian, element talentat, ab
solvent al clasei de acordeon a 
școlii, recent laureat al con
cursului ce a avut loc la Viena 
cu prilejul celui de-al VI 1-lea 
Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților.

In anul ce a trecut, scopul pe 
care l-a urmărit școala și în lu
mina căruia și-a axat întreaga 
activitate a fost o tot mai mare 
apropiere de mișcarea artistică 
de amatori. Astfel, acordind o 
deosebită atenție recrutării elevi
lor s-a izbutit ca toți candi- 
dații prezentați la examenul 
de admitere să fie membri ai 
formațiilor artistice de ama
tori. Desfășurînd o largă muncă 
de popularizare a scopului pen
tru care militează școala prin ti
părirea de afișe și difuzarea de 
anunțuri la radio și presă, pre
cum și editarea unui prospect 
care cuprindea condițiile de în
scriere, secțiile la care se pot 
înscrie și sarcinile elevilor, 
școala a izbutit să antre
neze un număr mai mare de

I

Printre proiectele elaborate în 
ultima vreme în cadrul Institutului 
central de studii, cercetări științifi
ce și proiectare In construcții, ar
hitectură și sistematizare, se nu
mără și acela al unui centru nau
tic destinat sportivilor, ce urmează 
a se construi pe malul nordic 
al lacului Snagov. Ansamblul 
se compune dintr-un club-restau- 
rant cu o capacitate de 300 per
soane, cinci pavilioane pentru ca
zarea sportivilor, un pavilion cu 
locuințele personalului, spălătoriile, 
cabinetul medical și alte anexe, un

garaj pentru bărcile ou motor,garaj pentru bărcile ou motor, te
renuri de sport pentru antrena
ment, debarcadere, spații plantate 
etc.

Amplasarea clădirilor în cadrul 
ansamblului s-a făcut ținîndu-se 
seama de necesitățile funcționale 
și de folosirea la maximum a ele
mentelor naturale: pădurea și 
lacul, care vor pune în valoare și 
vor complecta plastica compoziției. 
Fațadele clădirilor au fost proiec
tate cu panouri din sticlă, montate 
in cadre de beton armat.

Orașul Tg. Mureș sa tmbog» 
țește cu noi clădiri social-culturale. 
In centrul orașului va începe in 
curînd construcția unui hotel cu 
200 locuri, dotat cu tot confortul 
modern. Proiectul clădirii, elabo
rat de Institutul Regional de Pro- 
iertare al R.A.M., cu sprijinul teh
nic al specialiștilor Comitetului 
de Stat pentru Construcții, Arhi
tectură și Sistematizare, prevede 
camere cu 1 pat, cu 2 paturi, pre
cum și camere pentru turiști cu 
4—6 paturi. La parter vor func- 
fiona o braserie, o frizerie, pre
cum și un magazin în care se vor 
vinde articole specifice artei popu
lare regionale.

O altă construcție la care lucră
rile urmează să înceapă în cel mai 
scurt timp este aceea a unui bloc 
cu patru etaje, care va cuprinde 
și un cinematograf cu ecran lat, 
avînd o capacitate de opt sute 
locuri. Soluția sălii de spectacol 
care prevede bolți de beton auto- 
portante cu pînze subțiri, precum 
și calculul acustic au fost elabo
rate cu asistența tehnică a 
CJS.C.AS.

tn cadrul Institutului regional 
de proiectare se lucrează da ase
menea, cu concursul Institutului 
Central de Studii, Cercetări Ști
ințifice și Proiectare în Construo- 
ții, Arhitecturi și Sistematizare, 
la sistematizarea centrului orașului 
Tg. Mureș, tn afara clădirilor a- 
mintite mai sus, aici mai sînt pre
văzute <ă se construiască, Intre 
altele, 5 blocuri cu 4 etaje, 4 din
tre ele urmînd a fi începute în 
acest an. Arhitectura noilor con
strucții este corespunzătoare cerin
țelor moderne, dar cuprinde tot
odată și elemente plastice locale, 
astfel incit ele se vor integra în 
mod armonios in ambianța ansam
blului din centrul orașului.

Recepție cu prilejul 
sărbătorii nationale

a R. P. Bulgaria
Miercuri seara, 

afaceri ad-interim 
ria la București, 
oferit o recepție

Pescăruș“ cu prilejul zilei de 9, ai Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, Conducători ai instituțiilor 
centrale și ai organizațiilor de 
masă, academicieni, oameni de 
artă și cultură, reprezentanți ai 
presei romîne și străine.

Au . luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București

însărcinatul cu jan, Ștefan Voitec, Ion Gheorghe 
al 'R. P. Bulga-' Matirer, Vladimir -C’-
Ivan Spasov, a Alexandru Bîrlădeanu, nîembri ai 
la restaurantul C.C. al P.M.R., ai guvernului și

Vladimir Gheorghiu,

,, l
Septembrie — sărbătoarea națio
nală a Republicii Populare Bul
garia.

La recepție au luat parte tova
rășii : Chivu Stoica, Alexandru 
Drăghici, Constantin Pîrvulescu, 
general de armată Leontin Sălă-

și alți membri ai corpului diplo-
■ mafie.

In timpul recepției însărcinat il 
cu afaceri ad-interim al R.P. Bul
garia, Ivan Spasov, și președintele 
Consiliului dc Miniștri al R.P. Ro- 
mînfe, Chivu Stoica, au rostit toas
turi:

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

(Agerpres)

Cuvîntarea însărcinatului 
cu afaceri ad-interim 

al R. P. Bulgaria 
IVAN SPASOV

Cuvîntarea președintelui 
Consiliului de Miniștri 

al R. P. Romîne
CHIVU STOICA

Astăzi poporul bulgar sărbătorește eu legitimă 
mîndrie a 15-a aniversare a glorioasei insurecții 
populare de la 9 Septembrie—sărbătoarea sa cea mai 
mare. Victoria de la 9 Septembrie a poporului bul
gar, obținută cu ajutorul hotărîtor al Armatei Sovie
tice, constituie o încununare a luptelor sale de 
veacuri pentru înlăturarea oricărei exploatări și 
opresiuni în țara noastră, constituie începutul celei 
mai mari cotituri istorice în dezvoltarea țării noastre.

In Bulgaria s-a deschis astfel drumul făuririi so
cietății socialiste. Acest fapt a dus la descătușarea 
forțelor creatoare ale poporului. Sărbătorind cea de-a 
15-a aniversare a insurecției populare de la 9 Sep
tembrie, poporul bulgar este mîndru și fericit că în
deplinește cu cinste sarcina istorică trasată de marele 
său fiu, conducător și învățător —- Gliiorghi Dimi- 
trov cu privire la industrializarea și electrificarea 
țării, colectivizarea și mecanizarea, agriculturii, sar
cina „de a realiza în 15—^0 ani, ceea, ce alte țări, 
în alte cphdițiuni, au realizat,în decurs* de veacuri“. 
Astăzi Republica Populară Bulgaria s-a transformat 
dintr-o țară agrară înapoiată într-o țară socialistă 
industrial-ăgrară în plină dezvoltare.

Sub, conducerea Partidului Comunist Bulgar, în 
țara noastră socialismul a învins definitiv și irevo
cabil, atît la orașe cît și la sate. Eroica noastră clasă 
muncitoare, țărănimea miincitoare, toți oamenii mun- ... ,_r._ ______ ,____ ________  y. r____ (___
cik . însuflețiți, de marile succese obținute în con- prietenia frățească și colaborarea multilaterală din- 
struirea socialismului și de perspectivele luminoase ■ - -
ale viitorului, desfășoară tot mai larg forțele și ener
gia lor creatoare pentru înfăptuirea mărețului pro
gram trasat de partid și guvern pefitru efectuarea 
unui nou salt în dezvoltarea țării, pentru înflorirea

(Continuare în pag. 3-a)

Tngăduiți-mi ca, în numele Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, al guvernului R. P. 
Romîne și poporului romîn să felicit din toată inima 
poporul frate bulgar, Comitetul Central al Partidului 
Comunist Bulgar și Guvernul R. P. Bulgaria cu pri
lejul celei de-a 15-a aniversări a eliberării Bulgariei.

Acum 15 ani, în condițiile înaintării victorioase 
a armatei sovietice eliberatoare, poporul bulgar, sub 
conducerea partidului său comunist, a scuturat jugul 
dictaturii monarho.fasciste, luindu-și soarta în pro. 
priite ntîini.

Ziua de 9 Septembrie 1944 a însemnat pentru oa
menii muncii bulgari începutul unei ere noi, lumi
noase, era puterii democrat-populare.

in perioada istorică scurtă care a trecut de atunci, 
harnicul și talentatul popor bulgar, în frunte cu 
partidul comunist, a obținut, cu sprijinul frățesc al 
Uniunii Sovietice și în strînsă colaborare cu toate 
celelalte popoare din țările socialiste, mari succese 
în opera de făurire a noii orînduiri socialiste.

Poporul romîn participă alături de poporul bulgar 
la marea lui sărbătoare națională și salută cu sin
ceră bucurie marile sale victorii în opera de indu. 
strializare a țării, de transformare socialistă a 
agriculturii, de ridicare continuă a nivelului de 
trai material și cultural.

In lupta comună pentru socialism și pentru pace, 

tre țările noastre s-au dezvoltat și s-au întărit con
tinuu pe baza invincibilelor principii ale marxism- 
leninismului, ale internaționalismului proletar, spre 
binele ambelor popoare.

R. P. Romînă și R. P. Bulgaria aduc contribuția

(Continuare în pag. 3-a)

tineri muncitori din întreprinde
rile Capitalei. Astfel, au urmat 
cursurile secțiilor de artă plas
tică, teatru, coregrafie, muzică 
vocală și instrumentală aproape 
700 elevi.

Școala s-a străduit să găseas
că metode noi de studiu cu ele
vii ținînd seama de nivelul lor 
de pregătire. O preocupare deo
sebită s-a acordat introducerii în 
repertoriul de studiu la clasă în 
proporție de 75—80 la sută a lu
crărilor romînești, sovietice și din 
celelalte țări socialiste. Restul 
sint .lucrări din repertoriul 
clasic. ,

In anpl trecut, în raport cu 
alți ani, datorită repertoriului de | 
studiu, elevii Școlii au fost des | 
utilizați în cadrul echipelor de 
amatori, ei fiind în același timp 
cei care au popularizat larg re
pertoriul nod, născut din viața 
nouă, clocotitoare, a construirii 
socialismului. Participarea la

O. TRĂSNEA 
șeful sectorului cultură j 
de masă din secția cui- i 
turală a Sfatului Popu- I 

Iar al Capitalei

(Continuare in pag. 3-a) I

Printre bogățiile multimilionarilor colectiviști din G.A.C. Lenauheim, regiunea Timișoara distinsă cu Or 
dinul Muncii clasa I-a, sint și stupii de albine, care se bucură de o îngrijire plină de atenție.

Foto; I. MIHALACHE



Muncitorii Dumitra Grecu șl Gheorghe Angelescu din sectorul mecanic-șef al uzinelor „23 August" din 
Capitală ascultă cu atenție indicațiile fostului lor tovarăș din școala profesională, astăzi inginerul Fie. 

raru Gheorghe, absolvent al Institutului politehnic București.

Igi
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actica stu nască

Cadru
In Institutul politehnic din 

Timișoara se desfășoară o largă 
activitate științifică.

Potrivit unei bune tradiții înce
tățenite în institut cercetarea 
științifică pentru ternele care vor 
fi dezbătute în cercuri în anul 
viitor, a început încă în vară, la 
practică. Toată vara s-a lucrat 
intens la lucrările ce vor fi pre
zentate de către studenți în ca
drul primului Seminar Național 
Științific al Studenților care se 
va desfășura între 8 și 11 no
iembrie la București.

De la început s-a pus accent 
pe acele teme care sînt In directă 
legătură cu sarcinile dezvoltării 
economiei naționale, în conformi
tate cu prevederile planului eco
nomic pe anul 1959. S-au în
cheiat convenții cu întreprinde
rile din oraș, din regiune șî din 
alte orașe pentru realizarea unor 
teme de către studenți. La dis
poziția studenților cercetători a 
fost pus un bogat material bi
bliografic necesar întocmirii lu
crărilor, numeroase, cadre djdac- 
tice au rezervat o bună parte din

PROMOȚII
Promoția

anului 1959 la lucru
Promoția anului 1959 a părăsit facultățile. La banchetul tra

dițional de rămas bun de la anii de studenție, s-au rostit anga
jamente înflăcărate, cuvinte de mulțumire. Apoi proaspeții ab
solvenți, au plecat în producție să pună în slujba patriei ta
lentul, energia creatoare, întreaga capacitate de muncă.

Școala muncii în tumultul, vieții constructive a început. Pe 
șantierele mărețelor construcții socialiste, care schimbă geogra
fia de veacuri a patriei — la Săvinesti, Roznov, Bicaz, Borzești 
în mine, la schelele petrolifere, în citadelele industriei socialiste, 
în mijlocul minunaților făuritori de bunuri materiale, la sate, 
în teatrele patriei peste tot a sosit promoția anului 1959.

Iată-i în noul lor mediu de viață, lată-i în primele zile acolo, 
unde trebuie să dea întreaga măsură a energiei a capacităților 
lor, a pregătirii lor universitare.

Botezul producției"

Salopeta nouă a inginerului 
Iordan Matuloa, proaspăt absol
vent al Facultății de mecanică 
din Institutul politehnic-Galați e 
plină de ulei. Semn bun ! Ingi
nerul lucrează I Și doar se află 
pe șantierul naval din Galați 
de cîteva zile. Perioadă de a- 
comodare ? Nu-i nevoie de ase
menea perioadă. în lunile de 
practică a cunoscut șantierul, 
munca, oamenii. In prima zi de 
muncă a aflat ce are de făcut. 
Tovarășii din conducerea secto
rului, maistrul Popa Alexu, se
cretarul organizației de partid, 
Gcorgică Teodorescu i-au vorbit 
așa ca să-i ajungă la inimă, des
pre munca pe care o va avea de 
făcut, despre oamenii eu care

va lucra, i-au dat sfaturi. Șî cînd 
i-au strîns mîna urîndu-i spor la 
muncă, inginerul Matulea a ci
tit pe fețele lor o întrebare și 
un îndemn cald, tovărășesc : „Ei, 
să te vedem ce știi, co ai în
vățat 1“.

