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Aici am lucrat si noi
9

Anchetă printre tinerii care au participat voluntar
la ridicarea noilor construcții ale Capitalei

La Stadionul ■
„23 August“

Ca iubitor al sportului cu ba
lonul rotund, acum, la reluarea 
campionatului am fost prezent în 
tribună să-mi încurajez echipa 
favorită — Rapid.

De fiecare dată cînd marele 
stadion se umple de freamăt, 
ochii privind de la gazonul verde, 
spre tribune, se bucură de fru
moasa podoabă a Bucureștiului 
nostru, Simți o mîndrie legitimă 
— e stadionul nostru și parcul 
din jur e tot al nostru. Și mîn- 
dria mea e cu atît mai legitimă 
cu cit sint unul dintre cei ce am 
participat direct, muncind volun
tar, la ridicarea frumosului edi
ficiu sportiv.

Mi-aduc aminte ce era pe vre
muri aici. Un cîmp cu mărăcini, 
gropi cu gunoi, șanțuri cu ierburi 
ți bălți cu ană murdară și rău 
mirositoare. Un loc de paragină, 
o pată pe fața Bucureștiului. La 
chemarea partidului, mobilizați 
de organizația U.T.M., în primă
vara anului 1953 mii de tineri 
au luat cu asalt locurile acestea 
pustii începînd lucrările pentru 
marele stadion și Parcul „23 Au
gust“. Noi, tinerii de la „Electro- 
aparataj” am trecut să ajutăm cu 
toate forțele construcția noului 
stadion. Aproape zilnic după lă
sarea lucrului o luam prin curtea 
turnătoriei și ajungeam direct pe 
șantierul stadionului; ne gîndeam 
la faptul că viitorul edificiu cul
tural sportiv — teatrul, parcul, 
stadionul — va ajuta la dezvol
tarea sportului, la întărirea mun
cii de culturalizare a maselor, la 
înfrumusețarea Capitalei noastre 
dragi. Vedeam și alte construcții 
ale Capitalei ți ne bucuram pen
tru noua haină ce o va căpăta 
orașul.

Pe locul stadionului săpam cu 
casmaua ți vedeam aevea tribu
nele de unde doream cu ne
răbdare să asistăm la manifesta
ții. La 
acum.

Aici 
IV-lea
neretului 
atunci in fiecare an am venit de 
nenumărate ori in tribunele lui 
la mari manifestații sportive, la 
meciuri. Și tot de nenumărate ori 
m-am bucurat la gîndul că la a~ 
ceastă podoabă a Capitalei am

muncit și eu împreună cu tova
rășii mei. Și tot pentru podoa
bele Capitalei, pentru înflorirea 
ei, muncesc și astăzi in una 
brigăzile utemiste de muncă 
triotică ale întreprinderii, 
construcția de locuințe de pe 
levardul marelui gtadion.
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maistru, secția strun 
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La fabrica 
în care muncesc

toate acestea mă gîndesc

s-a deschis cel de al 
Festival Mondial al Ti- 

și Studenților. T)e

îmi amintesc, de acel februa
rie 1948 cînd noi, adolescenți 
încă, ucenicii de la A.P.A.C.A., 
la chemarea partidului și o or
ganizației am pornit să înălțăm 
zidurile fabricii noastre moderne 
de azi. Partidul a cerut ca în 
locul maghernițelor A.P.A.C.A. 
în care 300—400 de muncitori 
cu fețele supte de suferințe lu
crau confecții militare, să se ri
dice o fabrică modernă cu con
diții de muncă nemaiîntâlnite în 
timpul burgheziei, ți noi am 
răspuns partidului dăruindu-ne 
toate forțele împlinirii acestei 
sarcini. Revăd februarie 1948, 
chipurile pline de hotărîre ale 
tinerilor brigadieri, dintre care 
mulți nu depășeau 17—18 ani. 
îmi revăd brigada nr. 4 teleor- 
măneană la care am fost repar
tizat și zilele acelea de muncă 
încordată îmi dau o caldă și pro
fundă satisfacție. Sub ochii 
noțtri zidurile maghernițelor se 
prăbușeau asemenea vremurilor 
în care au huzurit bogătanii, te
renul se curăța și zidurile noi, 
luminoase se ridicau spre cer. 
Cei peste 2.000 de brigadieri în
fruntând gerul care a bîntuit 12 
zile aveau un singur țel: să în
făptuiască sarcina dată de par
tid in numele vieții noi pe care 
o trăim. Nu găsesc cuvinte să re
dau întocmai bucuria pe care 
am trăit-o cînd după numai 94 
de zile de la primele lucrări, fa
brica a început să producă.

In fabrica nouă, construită pe 
ruinele trecutului, am rămas apoi 
să muncesc. Aici m-au învățat 
comuniștii meseria, m-au ajutat 
să mă desăvîrțesc și să ajung azi 
modelier, să intru in familia 
puternică a comuniștilor. Astăzi 
mîndria mea este cu atât mai 
mare cu cit produsele pe care le

executăm sint apreciate ți soli
citate la toate târgurile interna
ționale, la toate congresele de 
modă. Copii, femei, bărbați 
din Ungaria, Polonia, Bulgaria, 
Cehoslovacia, din Liban, Sudan, 
Suedia poartă azi produsele mi
nunatei noastre fabrici.

Fabrica noastră este tânără, 
dar puternică. In cei 11 ani de 
la nașterea sa s-au petrecut pre
faceri uimitoare. Aproape 8.000 
de muncitori lucrează azi în fa
brică, distinsă pentru a 14-a 
oară cu Drapelul de întreprin
dere fruntașă pe țară.

A.P.A.C.A. a însemnat condi
ții rudimentare, triste de lucru. 
Fabrica de confecții „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ înseamnă o teh
nică avansată în plin progres. 
Noi producem azi in 2 minute 
3 costume bărbătești, in 3 minu
te un mantou.

îmi voi aduce 
oricît. de repede 
că la construcția 
ți moderne fabrici am participat 
ți eu.

aminte mereu, 
vor trece anii 
acestei mărețe

VICTOR BĂDIȚĂ 
modelier—Fahrica de confecții 

„Gheorghe Gheorghiu-Dej“

La Teatrul 
de Operă și Balet

seară la Operă, 
în fotoliu ți as- 
deținuților din

Eram într-o
Stăm nemișcat 
cultarn corul 
„Fidelio“. E un cîntec de o rară 
frumusețe care exprimă dorința 
de fericire și libertate, un cin- 
tec pe care l-aș asculta mereu

ți pentru care am văzut această 
operă de trei ori. Dar nu e sin
gura care-mi place, Vin pentru 
că îmi place mult muzică de o 
peră și incă pentru ceva.

Era in primăvara anului 1953, 
cînd Bucurețtiul se pregătea 
să-ți întâmpine oaspeții celui 
de-al IV-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților. Întreg 
tineretul muncea cu însuflețire 
pentru pregătirea marii sărbă
tori.

La o adunare a organizațiilor 
U.T.M. am aflat că Teatrul Mu
zical ce se construiește in Bucu
rești va trebui terminat pînă la 
Festival, că ți noi tinerii de la 
fabrica „Klement Gottwald" 
sîntem chemați să contribuim 
terminarea lui.

Vestea că Bucurețtiul va avea 
un mare teatru muzical, că o 
nouă instituție culturală va sta 
la dispoziția oamenilor muncii, 
că încă o construcție frumoasă 
va împodobi orașul nostru mi-u 
umplut inima de bucurie. Am 
fost printre primii care s-au 
oferit să lucreze pe șantier. Și 
timp de două luni, după-amiaza, 
veneam la șantier ți lucram din 
toată inima. Am cărat cărămizi 
ți mortar, am luat parte la de- 
cofrări și la așezarea plăcilor de 
marmoră. Și pe măsură ce lucră
rile înaintau vedeam tot mai clar 
contururile sălii marelui teatru. 
Acolo va fi scena, lingă ea va 
sta orchestra, apoi fotoliile, can
delabrele mari vor lumina feeric 
totul...

Curînd lucrările au fost gata, 
frumusețea operei a întrecut cu 
mult închipuirile mele.

Finețea ți strălucirea candela-

Soîemntalea înmînârii 
uno; decorații

Vineri la amiază, la Prezidiul 
Atarii Adunări Naționale a avut 
Iod solemnitatea inmînării unor 
decorații.

Pentru buna organizare a stan
dului Republicii Populare Romîne 
la Expoziția „Floraliile Internațio
nale“ de la Paris și rezultatele ob
ținute, Prezidiul Marii Adunări 
Naționale a conferit Ordinul 
„Steaua Rpubliii Populare Ro
mîne“ clasa IlI-a tovarășului Pa- 
locsay Rudo’f și „Ordinul Muncii“ 
ci. IU-a tovarășilor Octavian Fe- 
nesan și Oliver Sabău.

Cu prilejul zilei de 13 septem
brie, Ziua pompierilor din Repu
blica Populară

rezultate deosebite obținute în în
deplinirea sarcinilor de serviciu, 
Prezidiul Marii Adunări Naționale 
a conferit ordine și medalii unor 
ofițeri, subofițeri și angajați civili 
din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne — Comandamentul trupe
lor de pompieri.

Cu prilejul împlinirii vîrstei de 
50 de ani, pentru activitate in 
mișcarea muncitorească și rezul
tate bune în muncă, tovarășului 
Leonid Mihailovici i s-a conferit 
„Ordinul Muncii“ clasa 11.a.

Felicitîndu-i pe cei decorați, to
varășul Ion Gheorghe Maurer le-a 
urat noi succese în
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^e9'onai'ä I 

^unedoara-Deva I

Proletari din toate țările, uniți-vă I
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Primirea de către președintele 
Consiliului de Miniștri 

Republicii Populare Romîne, 
Chivu Stoica, și de 

vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, 

a conducătorilor Organizației 
Mondiale a Sănătății

al

Ștefan Voitec,

Vineri 11 septembrie 1959, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne, Chivu 
Stoica, și vicepreședintele Consi
liului de Miniștri, Ștefan Voitec, 
au primit la Consiliul de Miniștri 
pe domnii dr. M. G. Candau, di
rectorul general
I

Primirea 
președintele

al Organizației

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Ro- 
mîne, Chivu Stoica, a primit în- 
tr-o vizită protocolară, la 11 sep-

Comitetului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, Consiliului de Miniștri al Republicii 

Populare Bulgaria, Prezidiului Adunării 
Populare a Republicii Populare Bulgaria

Sofia ’

Mondiale a Sănătății, și dr. Paul 
van de Calseyde, directorul Comi
tetului regional pentru Europa al 
Organizației Mondiale a Sănătății.

Oaspeții au fost însoțiți de dr. 
Voinea Marinescu, ministrul Sănă
tății și Prevederilor Sociale.

întrevederea 
tr-o atmosferă

s-a desfășurat în- 
cordială.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul de 
Miniștri al Republicii Populare Romîne și Prezidiul Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Romîne, vă roagă să primiți sincere 
condoleanțe în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Stoian 
Pavlov, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii 
Populare Bulgaria in Republica Populară Romînă.

■ Oamenii muncii din patria noastră împărtășesc durerea dv. prici
nuită de pierderea tovarășului Stoian Pavlov, fiu devotat al poporului 
bulgar, care a lucrat neobosit pentru întărirea prieteniei dintre 
poporul romîn și poporul bulgar.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCI

TORESC ROMIN

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII POPULARE 

ROMINE

PREZIDIUL MARII ADUNARI 
NAȚIONALE A REPUBLICII 

POPULARE ROMINE

Romîne
tembrie 1959, pe ambasadorul Tur
ciei la București, Celal Tevfik Ka- 
rasapan, în legătură cu plecarea 
sa definitivă din Republica Popu
lară Romînă.

erea
pentru angajamentul

(Continuare în pag. 3-a)

Stadionul „23 August" — po
doabă a Capitalei noastre. Și 
el a fost construit prin munca 
voluntară a tineretului.

Foto: AGERPRÉS (imagine 
luată din helicopter).

Iată unul din cele 6 vagoane 
reparate peste angajament de 
băieții din brigada condusă de 
tînărul comunist Andrei Holic 
de la Atelierele C. F. R. 
Pintilie" din lași.(Agerpres)Romînă, și pentru

activitatea lor.

Chimia
în slujba agriculturii

Colectivul Uzinelor „9 Mai“ din 
București a livrat anul acesta sec
torului agricol cu peste 15 la sută 
mai multe prafuri insecticide decît 
prevedea planul anual. Au mai 
fost livrate aproape 1.400 tone in
secticide in soluție și 22 tone ier.bi- 
cide.

In vederea cercetărilor in secto
rul agricol, colectivul uzinei a pro
dus in cantități experimentale o

serie de substanțe ea : Paradonso- 
d:c, — pentru combaterea buruie
nilor, Merfazin — pentru cornba- 
t.rea dăunătorilor pomilor, Tiradin 
pentru combaterea tăciunelui la 
porumb.

Se experimentează de asemenea 
cu rezultate bune PenAaclorfenolul 
— produs care se va folosi 
combaterea buruienilor.

Tinerii din Orașul

în
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Viața 
culturală 
tineretului

Stalin

ÎN TIMPUL LIBER
In Orașul Stalin, important cen

tru economic și cultural al țării, 
trăiesc și muncesc înfrățiți citeva 
zeci de mii de tineri romini, ma
ghiari și germani. După orele de 
muncă mii de tineri muncitori, stu- 
denți și elevi se îndreaptă spre 
cluburi, teatre, cinematografe, bi
blioteci unde își petrec in mod 
plăcut și distractiv citeva ore din 
timpul lor liber.

A fost o vreme cînd unii tineri 
mai băteau seară de seară străzile 
orașului, irosindu-și timpul.

Apăruseră de asemenea pe ici 
pe colo unii „organizatori" ai tim
pului liber al tinerilor, care lua
seră inițiativa așa-ziselor reuniuni 
dansante al căror singur scop era 
acela de a încasa bani. Totodată 
astfel de reuniuni dansante erau 
portițe prin care se strecurau apu
cături și gusturi străine principii
lor moralei noastre comuniste. In- 
tîlneai acolo orchestre improviza
te care cîntau muzică dubioasă, 
tineri cu ținută și comportări necu
viincioase. Trebuia să punem ca
păt neîntirziat acestei stări de lu. 
cruri. Sub conducerea și îndruma
rea comitetului orășenesc de par
tid și în colaborare cu secția de 
invățămint și cultură a sfatului 
popular orășenesc noi am început 
să ne ocupăm direct de organiza
rea reuniunilor tineretului.

Organizarea fiecărei reuniuni 
tovărășești este încredințată unei 
organizații de bază U.T.M. care

trebuie să asigure ordinea și dis
ciplina, să organizeze programul 
cultural.educativ, jocuri distracti
ve etc. Bucățile muzicale inter
pretate de orchestră sint bine 
alese, ele contribuind Ia dezvolta, 
rea gustului tineretului pentru o 
muzică adevărată, frumoasă, me
lodioasă. In cadrul unor astfel de 
reuniuni este firesc deci ca chefliii, 
scandalagiii, amatorii de dansuri 
fistichii să nu-și mai găsească loc. 
Iar atunci cînd totuși mai pătrun
de cite un astfel de element — 
cum s-a intimplat nu de mult la o 
reuniune dată de comitetul nostru 
orășenesc U.T.M. — tinerii nu tole
rează asemenea comportări.

