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însilozarea porumbului
în regiunea Constanta

regiunea Constanța se

ÎN CINSTEA CELUI DE-AL III-LEA
CONGRES AL U.T.M.

Brgcda de tineret „V. Roai- 
tâ" dn secția ștanțâ a Fabri
cii de inco’rtcmînte „N'icolae 
Bălcescu*  d’n Capito'ă a e- 
concmisft n cinstea Congre- 
sufoi ol :"-Jeo al U.T.M. — 
numci în *u~a  iulie - 464 kg. 

talpă.

Foto : AGERPRES

Zi de zi tineretul din întreaga 
țară raportează noi succese Co
bind ite în muncă în intîmpinarez 
celui de-al lll-lea Congres al 
U.TM.

In satele regiunii Iași

In minele din Valea Jiu
lui și în întreprinderile din 
regiunea Hunedoara au fost 
organizate schimburi de onoa
re ale tineretului în cinstea 
Congresului U.T.M. ln întîm- 
pinarea aceluiași eveniment 
brigada de tineret „1 Mai" cin 
sectorul sculerie al Uzinelor 
,,30 Decembrie" Cugir a che
mat la întrecere toate brigă
zile de producție din uzină 
pentru îndeplinirea înainte de 
termen a sarcinilor de plan, 
realizarea de inovații și eco
nomii și ridicarea nivelului 
tehnic al pregătirii tinerilor 
muncitori.

La Fabrica de zahăr .-P07-- 
Șapcă" din Giurgiu t.ner.i 
muncitori au contribuit la ter
minarea cu 15 zile înainte de 
termen a lucrărilor de repa
rații capitale. In această ac
țiune s-au evidențiat brigăzile 
conduse de utemiștii Marin 
Chervase și. Virgil Badea. 
Printre brigăzile de producție 
ale tineretului din regiunea 
București, care au obținut re
zultate deosebite în producție 
în întîmpinarea Congresului 
U.T.M. se numără și cele con
duse de Ion Trăilâ și Nicolae 
Molea de la Fabrica de ulei 
din Roșiori, precum și cele 
conduse de Tudor Drugă și 
Anghel Căpățînă de la Atelie
rele navale Giurgiu. Tinerii 
muncitori din această între
prindere au realizat pînă a- 
cum. în cinstea Congresului 
U.T.M., economii în valoare de 
90.000 lei.

însemnate economii obțin și 
brigăzile de producție ale ti
neretului din întreprinderile 
Capitalei. Două brigăzi de la 
Atelierele C.F.R. „Constantin 
David" au realizat în ultima 
perioadă economii de peste 
68.000 lei. Rezultate bune a 
obținut și brigada de produc
ție „Olga Bancic“ condusă de 
Corhel’’a Durac, de la Filatura 
.,Dacia", care a dat peste plan 
590 m de țesături, valorificînd 
totodată 8.40Q kg de deșeuri.

Conducindș-se după indica
țiile Congresului al lll-lea al 
P.M.R., organele și organiza
țiile U.T.M, acordă In aceas
tă perioadă o atenție deosebită 
ridicării nivelului tehnic și 
pregătirii profesionale a tine
retului, extinderii metodelor 
avansate de muncă. Comitetul 
orășenesc U.T.M. Constanța, 
de pildă, a organizai săptă- 
mîna trecută un schimb de 
experiență între tineri respon
sabili de brigăzi de producție 
și posturi utemiste de control 
și tovarăși de-ai lor de la Șan
tierele navale Galați.

(Agerpres)

Tinerii mecaniza
tori din S.M.T. și 
G-A-S-, colectiviști 
și întovărășiți din 
regiunea Iași intim- 
pir.ă cel de-al III- 
lea Congres al 
U.TM., participînd 
cm însuflețire la 
executarea lucrări
lor agricole de 
cară.

în vederea termi
nării recoltărilor ți 
intensificării treie- 
rișului, în regiune 
muncesc cu spor a-

proape 90 de brigăzi 
de tineret din 
SALT. fi G.XS. 
Datorită contribu
ției brigăzilor de 
tineret, în raioane
le Murgeni. Huși ți 
Birlad. treierițul 
este mult avansat. 
In gospodăriile de 
stat din regiune, ti
nerii au insilozat a- 
proape 10.000 tone 
nutrețuri. în același 
timp. 1.900 brigăzi 
U.TM. de munci 
patriotică,

fac parte eproepe 
60.000 tineri, au cu
rățat ți întreținut 
peste 22.000 hectare 
de izlaz ți au trans
portat pe cimp în
semnate cantități 
de îngrășăminte na
turale. Sînt fnmfa- 
șe brigăzile U.TJd. 
de muncă patrioti
că din Blăgețti, Să
sești, Codăești, lu
pani ți altele.