Prima sarcină de producție ce 
i-a fost încredințată e semnul 
celei mai adînci încrederi. Ingi
nerul Iordan Matulea, lucrea
ză la construcția remorche
rului de 1200 c.p. modernizat. 
Muncește cu pricepere, cu emo
ție și eu dorința de a izbuti în 
primul său examen în fața unor 
examinatori a căror apreciere 
prețuiește pentru el astăzi mai 
mult decît orice. Sînt zileje pline 
de emoție ale „botezului“ pro
ducției.

Satisfacția muncii utile

torul investiții al E. M. Lupeni 
e lăudat nu numai de cei din 
sectprul lui, „E atent și plin de 
inițiativă spune despre el ingi
nerul șef de sector. Muncind ast
fel va face lucruri frumoase“.

Ceva a și făcut do -acum. Cu 
ocazia montării unui troliu de 
aer comprimat a observat că 
există o fundație mai veche și șu
ruburi de fupdație. A propus 
aă se monteze niște zale de si
guranță. A făcut schema, calcu
lele. Ideea a fost considerată 
valoroasă și acum se aplică.

De asemenea el a observat că 
în sector rețeaua de joasă ten
siune e supradimensionată. După 
măsurători și calcule minuțioase 
el a propus redimensionarea re
țelei pe baze economice. Ideia 
sa a fost executată. El studiază 
de asemenea și dimensionarea e- 
conomică a cqlerlalte cabluri din 
subteran. Pe baza intervenției 
sale, acolo unde nu e necesar, 
cablurile nu vor mai fi atît 
de groase. Aceasta va aduce mari 
economii de cupru.

Și Pache Negulescu încadrat 
la sectorul 4 Â a devenit deja 
un om prețuit în colectivul în 
care a fost trimis să muncească, 
încadrîndu-se in că de la început 
în ritmul și necesitățile secto
rului, muncind intens și-a atras 
laudele inginerilor mai vîrstnici.

de cercetare științifică
vacanță îndrumării activității 
fiecărui student cu lucrări, la
boratoarele pentru experimentări 
ale institutului au fost în perma
nență la dispoziția studenților și 
—• ceea Ce este mai important— 
li s-a creat posibilitatea acestora 
să alcătuiască lucrări științifice 
chiar în întreprinderile în care 
au făcut practică.

Studenții anilor patru și cinci 
de la toate facultățile Institutului 
politehnic din Timișoara aflați 
în practică în întreprinderile ora
șului, în împrejurimi s*u în în
treprinderile industriale ale altor 
orașe din țară, au întocmit o 
serie de lucrări științifice legate 
direct de nevoile 
respective. Rod 
perseverente, al 
muncitorii din 
apărut o seamă 
loroase, originale ale căror so
luții au o vădită aplicabilitate 
în producție.

Incercînd să pătrundă pe calea 
observării și analizei o serie de 
procese și fenomene specifice fa
bricilor și uzinelor în care au

întreprinderilor 
al muncii lor 
colaborării cu 
producție au 

de lucrări va-

lucrat, un grup de studenți mem
bri ai cercului de economie po
litică au alcătuit lucrarea in
titulată „Efecte ale mecanizării 
noi pe șantierele T.R.C.L. Timi
șoara“ ca și lucrarea „Creșterea 
productivității muncii factor de 
bază în reducerea prețului de 
cost în construcțiile de locuințe“. 
Lucrarea studențească intitulată 
„Determinarea experimentală a 
pierderilor prin etanșeitate la 
locomotiva D-2 construcție 
C.M.R.“ vaț.fi de un real folos 
Combinatului metalurgic Reșița; 
ea dă soluții importante de redu
cere a pierderilor prin etanșei
tate la acest tip de locomotivă.

Lucrarea intitulată „Proces 
tehnologic pentru fabricarea oxi
dului de fier negru pe cale ume
dă“, întocmită de absolventa 
Ana Drică, se folosește cu succes 
în întreprinderea „Policțom“. De 
asemenea a găsit o largă aplica
bilitate în producția unei fabrici 
din Timișoara Iucțaraa absol
ventei Gokeci Minerva intitulată

noi prieteni
— No, Laizume, merern azi la 

film ?
Cel căruia se adresa minerul 

Cosma Carol din sectorul I B al 
Eploatării Miniere Lupeni era 
„noul ortac", studentul Laizum 
loan din anul 1 al Institutului 
de mine Petroșani. Era in a treia 
zi in acest sector, nou nu era 
însă, făcea practica îhtr-o mină 
la care mai lucrase înainte de a 
fi student.

Din sectar în sector, de la su
prafață in subteran numai vechi 
cunoștințe. In grupa lui Soci Ca
rol la orizontul 400. un vechi 
prieten Radu Pompiltu.

— Noroc bun, bine ai venit 
Ioane.

A lucrat la abataje frontale pe 
orizontală în sectorul III, la aba
taje cameră in sectorul 1 A. in 
suitor 50 de grade la grupa lui 
Velec loan Șl s-a oprit apoi la 
abatajul frontal în înclinare stra
tul 18 la sectorul 1 B. S-a an
gajat în grupa lui Kendi Ludo
vic, Groza loan și Cosma Carol, 
Aici i-a plăcut cel mai mult. 
Felul în care muncește , Cosma 
Carol, comunist și miner fruntaș 
l-a cucerit.

Și în abataj printre glume, 
povestindu-și unul altuia întâm
plări trăite, ziua de muncă se 
sfîrșea pe nesimțite. La socoteală 
se bucurau. Realizările erau fru
moase. Depășiseră, Echipa lor zi 
de zi scotea intre 10—13 tone 
cărbune. Niciodată mai puțin. Și 
lui Cosma baci îi plăcea cum lu
cra studentul.

într-o zi, fișia nefiind scoasă 
complet nu s-a făcut montarea 
pină la locul lor de muncă. Căr
bunele trebuia aruncat la o dis
tanță prea mare. Laizum s-a gin- 
dit, a făcut rost și a pus un scoc 
de la fișia unde atacau la mon
tarea veche, făcea astfel o eco
nomie de forțe și lucrul mergea 
mai repede, Cînd a văzut Cosma 
inovația studentului nu și-a pu
tut ascunde mulțumirea :

— Cu tine îmi place să lu
crez. Ai cap. Ai învățat ceva la 
institut.

Inițiativele găseau repede, apli
care și erau dese. Timpul îl fo
loseau. din plin, Cosma baci avea

încredere să-i dea studentului 
unealta pe mină. De multe ori 
Radu Pompiliu mergea la sector 
și mai cerea un ciocan :

— Avem un om harnic, un 
student.

Prietenia lor s-a legat strîns. 
Munca alături era mai cu spor. 
Cosma Carol ar fi vrut ca Lai
zum să nu mai plece. Pentru 
asta a avut într-o zi o supărare, 
Trebuia montat un compresor de 
45 m.c. Cum îl știa, inginerul 
Biro, veni să-l gheme pe Laizum. 
Acesta împreună cu Navrodi Io- 
șif și Fulop Iosif au terminat re
pede. Laizum a făcut toată insta
lația de curent continuu și alter
nativ, a branșat întrerupătorul 
secționai „cituc-6“. Supărarea lui 
Cosma baci deveni bucurie, cînd 
inginerul i-a spus că studentul a 
lucrat capetele de cablu „ca de 
fabrică".

La plecarea din practică mi
nerii din echipa în care lucrase 
l-au reținut puțin și i-au strîns 
mîna.

— Laizume, vii inginer 
noi ?

laurențiu își admira șeful. Și cei
lalți doi oameni din echipă s-au 
împrietenit repede cu el. Ilaș Oc- 
tav și Mihai Hțncu, mineri moi 
tineri, cu Lorenț și-au petrecut 
bună parte din timpul liber—la 
plimbare discutând despre filme, 
cărți și probleme legate de mini.

La sfîrșitul practicii, s-au des
părțit cu regret și cu promisiu
nea că se vor întâlni. Voiseră tot 
tâmpul să facă o fotografie îm
preună că „ne-am avut ca frații", 
vorba lui Octav, dar n-au găsit 
aparat.

Despre ortacul lor, studentul, 
șeful sectorului spunea:

— Oameni ca ăștia ies buni 
ingineri.

NICOLAE ARSENIE

„Proces tehnologic pentru îmbu
nătățirea fabricației pigmențih'i 
anorganici prin procesul d‘ 
deplasare din pastă apoasă în 
pastă uleioasă cu ajutorul sub
stanțelor tensioactive“, care a 
îmbunătățit substanțial procesul 
de fabricație în sensul obținerii 
unor pigmenți de calitate supe
rioară.

Și alte lucrări legate direct de 
procesul de producție din între
prinderi- sînt în cercetare.

Un aspect nou în munca de 
cercetare științifică îl constituie 
și faptul că numeroase lucrări 
se continuă de la țin an la altul. 
Astfel, ele dezvoltă și aprofun
dează mereu noi aspecte ale pro
blemei Itiată în studiu. Lucrarea 
intitulata „Studiu, proiectarea și 
realizarea unei turbine Banki“, 
realizată de un grup de studenți 
ai cercului științific de pe lingă 
catedra de mașini hidraulice, care 
a fijst începută anțil trecut, a fost 
continuată anul, acesta și îmbo
gățita prin adăugirea proiectului 
de execuție pentru o localitate 
din regiunea Timișoara. De ase
menea s-a continuat în această 
vară lucrarea studenților Ștru- 
garu Crișan, Ovi^iu Crișan și 
Soceneantu Aurel intitulată „In. 
stalație automată pentru sorta, 
rea tablelor după grosime“ reali
zată pe baza, convenției |or cu 
întreprinderea „Electromotor“ din 
Timișoara.

Odată cu deschiderea anului 
universitar va reîncepe și activi
tatea în cercurile științifice stu
dențești. Lucrările elaborate de 
căfre studenți în timpul practicii 
în producție vor fi supuse unei 
dezbateri largi în cercurile știin
țifice în prezența cadrelor didac
tice de specialitate, precum și a 
unor specialiști din producție și 
fruntași în muncă care vor fi in. 
vitați de către studenți la ședin
țele de cerc. îmbunătățite cu so
luții și propuneri noi, lucrările vor 
merge la Seminarul Național 
Științific al Studenților de la 
București. Se va face acolo ve
rificarea calității muncii de cer
cetare științifică a studențilpr, va 
fi apreciată eficacitatea practlță 
a acestei munci.

DOINA FAGADARU

Am primit la redacție o scri
soare, care poartă semnătura' in
ginerului loan Brașovan de la 
întreprinderea regională de elec
tricitate din Timișoara absolvent 
al Institutului politehnic din 
Timișoara. Bucuriile se cer îm
părtășite...

...„Dacă m-ar întreba cineva 
care a fost cea mai fericită zi 
din viața mea, i-aș răspunde fără 
rezervă, fără ezitări : ziua cînd 
am pășit pe poarta Uzinei.

Sînt acum iaginer ți de o 
săptămînă lucrez la întreprinde
rea regională de electricitate, la 
sectorul proteeția prin relee, au
tomatizare, măsuri. Zilele trecu
te ara trecut la verificarea ele
mentelor instalației electrice a 
centralei apoi am efectuat sub 
îndrumarea atentă și plină de 
bunăvoință a inginerului D. Bă
lan și a maistrului N. Bula o se
rie de lucrări de protejare a sis
temelor energetice. Cuvintele nu 
pot să redea satisfacția pe care 
am încercat-o în clipa în care 
mi-ara dat seama că pot face un 
lucru util, folositor societății, că 
priceperea minții și a mîinilor 
mele a făcut să lumineze într-o 
clipă mii de becuri pe întreaga 
rețea electrică.

Sistemul energetic al Banatu- 
liri se dezvoltă rapid. Sectorul în 
care lucrez are un mare rol în 
această dezvoltare. Nu peste 
mult tinip, împreună cu colegul 
meu de facultate, Jentner Eme- 
ric, acum coleg de inginerie (lu
crăm amîndoi în același sector) 
mă voi deplasa în centrele de 
construcție ale stațiilor și substa- 
țiilor electrice, lâ „Oțelul Roșu“,
la Reșița, Lovrin și Anina. 

Acesta-i abia începutul.
fața noastră se 
cîmp de activitate interesantă,
variată, posibilități de muncă
minunate, posibilități de cerce
tare”.

deschide
In
un

Inovatori

din cei 193 absolvenți 
acesta ai Institutului 
„Gh. Gheorghiu-Dej“

din 
de 

din

28 
anul 
mine 
Petroșani au fost repartizați la
exploatările miniere ale combi
natului carbonifer Valea Jiului.

Tinerii ingineri bine pregătiți, 
prezenți de o lună la locurile 
de muncă, au început cu entu
ziasm să-și pupă în practică cu
noștințele. Despre mulți dintre 
ei a și început să se vorbească 
deja în întreprinderi.

Gropeapu Octavian de la sec-

Cei mai tineri actori
din cel mai tînăr teatru

★
din zilele ultime ale 
în biroul sectorului I 

la mina Vulcan, minerul Micloș 
Laurențiu, șef de echipă la înain
tări, se plîngea

— Îmi fură 
meu.

„Tizul” era 
lescu Laurențiu 
electromecanică 
practica la această mină. Ingine
rul se bucura și el. Așa e Micloș 
Laurențiu, și cînd te laudă îți 
vorbește aspru. Vorbele lui vo
iau să spună că studentul e har
nic, muncitor și că are de la cine 
învăța meserie.

Dacă la început s-a purtat 
cam rece față de noul venit în 
echipa lui, îl privea cu oarecare 
neîncredere, vrînd să vadă cu 
cine are de-aface, mai târziu cu 
Laurențiu a ajuns prieten bun 
și nu-l mai cruța. Angajat ca 
ajutor de miner, studentul îi 
era ortac și membru al echipei. 
Planul era acum și al lui. La 
muncă trăgeau tare și Săvulescu

Intr-una
lui august

inginerului : 
meseria, tizul

studentul Săvu- 
din anul IV 
care-și făcea

I | ■ " -

Concurs de bur
se la Facultatea 
de filologie din 
Capitală. Urmă
rit cu atenție de 
către membrii 
comisiei de exa
minare, candida
tul Serp Mihai 
răspunde clar și 
precis întrebări
lor puse dove
dind că s-a pre
gătit cu temei

nicie

Ce mîndri pășeau în coloana 
demonstranților la 23 August, 
pe străzile Botoșanilor ! Erau cei 
mai tineri actori ai celui mai tî
năr teatru din țară.