Dar ocupindu-ne de organizarea 
dansului pentru tineret am consta, 
tat și un alt neajuns : mulți tineri 
nu știau să danseze. Ne-am pro. 
pus atunci să organizăm o școală 
de dans pentru tineret. Cu aju
torul comitetului orășenesc de par
tid noi am obținut de la I.L.L. o 
sală iar de la casa de cultură și 
teatru instructori de dans, profe
sori de coregrafie care de două 
ori pe săptămină îi învață pe ti
nerii muncitori tehnica dansului. 
Dar 
sint învățați numai cum să dan
seze valsul, tangoul etc. Noi am 
luat 
școala de dans să se organizeze 
pentru tineri expuneri, convorbiri, 
discuții pe diferite teme care asi
gură îmbogățirea cunoștințelor lor 
politice și de cultură generală.

la școala de dans „elevii“ nu

măsuri ca de fiecare dată la

Astfel, s-au organizat discuții 
despre morala comunistă, patrio
tismul socialist și internaționalis
mul proletar, convorbiri despre e. 
voluția dansului. S-a organizat de 
asemenea învățarea de cîntece re
voluționare și de masă etc. Școa
la de dans a fost deja absolvită 
de două serii de cite 50 de elevi. 
Dar numărul tinerilor muncitori 
care doresc să se înscrie la școa
la de dans a devenit in ultimiti 
timp foarte mare. De aceea noi 
am luat măsuri ca în curînd 
putem deschide încă două școli 
dans în cartierele muncitorești 
la „Steagul Roșu" și Uzinele 
tractoare „Ernst Thälmann".

Activitatea cultural-educativă 
rîndul tinerilor s-a dezvoltat mult 
in ultimul timp mai ales cu pri. 
lejul organizării festivalurilor ti
neretului. Din noianul de mani
festări care au avut loc în perioa
da festivalului am să mă opresc 
in mod special asupra uneia: se
rile de odihnă colectivă — mani
festare care a și căpătat în orașul 
nostru un caracter permanent.

Serile de odihnă se organizea
ză de obicei la sfirșitul săptăminii 
de muncă, simbăta sau duminica. 
Programul lor este deosebit de 
variat. Discuții despre prietenie și

să 
de 
de 
de

in

VALERIU MUNTEANU 
secretar al Comitetului orășenesc 

U.T.M. Stalin

(Continuare în pag. 2-a)

luat
La începutul anului, discutînd 

intr-o ședință plenară despre mo
bilizarea tineretului la îndeplini
rea sarcinilor mari pe care le 
pune partidul în fața oamenilor 
muncii in anul 1959, Comitetul 
raional U.T.M. Medgidia și-a luat, 
printre altele, angajamentul de a 
crește în ferme ale tineretului 

8000 de pui și 
90.00 de iepuri 
de carne. S-au 
scurs 8 luni din 
acest an șt apa
re acum firească 
întrebarea: cum 
a . mobilizat Co
mitetul raional 
U.T.M. MedgidiaU.T.M. Medgidia tineretul, orga
nizațiile U.T.M., la îndeplinirea a- 
cestor angajamente ?

Inițial se stabilise ca anul a. 
cesta să fie organizate 11 ferme 
ale tineretului pentru creșterea ie
purilor de carne. Cei 9000 de ie
puri care urmau să fie crescuți 
anul acesta constituiau, așa cura 
prevedea un 
tivă, matca 
aniior viitori.
față însă ritmul în care se dez
voltă creșterea iepurilor de car
ne în raionul Medgidia nu dă 
garanția că angajamentul luat 
de a fi crescuți pînă la sfîrșitul 
anului 9.000 de iepuri va fi înde
plinit. In momentul de față există 
abia 7 ferme de iepuri ale tinere
tului în care sint crescuți 
570 de iepuri.

Care sînt cauzele acestei 
neri în urmă a îndeplinirii 
iamentului luat? In primul rînd, 
la începutu1 anului, Comitetul ra
ional U.T.M Medgidia nu a acor
dat atenția cuvenită angajamente
lor luate. După un timp, cu prile
jul unui schimb de experiență, 
șeful secției agricole a Sfatului 
popular raional Medgidia, cel care 
trebuia să ajute în primul rînd 
această acțiune, a mărturisit că 
nu a întreprins nimic în această 
privință, pentru că nu a fost con
vins de importanța acestor acțiuni 
întreprinse de tineret. Din păcate 
insă și de la acest schimb de ex
periență au trecut multe luni și 
angajamentele sfatului popular 
raional ca și ale Comitetului ra. 
ional U.T.M Medgidia că vor lua 
toate măsurile pentru a dezvolta 
într-un Titra mai rapid creșterea 
iepurilor de carne au rămas fără 
urmări.

Cam același lucru s.a întîmplat 
și cu angajamentul privind crește
rea celor 8000 de pui. La ora ac
tuală în raion există doar 7 ferme 
ale tineretului in care au fost 
crescuți 2680 de pui. Merită a fl

evidențiate organizațiile U.T.M. de 
la Corbu de Jos care a crescut 600 
de pui și organizația de la Cio- 
cirlia de Jos care a crescut 640 
de pui. Dar, cu o floare nu se face 
primăvară. Cum la începutul lunii 
septembrie și în lunile următoare 
nu mai pot fi scoși pui, acest an
gajament va rămine neîndeplinit.

Cum s-a ajuns 
la această situa
ție ? Tovarășii de 
la Comitetul ra
ional U. T. M. 
Medgidia încear
că să explice a- 
ceastă situație 
prin faptul că 
suficient sprijin

Cum se desfășoară 
acțiunea de creștere 

a păsărilor și iepurilor 
de casă de către tinerii 

din raionul Medgidia
nu au primit
din partea consiliilor de conducere 
ale G.A.C.-urilor care trebuiau să 
sprijine această acțiune. Acest a- 
devăr e valabil numai In parte. 
De altfel în raion nu se cunoaște 
nici un caz cînd o organizație 
U.T.M. a cerut în mod special 
sprijinul consiliului de conducere 
al gospodăriei, pentru scoaterea 
puilor la incubatoare. Este ade
vărat, însă că nu se cunoaște 
nici un caz cînd consiliul de con. 
ducere al vreunui G.AC. să fi 
ajutat sau să fi dat vreun imbold 
tinerilor pentru îndeplinirea anga
jamentului pe care și-1 luaseră în 
creșterea puilor. Trebuie spus că 
și forma de muncă cu aceste 
lerme de creștere a păsărilor ale 
tineretului este necorespunzătoare. 
Cum s-au petrecut practic lucru
rile în aceste ferme ? Ouăle au 
fost strînse de pionieri, școlari și 
tineri și apoi au fost date G.A.C. 
pentru a fi scoși puii la incuba
toarele acestora. Odată scoși, puii 
au fost crescuți de îngrijitori ti
neri, plata lor și hrana puilor 
fiind făcute prin muncile volun
tare pe care tinerii le-au efec
tuat în G.A.C.-ul respectiv. Cre- 
îndu-se în felul acesta în mod a- 
normal o răspundere separată a 
organizațiilor U.T.M., consiliile 
de conducere ale gospodării
lor colective nu - — —
simțit răspunzătoare de bunul 
mers al acestor ferme. Dacă și 
fermele tineretului pentru crește
rea puilor ar fi fost organizate 
după modelul celor de creștere a 
iepurilor care aparțin gospodării, 
lor colective, iar organizațiile 
U.T.M. au rolul de a mobiliza ti
neretul la dezvoltarea acestei ra
muri zootehnice, în această pe
rioadă s-ar fi putut crește nu 8000 
de pui, ci mult mai mulți. Comi
tetul raional U.T.M. Medgidia

I. SERBU

plan de perspec- 
pentru producția 
In momentul de
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(Continuare în pag. 3-a)

Se construiesc noi fabrici de produse lactate
In diferite localități din țară se 

află in curs de construcție noi uni. 
lăți de prelucrare a laptelui. Prin
tre acestea slut; Fabrica de lapte 
praf din Cîmpulung Moldovenesc, 
fabricile de produse lactate din 
Craiova, Făgăraș, Brăila, lași, 
secțiile de fermentarea cașcavalu. 
lui și brinzei de Moldova din raio
nul Sâveni și de fermentarea șvai
țerului din Vatra Dornei și altele.

In afară de aceste unități, în cu- 
rînd vor începe în cartierul Mi
litari din Capitală lucrările de con
strucție a unui mare combinat de 
produse lactate cu o capacitate zil
nică de prelucrare de 300.000 litri 
de lapte. Combinatul, care va intra 
In funcțiune în al doilea semestru 
al anului 1960, va produce lapte 
pasteurizat și acidofil, smîntînă și

brînză de vaci dietetică, cliefir, 
iaurt și altele. Producția noului 
combinat de produse lactate, îm
preună cu cea a unităților de a- 
cest gen existente in oraș, va asi. 
gura în bune condiții satisfacerea 
cerințelor de consum ale populației 
Capitalei.

In acest an au intrat pînă acum 
în funcțiune Fabrica de lapte con. 
centrat de la Baraolt, fabricile de 
produse lactate din Ploești și din 
București, de pe lingă întreprinde
rea de contractare și industriali
zarea laptelui din Capitală, noi 
unități productive Ia Sibiu, Șim- 
leul Silvaniei, Simeria, Iași și în 
alte localități, care au dus la spo
rirea capacității de prelucrarea 
laptelui.

(AgerpreșJ



0 mai largă răspîndire 
broșurilor științifice

Cultura, știința, concepția 
marxist-leninistă despre natură, 
societate și gîndire trebuie stăpî- 
mita de către tineret pentru ca, 
eliberat de prejudecăți, plin de 
încredere în forța creatoare și 
transformatoare 
poată contribui cu toate forțele 
sale la crearea noii societăți în 
patria noastră. Organizațiile 
U.T.M. folosesc forme variate 
și eficiente pentru a-i ajuta pe 
tineri să-și formeze o concepție 
materialistă despre natură și so
cietate. Răspîndirea cărții științi
fice în rîndul tinerilor, organiza, 
rea de acțiuni care să ajute la a- 
profunda rea conținutului acesto-

a omului să
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ra, are in această direcție un rol 
d.osebit. La indemina tineretului, 
a organizațiilor U.T.M. stă, prin
tre altele, colecția de broșuri edi
tate de S.R.S.C. în acest scop. 
Exista astfel în prezent în libră
rii un număr important de bro
șuri a căror lectură poate îmbo
găți în mod substanțial bagajul 
de cunoștințe științifice al tine
rilor, poate instrui temeinic pe 
tineri în înțelegerea justă a feno
menelor lumii înconjurătoare, in 
lupta împotriva misticismului.

In această colecție au apărut 
de pildă o serie de broșuri în 
care cititorul este lămurit știin
țific despre modul cum este al
cătuit universul, despre legile 
mișcării astrelor, despre fenome
nele care se petrec în atmosferă 
etc. Așa este de pildă, bro
șura: „Universul văzut de ști
ință și religie“. Folosind ulti
mele date ale cercetărilor astro
nomice și descriind. în. mod isto
ric și totodată critic concepțiile 
despre nașterea Universului, 
broșura ajută pe cititor să înțe
leagă că Universul este de na
tură materială, veșnic nemăr
ginit.

Prin colecția S.R.S.C. sînt 
popularizate rezultatele obținute 
de știință în cercetările privind 
apariția vieții și a omului pe 
pamint, in explicarea fenomene
lor vieții și morții precum și a 
altor date referitoare la viața 
ființelor vii, a animalelor și 
plantelor. Una dintre aceste 
broșuri este intitulată „Stră
moșii omului“. Conținutul lu
crării demonstrează că a 
cut
omul gindindu-se la origina sa 
se baza doar pe simple păreri 
subiective, pe intuiție, deducție 
sau presupuneri. Astăzi, omul are 
la îndemînă un volum însemnat 
de date concrete, convingătoare 
care converg toate spre o 
singură concluzie și anume că 
lomul nu a fost modelat de o

forță supranaturală ci, ca toate 
ființele, s-a format în decursul 
unei lungi evoluții sub acțiunea 
factorilor naturali și biologici și 
sub acțiunea factorilor sociali.

Explicînd adevărurile de netă, 
găduit ale științei materialist- 
aialectice în unele broșuri 
S.R.S.C. se combat feeriile 
mistice privind viața noastră 
psihică. De-a lungul veacurilor 
au apărut o mulțime de super
stiții și mituri privind cauzele vi
selor și somnului. Broșurile 
„Somnul și visele“, „Adevărul 
despre unele „mistere“ ale psihi
cului“, avind ca bază teoria pa
vlovistă, demonstrează că som
nul, visele și stările psihicului 
sînt fenomene naturale.

Foarte utilă este de asemenea 
broșura „Legile naturii și socie
tății și activitatea omului“. Ci
tind-o, tînărul află ce sînt legile 
naturii și societății, prin ce se 
deosebesc ele unele de altele, ce 
importanță are cunoașterea lor 
pentru viața și activitatea omului 
precum și posibilitățile lui de a 
le stăpîni. Cunoașterea acestei 
cărți îl înarmează cu argumen
te. temeinice în lupta împotriva 
misticismului și a interpretării 
idealiste a fenomenelor care se 
petrec în natură și societate.

Multe organizații U.T.M. folo
sesc cu succes în munca de edu
care științifică a tinerilor aceste 
broșuri. Multe comitete U.T.M. 
manifestă preocupare în difu
zarea în masa tinerilor a 
diferitelor cărți de știință 
popularizată, organizează re
cenzii urmate de discuții, confe
rințe pe teme științifice etc. La 
clubul „Constructorul“ din Galați 
de pildă, se organizează în mod 
regulat pe baza acestor broșuri 
expuneri științifice 
neret, cu teme cum 
ginea și evoluția 
„Apariția vieții pe
„Structura Universului“ etc. In 
comuna Rotobănești, raionul 
Fălticeni, comitetul U.T.M., sub 
conducerea organizației de partid, 
desfășoară o intensă muncă de 
propagare în rîndul tinerilor a 
cărții științifice. Astfel, pentru 
popularizarea cărții „Universul 
văzut de știință și religie“ a 
fost expusă o conferință urmată 
de un concurs de întrebări și 
răspunsuri pe probleme

anului de învățămînt politic, pro
pagandistul Gheorghe Mihăilă 
le-a vorbit tinerilor din cercul 
pe care l-a condus despre bo
gatele și interesantele fapte pe 
qare le conține o carte de știin
ță popularizată. împreună, ei au 
hotărît să studieze și să discute 
în colectiv broșura „Originea 
și evoluția omului“. După ce toți 
cursanții au citit-o, au ascultat 
o expunere interesantă făcută de 
propagandist pe această temă și 
au purtat apoi discuții pe mar
ginea cărții.

Trebuie spus însă că nu toate 
organizațiile U.T.M. se ocupă de 
răspîndirea broșurilor și confe
rințelor editate de S.R.S.C., de 
folosirea lor în educarea științi
fică a tineretului. Comitete raio
nale și orășenești U.T.M. ca de 
pildă cele din raioanele Segarcea, 
Vatra Dornei, Hațeg, Slatina etc. 
nu s-au preocupat să îndrume și 
să ajute organizațiile U.T.M- în 
folosirea cărții de știință popu
larizată. Organizația U. T. M. 
de la uzinele „Mao Țze.dun“ din 
București, de pildă, nu și-a făcut 
încă o practică din a folosi în 
munca de «duca re științifică, 
materialistă a tineretului bogata 
literatură de știință popularizată, 
într-o chestiune atît de impor
tantă cum este aceea a formării 
concepției științifico-materialiste a 
tineretului, trebuie șă 
vadă de inițiativă, de

de mult timpul
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Tinerii brigadieri de pe Șantierul Național al Tineretului

de la Onești petrecindu-și în cînteo și voie bună o zi de odihnă.

Foto: P. PAVEL

SÄ ÎNVÂȚĂM

MAI MULȚ1 TINERI
SÂ CÌNTE

științifi-

ce. La standul de cărți organizat 
cu prilejul concursului, numeroși 
tineri și-au cumpărat broșurile de 
știință popularizată.

Și organizația U.T.M. din co
muna Peretu, raionul Roșiori de 
Vede folosește cu pricepere car
tea științifică. După închiderea

rențâ și să folosim toate posibi
litățile pe care ni le oferă lucră
rile oamenilor de știință.

Sint numeroase forme de acti
vitate care pot fi inițiate pentru 
a stimula interesul tinerilor pen
tru cartea științifică de popu
larizare. Organizațiile U.T.M. 
o pot face cunoscuta prin scurte 
prezentări la stația de radio
amplificare, prin vitrine cu 
cărți, afișe etc. Se pot organiza 
concursuri pe diferite teme, seri 
de întrebări și răspunsuri pe 
grup de probleme tratate in a- 
ceste broșuri, recenzii urmate 
de discuții etc. Pe subiectele tra
tate de broșurile de știință popu
larizată sint realizate numeroase 
diafilme. Organizațiile U.T.M. pot 
însoți diferitele conferințe sau 
recenzii, de proiectarea acestor 
diafilrpe, precum și de vizionări, 
urmate de discuții, ale filmelor 
de scurt metraj cu subiect ști
ințific. Este necesar ca în strînsă 
colaborare cu filialele și subfilia
lele S.R.S.C., organizațiile 
U.T.M. să manifeste o mai mare 
preocupare pentru propagarea 
cărților științifice în rîndul tine
rilor, pentru educarea interesului 
tinerilor de a urmări cartea ști
ințifică. Numai așa vom valori
fica pe deplin bogata creație ști
ințifică de popularizare care apa
re în țara noastră, contribuind 
în același timp la combaterea 
misticismului, la înarmarea știin
țifică a tinerilor.

I. GAVREA

Debutul brigăzii artistice 
de agitație

Nu de mult la uzina de su
perfosfati și acid sulfuric Nă
vodari — regiunea Constanta a 
luat ființă o brigadă artistică 
de agitație. Începutul nu a fost 
prea ușa' Ajutat insă de or
ganizația U.T.M., tlnârul co
lectiv al brigăzii a învins greu, 
tătile. Și iată că a sosit ziua 
primului spectacol. In sala de 
festivități a uzinei se aflau 
muncitori, tineri și virstnici, 
precum și colectiviști din Nă
vodari. Așteptările spectatorilor 
nu au fost înșelate. Primul pro
gram al brigăzii a fost bogat 
și variat. Alături de interpretă
rile corale, dansuri și scenete, 
tinerii au prezentat spectatori
lor un număr de creații proprii 
ale tinerilor talentati din uzină, 
alcătuite din cuplete satirice, 
poezii etc. S-au remarcat in 
mod special tinerii Dufă Ște
fan, Dumitrașcu Victoria și Sta. 
mate Constanta.

OPRICA ȘTEFAN 
operator chimist

La Muzeul 
de știinfele 

naturii
Muzeul de științele naturii, 

amenajat în Palatul culturii din 
Galați, atrage un mare număr 
de tineri vizitatori, dornici de 
noi cunoștințe. Aici am întâlnit 
și tineri de la schelele pe
trolifere din regiunea Ploești 
în trecere cu un grup de ex
cursioniști spre Delta Dunării, 
Tinerii s-au oprit îndelung în 
fața vitrinelor cu păsările spe. 
cifice Deltei, au admirat și ac- 
variile cu plante și peștii carac
teristici bălților Dunării.

Vizitând Și -noua secție a mu
zeului „Omul transformator al 
naturii“ tinerii au avut posibi
litatea să-și dea seama de rea
lizările concrete obținute în anii 
noștri în regiunea Galați în 
transformarea și modificarea 
naturii. Grăitoare în acest sens 
sînt lucrările ale căror machete 
se află la muzeu, ca de pildă 
barajul -din Mârtinești, cel din 
Valea Să-rii, sistem-ul de hid-ro- 
a-menajări Bratca-Dunăre-Siret

LIBER
(Urmare din pag. l-a) 

dragoste, despre conduita morală 
a tineretului, seri literare, seri de 
poezie, ghicitori muzicale, jocuri 
de societate, convorbiri cu scrii
tori, artiști, cu activiști de partid 
— iată numai citeva din acțiu
nile ce se organizează în cadrul 
serilor de odihnă. O asemenea sea
ră de odihnă a avut loc nu de 
mult la întreprinderea „Nivea“. Zeci 
de tineri muncitori, băieți și fete, 
s-au adunat in sala clubului. La 
început tinerii au participat la o 
interesantă ghicitoare literară. Cu 
acest prilej ei au făcut cunoștință 
cu opere ale scriitorilor M. Sado- 
veanu, Al. Sahia și Dan Deșliu. In 
cadrul serii de odihnă s.au orga
nizat apoi cîteva jocuri de socie
tate, discuții despre prietenie și 
dragoste iar la sfirșit citeva ore 
de dans.

Tinerii muncitori, elevi, studenți 
din orașul nostru au de asemenea 
posibilitatea să-șj petreacă în mod 
plăcut și educativ timpul liber, 
să-și îmbogățească cunoștințele lor 
politice și de cultură generaiă par- 
ticipînd la activitatea numeroase
lor cercuri care activează pe lingă 
cluburi sau pe lingă casa de cul
tură. Astfel, la Uzinele „Steagul 
Roșu“, întreprinderea „Partizanul 
Roșu" șj altele au fost înființate, 
din inițiativa organizațiilor U-T.M., 
cercuri „Prieten al muzicii“, în 
care tinerii sînt ajutați să-și for
meze o cultură muzicală, in cadrul 
acestor cercuri li se dau explica
ții asupra unor opere muzicale 
clasice, se organizează audiții co
lective etc. La uzinele de trac
toare și în citeva școli medii exis
tă cercuri „Prietenii lumii“ care 
întrețin relații de prietenie prin 
corespondență cu tinerii din alte 
țări. La Școala medie nr. 2 și la 
Școala medie nr. 4 afFfost înfiin
țate cercuri de foto, un cerc de 
radio amatori, un cerc de filate- 
liști.

Un alt mijloc important de or
ganizare a timpului liber al tine
rilor în mod plăcut și educativ 
îl constituie cinecluburile. Un ast
fel de cineclub cu o rodnică acti
vitate există la Uzinele „Ernst 
Thälmann“. In cinstea zilei de 23 
August colectivul acestui cineclub 
a terminat turnarea unui film de 
scurt metraj care înfățișează rea-

MATEI POPESCU

Brigada științifică a filialei S.R.S.C. Galați desfășoară o rodnică activitate 
de popularizare a științei in rîndul țăranilor muncitori din regiune. La Nico- 
rești, in fața a peste 1.000 de tineri, un membru al brigăzii ținind o confe- 

( . j.

rință. (Fotografia din stînga). După expunere brigada a organizat un stand 
de cărți de știință popularizată. (Fotografia din dreapta).

Foto: M. IVANGIU

lizările dobindite de colectivul uzi. 
nei în cinstea celei mai mari săr
bători naționale a poporului ro. 
mim Dar activitatea acestui cine- 
club nu se rezumă numai la tur
narea de filme ci mai ales la or
ganizarea unor astfel de acțiuni 
care să ajute tinerilor muncitori 
să înțeleagă conținutul de idei al 
filmului, mesajul său social-po
litic. In acest scop se folosesc de 
obicei prezentări de filme și discu
ții pe marginea unor filme vizio
nate în colectiv.

Desigur este foarte greu de re
dat în cîteva pagini varietatea ma
nifestărilor cultural.artistice pentru 
tineret care au loc in orașul nos
tru. Uneori, mai ales simbăta și 
duminica, multitudinea acestor ma. 
nifestări te face să te hotărăști cu 
mare greutate unde să mergi mai 
întii la un meci de fotbal, volei 
sau handbal, la o seară 
dihnă, la concursul 
cîștigă“ cu tema : 
rare închinate lui 
organizat în sala de marmură a 
Casei ofițerilor, sau la audiția pe 
discuri Ceaikovschi organizată la 
biblioteca regională.

Cu toate acestea trebuie să re
cunoaștem că manifestările cultu
ral-educative organizate pentru ti
neret sint încă sub nivelul posi
bilităților de care dispunem. In 
orașul nostru există citeva insti
tuții de artă și cultură, două tea
tre, filarmonică, casă de cultură 
cu care colaborăm destul de spo. 
rădic. O mai strinsă colaborare 
cu aceste instituții de artă șj cul
tură ne.ar da posibilitatea să or
ganizăm mai multe manifestări 
culturale pentru tineret cum ar fi 
vizionări colective de spectacole la 
teatru, cinematografe, urmate de 
discuții, întîlniri cu artiști, compo
zitori care să explice tinerilor con
ținutul ideologic și artistic al ope
relor respective etc. De asemenea 
organizațiile U. T. M. de la 
teatre, casa de cultură, filarmonica 
ne-ar putea ajuta substanțial în 
organizarea odihnei și distrac
ției tineretului. Ele ar putea, 
spre exemplu, să recomande 
miști care să conducă 
cercuri care activează pe 
cluburile din întreprinderi, ar pu
tea ajuta organizațiile U.T.M din 
întreprinderi să îmbunătățească 
în conținut formele de organizare 
a timpului liber al tinerilor. Lip
suri există la noi și cu privire 
la generalizarea experienței pozi. 
tive dobindite de unele organizații 
de bază în munca culturală de 
masă. Așa spre exemplu, cineclu- 
buriie, cercurile „Prieten al mu
zicii", sint organizate doar în ci
teva întreprinderi. Trebuie subli
niat de asemenea faptul că unele 
organizații U.T.M. nu țin întot
deauna seama, în organizarea 
timpului liber, de varietatea cerin
țelor cultural-educative ale tineri
lor. Tinerii vor să cunoască cele 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii moderne, vor să se întilnească 
cu oameni de știință și cultură, 
vor să cânte, să danseze. Uneori 
însă ei nu au cu ce să-și umple 
timpul liber de care dispun, nu.și 
pot satisface aceste cerințe cultu
ral-educative pentru că în unele 
organizații U.T.M., așa cum sînt 
cele de la întreprinderile „Textila 
Roșie“, „Dezrobirea“, „Temelia" și 
altele, se organizează un număr 
restrîns de acțiuni cultural.artis- 
tice.

Lichidînd neajunsurile pomenite 
mai sus, folosind cu mai multă pri
cepere și ingeniozitate variatele 
forme ale muncii culturale de 
masă și asigurînd un bogat con
ținut politic-eddcativ manifestărilor 
cultural-artistice, sintem convinși 
că de la o zi la alta noi vom ob
ține succese tot mai mari în or
ganizarea plăcută și educativă a 
timpului liber al tineretului.

de o-
„Cine știe 

„Creații lite- 
23 August"

u fe
linele 
lingă

Se lăsase seara. In afară de 
oamenii în virstă — bărbați și 
femei — care stăteau de vorbă 
în fața porților, pe ulițele largi 
ale satului Tîncăbești nu vedeai 
nici un tînăr.

— Sînt toți la căminul cul
tural — mă informează bine
voitoare o bătrînică.

...Prin ferestrele larg deschise 
ale căminului cultural răzbătea 
pînă departe melodia unui cin- 
tec.

Peste 70 de tineri țărani mun
citori din sat erau adunați în 
jurul dirijorului Alexandru Nea- 
gu și învățau cîntecul „Clasa 
muncitoare spre țel“, cîntec al 
cărui text era scris cu litere 
mari pe tablă. După aceea au 
început să repete „Măreț pămînt 
al patriei iubite", „15 ani de 
viață nouă“ și „înflorește țara 
mea“, cîntece pe care le învăța
seră cu o săptămînă în urmă. ’

Trebuie spus de la început că 
organizația de bază U.T.M. din 
acest sat (secretar Dumitru Mir- 
cea) dă o atenție deosebită sar
cinii de a organiza învățarea 
cîntecelor patriotice, revoluțio
nare. Peste tot unde se adună 
tineretul: la adunările generale 
U.T.M., la muncă voluntară, în 
grup, pe ulițele satului, răsună 
cîntecele ce slăvesc viața noa
stră nouă, lupta poporului nostru 
condus de partid pentru construi
rea socialismului.

Tinerii din satul Tîncăbești au 
învățat în decurs de numai o 
lună 8 cîntece revoluționare și 
patriotice. Oricît de ocupați au 
fost cu muncile cîmpului, tinerii, 
mobilizați de organizația U.T.M., 
au găsit timp in fiecare săptă
mînă să se adune și să învețe 
noi cîntece revoluționare. Comi
tetul organizației de bază U.T.M. 
s-a îngrijit să procure din timp 
broșuri cu textele cîntecelor. Ti
nerii au fost împărțiți pe grupe 
și s-a organizat întîi învățarea 
textului cîntecelor. De asemenea, 
comitetul U.T.M. a mobilizat ti
nerii intelectuali din sat să ajute 
la descifrarea partiturilor etc.

Unele rezultate bune în învă
țarea cîntecelor patriotice și re
voluționare au obținut Și tinerii 
din satul Lahovari. Pînă la 23 
August, tinerii de aci au reușit 
să învețe mai multe cîntece. Tre
buie spus însă că comitetul or
ganizației de bază U.T.M. de 
aici (secretar Nicolae Mantu) 
a înțeles această activitate ca o 
sarcină de campanie. El nu s-a 
preocupat de per
manentizarea a- 
cestei forrne e- 
ducative și atrac
tive în organiza
rea timpului li
ber al tinerilor, 
de antrenare a 
tuturor tinerilor 
din sat la învă
țarea cîntecelor. 
In afara celor 20 
de tineri care 
sînt înscriși la 
cor, marea masă 
a tinerilor nu 
este antrenată în 
această acțiune.