Erau cei 14 actori absolvenți 
ai Institutului de artă teatrală și 
cinematografică „I. L. Carâgiale" 
care, la cererea lor au fost re
partizați Ia teatrul <le stat „Mi- 
hail Eminescu“ din Botoșani. Ei 
sînt o frîntură din colectivul 
format încă în institut. împreună 
împart acum emoțiile și satisfac
țiile scenei.

Teatrul din Botoșani are de 
pe acum moțive să se mîndrească 
cu tinerii actori 
descu, Margareta Pogonat, Pra- 
jovschi Apdrei, Băltăreții Con
stantin, Revent Corneliu, Posto- 
lache Cornelia, Preda Stelian, 
Tudoase Sergiu, Mărculescu A- 
dela. Silvan Ruxandra, Stănciugel 
Romei, Modval Nicolae, Mano- 
liu Smaranda și Dichiseanu Ion, 
care încă de la primele lor apa
riții au cules prețuirea publicu
lui.

Conducerea teatrului care le-a 
asigurat condiții 
viață 
mari 
venți 

■gHjjjB_____ ,
Ei au și început să fie distribuiți 
în roluri cu multă încredere. în 
piesa „Ediție specială" au și de
butat cu succes 6 absolvenți con
tribuind la o frumoasă realizare 
artistică.

Iată și starea de spirit a tine
rilor actori : »

Margareta Pogonat : „Am fost 
impresionați de primirea ce ni 
s-a făcut, ospitalitatea și bună
voința au depășit așteptările, Îmi 
place teatrul in care voi lucra 
și vreau să contribui prin munca 
mea la afirmarea acestei frumoa
se realizări a regimului nostru“.

„Se cunoaște în munca lor, 
spune regizorul Radu Miron, am
prenta școlii noi de teatru din 
țara noastră. Le prevăd tinerilor 
absolvenți un viitor frumos“.

★
Chemarea promoției 1959 a 

fost „Fiecare absolvent la locul 
de muncă unde a fost reparti
zat 1". Acestei chemări i-a 
răspuns majoritatea zdrobitoare.

Mii de absolvenți și-au înce
put cu entuziasm și pasiune 
activitatea ca specialiști. Au fost 
primiți cu bucurie, pretutindeni, 
cu încredere. Au început munca, 
au cunoscut oamenii, tovarășii 
lor de muncă, au avut și pri
mele satisfacții ale muncii utile. 
Proaspeții absolvenți au devenit 
elevi sîrguincioși în minunata 
școală a muncii, a făuririi omu
lui nou, în școala dîrzeniei, a 

școa- 
luptă
con-

ca Ana Vlă-

de muncă și 
corespunzătoare, își pune 
speranțe în tinerii absol- 
ce au adus cu ei prospe- 
și elan de muncă, talent.

voinței și perseverenței, în 
la eroismului în măreața 
a poporului nostru pentru 
struirea socialismului.

MARIN SAVEANU
—•—

Studenții — proiectant 
și constructori

Un șantier al tinerilor în mijlo
cul pădurii — șantierul drumuluț 
forestier Chiba (aflat într-o pă
dure de lingă Orașul Stalin).

Constructorii (și proiectanții) 
drumului sînt studenții anului III 
al secției de exploatare și trans
porturi forestiere a Facultății de 
silvicultură din Institutul politeh
nic Orașul Stalin, care au venit 
la muncă voluntară in cadrul sta
giului de practică. Studenții și-au 
instalat corturile pe un tăpșan, 
cantina o au la exploatarea fo
restieră din apropiere. Munca unor 
constructori de drumuri nu-i treabă 
ușoară. Teren greu, pietros, din 
care tîrnăcopul scoate seîntei. In 
unele locuri pămîntul necesar te- 
rasamentului trebuie cărat
roaba de la distanțe destul de 
mari. Dar studenții nu s-au speriat 
de asemenea greutăți.

Munca depusă de ei aici a adus 
economii de peste 20,000 de lei și 
în același timp studenții au făcut 
cunoștință cu munca pe care o 
vor conduce în viitor.

1. GIRG1U

cu

Studenții sînt}încă în 'vacanță. 
In eămin se face curățenie: doar 
peste puțin timp începe up nou 
an universitar._

Pe coridorul căminului se află 
de pe acum îngrămădite geaman
tanele candidaților la examenele 
de admitere — viitorii studenți. 
Aceștia sint la facultate: la exa
menul pentru bursele oferite de 
întreprinderile socialiste la Insti
tutul de, petrol, gaze și geologie. 
In clădirea veche a școlii, în băn
cile de lemn patinate de timp, in 
fața profesorilor vîrstnici viitorii 
studenți, pînjj, mai ieri muncitori, 
răspund cu atenție, cu emoție, 
cu siguranță. Se dau răspunsuri 
bune. Se pun note mari.

— N-o să vă întrerupem cu 
un interviu gazetăresc! Ne per
miteți însă să dăm o raită prin 
bagajele cu care ați venit la fa
cultate ?

Iată o valiză t haina de schimb, 
rufărie, mici obiecte personale. 
Printre ele un caiet de sarcini 
din producție și o fotografie : 
în salopetă, un muncitor opera
tor în incinta Rafinărei nr. 1 
Ploești. Pe spatele fotografiei e 
scris : Bîră Dumitru iulie. 1955 
— iulie 1959. In caietul de pro
ducție sînt adunate numeroase 
notări, observații, concluzii din 
practică ale operatorului Bîră 
Dumitru devenit apoi laborant 
la Întreprinderea de transport 
țiței prin conducte. Din iulie 
1955 pină în iulie 1959 : patru 
ani în producție, patru ani de 
școală a muncii. Iar acum la 
facultate. Și alături alte scrisori: 
de la cîțiva din foștii pionieri 
ce l-au avut instructor, de la 
prietenii săi cu care a făcut îm
preună Școala profesională de 
petrol, de la utemiștii Rafinăriei 
nr. 1 care l-au avut secretar de 
organizație. Ce le răspunde tu
turor Bîră Dumitru ? Că pînă 
acum a obținut rezultate foarte 
bune și crede că va obține bursa 
întreprinderii. Că nu-i va face 
de rîs !

Mergem mai departe. Iată în 
acest geamantan o carte ale că
rei file evocă pagini din lupta 
clasei muncitoare, a partidului 
comunist. Ea îl poartă adesea cu

gîndul peiCorbu Gheorghe, fost 
murmtor la Rafinăria nr. 5 
Ploești, la tatăl săp minerul co
munist de la Salina Slănic : î» 
1933 tatăl său a luat parte la 
grevele organizate și conduse de 
comuniști. Fpstul grevist, munci
torul comunist, pensionarul de 
astăzi se poate bucura de pre
zent: fiul lui, candidatul de 
partid Corbu Gheorghe, va urca 
o nouă treaptă a învățăturii.

-— Pe această valiză e o hîr- 
tiuță pe care un scris feminin 
îngrijit a notat doar numele : 
Sîrbu Alexandrina. Candidata la 
bursă e fiică de țărancă colecti
vistă, fostă muncitoare mecanic 
de utilaj la Rafinăria nr. 1 Plo
ești, fostă ajutor laborant 
laboratorul central. Sîrbu A- 
lexandrina poartă desigur 
mîndrie diploma de mecanic. 
Și numai peste cîțiva ani va 
adăuga la aceasta și diploma de 
inginer.

— Dar aceste hîrtii aparținînd 
tovarășului Ghiță Gheorghe care 
cinci ani a muncit ca sondor și 

• apoi ca maistru de extracție la 
schela Urlați. Vreo scrisoare a 
tatălui său, el însuși sondor la 
schela Călugăreai ? Sau un caiet 
al fostului propagandist la cercul 
politic, candidatul de partid Ghi
ță Gheorghe ?

lată spicuiri dintr-un interviu 
cu valizele cîtorva din cei peste 
121 candidați la examenele de 
bursă admiși la oral de la 
I.P.G.G. dintre care 108 sînt ei 
înșiși foști muncitori în produc
ție, peste 80 la sută, fii de mun
citori și peste 15 la sută fii de 
țărani muncitori.

Sînt toți tineri plini de expe
riența muncii în producție și în 
viața obștească, plini de îndem
nul și dragostea oamenilor mun
cii, părinții și tovarășii acestor 
viitori studenți, plini de visuri, 
năzuințe și hotărîre.

Călători cu aceste valize t 
Drum bun pe calea științei ! Ea 
este o cale grea, 
dar voi, 
deschis 
ajunge 
bun I

la

cu

întortochiată, 
cărora partidul v-a 

porțile facultăților, veți 
la stația dorită, Drum

MIRON FLORIAN

Brigada utemistă de muncă patriotică a studenților din anul || al 
Facultății de construcții din Iași, condusă de secretarul organizației 
U.T.M. de an întîmpină prin muncă deschiderea anului universitar, 
lată-i pe membrii brigăzii lucrînd la taluzarea terenului în jurul 

unuia din corpurile Institutului

//

1URNEU 
SIUDENȚESC

Dimineață. Reședința raionului 
Istria, micul orășel Babadag, e 

sin- 
sce- 

un 
de 

Bucu-

parcă adormită. Intr-un 
gur loc e agitație : pe 

. na Teatrului de vară unde 
grup de tehnicieni ai Casei 
cultură a studenților din -___
vești „Grigore Preoteasa” lucrea
ză intens, sub conducerea regizo
rului Virgil Secerdoțeanu. Echi
pa de teatru a Casei de cultură 
„Grigore Preoteasa" își începe 
azi turneul cu piesa „Intr-un 
ceas bun” de V, Rogoz. Prilej de 
emoții. Dublate și de faptul că 
spectacolul lor inaugurează fru
mosul teatru de vară terminat în 
ajunul zilei de 23 August.

Cum cererea de bilete a fost 
foarte mare și din partea orășeni
lor și a gospodăriilor colective, 
studenții au hotărît ca în afara 
spectacolului de seară să dea un 
spectacol special la ora 16 pen
tru colectiviștii și lucrătorii din 
gospodăriile de stat ale raionului 

Tov. Secerdoțeanu mi-a dat 
citeva explicații.

— Principalul scop al turneu
lui nostru — mi-a explicat dîn- 
sul este să dăm spectacole pen
tru colectiviști, pentru poseuri, 
pentru lucrătorii de la exploată
rile de stuf. Ideia unui turneu 
la Babadag, Sf. Gheorghe, 
lina, 
juca 
mei 
celor 
exploatările de stuf, i-a entuzias-

Tulcea, perspectiva 
în fața colectiviștilor 
regiuni colectivizate 
care muncesc cu rîvnă

Su
de a 
pri- 
sau 

la

mat pe studenții echipei noas
tre.-Deși la București spectacolul 
a fost prezentat la mi nivel ar
tistic apreciat a fi bun, ei au 
vrut'șă facă repetiții suplimenta
re. Totul a fost pus la punct pînă 
la cel mai mic amănunt.
— Bine ,— aud lingă mine o ex
clamație entuziastă !

— Golea, un eveniment extra
ordinar a apărut un văr de-al 
meu. Faceți cunoștință.

Golea (studenta Ruxandru Ca- 
timc.uni din anul II al Facultății 
de filologie), renunță la replici 
și ne declară că e foarte emoțio
nată și bucuroasă de prilejul de 
a face acest turneu. Dealtfel, 
toată echipa e plină de entu
ziasm.

... La ieșire, amesteeîndu-mă 
prin mulțime am auzit des
tule aprecieri elogioase despre 
spectacol. O redau pe cea 
care mi s-a părut cea mai sem 
nificațivă. Un cetățean voinic, în 
virstă, le spunea celor din jur,’: 
„I-am văzut pe studenți la nuțn- 
că patriotică. Au lucrat grozav. 
I-am văzut și pe scenă acum —— 
tot grozavi ! Dacă un absolvent 
o veni deacum înainte la noi ca 
doctor sau profeso.r, sau inginer... 
să știți că e un om adevărat". 
Am aflat numele tovarășului j 
era Ilie Ion, președintele gospo
dăriei colective „Nicolae Băl- 
cescu".

R. ANDREI



VIAȚĂ DE ORGANIZAȚIE

In familia 
utemiștilor

L» Filatura Romînească de 
Bumbac sini primiți în fiecare lună 
m rîndurile Uniunii Tineretului 
Muncitor 15—20 de tineri. Actjvi 
în producție și în munca de or
ganizație, străduindu-se, încă din 
prima zi de la primire să urmeze 
exemplul vechilor utemiști, pe a- 
ceștj tineri îi întîlnești peste tot : 
la liceul seral și în brigăzile de 
muncă patriotică, în cercurile po
litice și la cor, citind o carte ori 
colaborând la întocmirea, noului 
program al brigăzii artistice de a- 
gitație. Sînt tineri harnici,. modești, 
care-și dedică toate forțele pentru 
îndeplinirea sarcinilor lor. profesio
nale și obștești. Dar cuna au fost 
ajutați să înțeleagă ce cere 
organizația U.T.M. de la membrii 
săi, cum s-au încadrat . în viața 
bogată a familiei de utemiști ? 
Pentru că mulți dintre tinerii — 
majoritatea fete—care lărgesc me
reu rîndurile acestei organizații 
U.T.M. își. îneșp de f3pt viața ade
vărată odată cu Venirea în fabrică. 
Aici, sub influența mediului mun
citoresc, cu ajutorul muncitorilor 
comuniști și utemiști, încep ei să 
se formeze, să-și însușească fru
moasele calități ale tînărului nou 
din patria noastră. Să' urmărim 
acest proces „Ia cîteva dintre tine
rele fete care au cunoscut o dez
voltare vizibilă pînă au ajuns să 
poarte carnetul de utemist.