Din păcate în 
raionul Snagov 
sînt multe orga
nizații de bază 
care se ocupă 
prea puțin de or
ganizarea învă
țării cîntecelor 
patriotice, revo
luționare de că
tre tineret. In 
comuna Balo- 
tești, de pildă, cu 
cîteva luni în 
urmă a existat 
un cor la a 
cărui activitate

erau antrenați numeroși ti
neri dornici de a învăța noi 
cîntece. Acum însă, în această 
comună nu mai există nici cor 
și nici un fel de altă activitate 
menită să-i ajute pe tineri să-și 
satisfacă dorința de a invăța noi 
cîntece revoluționare și patrio
tice.

Același lucru se întîmplă și în 
satul Preoțești și în multe alte 
organizații de bază U.T.M. din 
raion.

In ultimele luni au fost 
publicate un număr însemnat de 
cîntece patriotice, revoluționare, 
care, atunci cînd au fost auzite 
la radio, au plăcut mult tineretu
lui. Cu toate acestea în raionul 
Snagov sînt doar cîteva organi
zații de bază care din proprie 
inițiativă, cu sprijinul intelectua
lilor din comună, i-au ajutat pe 
tineri să învețe aceste cîntece. 
Biroul raional U.T.M., instructo
rii raionali nu s-au străduit să 
generalizeze experiența acestora, 
să recomande și celorlalte or
ganizații de bază U.T.M. să în
vețe cu tinerii noile cîntece. Acea
sta pentru că în primul rind 
Comitetul raional U. T. M. 
Snagov a acordat o slabă aten
ție îndrumării organizațiilor de 
bază U.T.M. în vederea ajuto
rării tinerilor să învețe cit mai 
multe cîntece patriotice și revo
luționare. Prin iarnă, comitetul 
raional U.T.M. s-a ocupat un 
timp cu seriozitate de învățarea 
cîntecelor patriotice și revoluțio
nare. Atunci s-a preocupat și de 
asigurarea broșurilor cu textele 
cîntecelor, de difuzarea lor în 
organizațiile U.T.M. Dar lucrul 
acesta s-a petrecut numai în pe
rioada iernii trecute. In toată 
perioada lunilor de primăvară și 
vară comitetul raional U.T.M. a 
încetat să se mai preocupe de 
această problemă. Tinerii au în
drăgit însă această formă 
de activitate. Așa cum am ară
tat, în unele organizații U.T.M. 
învățarea cîntecelor patriotice 
este folosită ca o activitate per
manentă în munca organizației, 
reușindu-se să se antreneze o 
masă din ce în ce mai largă de 
tineri. De aceea este de datoria 
Comitetului raional U.T.M. Sna
gov să analizeze în mod serios 
felul cum se desfășoară acțiunea 
învățării cîntecelor patriotice în 
organizațiile de bază U.T.M., să 
extindă experiența bună dobîn- 
dită de unele organizații, să 
exercite continuu o muncă de 
îndrumare și control pentru ca 
această acțiune să se răspîndeas- 
că în toate organizațiile de bazt 
U.T.M. din raion.

SVET1SLAV ISACOV

Un „siloz“ original se găsește expus înfr-una din 
sălile secției etnografice din Palatul culturii din 
lași. E vorba de un trunchi uriaș de copac, scobit 
înăuntru, în care, pînă în secolul al XlX-lea, țăra

nii moldoveni își d epozitau grînele.

„Pasiunea“
bibliotecarei...

La întreprinderea 
T.E.G. din Moreni 
lucrează numeroși 
tineri. Totuși, numai 
2-3 se pot mîndri 
ca fiind purtători ai 
insignei „Prieten al 
cărții“.

De ce? Fiindcă co
mitetul organizației 
de bază U.T.M. nu 
mobilizează și nu 
îndrumă tinerii |a 
concursul „Iubiți 
cartea“. Bibliotecara, 
care trebuie de ase
menea să se ocupe 
de această problemă, 
are mai de grabă o 
deosebită pasiune 
pentru tricotat, de- 
cît pentru munca cu 
cartea.

Ca urmare, pe căr- 
țile din bibliotecă 
praful se îngroașe pe

zi ce trece. Bibliote
cara nu organizează 
nici un fel de acțiuni 
pentru popularizarea 
concursului. Lipsește 
cu toiul agitația vi
zuală ca : panouri, 
afișe, lozinci mobili
zatoare, expoziții de 
cărți. Nu este popu
larizat nici regula
mentul de partici
pare a tineretului la 
concurs. De aseme
nea, nu este popu
larizată bibliografia 
concursului. Lipsesc 
acțiunile cultural-e
ducative, specifice 
muncii cu cartea 
cum sînt : seri li
terare, recenzii de 
cărți, concursuri „Ci
ne știe cîștigă“ pe 
teme literare, lecturi

de fragmente din 
cărțile ce fac parte 
din bibliografia, con
cursului etc.

Estd necesar ca în 
cel mai scurt timp 
comitetul organiza
ției de bază U.T.M. 
să ia măsuri cores
punzătoare pentru 
îndreptarea acestei 
situații.

Desfășurînd a sus
ținută muncă politi
că, comitetul U.T.M. 
va trebui să antrene
ze Ia concurs masa 
largă a tinerilor, 
astfel ca toți utemi- 
știi să devină în 
scurt timp purtători 
ai insignei de „Pri
eten al cărții“.

S. SPATARU 
ajustor mecanUt



Recepție la Consiliul 
de Miniștri al R. P. R.

Vineri seara, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, Chivu Stoica, a 
oferit o recepție in saloanele Con
siliului de Miniștri în cinstea par- 
ticipanților la lucrările celei de-a 
IX-a sesiuni a Comitetului regio
nal pentru Europa al Organizației 
Mondiale a Sănătății.

La recepție au luat parte Con
stantin Pîrvulescu, Ștefan Voitec,

Cuvîntul tovarășului Chivu Stoica
Stimați oaspeți, doamnelor și 

domnilor, tovarăși și prieteni,
Folosesc acest prilej pentru a 

șaluta cordial pe toți participanții 
la cea de-a IX-a sesiune a Co
mitetului regional pentru Europa 
al Organizației Mondiale a Sănă
tății.

Guvernul romîn a invitat cu 
deosebită plăcere Comitetul regio
nal pentru Europa să-și desfă
șoare lucrările acestei sesiuni în 
Capitala țării noastre.

Cu toții știm că numeroase pro
bleme de sănătate, deosebit de 
complexe în epoca noastră, cum 
sînt: bolile cardio-vasculare, can
cerul, bolile de sînge, virozele, 
malaria, boala de iradiație etc„ 
pot să-și găsească rezolvarea nu
mai printr-o strînsă colaborare a 
oamenilor de știință din toate ță. 
rile.

Din acest punct de vedere, mi
siunea Organizației Mondiale a 
Sănătății și a Comitetelor sale

Cuvîntul dr. Arthur Engel
Domnule președinte al Consiliu

lui de Miniștri,
Ga unul din vicepreședinții ac

tualei sesiuni a Comitetului regio
nal pentru Europa, am fost soli
citat de colegii mei să vă prezint 
pe scurt mulțumirile noastre și 
impresiile și emoțiile pe care dele
gații din 28 de țări, _ prezenți 
alei, le-am cules în cursiil acestei 
săptămîni.

Pentru mulți dintre noi, care 
vizitează pentru prima oară Ro
mînia, prima impresie este aceea 
a unei revelații, a unei descoperiri; 
am descoperit o capitală încîntă- 
toare, o țară frumoasă, un popor 
muncitor și hotărît care, în scurtă 
vreme, ne-a impresionat cu pro
gresele realizate într-un domeniu 
scump inimilor noastre, acela al 
sănătății publice. Activitatea noa
stră ne-a ținut tot timpul săptă- 
mînii legați de sala de ședințe 
și cei mai mulți dintre noi nu am 
fost în măsură să vizităm orașul 
după dorința inimii și nici să ve
dem, în măsură suficienta, spita-

Lucrările
a Comitetului regional pentru Europa 

al O.M.S. au luat sfîrșit
Vineri, în sala de marmură a 

„Casei Șcînteii", au luat sfîrșit 
lucrările celei de-a IX-a sesiuni a 
Comitetului regional pentru Europa 
al Organizației Mondiale a Sănă
tății — Organism al Q.N.U.

Peste 100 de delegați și obser
vatori din 28 țari ale Europei — 
participanți la lucrările sesiunii,

Conferință de presă 
organizata la „Casa Scinteti“

Vineri la amiază a avut loc la 
„Casa Șcînteii“ o conferință de 
presă la care dr. M. G. Cand.au, di
rectorul general al Organizației 
Mondiale a Sănătății (O.M.S.), dr. 
Paul van de Calseyde, directorul 
Comitetului regional pentru Eu
ropa al O.M.S. și dr. Voinea Ma- 
rinescu, ministrul Sănătății și Pre
vederilor Sociale al R.P. Romîne 
au vorbit despre importanța sesiu
nii Comitetului regional pentru 
Europa al O.M.S.

Luind cuvîntul, dr. Voinea Ma- 
rinescu a subliniat că actuala se
siune a adus numeroase contribu
ții la coordonarea eforturilor țări
lor europene pentru îmbunătățirea 
stării sănătății populației, pentru 
generalizarea experienței înaintate 
și pregătirea cadrelor medico-sa- 
nitare.

A luat apoi cuvîntul dr. M. 6. 
6andau, care în numele O.M.S., a 
mulțumit guvernului și poporului 
romîn pentru ospitalitatea acordată 
lucrărilor actualei sesiuni. După ce 
s-a ocupat de importanța proble
melor discutate în cadrul sesiunii 
și despre acțiunile în care se afla 
angajata în momentul de față 
O.M.S., vortțitorul a subliniat în
semnătatea intensificării cercetări
lor coordonate pe plan internațio
nal, pentru rezolvarea enigmelor 
pe care le prezintă încă bolile vi- 
rotice, cancerul, bolile de inimă 
etc. Sțnt convins că instituțiile și 
cercetătorii din țara dv., care se 
bucură de un prestigiu așa de 
mare, nu vor lipsi șă-și aducă con
tribuția la lărgirea cunoștințelor 
științifice și medicale, care este una 
din condițiile fundamentale pentru 
îmbunătățirea stării sănătății tu
turor I

Dr. Paul van de Calseyde, a 
subliniat că lucrările sesiunii do
vedesc interesul celor 28 de țăr 
care compun Comitetul regiona 
pentru Europa al O.M.S. pentru 
activitatea acestui comitet, cît și 
importanța colaborării între guver
ne de cele mai diverse orientări 
atunci cînd este vorba de sănăta
tea populației lor.

In incheiere dr. P. van de 
Calseyde a subliniat că toți mem
bri comitetului și-au exprimat sa
tisfacția pentru excelenta organi
zare asigurată de către autoritățile 
romine lucrărilor comitetului și 
pentru cordialitatea pe care parti

Ion Gheorglie Maurer, Alexandru 
Bîrlădeanu, dr.' Voinea Marineseu, 
ministrul Sănătății și Prevederilor 
Sociale, reprezentanți ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe, a- 
cademicieni, reprezentanți ai vieții 
medicale din țara noastră, zia
riști.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 

regionale este de o mare.însem
nătate.

Sintem bueuroșl să constatăm 
că în zilele în care s-au desfășurat 
lucrările sesiunii Comitetului re
gional pentru Europa, reprezen
tanții celor 28 de state au dezbătut 
q serie de probleme importante de 
sănătate publică ce privesc con
tinentul nostru.

Știm bine cu toții că atit dezvol
tarea cercetării științifice, cit și 
lichidarea unor boli și ameliorarea 
stării de sănătate a populației șînt 
legate de complexul de măsuri 
economice, sociale și culturale pe 
care le ia guvernul fiecărei țări 
în parte.

Guvernul Republicii Populare 
Romîne, mergînd consecvent pe 
drumul construirii socialismului 
și al ridicării permanente a bună
stării oamenilor muncii, acordă 
problemelor de sănătate toată aten
ția, alocă fonduri mari pentru îm
bunătățirea continuă a stării sănă. 
lății populație}.

Ca urinare a acestor măsuri au 

lele și instituțiile dv. științifice și 
de cercetări. Acest al doilea pas 
în călătoria noastră de descoperire 
va avea loc miine și așteptăm cu 
toții cu nerăbdare acest lucru.

In timp ce noi însă am lucrat, 
soțiile noastre au avut un program 
minunat și ne-au vorbit despre 
lucrurile frumoase pe care le-au 
văzut.

Cel de-al treilea pas în călăto
ria noastră de descoperire, dato
rat de asemenea marii generozi
tăți a scumpelor noastre gazde, 
va avea loc la sfîrșitul săpțămî- 
nii, cînd unii dintre noi vor ve
dea frumusețile munților dv., iar 
alții splendorile țărmurilor mării.

Doresc să spun de asemenea un 
cuvînt de mulțumire colegilor 
noștri romîni din Comitet, care, 
in primul rînd ne-au furnizat un 
distins președinte și,. în al doilea 
rînd, au contribuit în mod foarte 
folositor și interesant la discuțiile 
noastre.

Am cunoscut mai de mult ca
pacitatea științifică și medicală a 

celei de-a IX-a sesiuni

au dezbătut cu acest prilej pro. 
bleme importante privind sănă
tatea publică — eradicarea palu
dismului și a variolei, igiena min
tala, igiena mamei și a copilului, 
igiena socială, dezvoltarea învăță, 
mîntului de specialitate, organiza
rea schimburilor de experiență în
tre oamenii de știința în vederea 

cipanții au înțîlnit-o pretutindeni 
în Romînia. Ain învățat de aseme
nea să cunoaștem, șă respectăm și 
să admirăm realizările sanitare și 
științifice din țara dv.

Răspunzînd apoi întrebărilor 
puse de ziariști, dr. P. van de 
Calseyde a dat amănunte în legă
tură cu contribuția Comitetului re
gional pentru Europa al' O.M.S. la 
reducerea morbidității în bolile 
cronice și degenerative.

Răspunzînd unei întrebări despre 
contribuția delegației R.P.R. la lu
crările sesiunii, dr. van de Calse
yde a arătat că această contribuție 
a fost excelentă. Rezoluția prezen
tată de delegația R.P.R. în pro
blema reabilitării și reeducării in
valizilor aparatului motor a fost 
acceptată în unanimitate de co
mitet.

In continuare, dr. van de 
Calseyde a subliniat că deși Ro
mînia este o țară care a rezolvat 
aproape complet problema eradică
rii malariei, guvernul romîn co
laborează strîns cu O.M.S. în a- 
ceastă problemă și contribuie la 
fondul general de luptă împotriva 
malariei pe plan mondial.

El a arătat că organizarea sa
nitară din țara noastră i-a făcut 
o impresie foarte bună.

Formația pe care o dați medici
lor dv. nu este numai profesională, 
ci și de organizare a sănătății pu
blice, a spus vorbitorul. Este un 
pericol' cînd medicul trece în ca- 
"iera administrativă și devine ad
ministrator, bun sau rău, dar își 
pierde contingența cu medicina. La 
fv. acest pericol nu există. Orga- 
îizarea dv. sanitară atît în oraș 
rit și la țară este o organizare 
ațională, făcută pentru bolnavi, 
'ledicii romîni sînt educați în spi- 
itul legării activității profesionale 
le aceea de organizatori al ocro- 
irii sănătății publice. Am fost im- 
iresionat — a spus dr. van de 
.alseyde — de grija pentru mamă 

>i copil în țara dv., de clinicile 
■espective, de frumusețea instifuții- 
or respective, de numărul perso- 
îalului medical și sanitar pe 
rare-l aveți în aceste instituții și 
Irebuie să spun și de frumusețea 
și curățenia stabilimentelor, de nu
mărul personalului medical și sa
nitar de care dispun aceste insti
tuții.

(Agerpres) 

și alți membri ai corpului diplo
matic.

In timpul recepției, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Romine, Chivu Stoica 
și dr. Arlhur Engel, vicepreședinte 
al celei de-a IX-a sesiuni a Comi
tetului regional pentru Europa al 
O.M.S., au rostit toasturi. 
Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

dispărut o serie de boli, altele sînt 
pe punctul de lichidare și a scăzut 
mortalitatea generală. Durata 
medie a vieții a crescut într-un 
răstimp scurt de la 42 de ani la 
63 de ani, iar numărul medicilor 
a ajuns astăzi la peste 23.000 
față de numai 8.000 cit era în 1938.

îmbunătățirea stării de sana- 
ta-te a lumii este legată, în primul 
rînd, de amploarea masurilor luate 
pe plan național și, în al doilea 
rînd, de colaborarea oamenilor de 
știință și utilizarea și generaliza
rea metodelor celor mai eficace de 
către Organizația Mondiala a Să
nătății.

Dorim din toată inima ca Orga
nizația Mondiala a Sănătății și 
toți oamenii de pe tărîmul științei 
medicale să dobîndească noi și 
noi succese pentru întărirea sănă
tății tuturor popoarelor lumii.

Ridic acest pahar pentru sănă
tatea dv. pentru colaborare și în
țelegere între popoare, pentru pace 
în lume.

colegilor noștri din țara dv. Ani 
descoperit însă ieri și talentul lor 
artistic în cadrul celui mai încîn- 
tător concert și al unei foarte 
frumoase expoziții de pictură.

Sînt foarte fericit, domnule priiți- 
ministru, să vorbesc aici în nu
mele întregului Comitet regional 
și să vă spun cjt de mult am învă
țat în cursul vizitei noastre, cît de 
mult am apreciat calda dv. ospi
talitate și miile de atenții și ges
turi de bunăvoință pe care ni 
le-ați arătat la fiecare pas.

Vom părăsi Romînia cu regret, 
dar cu sentimentul că am legat 
aici o reală și trainică prietenie 
cu colegii noștri. Am dori ca ei 
să vină și să ne viziteze în țările 
noastre, pentru a încerca să le ofe
rim, deși nu vom putea niciodată 
egala, minunata primire pe care 
ne-ați făcut-o aici.

în numele nostru, al tuturor, 
permiteți-mi să vă mulțumesc din 
nou pentru acest minunat timp 
petrecut în Republica Populară 
Romînă.

lărgirii colaborării internaționale 
în domeniul sănătății publice.

Ședința de vineri dimineața a 
fost deschisă de dr. Voinea Alari- 
nescu (R. P. Romînă) care. în 
numele participanților la cea de-a 
IX-a sesiune a Comitetului regio
nal pentru Europa al O.M.S., a 
salutat prezența la lucrările se
siunii a dr. G- M, Candau, direc
tor general al Organizației Mon
diale a Sănătății.

Luînd cuvîntul dr. G. M. Can- 
dau a spus printre altele: „Re
gret de a nu fi putut participa de 
la început la dezbaterile dv. Să-mi 
fie permis insa să-mi exprim aici 
sentimentele de recunoștință față 
de guvernul romîn pentru ge
neroasa și amicala ospitalitate 
acordată bunei desfășurări a ce
lei de-a IX-a sesiuni a Comitetului 
regional pentru Europa al O.M.S. 
Bucuria mea de a fi la București 
este cu atîf mai mare cu cît pentru 
prima oară Comitetul regional 
pentru Europa își ține sesiunea în 
această țară deosebit de activă din 
cadrul Organizației Mondiale a 
Sănătății.

Dr, Paul van de Calseyde, di
rectorul Comitetului regional pen
tru Europa al O.A1.S., a prezentat 
în continuare programul privind 
eradicarea paludismului în Europa, 
care a fost urmat de discuții.

Sesiunea a discutat și a aprobat 
apoi rezoluțiile privind eradicarea 
paludismului, asanarea condițiilor 
de mediu, igiena mintala, probleme 
de sănătate publică legate de uti
lizarea energiei atomice. Printre 
rezoluțiile care au suscitat un viu 
interes a fost și cea privind pro
blema deficiențelor și a stabilirii 
metodelor și programelor de re
cuperare, prezentată de dr. Miliail 
Maurer (R. P. Romină) și cea cu 
privire la organizarea anului inter
național de cercetări științifice și 
de sănătate publică.

Cuvîntul de închidere al celei 
de-a [X-a sesiuni a Comitetului re. 
gional pentru Europa al O.M.S. a 
fost rostit de dr. Voinea Marineseu 
(R.P.R.), președintele celei de-a 
IX-a sesiuni.

Luînd cuvîntul dr. P. Charbon- 
neau (Franța), dr. D. Frandsen 
(Danemarca), dr. G. A. Canaperia 
(Italia), dr. I. G. Kocărghin 
(U.R.S.S.) au mulțumit guvernu
lui romîn pentru calda sa ospita
litate, pentru condițiile de muncă 
ce le-au fost create, felicitînd ta 
același timp poporul romîn pentru 
frumoasele succese obținute pe 
tărîmul ocrotirii sănătății.

S-a hotărît ca cea de-a X-a se
siune a Comitetului regional pen
tru Europa al O.M.S. să aibă ca 
temă „Organizarea sănătății pu
blice ca disciplină științifică“ și să 
se țină la Copenhaga.

a
Echipa masculină de volei

R. P. Romîne învingătoare la Paris
Echipa masculină de volei a 

R. P. Romîne a debutat victorioa
să în „Turneul celor 3 continente", 
competiție care reunește la Paris 
cele mai bune formații din lume. 
Formația romină a învins cu sco
rul de 3—2 (10—15; 15—6; 9— 
15:15—12; 15—11) echipa R. Ce. 
hoslovace, campioană mondială și 
europeană. După cum transmite 
corespondentul agenției France 
Presse, acesta a fost cel mai fru
mos meci al zilei. De-a lungul ce-

Turul ciclist al R. P. Romine
G. Șerban, I. Stoica, St. Pore, 
ceșnu, N. Mușa, M. Voinea și alti 
30 de concurenți.

Clasamentul general individual :
1. 1. Cosma (Dinamo) 45h 17*28” ;
2. G. Moiceanu (Dinamo) 10 2’5” ; 
3.. G. Șerban (C.G-A ) la 4’41” ;

Astăzi se desfășoară etapa a 12-a 
Sibiu-Onașul Stalin.

Cel de-ăl 8-lea tur ciclist al 
R. P. Romîne se apropie de sfîr- 
și-t. Alergătorii au parcurs vineri 
traseul etapei i3 11-a Peva-Hune- 
do.ara-Sibiu. In etapa Deva-Sibiu 
nu s.au petrecut lucruri deosebite 
decît Ia punctele de sprint și că- 
țărare, unde Niculae Mușa. Ion 
Stoica și Dumitru Munteanu au 
fost principalii protagoniști. Cu 
entuziasm a fost primită caravana 
turului ciclist la Hunedoara, unde 
muncitorii combinatului siderurgic 
au asistat în mare număr la tre
cerea cicliștilor. Sprintul cu premii 
din acest oraș a fost cîștigat de 
N. Mușa. La Sebeș Alba primul a 
trecut Ion Stoica.

Clasamentul etapei : 1. G. Moi- 
ceianu a parcurs 146 km. în 4h 
11'38” în același timp s-au clasat 
în ordine G- Celcișcă, S. Ariton,ordine G. Calcișeă, S.( Ariton,

A Xll-a ediție 
a campionatelor 

republicane de natație
Vineri după-amiază au început 

la ștrandul Tineretului din Capitală 
întrecerile din cadrul celei de-a 
Xll-a ediții a campionatelor repu
blicane de notație. Iată cele mai 
bune rezultate înregistrate In serii: 
seniori 200 m. fluture: Alex. Po- 
peșcu (Dinamo) 2’50' i, 100 m. li
ber : Emil Voicu 
1’00 5/10; 100 m 
Daroczi (Știința 
Senioare : 100 m.
dan (Dinamo) 1’28” 5)10.

Campionatele continuă astăzi. In 
cursul dimineții vor avea toc serii, 
iar 

(Cetatea Bucur) 
spate , Ladislau 

Cluj) 1’09” 1/10. 
bras : Sanda lor.

după-amiagă primele finale.

(Agerpres)

A 500-A ANIVERSARE A BUCUREȘTIULUI

A ici
(Urmare din pag. l-a)

ce împodobesc
brelor de cristal, măiestria rară 
a ornamentelor
pereții, reflexele marmorei in
cintă ochiul și-ți desfată sufletul 
atunci cînd te afli acolo.

Ori de cîte ori trec pe lingă 
operă, ori de cîte ori aud vor- 
bindu-se de frumusețea ei, ori de 
cîte ori aflu că artiști cu renume 
vor veni să cînte la Teatrul de 
Operă și Balet din București, ini 
ma mi se umple de mîndrie și 
mulțumire că în Capitala patriei 
noastre se află un minunat lăcaș 
de cultură, la a cărei construc
ție am participat și eu, în a că
rui strălucire am pus și ceva din 
energia mea de tînăr constructor 
al socialismului.

CONSTANTIN 
bobinator 

„Element

NÄSTÄSES6U 
la fabrica
Gottwald“

CIS Fi
Scìnteti“

Rotativele și-au făcut datoria 
și ziarele cu miros încă proas
păt de cerneală au pornit să 
vestească oamenilor muncii cele 
mai recente noutăți. Vizitatorii 
care vin în București ca și locui
torii orașului nostru se opresc 

lor 5 seturi ambele echipe au rea. 
lizat faze de joc spectaculoase, 
care au entuziasmat pe spectatori. 
Voleibaliștii romîni s-au dovedit 
excelenți trăgători și au ciștigat 
detașat ultimele două seturi. Ro
man, Nicolau, Derzi și Fieraru au 
fost cei mai buni jucători ai echi
pei romîne. Meciul dintre echipe
le Franței șj Braziliei a fost cîști. 
gat de sportivii francezi cu 3—0 
15—8 ; 15—10 ; 15—8.

Declarația deputatului laburist 
K. Zilliacus

sale

Deputatul laburist Konni Zillia- 
cus, care ne vizitează țara la in
vitația Institutului Romîn pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, a 
făcut joi seara o declarație la pos
tul nostru de televiziune.

Exprimîndu-și regretul de a fi 
obligat să-și scurteze vizita în țara 
noastră, deoarece trebuie să se 
înapoieze în patrie unde în curînd 
vor avea loc alegeri generale, de
putatul laburist a făcut cunoscute 
telespectatorilor impresiile 
despre țara și poporul romîn.

In primul rînd — a spus dl. 
Konni Zilliacus, m-a impresionat 
puternic mărimea acestei țări, pre
cum și marea varietate a bogățiilor 
sale naturale, frumusețea țării. Ro
mînia este un stat de mărime mij
locie și nu o țară mică. Lemnul, 
cărbunele, petrolul, metalele și fer
tilele cîmpii agricole constituie o 
bază solidă pentru .prosperitatea 
poporului dv. Pădurile, lacurile și 
munții, minunatele locuri de pe 
malul mării, ca și fermecătoarea re
giune a Deltei Dunării, formează la 
un loc o țară a făgăduinței pen
tru turiști. Puteți oferi turiștilor

am lucrat și noi
mașinilor, să văd umbrele oame
nilor, profilindu-șe în cadrul gea
murilor, grăbite pentru a da ti
parului slova partidului. Atunci 
îmi apar în fața ochilor locurile 
pline de gropi care existau îna
inte, zilele începutului muncii de 
construcție avîntată, simt în pal
mă încă asprimea fierului, dar 
mi-e inima ușoară, plină de feri 
cire legitimă, pentru că aici, zile 
și nopți, alungind oboseala, arși
ța sau vîntul, la chemarea par 
tidului, la îndemnul organizației 
U.T.M., am muncit și eu.

Za capătul șoselei Kisselef la în
tretăierea dintre șoseaua Bucu- 
rești-Ploești și București-Tirgo- 
viște să admire una din cele mai 
mari construcții din țara noas
tră — „Casa Șcînteii* 1, unul din 
exemplele grăitoare ale forței 
creatoare a regimului nostru, 
măreț edificiu al culturii care 
aduce o contribuție importantă 
la construirea socialismului în 
țara noastră, la realizarea cu suc
ces a revoluției culturale.

Ca student al Institutului de 
, Arhitectură „Ion Mincu“ din 
București, ca cetățean al Capita
lei, mă bucur că orașul nostru 
drag se dezvoltă, se înfrumuse
țează.

i De fiecare dată, colindînd stră
zile Capitalei văzînd o nouă 
construcție, un nou cartier, un 
nou spațiu verde, simt o mîndrie

Una din marile mele bucurii 
în viață este aceea că la construc
ția mărețului edificiu al culturii 
am luat și eu parte.

Mulți dintre tinerii care mun 
cesc aici, Gheorghe Lovin, Vasile 
Cristea, loan Dibuș, loan Bel- 
meaje și alții ~ au lucrat și pe 
șantier, unii ca și mine la con
strucția scheletului metalic. Am 
împărțit împreună bucuria mun
cii de constructor, greutățile, iz- 
bînzile, ne-am calificat aici și 
am rămas să lucrăm în acest mă
reț edificiu al culturii, podoabă a 
Capitalei noastre.

„Casa Șcînteii" domină împre
jurimile cu măreția și frumusețea 
sa. Ea reprezintă un lucru de 
mare artă, o artă plină de viață, 
făurită de partid, de poporul 
nostru muncitor. Seara, cînd ies 
din schimb îmi place să stau pe 
alee și să privesc lumina jucăușe 
a becurilor fluorescente, să ascult 
zgomptul atît de cunoscut al 

Mai sus! 
Brațul macaralei 
se mișcă după 
indicațiile mun
citorului. 6u a- 
jutorul mijloace
lor mecanizate, 
blocurile d i n 
Piața Palatului 
R.P.R., se înalță 
pe zi ce trece 

Foto :
N. STELORIAN

O nouă secție 
la fabrica 

Reconstrucția" 
din Piatra Neamț

Zilele acestea au fpst terminate 
lucrările de construcții și montaj 
a noii secții, de fabricat hîrtie de 
la întreprinderea „Reconstrucția“ 
din Piatra Neamț. După probele 
tehnologice, care au dat rezultate 
bune, a intrat in producție primul 
agregat de fabricat hîrtie pentru 
-saci, cu o capacitate de 9-000 tone.

Noul agregat este prevăzut cu 
instalații moderne de măcinare, 
tragere pe mașină a hîrtiei și fi
nisarea acesteia, pentru obținerea 
sortimentelor de hîrtie pentru saci, 
hîrtiei superioare velină și semi- 
velinâ.