Florica Roman a venit în fabri
că dintr-o comună de lingă Bucu
rești. Pășea timidă printre ringuri, 
dar urmărea cu multă atenție în
drumările lucrătoarei în seama că- 
reia fusese dată. După pu(in timp 
și-a căpătat îndemînarea necesară 
și a început să lucreze singură, 
încă nu stăpînea meseria, dar ori 
cum nu mai era începătoare. Mul
te fete se interesau de ea: unele-i 
mai dădeșu un sfat, altele mer
geau chiar mai departe întrebînd-o 
ce face după lucru, unde stă, cum 
trăiește. Florica privea intimidată 
și răspundea că stă bine, la un 
frate. Dar n-avea voie să întîrzie 
niciodată. Venea la timp și pleca 
prima, după cele 8 ore de muncă. 
Trăia retrasă, acolo în casa frate
lui ei.

Dar Florjca era tînără și ute- 
mistele din jur. g.iseau că ea tră
iește o viață prea săracă, prea lip
sită de preocupări. Mai întîi în pro
ducție. E adevărat că acum n-o 
mai speriau ringurile. Dar era 
oare de ajuns ? în secția lor sînt 
fete care au o asemenea calificare 
îneît .lucrează la mai multe părți 
de ring, fotografiile, multora sînt 
la panoul de onoare tocmai dato
rită măiestriei pe care au căpătat-o 
în producție. Dar Florica ? își în
sușise cîteva operațiuni pe care le 
executa mecanic și părea mulțu
mită. N-avea nici uji fel de punoș«- 
tințe cu privire la construcția ma
șinilor, cu privire la materialul pe 
care-1 prelucra. Atunci au sfătuit-o 
să urmeze cursul de calificare. 
Florica a răspuns că va cefe voie 
fratelui ej, Pînă la urmă a început 
să urmeze cursul de calificare. 
Uneori venea la lucru obosită, și 
numai după multe insistențe a 
mărturisit că muncește și acasă și 
n-are timp să se odihnească. Gu 
multe rezerve a acceptat totuși in
vitația fetelor de a le vizita cămi
nul. Florica se uita cu ochi mari 
peste tot: dormitoare luminoase, 
curate și elegante a căror liniște 
era întreruptă doar de muzica ce

se auzea Ia difuzor î o sală de 
mese plină de flori, o bucătărie 
modernă unde fetele-și pregătesc 
mîncarea.

— Da, trăiți. frumos, le-a spus 
ea, gazdelor. La . invitația, fetelor 
de a locui împreună cu ele, aproa
pe că nu-i venea să creadă.

S-a mutat la cămin dar obiș- 
nuința-i veche o împingea spre o 
viață izolată, ruptă de colectiv. 
Această tendință a fost, observată 
de tovarășele ei. Pentru, că în co
lectivul căminului este greu șă 
trăiești izolat. Pentru că tetele din 
cămin organizează multe activități 
interesante și atrăgătoare în care 
fiecare-și găsește ceva pe plac. 
Așa a început Florica să meargă 
împreună cu celelalte fete la un 
Spectacol, la o reuniune, la mupcă 
voluntară, la cor. In scurt timp a 
devenit de nerecunoscut. Fetele au 
învățat-o să se îmbrace și să-și 
chibzuiască salariul, să îndrăgeas
că 0 , carte și . șă asculte muzică, 
să. rîdă, să eînte, .să 'trăiască. Și 
tot fetele i-au arătat că nimic din 
iot ce-i.face ei viața frumoasă n-a 
existat dintotdeauna, că pentru 
țoa’te acestea s-a luptat, și-au jert
fit viața rhulți fii ai clasei munci
toare, ai partidului comunist, i-au 
arătat că pentru a face viața ei 
și a celor din jur mai frumoasă 
trebuie să lupte, sub conducerea 
înțeleaptă a partidului fiecare tî
năr din țara noastră. Tnțelegînd 
toate acestea, înțelegînd scopul 
pentru care luptă organizația noa
stră — construirea în patria 
noastră ă socialismului, adică a 
unei vieți din ce în ce mai bune 
— Florica Roman a devenit ute
mistă.

Dintre tinerele primite în ultima 
vreme în U.T.M., Zenovia Con
stantin este. de asemenea un om 
al cărui caracter, ale cărei concep
ții despre viață au suferit trans
formări vizibile, Zenqvia este . mai 
veche în fabrică și este bine cu
noscută și la locul de muncă și la 
cămin, bă chiar și în cartier. Dar 
cum era cunoscută pînă a deve
nit utemistă ? După rochiile în cu
lori țipătoare pe care le purta, 
după pieptănăturile nepotrivite, 
după felul lipsit de gust în care 
dansa. Apoi mai era cunoscută ca 
codașă în producție, ca una din 
cele mai gîlcevitoare fete din că
min. Ea a cerut în urmă cu mai 
mult timp să fie primită în 
U.Ț.M. și s-a supărat cînd mem
brii biroului organizației de secție 
au spus că, este departe de a a- 
vea calitățile unei utemiste. Dar 
numai acest refuz nu era de na
tură s-o schimbe pe Zenovia. De 
aceea Angela Stan, secretara or
ganizației U.T.M. de la finisaj II 
și Ștefania Banu, o utemistă ac
tivă, au primit sarcina s-o ajute 
să înțeleagă . că este pe un drum 
greșit, să încerce s-o schimbe. N-a 
fost un lucru ușor, pentru că Zeno
via nu considera că procedează 
greșit, ba mai mult i se părea că 
este persecutată. Utemiștii și-au 
dat seama că este necesar s-o a- 
tragă într-o activitate care s-o pa
sioneze, care să-i reclame energia. 
Și i-au propus să facă parte din 
echipa de handbal. Zenovia s-a pa
sionat repede după sport, iar în e- 
chipă a. început să-și. însușească 
disciplina, a devenit mai 
severentă mai curajoasă, 
doilea pas important l-a 
cut odată cu încadrarea

brigada de muncă patriotică, unde 
alături de ceilalți tineri a depus o 
muncă folositoare pe diferite șan
tiere. Anul trecut s-a înscris și la 
cercul politie. Doar toți tinerii din 
jurul ei învățau. N-a rupt din- 
tr-odată cu vechile apucături. Era 
și greu. Dar nu mai avea timp de 
ceartă prin cămin, era ocupată, ba 
cu antrenamentele, ba pe șantier 
la muncă voluntară, ba cu pregă
tirea pentru cercul politic. Și în 
producție s-a schimbat. Era mai 
concentrată, mai grijulie la ma
șină. Vechea ei dorință de a de
veni utemistă nu dispăruse. Dim
potrivă. Acum însă cunoștea exi
gența organizației și-și dădea sea
ma că un timp în viață, ea nu s-a 
comportat ca un tînăr înaintat. 
Cînd utemiștli au apreciat că Ze- 
novia a înțeles acest lucru, au stat 
de vorbă cu ea, au sfătuit-o să se 
pregătească și să vină alături de 
ei. Și Zenovia a intrat în rîndu- 
rile organizației, bucurîndu-se în 
continuare de ajutorul tovarășelor 
ei, pentru a se perfecționa con
tinuu în meserie, pentru a se de- 
săvîrși ca om.

Pentru fiecare dintre tinerele de 
care s-a ocupat, pe care le-a 
pregătit să vină în rîndurile sale, 
organizația U.T.M., condusă și a- 
jutată de organizația de partid 
a găsit calea cea mai po
trivită, ajutîndu-le să înțeleagă 
scopul organizației noastre, să de
vină bune muncitoare, să învețe, 
să-și ridice necontenit nivelul po
litic și ideologic, să se cultive, să 
trăiască frumos, civilizat. Acest 
ajutor l-au simțit din plin surorile 
Maria și Florica Staicu, tinerele 
Elenă Rusa, Paula Munteanu și 
Silvia Stirbu, Maria Mereuță, Vio
rica Tudorache și multe altele 
care au intrat în ultima vreme în 
familia utemiștilor.

M. VIDRAȘGU

Recepfie cu prilejul 
sărbătorii naționale 

a R. P. Bulgaria
Cuvîntarea însărcinatului 

cu afaceri ad-interim 
al R. P. Bulgaria 

IVAN SPASOV

Cuvîntarea președintelui 
Consiliului de Miniștri 

al R. P. Romîne 
CHIVU STOICA

per- 
AI 
fă- 
în

(Urmare din pag. l-a) 
patriei și prosperitatea poporului nostru. Succesele 
obținute sînt rodul prieteniei dătătoare de viață din
tre poporul bulgar și popoarele sovietice, al ajutoru
lui permanent și dezinteresat al marii Uniuni Sovie
tice și al colaborării cu țările de democrație populară.

De la proclamarea sa, Republica Populară Bul
garia duce o politică consecventă de coexistență paș
nică cu toate statele, indiferent de orînduirea lor 
socială și de stat. Poporul bulgar nu are altă dorință 
mai sinceră și mai puternică decît aceea de a trăi 
în pace, de a avea relații bune cu toți vecinii săi. El 
sprijină orice pas, orice manifestare de natură să 
contribuie la dezvoltarea și întărirea legăturilor eco
nomice și culturale dintre popoarele vecine, pentru 
transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii. Alături 
de toți oamenii iubitori de pace, poporul bulgar con
sideră schimbul de vizite dintre N. S. Hrușciov și 
D. Eisenhower drept un eveniment de mare însem
nătate.

De poporul romîn pe noi ne leagă o veche și trai
nică prietenie verificată de viață. Astăzi, prietenia 
bulgaro-romînă este puternică și indestructibilă, ea 
se dezvoltă și se întărește tot mai mult pe baza prin
cipiilor de neclintit ale marxism-leninismului, ale in
ternaționalismului proletar, pe baza marii noastre 
prietenii cu Uniunea Sovietică și a colaborării noa
stre cu celelalte țări socialiste.

îngăduiți-mi să ridic paharul pentru prietenia veș
nică dintre popoarele bulgar și romîn.

Pentru eroicul Partid Muncitoresc Romîn și pen
tru primul secretar al Comitetului său Central, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Pentru guvernul Republicii Populare Romîne și 
pentru președintele său, tovarășul Chivu Stoica.

Pentru Prezidiul Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romîne în frunte cu 
Gheorghe Maurer.

Pentru marea noastră prietenă, 
noastră comună, sprijinul nostru 
Uniunea Sovietică.

Pentru o pace solidă, trainică în 
lumea întreagă 1

tovarășul Ion

eliberatoarea 
permanent —

Balcani și în
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lor însemnată la întărirea continuă a unității puter
nicului lagăr socialist în frunte cu Uniunea Sovietică 
și duc cu consecvență o politică externă de pace și 
colaborare internațională.

Poporul și guvernul romîn își exprimă satisfacția 
în legătură cu apropiatul schimb de vizite intre pre
ședintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov și președintele Statelor Unite ale Americii, 
D. Eisenhower. Alături de toate popoarele iubitoare 
de pace, poporul romin speră că întîlnirile dintre 
conducătorii celor două mari puteri vor însemna cu 
adevărat un punct de cotitură în viața internațională, 
în direcția lichidării războiului rece și a triumfului 
principiilor coexistenței și întrecerii pașnice între 
țările cu orînduiri sociale diferite.

R. P. Romînă și R. P. Bulgaria militează consec
vent pentru ca în regiunea balcanică să nu existe 
arme nucleare și baze pentru rachete teleghidate, ca 
această parte a lumii să devină o zonă a păcii și 
bunei vecinătăți. Sîntem convinși că aceasta co
respunde intereselor tuturor popoarelor din Balcani, 
ale tuturor țărilor din această regiune, indiferent 
de orînduirea lor socială. De aceea, vom continua și 
pe viitor eforturile pentru realizarea unei largi co
laborări și a înțelegerii între statele din Balcani și 
pentru asigurarea securității colective în această 
parte a lumii.

Dragi tovarăși și prieteni,
Cu prilejul marii sale sărbători naționale urăm 

poporului frate bulgar noi și noi succese in munca 
sa creatoare pentru înflorirea continuă a Bulgariei 
socialiste, pentru victoria cauzei păcii și socia
lismului.

Permiteți-mi șă ridic paharul:
Pentru poporul frate bulgar,
Pentru gloriosul Partid Comunist Bulgar și Co

mitetul său Central în frunte cu tovarășul Todor 
Jivcov.

Pentru guvernul R. p. Bulgaria, pentru președin
tele guvernului R. P. Bulgaria, tovarășul Anton 
lugov.

Pentru 
Bulgaria, 
Populare,

Pentru 
romîn și bulgar,

Pentru marele și invincibilul lagăr al socialismului 
in frunte cu Uniunea Sovietică,

Pentru pace in lumea întreagă!

Prezidiul Adunării Populare a R. P. 
pentru președintele Prezidiului Adunării 
tovarășul Dimităr Ganev.

prietenia de nezdruncinat dintre popoarele

Un spectacol prezentat de echipa de dansuri a Uzinelor textile „Moldova" din Botoșani"
Foto: D. VINTILA

O carte despre viața marelui dascăl 
al proletariatului — Karl Marx

Depunere de coroane 
la monumentul eroilor 

sovietici
Cu prilejul aniversării a 15 ani 

de la eliberarea Bulgariei de sub 
jugul fascist, miercuri dimineața, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. P. Bulgaria la București, 
Ivan Spasov, însoțit de membrii 
ambasadei, a depus o coroană de 
flori la monumentul eroilor sovie- 
tici din Piața Victoriei.

La solemnitate au luat parte re
prezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, precum și o delega
ție de ofițeri superiori ai forțelor 
noastre armate.

Au fost de față membrii amba
sadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești în frunte cu ambasadorul 
A. A. Epișev.

Au fost depuse de asemenea bu
chete de flori din partea Asociației 
culturale „Hristo Botev“ din Bucu
rești.

Cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere in memoria os
tașilor sovietici care s-au jertfit 
pentru eliberarea Bulgariei.

---------•----------

La București
Colocviu international 
de civilizații, literaturi 

și limbi romanice

în laboratorul de măsurători al controlului tehnic de la întreprin
derea - " .''
verificată cu ajutorul unei aparaturi complecte. Fotoreporterul nos-. • i • •• x . « ! * J _  »<!___ _ — -J. .11 — f __tru 
nie

„Radio-Popufar“ din Capitală, calitatea receptoarelor este 

a surprins pe tinerii controlori Adriană Iliescu, Constantin Les- 
și Dumitru Staver lucrînd la verificarea aparatelor „Concert“.