In cursul lupii viitoare va înca
pe să producă în această secție 
și cea de-a doua mașină de fa
bricat hîrtie cu o capacitate de 
3.000 tone. Lucrările de montaj ale 
acestei mașini stat executate tu 
proporție de aproape 90 la sută. 
Cu ajutorul acestei noi mașini se 
va putea produce hîrtie pelur, ve. 
lină, pergaminată-fină și alte sor
turi speciale. (Agerpres) 

mai multe atracții decît numeroase 
alte țări.

In al doilea rînd, revoluția dv. 
socială a dus la instaurarea unui 
regim și a unor instituții care în 
mod riguros, sistematic și inteli
gent construiesc societatea so
cialistă. Noua societate socialistă 
care ia ființă în țara dv- v-a cerut 
multe sacrificii și eforturi, dar 
realizările ei sînt astăzi deja mari, 
iar posibilitățile enorme. Am Im
presia că ați terminat cu anii grej 
și începeți să culegeți roadele efor
turilor depuse pînă acum în pune
rea bazelor socialismului.

In continuare, dl. Konni Zillia
cus a împărtășit imprăsia plăcută 
pe care i-a provocat-o primirea 
călduroasă și ospitalitatea de care 
s-a bucurat în timpul vizitei, sen
timentele de afecțiune și admirație 
pe care le nutrește pentru țara 
noastră, speranța de a reveni cînd- 
va în Romînia.

Urez din toată inima, a încheiat 
dl. Konni Zilliacus, succes și fe
ricire țării dv. și o mai bună în
țelegere între Romînia și patria 
mea.

TITU BRAN
muncitor la stereotipia 
de cărți Combinatul 

Poligrafic „Casa Șcînteii

La imaginea 
viitorului

încetarea din viață a ambasadorului 
Republicii Populare Bulgaria 

Stoian D. Pavlov
La 11 septembrie a încetat din cii Populare Bulgaria în Republica 

viață, la București, în urma unei Populară Romînă, Stoian D, 
grele suferințe, ambsadorul extraor. Pavlov, 
dinar și plenipotențiar al Republi-

Tovarășului KARLO LUCANOV
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii 

Populare Bulgaria
Sofia

Stimate tovarășe ministru,

Vă rog să primiți cele mai sincere condoleanțe în legatară 
cu încetarea din ' ~ ‘ ■ • ---
Iov, reprezentant 
militant neobosit 
bulgare.

viață a tovarășului ambasador Stoian D. Pav- 
eminent al R. P. Bulgaria în R. P. Romînă, 
pentru adth cirea continuă a prieteniei fomîno-

Ministrul Afacerilor Externe al
R.P. Romine

A. BUNAC1U

Pentru buna desfășurare 
a lucrărilor agricole de toamnă

Recomandările Ministerului Agriculturii 
și Silviculturii

fire a terenurilor și a însămînță- 
rilor de toamnă.

In toată țara există o recoltă 
bună și la culturile tîr?ii. Aceasta 
impune strîngerea ei la vreme, 
fără pierderi și totodată măsuri 
pentru o bună depozitare. Se_ re
comandă să șe recolteze în primul 
rînd culturile de pe terenurile des
tinate înspmînțărilor de toamnă și 
executarea imediată pe aceste te
renuri a arăturilor de însămînța
re. Jn fiecare gospodărie forțele 
de muncă trebuie bine organizate 
și rațional folosite pentru ca strîn- 
!;erea recoltei de sfeclă de zahăr, 
ioarea-soarelui, cartofi, legume, 
lortlmb, frtictă să se facă 
ară întîrziere și paralel cu ară

turile și înșămînțările.' Există, de 
asemenea, o recoltă bună de stru
guri care tre'buie culeasă la vre
me și totodată asigurate măsurile 
necesare pentru o bună vinifica- 
ție și depozitare a vinurilor,

O grijă deosebită trebuie acor
dată și asigurării unei bune hră- 
niri și adăpostiri a animalelor pe 
timpul iernii. In acest scop este 
necesară intensificarea însilozării 
nutrețurilor și a construcțiilor 
gospodărești.

Paralel cu aceste lucrări să șe 
execute arăturile pentru însămta- 
țările de primăvară la o adîncime 
mai mare decît cea obișnuită pînă 
acum. Gospodăriile agricole de stat 
au toate mijloacele să facă această 
lucrare la 35-^-4O cm. adîncime.

Unitățile agricole cooperatiste 
și țăranii cu gospodărie individua
lă să fie sprijiniți în livrarea la 
bazele de recepție a producției 
contractate și a celei datorate sta
tului pentru plata ta natură a 
muncilor executate de S.M.T.-uri.

In toată această perioadă în a- 
tenția sfaturilor populare, a orga
nelor agricole, a gospodăriilor co
lective și întovărășirilor agricole 
să stea permanent grija pentru 
desfășurarea unei intense munci 
politice în scopul lărgirii și con
solidării sectorului socialist al 
agriculturii,

Au început muncile de toamnă, 
țn toamna aceasta vor fi însă- 

mînțate aproximativ 3,400.000 hec
tare, din care peste 3.100.000 hec
tare cu grîu și secară. In toate 
regiunile sînt create condiții ca 
recoltările și înșămînțările de 
toamnă să se execute în perioade 
mai scurte decît în anii trecuți.

Pentru buna desfășurare, a lu
crărilor agricole de toamnă, Mini
sterul Agriculturii și Silviculturii 
iecomandă să se asigure pe toată 
durata campaniei buna funcționa
re și folosirea întregii capacități 
de lucru a mașinilor agricole și a 
mijloacelor de transport.

Experiența anilor trecuți a do
vedit că pentru sporirea produc
ției, este bine ca arăturile adînci 
pentru însămînțări Șă se facă din 
vreme și să fie întreținute ca ogor 
negru pînă la însămînțare, efec- 
tuîndu-se toate lucrările prevăzute 
de agrotehnică. De asemenea, în- 
grășamintele să se aplice odată 
cu arătura de bază și în funcție 
de planta premergătoare, soiul 
cultivat și tipul de sol. De mare 
importanță în sporirea recoltelor 
este și folosirea numai de semin
țe de calitate, condiționate și tra
tate.

Respectarea epocii optime de 
însămînțare aduce de asemenea, 
sporuri mari de recoltă. De aceea, 
se recomandă ca înșămînțările să 
se facă în perioadele optime fie
cărei regiuni și soi în parte și șă 
se execute în așa fel tacit să fie 
terminate pînă la 15 octombrie în 
regiunile nordice și pînă la 20 
octombrie în cele sudice. Unitățile 
socialiste care însămînțează soiuri 
de mare productivitate să țină 
seama de epoca optimă de însă
mînțare specifică acestor soiuri și 
de celelalte indicații ale recentei 
consfătuiri pe țară privind cultu
ra grîului de toamnă.

Umiditatea solului din toamna 
aceasta permite efectuarea în bu- 

condiții a lucrărilor de pregă-ne

Răspunderea 
pentru angajamentul luat

(Urmare din pag. l-a) 

trebuie să tragă concluziile și să 
ia măsurile cele, mai corespunzăl 
toare. In ceea ce privește insă dez
voltarea fermelor de creștere a ie
purilor de carne timpul nu e încă 
trecut pentru a se lua măsurile ne
cesare în vederea realizării angaja
mentului luat. In primul rînd Co
mitetul raional U.T.M, trebuie să ia 
măsuri pentru a se cumpăra ie
purii necesari creării unor noi fer
me pe lîngă alte organizații de 
bază din G.A.C. Suma de 7.000 lei 
există deja depusă de G.A.C.-uri 

legițimă că aceste construcții 
sînt ale celor ce muncesc.

La chemarea partidului, mo
bilizați de organizațiile U.T.M. 
alături de tineri din fabrici 
și noi studenții participăm la 
dezvoltarea și înfrumusețarea Ca
pitalei. împreună cu colegii 
mei am participat voluntar la 
lucrările de finisare de la blocu
rile din Bulevardul Muncii. Alți 
studenți din alți ani au partici
pat cu brigăzile utemiste de 
muncă patriotică la construcția 
blocurilor din cartierele Fio- 
reasca, Vatra Luminoasă.

Alături de muncitori, am lu
crat un timp la șantierul mare
lui ansamblu al pieței din fața 
noii săli a Palatului R.P.R.

Șantierul a trezit în fiecare 
student-arhitect imaginea viito
rului. Sintem mîndri de acest 
viitor. Și mîndria va fi mai 
mare — căci aici, ca și pe alte 
șantiere noi am participat direct 
muncind cu propriile noastre 
miini.

Vechiul 
unui oraș 
mai plin de culoare, de viață, 
ntai drag, prin faptul că va sa
tisface nevoile noastre, prin fap
tul că este opera noastră.

București, lasă locul 
nou, mai armonios,

HORIA eONSTANTINESCU 
student anul VI Institutul 

de arhitectură „Ion Mincu“ 

la secția agricolă a sfatului popu
lar raional. In al doilea rînd tre
buie să ia măsuri pentru ca fer
mele de creștere a iepurilor de 
carne să se dezvolte nu numai pe 
lingă G.A.C.-uri, așa cum este în 
prezent, ci și pe lingă G.A.S.-uri, 
pe lîngă S.M.T.-uri și celelalte 
organizații U.T.M. de la sate.

Comitetul raional U.T.M. Medgi
dia trebuie să lupte cu perseve. 
rență pentru îndeplinirea angaja
mentelor luate, să intensifice mun. 
ca politică concretă în rîndul or
ganizațiilor de bază U.T.M. astfel 
ca acestea să se ocupe cu mai 
mult simț de răspundere de înde
plinirea sarcinilor ce le revin în 
creșterea păsărilor și a iepurilor 
de carne.

--------•--------

INFORMAȚII
Vineri la amiază a părăsit Ca

pitala îndrepttadu-se spre New 
York, Eduard Mezincescu, secre
tar general al Ministerului Aface
rilor Externe, și alți membri ai 
delegației R. P. Romîne care vof 
participa la lucrările celei de-a 
14-a sesiuni a Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite.

★
Vineri a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre München, prof. 
dr. Ion Făgărășanu și dr. Radu 
Ion de la Institutul medico-farma- 
ceutic București și prof. dr. Aurel 
Nana de la Institutul medico-far. 
maceutic Giuj care yor lua parte la 
lucrările Congresului internațional 
de chirurgie ce va avea loc între 
13 și 18 septembrie la München.

★
Zilele acestea a părăsit Capital; 

îndreptîndu-se spre Istanbul o de 
legație a Societății Științelor Me 
dicale din R. P. Romînă 
participa la Conferința 
țională de tuberculoză.

★
Vineri după-amiază la

Cultură a Sindicatelor din Bucu 
rești, în cadrul ciclului „București 
500 de ani de existență“ acad 
prof. Ion Jalea a vorbit despn 
„Orașul București oglindit ta arfr 
plastică“,

care vi 
interna

Casa d

(Agerpres)

Cand.au


Ședința Comisiei 
pentru dezarmare a O.N.U.

apropiata întîlnire

In U.R.S.S.In preajma sosirii lui N. S. Hrușciov 
în Statele Unite

Majoritatea covîrșitoare 
a poporului american salută

20 de studenti 
la 1000 de locuitori

NEW YORK 11 (Agerpres). — de unii ziariști din proprie iniția; 
.------- —uiux tivă. Corespondentul ziarului

„Christian Science Monitor“, Fre- 
derik Roevekatnp, a chestionat re
cent 80 de oameni pe străzile New 
York-ului. Dtn ei 72 au aprobat cu 
căldură schimbul de vizite dintre 
N. S. Hrușciov și D. Eisenhower. 
Cu acest prilej mulți și-au expri
mat speranța sinceră că acest 
schimb de vizite va constitui o con
tribuție la cauza păcii.

Cel mai viu interes față de vi
zita lui N. S. Hrușciov în S.U.A. 
își găsește expresia in sutele de 
scrisori și telegrame care sosesc 
la Casa Albă, Departamentul de 
Stat și Ambasada U.R.S.S. la 
Washington din orașele mari și 
mici din întreaga țară. Autorii 
acestor scrisori și telegrame in
vită pe N. S. Hrușciov să vină 
în vizită la ei. „Americani, repre- 
zentînd toate păturile populației, 
scrie ziarul „Christian Science Âlo- 
nitor“, continuă să inunde Wa
shingtonul cu idei despre cum tre
buie primit N. S. Hrușciov".

Lupta pentru asigurarea posi
bilității de a-J vedea și auzi pe 
conducătorul statului sovietic ia 
cele mai diverse forme. Diplomații, 
industriașii, corespondenții etc. 
luptă cu înverșunare pentru a-și 
asigura invitații la întîlnirile în 
cadrul cărora va lua cuvîntul 
N. S. Hrușciov. Ziarele anunță că 
între ziariștii din Washington se 
iscă certuri în urma faptului că 
Clubul național al presei nu poate 
să cuprindă pe toți ziariștii care 
doresc să asculte cuvintarea pe 
care N. S. Hrușciov o va rosti la 
Clubul Presei la 16 septembrie.

Poziția majorității americanilor 
față de vizita conducătorului gu-

TASS transmite . Opinia publică 
americană așteaptă eu interes 
uriaș sosirea lui N. S. Hrușciov 
In Statele Unite.

Propaganda războiului rece, pe 
care o desfășoară încă din plin 
numeroase ziare americane, nu a 
reușit nicidecum să stingă speran
țele poporului american pentru o 
eră nouă în relațiile internaționale. 
In ciuda acestei propagande ce se 
desfășoară prin presă și radio, ma
joritatea covîrșitoare a poporului 
american speră că schimbul de vi
zite dintre conducătorii de stat ai 
celor mai puternice state din lume 
va contribui la o înțelegere re
ciprocă mai bună și poate duce la 
Yezolvarea problemelor care stau 
la baza încordării internaționale.

Studiind, cu ajutorul sondajelor 
opinia publică din marile orașe 
americane. Institutul american 
pentru sondarea opiniei publice a 
ajuns la concluzia că MAJORITA
TEA COVÎRȘITOARE A PO
PORULUI AMERICAN. SALUTA 
VIZITA APROPIATA A LUI N. S. 
HRUȘCIOV ÎN STATELE UNITE. 
Această concluzie a Institutului se 
confirmă prin sondajele efectuate

„Unul dintre cele mai 
minunate evenimente 

politice 
ale vremii noastre“ 

Declarațiile unor 
parlamentari

din diferite țări
' MOSCOVA 11 (Agerpres). - 
TASS transmite : Ziarul „Izvestia“ 
a adresat unui grup de parlamen
tari din diferite țări — partici- 
panți la cea de-a 48-a.conferință 
interparlamentară care și-a încheiat 
lucrările la Varșovia — următoa
rea întrebare: „CE AȚI DORI SA 
SPUNEȚI ȘI SA URAȚI IN LE
GATURA CU CĂLĂTORIA LUI 
N. S. HRUȘCIOV IN S.U.A.?".