Foto: N. STELORIAN

Unde se cultivă 
tinerele talente

muncitorești
țiile U.T.M. din întreprinderile în 
care munceau elevii s-a făcut 
simțită și în frecventarea cursuri
lor, în procesul de învățămînt în 
general. La aceasta s-a adăugat 
și faptul că școala grupînd 
secțiile mai mult în centru, la 
mare depărtare de întreprinderile 
în care lucrau elevii, s-au creat 
adesea neajunsuri, atît în freeven. 
tarea cu regularitate a școlii, cît 
și în coordonarea și urmărirea 
activității elevilor de către or
ganizațiile U.T.M. din între
prinderile respective. Trebuie 
menționat de asemenea că pon
derea diferitelor discipline în 
școală n-a oglindit întotdeauna 
cerințele reale ale mișcării artis
tice de amatori din Capitală. 
Analizînd activitatea școlii din 
anul trecut, secțiunea culturală a 
luat unele măsuri de îmbunătă
țire. Astfel, școala va funcționa 
intr-un local nou, care oferă ele
vilor condiții de studiu mai bune. 
De asemenea pentru realizarea 
unei unități vii, organice, în
tre activitatea școlii și mișca
rea artistică de amatori din în
treprinderile și instituțiile cultu
rale ne-am dat seama că este ne. 
casară organizarea unor cursuri- 
ale școlii la locul de producție 
al elevilor. In prezent studiem 
posibilitatea deschiderii unor sec
ții care să funcționeze direct în 
întreprinderi și casele de cultură 
ale tineretului. Aceasta va da 
posibilitatea antrenării unei jnase 
mai largi de tineri muncitori, ar
tiști ămatorila activitatea, școlii, 
va duce la axarea și legarea di- ■ 
rectă a repertoriului de studiu, 
de cerințele activității formațiilor 
artistice de amatori. Un aport 
deosebit la asigurarea unei rod
nice activități este chemată să-și 
aducă Casa orășenească a crea
ției populare care va trebui să . 
vegheze mai mult ca pînă acum 
la coordonarea procesului de în- 
vățămînt, la legarea lui de sar
cinile formațiilor de amatori.

Organizînd spectacole perma
nent în cadrul întreprinderilor 
și caselor de cultură ale tinere- 
tnlui, sub conducerea și îndru
marea organizațiilor de partid 
din fiecare întreprindere, cerînd 
sprijinul organizațiilor U.T.M., 
în anul de învățămînt care ur
mează, școala va trebui să-și 
lege mai strîns activitatea de 
sarcinile care revin formării co
lectivelor artistice din întreprin
derile Capitalei.

(Urmare din pag. l-a) 

conferințele experimentale privind 
istoria teatrului romînesc, ciclul 
de concerte-lecții organizat de 
Filarmonica de stat „George 
Enescu“, conferințele organizate 
de U.A.P., S.R.S.G. etc. au îm
bogățit mult cunoștințele de cul
tură generală ale elevilor. S-au 
organizat de asemenea vizionări 
de filme-concerte, piese de tea
tru, vlzite-lecții la Muzeul de is
torie a partidului, la diferite mu
zee și expoziții după care au ur
mat discuții cu elevii, pe linia 
aprofundării celor audiate sau 
vizionate. Organizarea concursu
rilor „Cine știe cîștigă“ pe di
ferite teme de cultură generală a 
prilejuit un studiu mai minuțios 
al materiei de curs. Așa a fost, 
de pildă, concursul organi
zat împreună cu Consiliul 
A.R.L.U.S. între elevii școlii și 
cei de la Școala medie de mu
zică nr. 2 cu tema „Grupul ce
lor 5 — Ceaikovski și muzica 
rusă“, concurs la care elevii șco
lii au obținut premiul I.

Activitatea anului școlar trecut 
s-a încheiat cu organizarea pro
ducțiilor artistice de sfirșit de an 
în care timp de șase zile, elevii 
au prezentat un număr de 8 
spectacole cuprinzînd recitaluri 
de muzică vocală, instrumentală 
jocuri populare și piese de teatru. 
De asemenea, elevii secției arte 
plastice au organizat o expoziție 
în pavilioanele Parcului'de cul
tură și odihnă cu peste 200 lu
crări, La expozițiile artiștilor a- 
matori organizate la Londra și 
Moscova, în anul acesta, elevii 
școlii au prezentat aproape 20

Bilanțul muncii din anul ce a 
trecut a scos la iveală însă și o 
serie de lipsuri din activitatea 
școlii, asupra cărora atît colecti
vul de conducere al școlii cît și 
noi va trebui să ne îndreptăm 
atenția, încă din primele zile ale 
noului an de învățămînt. Astfel, 
dacă în trecut elevii nu au acti
vat toți permanent în cadrul 
formațiilor artistice de ama
tori din întreprinderi, colec
tivul școlii trebuie să-și în
drepte atenția ca în acest 
an să nu existe secție și an de 
studiu în care elevii? să nu fie 
în același timp și membrii activi 
ai colectivelor artistice din între
prinderea în care lucrează. Pen
tru aceasta va trebui să existe o 
colaborare mai strînsă cu orga
nizațiile U.T.M. din întreprinderi 
începînd chiar cu recrutarea ele
vilor. Cu ajutorul organizațiilor 
U.T.M. și sub conducerea orga
nizațiilor de partid trebuie an
trenați la activitatea școlii cei 
mai buni artiști amatori din fa
bricile și uzinele Capitalei, care 
instruindu-se în școală să fie în 
fabripă sufletul mișcării artistice 
de amatori. Lipsa unei legături 
strînse între școala și organiza-

Gomisia națională a Republicii 
Populare Romîne pentru UNESCO 
și Academia Republicii Populare 
Romîne organizează la București, 
între 14 și 27 septembrie 1959, un 
colocviu internațional de civiliza- 
ții, literaturi și limbi romanice.

La lucrările colocviului vor par
ticipa lingviști, istorici literari, 
critici de arta, scriitori din 19 
țări: Anglia, Brazilia, R. P. Bul
garia, R. Cehoslovacă, Elveția, 
Franța, R. D. Germană, R. F. Ger
mană, Grecia, Italia, R.P.F. Iugo
slavia, R. P. Polonă, R. P. Ro. 
mînă, Spania, S.U.A., Suedia, R.P. 
Ungară, U.R.S.S., Venezuela.

(Agerpres)

I-a, iar mai apoi de felul cummuncitorului — că scopul produc
ției capitaliste este stoarcerea de 
plus-valoare prin exploatarea cla
sei muncitoare. „Capitalul“ a ro
stit sentința de moarte a orînduirii 
burgheze, demonstrînd în mod 
științific că orînduirea capitalistă 
e sortită unei inevitabile pieiri.

O atenție deosebită acordă lu
crarea lui Mehring activității pu
blicistice a lui Marx și Engels în- 
cepînd cu activitatea la „Gazeta 
renană“ (1842) și continuînd cu 
„Analele franco-germane“ (1844). 
„Noua gazetă renană“, (1848— 
1849) și apoi ianuarie-octombrie 
1850, colaborarea lor la „New 
York Herald Tribune“ care ține 
timp de 10 ani de zile etc.

Activitatea politică practică des
fășurată de Marx și Engeto, atît 
ca participanți cît și ca organi
zatori și conducători ai mișcării 
muncitorești internaționale, ocupă 
un loc de seamă în lucrare. Tra
tarea largă a acestui aspect al 
vieții și activității lor insistă asu
pra aderării lor la „Liga comu
niștilor“ și asupra rolului pe care 
hău avut ei în orientarea justă a 
activității acestei organizații mun
citorești, din însărcinarea căreia au 
scris „Manifestul Partidului Comu
nist“ (1848), documentul progra
matic al mișcării muncitorești, care 
analiza pentru prima dată în mod 
științific locul proletariatului în so
cietatea capitalistă și rolul 
ric, acela de a fi „gropar“ 
tei societăți, arătîrid că 
orînduirii capitaliste este 
bilă.

Lucrarea lui Mehring 
apoi activitatea lui Marx și' Engels 
din perioada revoluțiilor burgheze 
de la 1848, arătînd rolul uriaș pe 
care l-a avut experiența acumu
lată în mișcarea muncitorească In
ternațională, pentru elaborarea pe 
mai departe de către Marx a teo
riei și tacticii luptei de clasă a 
proletariatului.

In sfirșit, Mehring se ocupă în
deaproape de lupta grea dar glo
rioasă pe care a dus-o Marx pen
tru întemeierea Internaționalei

Franz Mehring: „Karl 
Marx - istoria vieții 

sale" — Editura Politică

a 
condus Marx această organizație 
muncitorească și de lupta dusă de 
el împotriva curentelor oportuniste 
și anarhiste (lassalleanismul și 
bakuninisțnul) din șuiul Interna- 

' ționalei. In analiza și prezentarea 
acestei probleme.însă, Mehring co- 

• mite una dintre cele mai serioase 
’ greșeli pe care le-a comis el, întîi 
1 pentru că-1 consideră pe Lassalle 

ca avînd aceeași însemnătate și 
i același. rol în mișcarea muncito- 
■ rească ca și Marx și Engels, ceea 

ce reprezintă un neadevăr și în al 
doilea rînd pentru că el consideră 
ca „neînțelegeri. întâmplătoare“ di- 

; vergențele principiale dintre Marx 
și Engels pe de o parte și Lassalle 
pe de altă parte. (In această pri- 

; viață, pentru o justă înțelegere a. 
chestiunii, cititorul trebuie să con
sulte cu atenție articolul introduc- 

. tiv la lucrare).
In ansamblu lucrarea prezintă 

un interes deosebit pentru cititori 
deoarece, bazată pe o amplă do
cumentare, ea oferă o imagine 
completă șl intimă despre via
ța și opera celui mai mare das
căl al omenirii muncitoare, Karl 

i Marx. Lucrarea este importantă 
prin aceea că înfățișează viața și 

. activitatea lui Karl Marx, sco- 
: țînd în evidență indisolubila legă- 
| tură între activitatea practică și 
. teoretică, marea lui consecvență 
. și imensa capacitate de lucru și 

de abnegație, toate acestea, pusa 
; fără nici un fel de rezervă în sluj- 
. ba acelei clase sociale, căreia rrier. 

sul istoriei l-a rezervat rolul con
ducător în lupta pentru instaura
rea unei orînduiri noi, socialiste, 

, în slujba proletariatului. O trasă- 
' tură caracteristică pentru întreaga 

activitate teoretică și practică a 
lui Karl Marx este fidelitatea față 
de interesele proletariatului.

Lectura lucrării lui Mehring 
este și instructivă și educativă 

. pentru tineretul nostru care simte 
din plin rodind îți patria noastră, 
în viața nouă, socialistă, pe care 
ne-o făurim, ideile lui Marx.

GH. TRANDAFIR

a urmărit: „a-i reconstitui chipul 
în măreția sa impunătoare". 

Cine citește lucrarea aceasta are 
posibilitatea de a cunoaște mai 
bine pe Marx — omul, gînditorul 
și luptătorul înflăcărat, conducăto
rul revoluționar al mișcării mun
citorești internaționale. Vorbind 
despre gigantica operă teoretică și

, .. _ " -1
Marx, Mehring arată pe bună 
dreptate, că „...măreția neasemui- 

'»“iuî.r prT. r.£ăin,i»î «iSiSlioiuȘ

tr-însul erau indisolubil legați 
omul gîndirii și omul acțiunii, că 
aceștia se eompletau și se spriji
neau reciproc. ...A trăi, a însemnat 
pentru Marx totdeauna a munci, 
iar a munci a însemnat a lupta“. 

Lucrarea începe cu capitolul
„Ani de tinerețe“ în care cititorul 
..____ ' 'Jia Marx și
cu visurile pe care aceasta și le 
făcea, în ceea ce-1 privea pe Karl. 
De timpuriu Karl a făcut dovada 
unor excepționale calități intelec
tuale. La absolvirea școlii (1836) 
Marx a făcut o lucrare la limba 
germană cu subiectul „Cugetările 
unui tînăr la alegerea profesiu
nii“. Aici expune Marx pentru pri
ma dată o idee a cărei elaborare 
și dezvoltare multilaterală ulteri
oară l-a dus pe culmile cele mai 
înalte ale științei. El spune: „Nu 
ne putem alege totdeauna profe
siunea pentru care credem că 
avem vocație; relațiile noastre în 
societate ău și început să se sta
bilească într-o oarecare măsură, 
înainte ca noi să le putem deter
mina".

Lucrarea lui Mehring ne prezin
tă apoi' începutul studiilor univer
sitare ale Im Marx.

In 1836, Marx se Înscrie la Uni
versitatea din Berlin. Aici a în
ceput în special studiul temeinic 

’'tozofiei, pe care 
l-a continuat și aprofundat toa- 

Scopul pe care si l-a propus ta viata sa- Dintr-o scrisoare pe 
• • care o trimite părinților la sfîrși-

tul anului, în care face „o privire 
— asupra felului cum a decurs“ 

Prefață“. Scriind despre Marx, el (anul) se vede limpede setea sa

Nu de mult, a văzut lumina ti
parului traducerea romînească a 
uneia dintre cele mai de seamă lu
crări privind istoria vieții lui Karl 
Marx, marele dascăi al clasei 
muncitoare. • Este vorba despre lu
crarea lui Fran? Mehring „Karl 
Marx — Istoria vieții sale“ apăru
tă la tioi în Editura Politică.

Franz Mehring (1846—1919) a 
fost unul dintre- reprezentanții de 
frunte ai aripei de stînga a miș
cării muncitorești social-democra- 
te germane și unul dintre. înteme
ietorii Partidului Comunist Ger
man. El și-a cîștigat importante 
merite în mișcarea .muncitorească 
germană și internațională prin 
lupta neobosită pe care a dus-o 
împotriva revizionismului bern- 
șteinian de la. sfîrșitul secolului 
XIX și începutul secolului XX 
și prin lupta împotriva altor ca- f^e'cunoștință' cu familia Marx și 
tegorii de oportuniști. De aseme- • .... .,r.
nea el s-a- făcut remarcat prin lu
crările sale de istorie . a Germa
niei, de istorie a- mișcării munci
torești germane, precum și. de isto-, 
rie a marxismului. Printre lucrări
le de istorie a marxismului se nu
mără și lucrarea de care ne ocu
păm. Ea este una dintre cele mai 
importante lucrări ale lui Franz 
Mehring,. care încununează întrea
ga sa activitate.

Vorbind despre cartea sa, auto
rul arată, că aceasta ca și multe 
altele își are „mica sa istorie“- 
Ideea elaborării ei a apărut în 
urma muncii îndelungate și asidue 
pe cpre a depus-o autorul la pu
blicarea corespondenței dintre Marx 
și Engels, în urma căreia autorul 
și-a precizat și mai mult imaginea 
pe care și-a făcut-o despre Marx, 
pe baza studierii operei acestuia, 
de-a lungul mai multor decenii. 
„Așa — spune Mehripg — a încol
țit în mine fără voie, dorința de 
a da acestei imagini' un cadru bio ai' istoriei și filozofiei, 
grafic".

Mehring, elaborînd lucrarea, este 
mărturisii lapidar de autor în
»>

nepotolită de cunoaștere, extraor
dinara putere de muncă, atitudi
nea autocritică, trăsături care evi- 

practica pe care a realizat-o Karl , t ■ V adevăr toate {orțele 
M.hrin„ n’ h,,na sale fiz’ice și spirituale".

In continuare, autorul se ocupă 

a țui Karl Marx. In lupta 
împotriva tinerilor hegelieni, Marx 
împreună cu prietenul și colabora
torul cel mai apropiat, Fr. Engels, 
și-au clarificat — după cum ei în
șiși spun — propria lor conștiin
ță filozofică, aiungînd să elabo
reze mai tîrziu bazele unei noi con
cepții despre natură și societate: 
materialismul dialectic și istoric, 
în întreaga lor activitate teoreti
că ulterioară, pe baza gene, 
ralizării datelor științelor par
ticulare și a experienței mișcării 
muncitorești internaționale, Marx 
și Engels au precizat și dezvoltat 
aceasta concepție. Despre aceasta 
se ocupă cartea, analizînd cele 
mai importante lucrări ale lui 
Marx și Engeis. ca „Mizeria filo
zofiei“ (1847), „Manifestul Parti
dului Comunist“ (1848), „Luptele 
de clasă din Franța“ (1850), „18 
brumar al lui Ludovic Bonaparte“ 
(1852), „Contribuții la critica eco
nomiei politice“ (1859), „Capita
lul“ voi. I (1867).

In lucrarea lui Mehring se su
bliniază de asemenea genialitatea 
lui Karl Marx ca economist, însem
nătatea uriașă a operei economice a 
lui Marx. Marx, primul în istoria 
gîndirii economice, a dezvăluit me
canismul exploatării capitaliste — 
arata Mehring. Analizînd sub toa
te aspectele modul de producție 
capitalist, Marx a descoperit legile 
economice ale capitalismului, con
tradicțiile lui interne de neîmpâ- 
cat. In monumentala sa lucrare 
„Capitalul“, Marx a arătat că iz
vorul bogăției capitaliștilor este 
plusvaloarea — munca neplătită a

Lucrările sesiunii Comitetului
pentru 

al O.M.S.
Miercuri, în sala de marmură 
Casei Scînteii, au continuat lu-

său isto. 
al aces- 

pieirea 
inevita-

prezintă

a 
crările celei de-a IX-a sesiuni a 
Comitetului regional pentru Eu
ropa al Organizației Mondiale a 
Sănătății.

In ședința de dimineață, prezi
dată de dr. Voinea Marineșcu, 
(R. P. Romînă), dr. Paul van de 
Calseyde, directorul Comitetujui re
gional pentru Europa al O.M.S., a 
prezentat raportul privind activi
tatea Comitetului regional pentru 
Europa al O.M.S. în perioada 
1958-1959. Raportul a scos in evi
dență problemele care aU stat în 
centrul preocupărilor Comitetului 
regional pentru Europa al O.M.S. 
în ultimul an — eradicarea palu- 
dismului, combaterea bolilor trans
misibile, igiena mintală, igiena ru
rală, igiena mamei și copilului, 
organizarea de schimburi de ex
periență între oamenii de știință, 
dezvoltarea invățămlntului de spe
cialitate.

Raportul a fost urmat de ample 
discuții Au luat cuvintul 20 de 
delegați care, pe lingă alte pro
bleme, au făcut propuneri în ve
derea lărgirii schimburilor de ex-

periență și documentare științifică, 
îmbunătățirii procesului de învă
țămînt pentru cadrele medico-sani- 
iare etc. în cadrul discuțiilor, re
prezentanții țării noastre —dr. Oc- 
iqvian Belea și dr. Mihail Maurer 
au vorbit despre organizarea învă- 
țȘmîntului medical și respectiv 
despre problema deficiențelor și a 
stabilirii metodelor și programelor 
de recuperare.

In cadrul ședinței de după- 
amiază, prezidată de dr. J. F. 
Gpossens (Belgia), au mai luat eu- 
vîntul reprezentanți ai unor orga
nizații internaționale cu caracter 
social sanitar.

Lucrările sesiunii continuă.
★

Cu prilejul celei de-a [X-a se
siuni a Comitetului regional pen
tru Europa al Organizației Mon
diale a Sănătății, la Combinatul 
poligrafic „Casa Scînteii“ s-a 
deschis expoziția „Realizări ale 
industriei romînești în domeniul 
aparatajului medical și medica
mentelor“, organizată de Ministe
rul Sănătății și Prevederilor So
ciale.

(Agerpres) 1
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Cînd poate fi numită 
fruntașă 

o brigadă de tineret?
(Urmare din pag. l-a)

aceea că, comitetul U.T.M. (secre
tar Victoria Burlacu) trebuie 
să-și pună ca sarcină principală 
răspîndirea experienței fruntașilor. 
Să studieze și să extindă expe
riența brigăzii conduse de Victo
ria Antohi și a altor brigăzi, lu- 
ind în același timp măsuri de 
popularizare a metodelor bune 
folosite de către toți tinerii frun
tași din fabrica for sau din alte 
fabrici din țară.

Comitetul U.T.M. trebuie să se 
îngrijească ca în cadrul tuturor 
brigăzilor, fruntașii să aibă în 
sarcina lor pite un tovarăș pe 
care să-l ajute in creșterea califi
cării.

Ajutorarea tovarășilor de mun
că în însușirea meseriei trebuie 
considerată ca o datorie a fiecă
rui utemist. Cu adevărat se poate 
numi brigadă fruntașă, numai a- 
cel colectiv de muncă în care toți 
membrii săi lucrează la nivelul 
celor mai buni în această acți
une comitetul U.T.M., sprijinit de 
conducerea întreprinderii, are da
toria să organizeze schimburi de 
experiență între brigăzi și chiar 
în interiorul aceleiași brigăzi.

Toate brigăzile, toți tinerii 
muncitori de la întreprinderea 
„Proletarul“ au posibilitatea să 
lucreze la nivelul fruntașilor.



Ce gin dese oamenii simpli 
din America

Un articol din ziarul «Pravda'

Sărbătorirea zilei 
de 9 Septembrie la Sofia

O declarație a agenției TASS
MOSCOVA 9 (Agerpres). — In 

ultimul timp, anumite cercuri 
politice și presa din țările occi
dentale au dezlănțuit o campanie 
zgomotoasă în jurul unui incident 
petrecut recent la frontiera chino- 
îndiană, în regiunea munților Hi
malaya. Această campanie urmă
rește în mod vădit să semene dis
cordie între cele mai mari state 
ale Asiei — Republica Populară 
Chineză și Republica India, a că
ror prietenie are o inare însem
nătate pentru asigurarea păcii și 
colaborării internaționale în Asia 
și în întreaga lume. Inspiratorii 
ci caută să discrediteze ideea 
coexistenței pașnice a statelor cu 
sisteme sociale diferite și să îm
piedice întărirea solidarității popoa
relor asiatice în lupta pentru con
solidarea independenței lor națio
nale.

Atrage atenția faptul că de a- 
cest incident s-au cramponat acele 
cercuri din țările occidentale, și 
î:i special din'Statele Unite ale 
Atnericii, care încearcă să împie
dice slăbirea Încordării internațio
nale și să complice situația în 
ajunul schimbului de vizite dintre 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., și 
D. Eisenhower, președintele State
lor Unite. Prin asemenea procedee 
ele urmăresc să paralizeze tendin
ța tot mai puternică din țările oc
cidentale spre realizarea unei în-

țelegerî cu statele socialiste în 
problemele legate de încetarea 
„războiului rece“.

Nu putem sâ nu ne exprimăm 
regretul pentru faptul că la fron
tiera chîno-indianâ a avut loc un 
incident. Uniunea Sovietică are 
relații de prietenie atit cu Repu
blica Populară Chineză cît și cu 
Republica India. Popoarele chinez 
și sovietic sînt unite prin legă
turile indestructibile ale prieteniei 
frățești, bazate pe mărețele prin
cipii ale internaționalismului socia
list. între U.R.S.S. și India se dez
voltă cu succes o strînsă colabo
rare în conformitate cu ideile 
coexistenței pașnice.

încercările de a folosi acest in
cident, care a avut loc la frontiera 
dintre R.P. Chineză și India în 
scopul ațîțării „războiului rece“ și 
subminării prieteniei dintre popoare

merită să fie condamnate cu ho
tărîre.

In cercurile conducătoare sovie
tice se exprimă convingerea că 
guvernul Republicii Populare Chi
neze și guvernul Republicii India 
nu vor admite ca de pe urma a- 
cestui incident să se bucure acele 
forțe care doresc nu destinderea 
situației internaționale, ci încor
darea ei, care tind să nu admită 
slăbirea încordării ce s-a conturat 
în relațiile dintre state.

In aceleași cercuri se exprimă 
convingerea că cele două guverne 
vor reglementa neînțelegerea care 
s-a ivit ținînd seama de intere
sele reciproce, în spiritul priete
niei tradiționale dintre popaarele 
Chinei și Indiei. Aceasta va con
tribui de asemenea la întărirea 
forțelor care se pronunță pentru 
pace și colaborare internațională.

S, U. A.

Ț

Al 3-lea Congre« 
al studenților 

din America Latina
CARACAS 9 (Agerprea). — 

Agențiile de presă transmit că la 
Caracas a început cel de-al treilea 
Congres al studenților din Ame
rica Latină. Discursul de inaugu
rare a fost rostit de ministrul E- 
ducației, dr. Rafael Pizani, care 
în numele guvernului Venezuelei 
a salutat delegațiile sosite din nu
meroase țări ale Americii Latine. 
El i-a îndemnat pe participanți la 
întărirea unității de acțiune în 
lupta pentru libertate și democra
ție.

Fostul președinte al Venezuelei, 
llomulo Gallegos, a subliniat ma
rea răspundere pe care o are tine
retul din America Latină pentru 
progresul politic, social și econo
mic al popoarelor din acest con
tinent.

Vorbind în numele delegației 
studenților din Guatemala, Jorge 
Gimenez a propus congresului e- 
laborarea unui program în vede
rea realizării independenței econo
mice și suveranității țărilor din 
America Latină, plan care să se 
opună totodată intervențiilor im
perialiștilor americani în treburile 
interne ale acestor state.

Pe ordinea de zi a congresului 
figurează următoarele probleme : 
rolul universităților din America 
Latină și realizarea unei reforme 
in problemele de educație și ad
ministrative, agresiunea imperia
listă și efectele ei în viața econo
mică și culturală, precum și uni
tatea de luptă a mișcării studen
țești internaționale în vederea 
stabilirii unei păci mondiale.

Situație încordată 
în Laos

' NEW YORK 9 (Agerpres). — 
Corespondentul din Bangkok al 
ziarului „New York Times“ anunță 
că trupele tailandeze de la fron
tiera cu Laosul „sînt gata de 
luptă“. După cum se arată în știre, 
Tailanda intenționează să intro
ducă trupele pe teritoriul Laosului 
la prima cerere a guvernului regal 
al Laosului.

HANOI 9 (Agerpres) — V.N.A. 
transmite: In dimineața zilei de 
9 Septembrie Fam Van Dong, pri
mul ministru și ministru al Afa
cerilor Externe al Republicii Demo
crate Vietnam, a avut o întreve. 
dere cu Meneses, consulul general 
itl Indiei la Hanoi, pentru a.l ex
pune situația extrem de serioasă 
care s-a creat în ultimul timp în 
Laos și a.l informa de poziția gu
vernului R. D. Vietnam în această 
problemă.

Primul ministru al R. D. Viet
nam a cerut ca guvernul Indiei 
să ia măsuri pentru a preveni 
Înrăutățirea situației din Laos.

Delegația U.R.S.S. 
sesiune a Adunării
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

TĂSS transmite: Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. a numit dele
gația Uniunii Sovietice la cea de-a 
14-a Sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U. care se deschide la New 
York la 15 septembrie.

Șeful delegației este ANDREI 
GROMIKO, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. Din delegație 
fac ' ---------------parte : VÀSILI KUZNECOV,

prim locțiitor al ministrului Aface. 
rilor Externe al U.R.S.S. (locții
torul șefului delegației), ARKADI 
SOBOLEV, reprezentantul perma
nent al U.R.S.S. la O.N.U, MI
HAIL IAKOVLEV, ministrul Afa
cerilor Externe al R.S.F.S.R, 
BALABEK MARTIROSIAN, mi. 
nistrul Afacerilor Externe al R.S.S. 
Armene.

Corespondentul agenției „As- 
sociated Press" informează ci 
în holul clădirii Consiliului 
Pedagogic din Little Rock au 
fost aruncate două puternice 
bombe cu gaze lacrimogene în 
timp ce avea loc ședința con
siliului. Cărui fapt i se dato
rește acest incident ? Corespon
dentul dă un răspuns foarte 
laconic : Consiliul școlar a ad
mis ca în noul an școlar în 
două școli din Little Rock să 
învețe, alături de 2.300 școlari 
de rasă albă și cinci negri. A- 
ceasta a determinat pe două 
tinere membre ale Ku-klux- 
klan-ului să atace în mod hu
liganic consiliul pedagogic.