Cînd oamenii doresc pace se 
înțeleg intre ei, a declarat Cap- 
tain, deputat în parlamentul olan
dez. In prezent, întreaga lume 
trăiește într-o permanentă teamă, 
a continuat el. Trebuie restabilită 
încrederea intre popoare. Cred că 
va fi foarte bine dacă dl. 
ciov și dl. Eisenho ver vor începe 
să tindă spre aceasta, iar nu să 
se convingă unul pe altul al cui 
mod de viață este mai bun.

Este puțin probabil că in pre
zent ar putea să aibă loc un eve- 
ni nent mai bun decit intilnirea ce
lor doi mari conducători politici, 
a declarat Chamorel, deputat în 
Adunarea Federală a Elveției.

Intilnirea dintre Hrușciov și Ei
senho zer va fi unul dintre cele 
mai minunate evenimente politice 
ale vremii noastre, a declarat Do- 
minguos, deputat în Congresul 
național din Brazilia.

Călătoria lui N. S. Hrușciov în 
S.U.A. bucură întreaga lume. Spe
răm cu sinceritate că conducătorii 
celor două mari puteri vor înțe
lege ceea ce așteaptă oamenii de 
la ei și că după această intîlnire 
pacea în lumea întreagă va fi a- 
sigurată, a declarat Palansuria, 
deputat în parlamentul ceyloncz.

Abdennebi, deputat în Adunarea 
Națională Constituantă a Tunisiei, 
urează de asemenea succes lui 
N. S. Hrușciov în misiunea sa. 
Fie ca intilnirea dintre Hrușciov 
și Eisenhower, a declarat el, să 
aducă o contribuție la cauza pă
cii, prieteniei și colaborării intre 
popoare.

vernului sovietic în S.U.A. — 
prima , vizită de acest fel din isto
rie —. își găsește expresia în ur
mătoarea declarație a unei reviste 
editate de „Houghton and Com- 
pany“ : „Este mult mai bine să 
trimiți în lumea întreagă conducă
tori de stat, decit rachete“.

Chiar și în sălile Congresului, 
und? se pot auzi ca și pînă acum 
numeroase declarații în spiritul 
războiului rece, se exprimă spe
ranța că schimbul de vizite dintre 
N. S. Hrușciov și D. Eisenhower 
va duce la destinderea încordării 
internaționale. Președintele Co
misiei senatoriale pentru Afacerile 
Externe, Fullbright, și-a exprimat 
părerea că vizita lui N. S. Hruș
ciov va inaugura o serie întreagă 
de întîlniri care „pot duce la o 
mai bună înțelegere reciprocă și la 
o mai bună soluționare a divergen
țelor". Cunoscutul membru al a- 
celeiași comisii, senatorul Wiley 
(republican), a declarat că vizita 
lui N. S. Hrușciov „deschide 
perspective pentru obținerea unor 
rezultate pozitive“. Senatorul 
democrat Sparkman (din partea 
statului Alabama) fost candidat 
din partea Partidului democrat la 
funcția de vicepreședinte al S.U.A. 
în alegerile din anul 1952, a decla
rat în senat: „Cred că organiza
rea acestui schimb de vizite este 
o idee minunată și că el va întări 
speranța în zile mai bune, în sen
sul întăririi păcii în lumea în. 
treagă“.

Există însă și organizații și per
soane reacționare care sint extrem 
de nemulțumite de apropiata so
sire a lui N. S. Hrușciov pentru 
că ele urăsc această „speranță în

MOSCOVA. — In prima zi 
a lucrărilor Seminarului stu
dențesc internațional „învăță
mântul superior în U.R.S.S.“, 
care s-a deschis la 10 septem
brie la Moscova, au fost pre
zentate trei referate.

Mihail Prokofiev, locțiitor al 
ministrului Învățământului Su
perior și Mediu de specialitate 
al U.R.S.S., a comunicat că la 
fiecare mie de locuitori ai 
Uniunii Sovietice sînt aproxi
mativ 20 de studenți. Învăță- 
mîntul superior în Uniunea So
vietică este gratuit, a spus ra
portorul. Peste 80 la sută din 
studenții sovietici beneficiază 
de burse.

In economia națională lu
crează peste 7.500.000 specia
liști cu studii superioare și me
dii de specialitate.

In total, în instituțiile de 
învățămînt superior învață 
2.150.000 studenți.

Prof. Mihail Cilikin, direc
torul Institutului de energetică 
din Moscova, și-a consacrat ra
portul învățămîntului tehnic 
în U.R.SS.

Actualmente, a spus el, în 
Uniunea Sovietică funcționează 
204 instituții de învățămînt teh
nic superior cu un număr to
tal de 839.000 studenți. In 
cursul septenalului ele vor fi 
absolvite de 2.300.000 per
soane. In Rusia prerevoluțio- 
nară se numărau numai 16 in
stituții de învățămînt tehnic 
superior.

Participanții la seminar au 
ascultat de asemenea un ra
port cu privire la studiile uma
nistice în U.R.S.S.

NEW YORK 11 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 10 septem
brie a avut loc ședința Comisiei 
pentru dezarmare a O.N.U., con
vocată de D. Hammarskjoeld, se
cretarul general al O.N.U., la ce
rerea guvernelor U.R.S.S., Fran
ței, Angliei și S.U.A.

Reprezentanții celor patru mari 
puteri au informat pe membrii 
Comisiei despre tratativele pe 
care le-au desfășurat la Geneva 
în cadrul cărora s-a ajuns la o 
înțelegere cu privire la instituirea 
Comitetului pentru dezarmare al
cătuit din reprezentanți ai 
U.R.S.S., Angliei, S.U.A., Fran
ței, Bulgariei, Canadei, Ceho
slovaciei, Italiei, Poloniei și Ro- 
mîniei.

Ei au arătat că guvernele lor 
consideră acest comitet drept un 
mijloc util de găsire prin consul
tări reciproce a căilor unui progres 
în direcția unor acorduri și reco
mandări cu privire la limitarea și 
reducerea tuturor tipurilor de ar
mamente și forțe armate în condi
țiile unui control internațional e- 
ficient, care ar putea în primul 
rînd să afecteze direct țările par
ticipante la examinarea acestei 
probleme. In același timp ei au 
subliniat că crearea acestui comi
tet nu micșorează nicidecum răs
punderea ce revine Organizației 
Națiunilor Unite în acest domeniu.

Reprezentantul U.R.S.S., A. A. 
Sobolev, luînd cuvîntul, a decla
rat printre altele că Uniunea So
vietică consideră că activitatea

noului comitet pentru dezarmare 
va permite să se găsească căile 
unui progres posibil în direcția 
rezolvării problemei reducerii ar
mamentelor și forțelor armate și 
a interzicerii armei atomice, cu 
hidrogen și celorlalte tipuri de 
arme de exterminare în masă. U- 
niunea Sovietică, a subliniat el, 
a făcut la rîndul său tot ce de
pinde de ea pentru a se găsi o re
zolvare reciproc acceptabilă a a- 
cestei probleme internaționale ur
gente.

Delegații Indiei, Japoniei, Ira
kului, Cubei, Poloniei, Ceho
slovaciei, Iugoslaviei și celorlalte 
țări au sprijinit în unanimitate 
inițiativa marilor puteri în ce 
privește găsirea căilor de rezolva
re a problemei dezarmării.

Reprezentantul Indiei, în numele 
țării sale, precum și în numele 
Indoneziei, Irlandei, Iugoslaviei, 
Ceylonului, Republicii Arabe U- 
nite și Ecuadorului, a propus un 
proiect de rezoluție în care Comi
sia pentru dezarmare „propune se
cretarului general să pună la dis
poziție cele necesare pentru desfă
șurarea consultărilor indicate ) re
comandă Adunării generale să 
prelungească termenul de existen
ță a Comisiei pentru dezarmare, 
după cum se arată în rezoluția 
pentru dezarmare, adoptată de se
siunea a XlII-a a Adunării Gene
rale și să o convoace de fiecare 
dată cînd aceasta va fi necesar‘Ț 
Această rezoluție a fost adoptată 
în unanimitate.

Hruș-

că ele urăsc această „speranță 
zile mai bune“.

împotriva 
experiențelor 

atomice

Studenți ai Institutului de medicină din Stalingrad (U.R.S.S.) pe ma
lul Mării de Azov, în zile de vacanță. Cea mai mare din lume

Discursul radiotelevizat 
al președintelui Eisenhower

WASHINGTON 11 (Agerpres). 
—Președintele S.U.A., D. Eisenho- 
wer, a rostit joi seara un discurs 
radiotelevizat consacrat recentei 
sale vizite în Europa occidentală 
și apropiatei vizite a președintelui 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, în S.U.A.

Eisenhower a declarat că în 
urma tratativelor cu liderii țărilor 
vest-europene a fost * confirmată 
„unitatea noastră în problemele 
principale și în ce privește spriji
nirea organizației pactului Atlanti
cului de nord“.

O mare parte a discursului pre
ședintelui Eisenhower a fost con
sacrată vizitei lui N. S. Hrușciov 
în S.U.A.

Recent, a declarat, printre al
tele, președintele, ne-au vizitat doi 
înalți reprezentanți oficiali ai gu
vernului sovietic — dl. Mikoian și 
dl. Kozlov. Este bțne că șeful gu
vernului sovietic va avea acum pri
lejul să-și facă nemijlocit o imagine 
proprie despre America. In con
tinuare președintele a spus:

„Am asigurat pe aliații noștri 
în cadrul unor convorbiri neoficia
le, așa cum am făcut-o și cu alte 
ocazii în mod public, că invitația 
pe care am adresat-o d-lui Hruș
ciov nu prevede numai o vizită 
protocolară după cum nu presupu
ne nici intenția de a duce tratative 
în probleme determinate. Dar 
ceastă invitație subînțelege 
ranța că eforturi prealabile 
rioase pot scoate la iveală
posibilități de progres concret pe 
calea spre înlăturarea unor cauze 
ale încordării internaționale.

Președintele Eisenhower și-a ex
primat convingerea că poporul a- 
merican îl va întîmpina pe N. S.

a- 
spe- 
se- 
noi

Cine poartă răspunderea pentru criza 
din cinematografia italiană

Hrușciov și pe persoanele care-1 
vor însoți cu tradiționala amabili
tate și demnitate americană. „Nu 
putem să nu-i acordăm același 
respect pe care opinia publică so
vietică l-a acordat vicepreședinte
lui și doamnei Nixon“.

Comunicînd că în cursul întîlni- 
rilor cu liderii țărilor vest-europene 
a fost discutată problema posibili
tății unei conferințe la nivel inalt, 
Eisenhower a declarat:

„Fiecare conducător cu care am 
discutat este pe deplin informat 
asupra poziției Americii care con
sideră că orice acord în vederea 
convocării unei conferințe la nivel 
înalt trebuie să se bazeze pe si
guranța, că statutul și drepturile 
noastre în Berlin vor fi respectate. 
In afară de aceasta, noi sîntem de 
părere că Uniunea Sovietică tre
buie să confirme clar — nu are 
importanță în ce mod — că in 
urma unor tratative serioase se va 
ajunge la perspectiva reală a re
ducerii cauzelor încordării inter
naționale.

Dacă conferința la nivel înalt va 
fi convocată pe o asemenea bază, 
noi și aliații noștri sîntem oricînd 
dispuși să ducem tratative realiste 
cu Uniunea Sovietică pe marginea 
oricărui plan de reducere a înar
mărilor, a cărui înfăptuire va 
garantată 
să creăm 
rezolvării 
scindate ; 
contacte mai largi în 
schimbului de idei, de tipărituri, de 
oameni și informații.

Pe scurt, sîntem dispuși să du
cem tratative în legătură cu orice 
probleme în limitele care ne sînt 
dictate de sarcinile guvernului și 

i unei 
și de devotamentul 
Organizația Națiu- 

de principiile ei

NEIV YORK. — Agenția 
Associated Press anunță că stu
denții nigerieni au manifestat 
în fața sediului O.N.U. împo
triva proiectului guvernului 
francez de a efectua experiențe 
cu arma nucleară în Sahara. 
Manifestanții purtau pancarte 
pe care era scris: „Organizația 
Națiunilor Unite trebuie să se 
pronunțe împotriva experiențe
lor atomice“, „Nu vrem explo
zii pe teritoriul african", „Sal- 
vați-ne de un masacru colectiv“.

la

Mare miting 
studențesc 

Rio de Janeiro
RIO DE JANEIRO. - A- 

genția United Press Internațio
nal anunță' că la 10 septembrie 
a avut loc la Rio de Janeiro 
un miting organizat de Uniu
nea studenților brazilieni, la 
care 3.000 de studenți au pro
testat 'împotriva inflației și a 
costului ridicat al vieții. Cei 
20 de vorbitori la miting au 
denunțat imperialismul străin 
și au cerut președintelui Jusce- 
lino Kubitschek să reducă o- 
perațiunile tuturor societăților 
străine care activează în Bra
zilia. Capitalul străin, ai de
clarat vorbitorii, favorizează in
flația. In vederea acestui mi
ting autoritățile au concentrat 
masive forțe polițienești.

— SCRISOAREA UNOR CUNOSCUȚI REGIZORI DE CINEMA —

ROMA 11 (Agerpres). — Cu
noscutul regizor de cinema Ro- 
berto Rossellini a adresat o 
soare deschisă ministrului 
Tupini însărcinat 
spectacolelor, turismului și sportu
lui, in care acuză autoritățile de 
resort de numeroase abuzuri și 
discriminări fața de cineaștii pro
gresiști. Rossellini subliniază In 
scrisoarea sa că aceste autorități 
poartă răspunderea pentru criza 
care a cuprins cinematografia ita
liană.

„Trebuie să aducem la cunoștin
ța — declară Rossellini — că Di
recția generală a spectacolelor a

s :ri- 
italian 

cu problemele

acordat întotdeauna sprijinul său 
patronilor industriei cinematogra
fice și nu autorilor de filme care 
exprimă interesele naționale“.

Scrisoarea lui Roberto Rossellini 
s-a bucurat, după cum relatează a- 
genția France Presse, „de un 
sprijin deplin din parba cineaștilor 
italieni“. Numeroase personalități 
ale cinematografului j‘-'- 
bliniază „France Presse“, 
care regizorii Vittorio De 
Mauro B< * ___ _
Rossellini că aprobă întrutotul 
tul scrisorii sale, exprimîndu-și 
Mată dorința de a figura ca 
semnatari ai acestei scrisori.

italian, su- 
printre 

Sica, 
lolognini, l-au anunțat pe 
’ ’ ----- -  ‘ ‘ ' 1 tex-

tot-
co-

Construirea în secret a unor baze
militare americane în Turcia

BEIRUT 11 (Agerpres). — 
TASS transmite : [ntr.o corespon
dență din Ankara ziarul „Ad-Du- 
nia Aldjadița“ relatează că local
nicii sînt evacuați din regiunile de 
construire a bazelor militare ame
rican’ de la Izmir. „Opinia publică 
turcă, se arată in corespondență,

este neliniștită 
secret a unor 
teritoriul Tur. iei. Pentru a se păs
tra secretul, se procedează la eva
cuarea populației din regiunile un
de sînt situate acest; baze, și în 
special din regiunea lzmirului...“

de construirea în 
baze americane pe

fi 
reciproc; sîntem dispuși 
o bază reală 
problemelor 
sperăm să

în vederea
Germaniei 
organizăm 

domeniul

poporului nostru, de cauza 
păci echitabile 
nostru față de 
nilor Unite, și 
fundamentale.