Corespondentul agenției „U- 
nited Press Internațional“ din 
Atlanta menționează că în sta
tele Virginia și Norfolk, pre
cum și în numeroase orașe din 
S.U.A. unde este multă popu
lație de culoare nu au explo
dat bombe în școli. Explicația 
este că acolo, în școlile unde 
învață copii albi nu a fost 
admis nici un școlar negru.

Franta

JJ

Oaspeți de seamă la Expoziția 
Rominia pe calea socialismului“ 

din Moscova
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

In cursul zilei de 9 septembrie, 
Si Ciun-siun, vicepremier al Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Chineze, conducătorul dele
gației guvernamentale chineze care 
se află la Moscova, însoțit de 45 
de membri ai delegației, a vizitat 
in parcul Gorki Expoziția „Romî- 
nia pe calea socialismului“. Dele
gația a fost intîmpinată de M. Da- 
lea, ambasadorul Republicii Popu
lare Romine la Moscova.

Si Ciun-siun și membrii delega
ției au manifestat un deosebit in. 
teres pentru sectoarele industriei 
constructoare de mașini, industriei 
chimice și agricole.

Membrii delegației s-au intere-

sat de asemenea despre ultimele 
hotărîri ale Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn cu 
privire la ridicarea nivelului de 
trai și la dezvoltarea continuă a 
economiei naționale a R.P.R.

în cartea de impresii a expozi
ției Si Ciun-siun a scris: Dele
gația guvernamentală a R. P. 
Chineze a vizitat cu deosebită plă
cere expoziția „Rominia pe calea 
socialismului".

Sîntem fericiți de succesele 
care le-a obținut R.P.R. în cei 
ani de la eliberarea

Trăiască lagărul 
îrunte cu U.R.S.S.“.

La sîîrșitul vizitei 
delegației daruri din 
ducerii expoziției.

Presa franceză anunță creș
terea prețului la manualele 
școlare cu 15 la sută. De ase
menea, rechizitele școlare s-au 
scumpit considerabil în preaj
ma deschiderii școlilor.

Și anul acesta se va resimți 
în mod acut numărul insufi
cient al sălilor de clasă. Din 
datele statistice oficiale, reiese 
că mii de copii vor învăța în 
clase necorespunzătoare celor 
mai elementare cerințe de 
igienă. Aceasta se datorește 
faptului că guvernul nu a alo
cat mijloace suficiente pentru 
învățămîntul de stat francez. 
Bugetul Ministerului învăță- 
mîntului pe întreg anul școlar 
curent este de 190 miliarde 
franci, în timp ce guvernul 
cheltuiește zilnic trei miliarde 
franci pentru războiul din Al
geria.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
Ziarul „Pravda” publică sub sem
nătura lui N. Streinikov următorul 
articol intitulat „ASTFEL GÎN
DESC OAMENII SIMPLI DIN 
AMERICA”.

Una din sălile clădirii sediului 
Organizației Națiunilor Unite din 
New York este rezervată turiștilor 
și excursioniștilor. Aici ei aș
teaptă pînă se va elibera o 
tînără fată-ghid, pentru ca $ub con
ducerea ei, să înceapă excursia. 
Uneori așteptarea durează aproxi
mativ o oră. Americanii sînt 
foarte sociabili și după cîteva mi
nute între oameni cu totul necu
noscut se încing discuții însufle
țite pe diferite teme.

M-am apropiat de unul din a- 
ceste grupuri, am dat bună ziua și 
m-am prezentat. Doi »a-u trei oa
meni s-au desprins de îndată de 
grup și, privindu-mă cu suspiciune 
s au îndepărtat. „Ne ferim de dis
cuții politice, și cu atît mai mult 
cu „un ziarist roșu“, se putea citi 
în privirile lor. Alți aproximativ 
10 oameni au rămas pe loc. Un 
„How are you“ prietenesc rostit 
în cor m-a convins că sînt bineve
nit în mijlocul lor.

Am rugat pe interlocutorii mei 
să împărtășească cititorilor ziarului 
„Pravda” părerile lor în legătură 
cu apropiatul] schimb de vizite 
dintre N. S. Hrușciov și D. Eisen
hower.

„Tocmai despre aceasta vorbeam, 
a spus un bărbat înalt cu o căma
șă în carouri. După părerea mea 
aceasta este o idee minunată, care 
s-a vînturat de mult. Premierul 
dv. a formulat-o încă cu cîțiva ani 
în urmă, multă vreme însă IFas- 
hingtonul nici n-a vrut sâ audă de 
aceasta. în prezent însă, în întrea
ga lume se așteaptă ca întâlnirea 
dintre N. S. Hrușciov și D. Eisen
hower să aducă omenirii un senti
ment de ușurare. Și eu aștept a- 
ceasta. Scrieți, vă rog, că astfel 
gîndește un jurist din Mineapolis, 
iar numele meu la urma urmei 
nu are nici o importanță99.

,^îă rog ca această întrevedere 
să fie prietenească și utilă, a in
trat în vorbă o femeie cu părul 
cărunt, ținînd de mînă un băiețel 
de vreo 10 ani. Numele meu este 
Eleonora Brown, sînt de fel din 
Milwaukee. Am trei fii și cinci ne
poți. Unul din ei este în serviciul 
militar în Germania, altul în Japo
nia. Vă puteți închipui ce simt 
cînd aud vorbindu-se despre răz
boi. Acum însă gc simte o oarecare 
ușurare.

„Nurnele meu este Arthur Krol, ee 
prezintă un bărbat tînăr, ștergîn- 
du-și ochelarii cu o batistă, sînt 
profesor de istorie de fel din Chi- 
kago. Țin să subliniez că acum nici 
un om de stat nu mai poate conta 
pe un succes în rîndurile alegăto
rilor, dacă el nu va vizita Moscova 
și nu va sta de vorbă cu Hrușciov. 
Acest lucru este foarte semnifica
tiv. Nu-i așa ? Și nu voi greși dacă 
voi explica acest fapt prin pres
tigiul uriaș de care se bucură pre
mierul sovietic“.

„Aș dori să-mi păstrez anoni
matul, ca și unii dintre gentlema- 
nii care au vorbit înaintea mea, 
intră în vorbă un domn uscățiv, 
îmbrăcat ireproșabil cu o cămașă 
scrobită și „papillon” Nu împăr
tășesc optimismul dv. și nu înțeleg 
speranțele Jv. Credeți-mă, toți do
rim pace, (dl cu „papillon-ul” a 
dus mina la inimă), dar a lupta 
pentru dezarmare înseamnă a fi cu 
totul nepriceput în domeniul eco
nomic. Gîndiți-vă ce s-ar întâmpla 
dacă aceste întrevederi, convorbiri, 
contacte, acorduri ar duce într-ade- 
văr la dezarmare. Industria milita
ră $~ar restrînge, șomajul s-ar ex
tinde și mai mult, veniturile ar 
scădea și ar scădea și puterea de 
cumpărare“.

S-a încins o discuție aprinsă. 
Omul cu „papillo-n“ a-a pomenit 
în minoritate, deși era sprijinit de 
un al domn care striga cu lin pro
nunțat accent străin, de răsuna în 
întreaga sală, că „nu poți avea În
credere în ruși”.

Mi-am luat rămas bun și m-am 
îndreptat spre ieșire. M-a ajuna 
însă din urmă un bărbat în vîrstă, 
care mergea aprijinindu-se într-un 
baston și care în timpul discuției 
nu a scos nici un cuvînt. Astfel 
clocotește astăzi întreaga Americă, 
a apus el pe neașteptate —- la noi 
în Texas pînă și senatorii s-au bă
tut între ei și și-au spart nasurile. 
El a adăugat cu convingere : „Din 
10 americani 9 îl așteaptă pe dl 
Hrușciov ca pe un sol al păcii. 
Este un lucru tot atit de exact ca 
și faptul că mă cheamă Paul Mo- 
felii. Puteți scrie aceasta în zia
rul dv.”.

Departamentul de Stat și Casa 
Alba primesc neîncetat nenumă
rate scrisori cuprinzînd invitații 
adresate lui N. S. Hrușciov. Ziarul 
„New York Herald Tribune“ a ca
racterizat aceasta ca o întrecere 
fără precedent în istoria Americii, 
a orașelor mari și mici din S.U.A. 
pentru dreptul de a primi 
înaltul oaspete sovietic.

SOFIA 9 (Agerpres). — La 9 
septembrie poporul bulgar a săr
bătorit cea de-a 15-a aniversare a 
victoriei insurecției armate popu
lare de la 9 septembrie 1944.

Orașul Sofia — capitala R. P. 
Bulgaria — a întîmpinat măreața 
aniversare îmbrăcat intr-o strălu
citoare haină de sărbătoare.

La ora 9 dimineața, întîmpinați 
de aplauzele prelungite și căldu
roase ale celor prezenți, la tribuna 
mausoleului lui Ghiorghi Dinii- 
trov, își fac apariția Todor Jivcov 
prim-secretar al C.C. al Partidu
lui Comunist Bulgar, Dimităr Ga- 
nev, președintele Prezidiului Adu
nării Populare, Anton Iugov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
și alți conducători ai partidului 
și guvernului, Enver Hodja, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania, membrii de
legației sovietice, care a sosit la 
Sofia pentru a asista la sărbăto
rire.

La miting a vorbit generalul de

armată l. Mihailov, ministrul Apă
rării Naționale al R.P. Bulgaria.

A urmat apoi parada militară.
După paradă a avut loc o ma

nifestație a oamenilor muncii, 
deschisă de participanții la miș
carea de partizani. Au urmat co
loane ale oamenilor muncii. Ma- 
nifestanții purtau portrete ale 
conducătorilor proletariatului mon
dial — Karl Marx, Friedrich En- 
gels, V. I. Lenin, ale întemeieto
rilor Partidului Comunist Bulgar 
— Dimităr Blagoiev, Ghiorghi Kir- 
kov, Ghiorghi Dimitrov — ale 
conducătorilor Partidului Comu
nist Bulgar.

Oamenii muncii din Sofia au 
demonstrat că poporul bulgar este 
strîns unit in jurul Partidului 
Comunist Bulgar și hotărît să 
meargă și de acum înainte, alături 
de toate popoarele lagărului socia
list pe calea socialismului și 
comunismului, să lupte fără pre
get pentru consolidarea păcii in 
întreaga lume.

In U.R.S.S. se realizează
un uriaș progres 
Declarațiile lui Gaifskell și Bevan 

la plecarea din Moscova —
Referindu-se la apropiata vizită 

In S.U.A. a lui N. S. Hrușciov, 
precum și la vizita tn U.R.S.S. a 
lui Dwight Eisenhower, Bevan a 
spus că s-ar părea că norii care 
planează deasupra lumii întregi 
încep să se Împrăștie și că odio
sul „război rece“ se apropie de 
sfîrșit. Vizitele reciproce ale șefilor 
guvernelor S.U.A. și U, R. S. S. 
„vor reprezenta poate un eveni
ment istoric", a subliniat Bevan.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Pe aeroportul Vnukovo, înainte 
de a părăsi Moscova, liderii parti
dului laburist din Anglia, Hugh 
Gaitskell și Aneurin Bevan, au fă
cut declarații.

Te însuflețește uriașul progres, 
în primul rînd progresul economic, 
care se realizează în Uniunea So
vietica, a spus Gaitskell. Stnt con
vins, a subliniat el, că în U.R.S.S. 
nivelul de trai va crește necontenit 
pentru binele populației sale și 
indirect pentru binele lumii În
tregi.

Gaitskell s-a pronunțat pentru 
lichidarea barierelor care Împiedi
că popoarele englez și sovietic să 
se cunoască mai bine Intre ele.

Partidul laburist din Marea 
Britanie, a spus Aneurin Bevan, 
dorește cu Înflăcărare să stabilea
scă relații mai strînse cu poporul 
Uniunii Sovietice, și eu aștept cu 
nerăbdare să fac o 
îti această țară.

DELHI 0 (Agerpres). — TASS 
ansmite : La 9 septembrie, I. Țe-
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Pentru eliberarea patrioților 
spanioli și

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 9-septembrie 
la una din cele mai mari între
prinderi din Moscova, Uzina de 
automobile „Lihaciov“, a avut loc 
un mare miting de protest împo
triva arestării activiștilor progre
siști din Spania și Portugalia. Co
lectivul uzinei noastre, ca și între
gul popor sovietic, a spus frezo
rul Aleksei Fedin de Ia secția de 
scule, care a luat cuvîntul la mi
ting, își exprimă solidaritatea cu 
popoarele Spaniei și Portugaliei 
în lupta împotriva fascismului.

portughezi
Participanții la miting au întîm

pinat călduros pe Balaguer Luis, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Spania.

In ciuda represiunilor crîncene, 
a spus el, Partidul Comunist din 
Spania organizează și îndrumă 
lupta poporului împotriva regimu. 
lui franehist, pentru democrație, 
pentru dreptate socială.

La miting a fost adoptată o re. 
zoluție în care colectivul uzinei 
cere încetarea persecutării patrio- 
ților spanioli și portughezi și pu
nerea lor în libertate.

Revista „Semana“ 
lumbia scrie că guvernul 
este capabil să rezolve cu 
loace proprii problema lichi
dării analfabetismului, care 
a devenit o adevărată plagă“. 
Descriind situația grea din 
școli, revista subliniază că 37 
la sută din numărul total al 
acestora „nu sînt decît barăci 
lipsite de orice confort". După 
date oficiale, 4.129 de școli nu 
sînt alimentate cu apă, iar a- 
proximativ 5.000 nu sînt ca
nalizate. Pentru desfășurarea 
normală a cursurilor ar fi ne
voie de
clasă. Dacă problema școlară 
nu va fi rezolvată — scrie re
vista — în curînd țara va a- 
junge în pragul unei catastrofe, 
deoarece în prezent 48 la sută 
din numărul copiilor de vîrstă 
școlară nu frecventează școlile.

transmite _____  . _
danbal, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Mongole, a sosit pe calea aerului 
în India, venind din Kunmin (Re
publica Populară Chineză) unde 
a petrecut două zile la reîntoarce
rea din Hanoi.

I. Țedenbal, împreună cu S. Luv- 
san, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Mongole, și 
P. Șagdarsuren, ministrul Aface
rilor Externe, care au făcut o vi
zită de prietenie în Republica De
mocrată Vietnam, au venit în 
India la invitația primului mi
nistru Jawaharlal Nehru.