In încheiere 
hower și-a exprimat speranța 
vizita lui. N. S. Hrușciov va duce 

un progres real, „deși nimeni 
poate fi atît de îndrăzneț încît 
prezică un asemenea rezultat“.

președintele Eisen-
că

la 
nu 
să

PRAGA. — Delegația guverna
mentală a R.P. Romîne, condusă 
de Gh. Gaston Marin, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
care a participat la festivitatea 
deschiderii primului Tîrg interna, 
țional de mostre de la Brnc a vi
zitat în cursul acestei săptămîni 
unele centre industriale importante 
din R. Cehoslovacă.

PEKIN II (Agerpres). — China 
Nouă transmite: La 11 septembrie 
s-a deschis cea de-a VI-a sesiune 
lărgită a Adunării Reprezentanți
lor Populari din intrepga Chină 
din cea de a doua legislaturi, con
vocată pentru a discuta problema 
cu privire la frontiera chino-in- 
diană. In cadrul sesiunii a prezen
tat un raport Ciu En-lai.

MOSCOVA. — La 11 septembrie 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., l-a 
primit pe Takeo, consilier al Par-

In preajma alegerilor din Anglia

Apelul adresat de conducătorii 
P. C. din Marea Britanie 
către membrii de partid

LONDRA 11 (Agerpres). — tică, sînt amenințați de primejdii 
Partidul Comunist din Marea Bri- noi, mereu mai grave. Marii căpi
tănie a și propus r ------ « j-
pentru alegerile parlamentare.

Harry Pollitt, președintele de 
onoare al partidului, și John Gol- 
lan, secretar general al partidu
lui, au adresat membrilor parti
dului un apel pentru mobilizarea 
tuturor forțelor în ajunul alege
rilor. Partidul Comunist din Marea 
Britanie critică cu asprime politi
ca externă și internă a guvernului 
conservator.

„Mișcarea muncitorească are 
forțe suficiente pentru a înfrînge 
pe conservatori“ — se spune în 
apel.

„Șomajul, care este de două ori 
mai mare decit acum doi ani, con
tinuă să crească, se subliniază în 
continuare în apel. Muncitorii din 
industria cărbunelui, din industria 
de țesături de bumbac și aeronau-

17 candidați taliști, proprietarii de case 
magnații hrăpăreți de bursă 
țin profituri record. Se opune 
zistență la mărirea salariilor, 
oamenii in vîrstă duc o viață 
mizerie insuportabilă. Acestea sînt 
rezultatele activității conservato
rilor.

Conducătorii Partidului comu
nist declară că în toate circum
scripțiile unde nu vor candida co- 
muniștii, membrii Partidului co
munist și cititorii ziarului „Daily 
Worker" vor face propagandă pen
tru alegerea candidaților labu
riști.

In apel se exprimă protestul în 
legătură cu faptul că Partidul co
munist a fost lipsit de posibilita
tea de a se adresa alegătorilor 
prin radio și televiziune.

Și 
ob- 
re- 
iar 
de

Cercurile ostile destinderii internaționale 
agravează situația din Laos

LONDRA 11 (Agerpres). — Nu
meroase ziare din întreaga lume 
subliniază inoportunitatea dezba
terilor din Consiliul de Securitate 
în legătură cu problema Laosului 
și netemeinicia afirmațiilor despre 
pretinsul „amestec“ al R. D. Viet
nam în conflictul intern din Laos.

Referindu-se la faptul că agra
varea situației din Laos a fost 
provocată de cercuri ostile destin
derii internaționale, ziarul francez 
„Liberation“ scrie : „Dacă această 
tenebroasă afacere a Laosului nu 
ar fi existat, este cert că lagărul
războiului rece ar fi născocit-o. generalilor belicoși de la Penta- 
Eforturile disperate, pe care le de- gon“.

pun maniacii războiului rece pen
tru a submina opera de apropiere 
și conciliere la care lucrează cele 
mai luminate minți ale Răsăritului 
și Occidentului, 
lui“.

Ziarul italian 
niază că „criza 
dul politicii lui 
în momentul cel 
pentru Casa Albă. Problema Lao- 
sului a dat din nou apă la moară 
adversarilor schimbului de vizite 
dintre Hrușciov și Eisenhower și

par sortite eșecu-

„II Paese“ subli- 
din Laos este ro- 
Dulles, rod cules 
mai puțin propice

tidului Liberal-Democrat din Japo
nia, la cererea acestuia.

PARIS: — La Paris a avut loc 
ședința Comitetului Internațional 
pentru apărarea lui Monolit Gle- 
zos. După cum se arată in comu
nicatul publicat după ședință, co
mitetul a hotărit să continue lupta 
pentru eliberarea curajosului pa
triot grec și a tovarășilor lui, pre
cum și să extindă campania pentru 
restabilirea libertăților cetățenești 
în Grecia.

DELHI. — I. Țedenbal, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Mongole, s-a 
întilnit la 10 septembrie cu J. Ne
hru, primul ministru al Indiei, și a 
avut cu el o convorbire.

Țedenbal se află în India într-o 
vizită oficială.

CAIRO, — La 10 septembrie, 
Hussein Zulfikar Sabri, ministru 
adjunct al Afacerilor Externe al 
Pt.A.U., a primit pe Berbach, pri
mul consul al Republicii Demo
crate Germane la Cairo. Consulul 
a remis lui Sabri documentele re 
feritoare la deschiderea primului 
consulat al R.D. Germane.

DELH1. — In cadrul unui mi
ting care a avut loc la Bombay, 
Knshna Menon, ministrul Apărării 
al Indiei, conducătorul delegației 
indiene la sesiunea Adunării Ge
nerale a O.N.U., a declarat înainte 
de a pleca spre New York că, 
după părerea Indiei, atît timp cît 
Republica Populară Chineză, Re
publica ~ 
publica 
reeană 
O.N.U., 
va fi o

Democrată Vietnam și Re
populară Democrată Co- 
nu vor fi reprezentate în 
această organizație „nu 
copie fidelă a lumii, ci va 

reprezenta lumea așa cum o do
resc unele persoane“.

Uzina de fibre sintetice din Pekin,construită cu ajutorul R.D. Germane, a început să producă, de probă, fire de nylon. In fotografie aspect 
dintr-o secție a uzinei.> *
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LIPEȚK 11 (Agerpres). — TASS 
transmite : La uzina siderurgică 
din orașul Lipețk (R.S.F.S.R.) a 
început construirea celei mai mari 
secții din lume de laminare la rece 
a oțelurilor pentru construcții elec
trotehnice Secția va avea o supra
față de 120 000 m.p.

Această gigantică secție va fi în
zestrată cu laminoare de tip nou 
cu un grad înalt de mecanizare, 
cu puternice cuptoare termice și cu 
alte utilaje care vor permite să

elaboreze oțeluri cu proprietăți 
magnetice și electrotehnice superi
oare. In această secție vor fi lami
nate table de oțel cu grosimea de 
0,1 mm cu o viteză de 35 m/sec — 
de citeva ari mai rapid decit la 
cele mai înaintate uzine din S.U.A. 
Toate procesele de producție .vor 
fi mecanizate și automatizate.

Prima parte a acestei secții gi
gantice va fi pusă în funcțiune a- 
nul viitor. '

Schimb de mesaje chino-indian
PEKIN 11 (Agerpres). — După 

cum transmite Agenția China 
Nouă, la 7 septembrie primul mi
nistru al Indiei, Nehru, a remis 
parlamentului indian o Carte Albă 
cuprinzind mesajul adresat la 22 
martie a.c. de primul ministru 
Nehru lui Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, în problema frontierei din
tre China și India. La 8 septem
brie, Ciu En-lai, premierul Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, a 
adresat primului ministru Nehru 
un mesaj de răspuns în care se 
elucidează în mod multilateral și 
sistematizat problema frontierei 
dintre China și India.

Guvernul chinez, se spune în 
mesaj, consideră totdeauna că cele 
doua părți, China și India, tre
buie ca, ținînd seama de condi
țiile istorice și de actuala stare 
de fapt, să soluționeze sub toate 
aspectele problema frontierei din
tre cele două țări pornind de la 
cele cinci principii, cu pregătirea 
necesară, pas cu pas, pe calea 
consultărilor prietenești. Iar pînă 
atunci, cele două părți trebuie să 
mențină ca măsură provizorie si
tuația existentă de mult in zona de 
frontieră, să nu caute să schimbe 
această situație printr-o acțiune 
unilaterală, și cu atît mai mult 
prin folosirea forței. In ceea ce 
privește o parte din litigii, se 
poate de asemenea ca prin trata
tive să se realizeze un acord cu 
caracter parțial și provizoriu în 
interesul asigurării liniștei la fron
tieră și al menținerii prieteniei in
tre cele două țări.

De-a lungul a aproximativ 2.000 
km. frontiera dintre China și In
dia nu a fost încă niciodată fixată 
in mod oficial. Premierul Ciu En- 
lai a arătat că așa-zisa linie Mac 
Mahon est? un produs al politicii 
agresive duse de Anglia față de 
regiunea tibetană a Chinei. Ea nu 
a fost niciodată recunoscută d? 
vreun guvern central al Chinei. 
De aceea se poate spune cu p-e- 
cizie că această linie nu este le
gală. In ceea ce privește acordul 
de la Simla, reprezentantul guver
nului central d? pe atunci al Chi
nei nu l-a semnat în mod oficial. 
Acest lucru a fost menționat în 
acord în mod explicit.

In privința porțiunii estice a 
frontierei chino-indiene, se spune 
în mesaj, China nu recunoaște în 
nici un caz așa-numita linie Mac 
Mahon, dar trupele chineze nu au 
trecut nici o dată peste această 
linie. S-a procedat astfel în scopul 
menținerii unor relații de bună ve
cinătate și al înlesnirii tratati
velor în problema frontierei și a 
soluționării ei, ceea ce nu în
seamnă cîtuși de puțin că gu
vernul chinez ar recunoaște a- 
ceastă linie.

Cu toate acestea, se arată în 
mesaj, de la izbucnirea rebeliunii

★
DELHI 11 (Agerpres). — Biroul 

Indian de Informații a transmis 
textul mesajului adresat la 9 sep
tembrie 1959 ambasadorului Indiei 
la Pekin pentru a fi remis guver
nului R.P. Chineze (mesajul a fost 
trimis înainte de primirea mesaju
lui adresat la 8 septerrtterie de Ciu 
En-lai, primului ministru Nehru).

Mesajul constituie răspunsul la 
nota guvernului chinez in proble
ma frontierelor dintre India și 
China.

In mesajul său, guvernul Indiei 
subliniază că „așa-numita linie 
MacMahon reprezintă incontestabil 
frontiera dintre India și regiunea 
tibetană a Chinei de la frontiera 
răsăriteană a Butanului piuă în 
Birmania și guvernul insistă cu 
fermitate asupra acestui lucru“. 
Guvernul indian declară că 
este „dispus să discute eventuale 
precizări ale liniei MacMahon în 
locurile unde ea se îndepărtează 
de punctele de reper geografice“.

In continuare, în mesaj este ex
pus punctul de vedere al guvernu-

din Tibet situația la frontieră de
vine pe zi ce trece tot mai încor
dată din motive pentru care nu 
partea chineză poartă răspunde
rea. După ce un mare număr de 
relieli tibetani au fugit in India, 
trupele indiene din . zona estică a 
frontierei chino-indiene au început 
imediat să înainteze pas cu pas. 
Ele nu numai că au modificat 
unilateral situația existentă de 
mult la frontiera dintre cele două 
țări ale noastre, au trecut peste 
așa-numita linie MacMahon men
ționată pe harta anexată la 
scrisorile secrete schimbate între 
Anglia și autoritatea locală din 
Tibet, dar au trecut peste frontiera 
însemnată pe hărțile folosite . in 
prezent în India.

Și avioanele indiene au pătruns 
în repetate rînduri în spațiul ae
rian al Chinei deasupra frontierei 
dintre China și India. Cu atît mai 
regretabil este faptul că trupele 
indiene care au ocupat ilegal 
Lonțziu, au atacat recent în mod 
fățiș unitățile de grăniceri chinezi 
încartiruite la Mighitun, care, pen
tru a se apăra, au fost nevoite să 
riposteze. Din cele expuse mai sus 
reiese că situația încordată exi
stentă în ultimul timp la frontiera 
dintre China și India s-a creat 
exclusiv ca rezultat al trecerii uni
tăților militare indiene p?ste fron
tiera și al actelor lor provocatoare 
pentru care întreaga răspundere 
revine părții indiene.

Acest fapt nu poate să nu stîr- 
nească bănuiala că India încear
că să impună cu forța Chinei ce
rerea ei unilaterală în problema 
frontierei. Trebuie subliniat că a- 
semenea tentative sînt irealiza
bile și că ele nu se pot solda de- 
cît cu un prejudiciu adus prieteniei 
dintre cele două țări cu o și mai 
mare complicare a problemei fron
tierei.

China consideră frontiera de sud- 
vesț a țării sale ca o frontieră a 
păcii și prieteniei.

Nădăjduiesc, se spune în înche
ierea mesajului, că in conformitate 
cu cererea guvernului chinez 
excelența voastră și guvernul 
indian vor lua imediat măsuri pen
tru retragerea unităților lor mili
tare și a personalului administrativ 
care au trecut frontiera, pentru a 
se restabili astfel situația existentă 
de mult la frontiera dintre China 
și India.

Astfel, încordarea temporară care 
s-a creat la frontiera chino-india- 
nă se va lichida imediat, norii 
negri care planează asupra rela
țiilor dintre cele două țări ale 
noastre se vor risipi de asemenea 
rapid și, ca urmare, prietenii inte
resați în menținerea unor relații 
prietenești intre China și India 
vor fi liniștiți, iar cei care sea
mănă discordie în relațiile dintre 
China și India și creează o situa
ție Încordată, vor primi o lovitură.

★
lui indian în privința apartenenței 
la India a unei serii de regiuni din 
apropierea frontierei chino-indiene. 
Guvernul Indiei respinge învinuirea 
că o subunitate indiană a fost a- 
ceea care a deschis prima focul 
împotriva trupelor chineze în re
giunea Longju și neagă de aseme
nea violarea spațiului aerian al 
R.P. Chineze de către avioane in
diene.

Guvernul indian, se spune în 
continuarea mesajului, atribuie o 
însemnătate primordială coexisten
ței pașnice și menținerii prieteniei 
chino-indiene. Guvernul indian „nu 
dorește absolut de loc să încalce 
teritoriul altor popoare", dar „nu 
poate, ca, cedînd amenințărilor, 
să-și retragă trupele din regiuni 
care fac parte din India.

Propunînd să se discute proble
ma precizării frontierelor in punc
tele sJs-menționate, guvernul In
diei declară că, după părerea sa, 
nici una din părți nu trebuie să 
modifice pînă la noi tratative si
tuația sus-menționată.
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