încă 22.000

nouă călătorie

săli de

Adevăratîi vinovatî ai încordării din Laos
Un tînăr muncitor italian arestat 
de poliție în timpul unor mari 
greve și demonstrații care au avut 

loc nu de mult lingă Neapoli.

Dieffenbaker 
O conferință 
înalt poate 

reglementarea 
divergențelor 

între Est și Vest**
NEW YORK 9 (Agerpres). — 

După cum se anunță din Ottawa, 
John Dieffenbaker, primul ministru 
al Canadei, luînd cuvîntul la clubul 
feminin al presei din Canada, a 
declarat că dacă Occidentul vrea 
să pună capăt „războiului rece“ 
trebuie să fie decis să folosească 
toate posibilitățile pentru a duce 
tratative cu Rusia.

Dieffenbaker și-a reafirmat pă
rerea că o conferință la nivel înalt 
poate facilita reglementarea di
vergențelor între Est și Vest. El 
a declarat că Conferința de la Ge
neva a miniștrilor Afacerilor Ex
terne nu a fost zadarnică.

la nivel 
facilita

La O.N.U. s-a consumat un nou 
moment întunecat din istoria 
cestei organizații: prin încălcarea 
regulilor de procedură a fost im
pusă o rezoluție lipsită de putere 
legală. Rezoluția se referă la si
tuația din Laos și urmărește pe 
de o parte să submineze acordu
rile internaționale aflate în vi
goare, iar pe de altă parte să 
constituie un paravan pentru 
imixtiunea mereu mai fățișă a 
S.V.A. în micul regat asiatic. Eve
nimentele din Laos sînt fructul 
tentativelor imperialiștilor ameri
cani de a împiedica normalizarea 
vieții interne din această țară 
în spiritul acordurilor de la 
Geneva din 1954. Aceste acor
duri creau condițiile necesare 
pentru ca 
eliberare națională 
să capete o existență 
iar un guvern de coaliție

condițiile
unitățile mișcării de 

Patet Lao 
legală, 
să asi-

șeful guvernului regal laoțianAidoma lui Cian Kai-și,
Fui Sananikone, marionetă a imperialismului american, încâlcind 
acordul de la Geneva, încearcă să creeze o atmosferă de încor
dare internațională în Laos.

desen de AD. DRAGOMIRESCU

gure o evoluție pașnică a La osu
lui. Imperialiștii americani și-au 
pus la bătaie întreaga influență 
pentru a împiedica o atare evolu
ție a lucrurilor. Diplomația ameri
cană visa un Laos 
transformat într-un 
tegiei SJE.A.T.O. 
cercurilor agresive 
declarat gata să le realizeze un po
litician laoțian pentru care inte
resele americane sînt mai impor
tante decît cele ale propriului său 
popor. Numele acestui politician 
este Fui Sananikone. Printr-un joc 
de culise, ale cărui amănunte nu 
le cunoaștem dar nici nu au im
portanță, Sananikone a ajuns pre
mierul guvernului de la Vientiane. 
Acest moment în politica laoțiană 
marchează instaurarea domniei în 
Laos a imperialismului american. 
Ziaristul american Alsop 
în „New York 
bune9* într-un mod 
echivocul : „Actualul
necomunist al Laosului a fost for
mat cu ceț mai activ sprijin ame
rican. Aproape toate acțiunile lui 
au fost întreprinse cu aprobarea 
Americii și adeseori la sugestia 
Americii“.

Ce s-a întîmplat în continuare 
se știe. Sananikone a denunțat 
acordurile de la Geneva, a interzis 
activitatea Comisiei internaționale 
de supraveghere și control, a dez
lănțuit o cruntă teroare împotriva 
elementelor progresiste. Alsop dez
văluie rolul amiralului american 
Felt și a subsecretarului de stat 
adjunct Tarsons in privința acea
sta. La 12 mai 1959 guvernul de 
la Vientiane (capitala Laosului) 
a încercat să lichideze unitățile 
Patet Lao, încercuindu-le. Tabloul 
laoțian trebuie complectat cu cî- 
teva detalii esențiale : la 12 iulie 
a văzut lumina tiparului un comu
nicat care însemna în practică tre
cerea armatei laoțiene sub control 
american; numărul consilierilor 
americani, care în urmă cu cîțiva 
ani era foarte mic a ajuns la cî
teva sute ; transporturile de ar
mament american sosesc cu o 
periodicitate îngrijorătoare. Ace
stea sînt faptele. F aptele pe

docil un Loot 
pilon al stra- 

Și visurile 
americane t-a

scria 
Herald Tri- 

elimină 
guvern

ce

încearcă 
care do-

care avocații agresiunii 
să le faci uitate. Faptele 
vedesc sursele încordării din Laos. 
Faptele care demască în mod ca
tegoric pe autorii unei politici ce 
a mai fost experimentată și în alte 
părți ale lumii cu consecințe ne
faste.

Sananikone, instigat de sfătuito
rii săi în uniformă americană, a 
împins lucrurile către un război 
civil. Forțele Patet Lao au trebuit 
să-și apere dreptul la existență, să 
se apere împotriva teroarei dezlăn
țuite. Sprijinite de populație, a- 
ceste forțe au dus lupte în cîteva 
provincii împotriva trupelor regale 
care le-au atacat. Cercuri intere
sate în menținerea „războiului 
rece99 au încercat să folosească si
tuația din Laos spre a învenina 
atmosfera internațională într-un 
moment în care există perspective 
de destindere. La bursa „războiului 
rece“ trebuiau urcate neapărat ac
țiunile. Mecanismul propagandistic 
de peste ocean a fost pus din ncu 
în funcțiune. Pe diferite tonalități 
au fost făcute să răsune voci pa- 
să-mi-te speriate de o pretinsă „a- 
gresiune“ comunistă în Laos. Ge
nerali cu fantezie bolnăvicioasă 
au început — din birourile lor 
capitonate — să „descopere“ 
trupe nord-vietnameze în Laos. 
Cu ajutorul cîtorva papagali în 
togă diplomatică aciuați la Seul 
și Saigon, acompaniați de zar
va faliților din Taivan și de 
niște politicieni la fel de fă
liți din Tailanda, au fost puse 
în circulație tot soiul de știri min
cinoase pe care nimeni nu le con
firma dar, pe care ziarele occiden
tale le reluau cu un cinism ce le 
este propriu. Gălăgia trebuia să 
acopere pe adevăratul vinovat de 
situația din Laos — imperialismul 
american și în același timp să 
permită o „legalizare“ a interven
ției americane pe cadavrul acor
durilor de la Geneva din 1954.

Așa s-a ajuns la dezbaterea din 
Consiliul de Securitate, dezbatere 
desfășurată prin încălcarea reguli
lor de procedură. Puterile occiden
tale au impus un proiect de rezo
luție care creează un subcomitet că-

ruia i~a fost atribuită examinarea 
situației din Laos. Acceptarea unei 
atari rezoluții înseamnă renunța» 
rea la acordurile de la Geneva, 
care, după cum se știe, au dat 
naștere Comisiei internaționale de 
supraveghere și control menită să 
normalizeze situația din 15aos. Crea
rea unui nou subcomitet pentru 
Laos este echivalentă cu îngropa
rea unor acorduri internaționale 
în vigoare, acorduri care au creat 
un organiim eficace dar a cărui 
activitate a fost paralizată tocmai 
de manevrele actualilor inițiatori 
ai rezoluției O.N.U. Calea pe 
care a fost împins O.N.U. este 
aceea a subminării unor acor
duri internaționale în vigoare. Re
prezentantul sovietic a atras atenția 
asupra grosolanei violări a ('artei 
O.N.U., violare care a creat un 
primejdios precedent ce poate 
duce la urmări complicate. în 
fond, este vorba de o revizuire în 
practică a Cartei O.N.U., revizuire 
pe care o doresc de multă vreme 
cercurile interesate să transforme 
O.N.U. într-un instrument al poli
ticii lor.

în timp ce la O.N.U. reprezen
tanții occidentali strecurau o rezo
luție lipsită de putere legală. în 
Laos situația continua să se com
plice. La Vientiane au sosit în 
aceeași zi avioane americane cu 
grenade și muniții livrate în ca
drul unui „ajutor extraordinar“. 
Alianța agresivă S.E.A.T.O. — 
rijată in mod notoriu de 
W ashington — acționează în 
lise spre a pregăti terenul unei 
tervenții fățișe. Doi miniștri lao- 
țieni s-au deplasat la Bankok. car
tierul general S.E.A .T.O., dezvă
luind intențiile de amestec ale a- 
cestei organizații în Laos. Totul 
indică dorința unor cercuri ameri
cane de a înnegura atmosfera inter
națională în ajunul schimbului de 
vizite Hrușciov — Eisenhower»

Dar cei ce vor să creeze imagi
nari agresori în Laos spre a-i aco
peri pe cei veritabili nu reușesc 
să convingă opinia publică mon 
dială. E interesant că o serie de 
ziare și personalități occidentale 
remarcă lipsa de temei a zarvei

di- 
la 
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provocatoare tn legături cu 
Ziarul „Guardian“ arăta 
chis că „guvernul de la 
tâane... temîtidu-se de o înfrîngere 
în alegeri a rupt acordul cu Patet 
Lao și a fost ajutat și încurajat 
la aceasta de americani“. Are 
perfectă dreptate cotidianul pari
zian „Liberation” cînd apreciază 
că „este limpede că anumite 
cercuri care nu se adaptează ușor 
la noul climat din relațiile inter
naționale, ar dori să utilizeze in
cidentele din Laos pentru a lansa 
din nou „războiul rece99 și a tor
pila destinderea, chiar în momen
tul în care urmează să înceapă 
convorbirile Eisenhower — Hruș
ciov“. O seamă de personalități 
politice, mai ales din Asia, printre 
care și președintele Sukarno, și-au 
exprimat părerea că situația din 
Laos trebuie normalizată pe baza 
acordurilor de la Geneva și că Co
misia internațională de suprave
ghere și control instituită în baza 
acestor acorduri trebuie să-și reia 
activitatea.

Oamenii de bună credință exami
nând datele referitoare la eveni
mentele din Laos recunosc proce
dee mai vechi ale diplomației a- 
gresive, recunosc politica focarelor 
de încordare ce are experimentați 
promotori în S.U.A. Politica a- 
ceasta este însă primejdioasă. în
cercarea 
paravan 
sive este 
început
neral manevrele ce vor să perma
nentizeze vintul înghețat al „răz
boiului rece“ în Asia. Se vorbește 
deschis de transformarea Laosului 
într-o nouă Coree iar unii diplo- 
mâți americani consideră acțiunea 
sub paravanul O.N.U. drept insu
ficientă și cer o intervenție armată 
directă. Capetele înfierbîntate 
peste ocean nu trebuie să dea 
tării 'nvățămintele unui trecut 
pr opiat.
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de a folosi O.N.U. drept 
pentru tentative agre- 
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Libertate lui Farjallah Helou
BAGDAD 9 (Agerpres). — Zia

rul „Ittihad Aș-Șaab“ publică te
legrame sosite la redacția sa din 
diferite raioane ale Bagdadului. 
Autorii telegramelor protestează 
împotriva arestării la Damasc a 
eminentului activist libanez pe tă- 
rîm obștesc Farjallah Helou.

„Noi, reprezentanții populației 
din raionul Zavia, se spune într-o 
telegramă semnată de peste 700 de

persoane, condamnăm cu hotărîre 
arestarea și întemnițarea de către 
autoritățile R.A.U. a lui Farjallah 
Helou, luptător pentru eliberarea 
națională a arabilor, care și-a 
consacrat întreaga viață slujirii 
poporului, luptei împotriva impe
rialismului și reacțiunii. Cerem tu
turor oamenilor cinstiți să salveze 
viața acestui patriot arab“.

PRAGA. Delegația guverna, 
mentală a R. P. Romine, care a 
participat la deschiderea Tîrgului 
Internațional de la Brno, a sosit 
la 8 septembrie într-o vizită în 
orașul Gottwaldov.

PEKIN. — La 9 septembrie un 
avion de patrulare al forțelor na
vale ale S.U.A. a violat spațiul 
aerian al Republicii Populare Chi
neze deasupra insulei lunsindao, 
care face parte din arhipelagul 
Sisciațiundao (provincia Guan- 
dun).

A1OSCOVA. — Consiliile de Mi
niștri ale R.S.S. Bieloruse și 
R.S.S. Ucrainene au numit dele
gațiile care vor participa la cea 
de-a 14-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. ce se va deschide 
Ia 15 septembrie la New York.

Delegația bielorusă este condusă 
de Kuzma Kiselev, ministrul Afa
cerilor Externe al R.S.S. Bielo
ruse, iar cea ucraineană de Luka 
Palamarciuk, ministrul Afacerilor 
Externe al R.S.S. Ucrainene.

BAGDAD. — Tineretul irakian 
condamnă cu hotărîre intențiile 
Franței de a experimenta bomba 
atomică în Saliara, se spune in 
mesajul Comitetului din Bagdad al 
Federației tineretului democrat din 
Irak, adresat secretarului general 
al O.N.U. In acest mesaj comi
tetul cheamă pe toți partizanii 
păcii și organizațiile internațio
nale să depună toate eforturile 
posibile pentru a zădărnici planu
rile guvernului francez de a efec
tua pe continentul african expe
riențe cu arma nucleară.

Petrolul Ploești—Wiener Sport Klub: 0—0
V1ENA 9 (Agerpres). , — 

Miercuri la lumina reflectoarelor 
stadionului „Prater" din Viena 
peste 40.000 de spectatori au ur
mărit întilnirea de fotbal dintre 
echipele Wiener Sport Klub și Pe
trolul Ploești contînd pentru pre
liminariile „Cupei campionilor eu
ropeni“. Răsturnînd toate prono
sticurile favorabile echipei viene-

ze, fotbaliștii romîni au jucat cu 
multă ambiție reușind la capătul 
a 90 de minute de luptă pasionan
tă să obțină un rezultat de ega
litate : 0-0. In urma acestui re
zultat echipa Petrolul Ploești, are 
acum șanse sporite de calificare 
în turul următor, deoarece la 10 
septembrie joacă pe teren propriu 
meciul retur cu formația Wiener 
Sport Klub.
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