O nouă linie 
de flotare

Ia Baia Mare

In 
desfășoară din plin recoltatul 
și însilozatnl porumbului a- 
juns în faza de coacere lapte- 
ceară. Numai in primele rile 
de la începerea campaniei au 
fost insilozate peste LOCO to
ne de porumb. Gospodăriile a- 
gricole de stat Dorobanțu, Țe- 
peș Vodă. Agigea și altele, 
precum și colectiviștii din Fă- 
căeni, Sudiți și Cobadin, care 
au aplicat culturilor de po
rumb siloz aceleași lucrări de 
întreținere ca și porumbului 
pentru boabe, au realizat de 
pe primele suprafețe recoltate 
producții intre 32.000 și 30.000

la

cît

kg masă verde în medie 
hectar.

In vederea însilozării în 
mai bune condiții a cantități
lor sporite de porumb, au fost 
luate din vreme măsuri pen
tru curățirea și dezinfectarea 
gropilor și silozurilor existen
te, s-au construit numeroase 
alte gropi și au fost revizuite 
și reparate utilajele necesare 
recoltării, transportării și to- 
cării porumbului siloz. De a- 
semenea, pe lingă utilajul e- 
xistent, gospodăriile agricole 
de stat din regiune au mai 
primit in acest an incă 20 de 
tocători mecanice.

(Agerpres)

din care (Aperpre,)

Au amenajat o
în intimp;*x>rea  celui de al 

lU-lco Cc“s'es U.T.M,. t nerii d n 
cocuto Sâp'nța. rezonul Sighet, 
cu CTenajăt prin munca volun
tară o beză sportivă.

Datorită muncii entuziaste a 
brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică, în scurt timp un te
ren viran de la 
lui, acoperit cu 
cini, pietroaie a 
într-o frumocsă 
cu terenuri de 
pistă pentru ctletism etc.

marginea satu- 
tufișuri, mără- 
fost transformat 

bază sportivă 
volei, fotbal.

Intensă activitate 
culturală

In cinstea celui de-al lll-lea 
Congres al U.TM. la căminele 
culturale din comunele Zăneșîi, 
Podoleni, Tazlău. Rodești din 
raionul Buhuși, în această pe
rioadă de timp au loc numeroa
se acțiuni culturale cum sînt : 
seri literare, recenzii, joi ale ti
neretului, iar formațiile artistice 
de amatori, avînd un repertoriu 
bogat, prezintă cu regularitate 
spectacole în satele și comunele 
învecinate. Formațiile artistice 
din aceste comune se pregătesc 
intens pentru a participa la con
cursul ,,Cu cintecul, portul și jo
cul popular în regiunea Bacău".

ALEXANDRU BE JAN 
tehnician

Colectivista Marița Cristea 
de la G.A.C. din comuna 
Alexeni, raionul Urziceni are 
de ce să fie bucuroasă : co
lectiva a realizat 2.000 kg. 

griu la ha,
Foto : AGERPRES

bază sportivă
din zilele acestea, 

Săpința cu inaugurat
Intr-una 

tinerii din _
in cod festiv noua bază sporti
vă. Cu acest prilej s-au disputat _ 
pcs’oncnte întreceri sportive in
tre echipele comunelor c pro
pio te.

VASELE MUNTEANU 
instructor al Comitetului raional

U.T.M. Sighet 1

La Întreprinderea minieră 
Gheorghe**  din Baia 

Mare a intrat ln producție cea 
de-a 6-a linie de flotare pen
tru separarea mineralelor utile 
din minereuri. Constructorii și 
montorii grupului de șantiere 
nr. 2 Baia Mare, care au exe
cutat noua linie, au muncit 
cu spor pentru scurtarea ter
menului de dare in funcțiune. 
Echipele de montori conduse 
de comunistul Ștefan Domokos 
și Ștefan Kupas. precum și 
cca a sudorului Cornel Erdely 
au montat o serie de utilaje, 
ca moara de 250 tone, două 
pompe, sistemul de alimentare 
cu minereu etc., ln numai 18 
zile.

Noua linie de flotare, dată 
în producție cu 5 luni înainte 
de termen, prelucrează acum 
însemnate cantități de mine
reu.

Artiști plastici
în uzine

(Agerpres)

Numeroase grupuri de artiști 
plastici s-au deplasat în vara a- 
ceasta in centre industriale ți la 
sate pentru a realiza în. imagini 
artistice aspecte din lupta pen
tru construirea socialismului, fi
guri ale fruntașilor în producție. 
Un grup de artiști plastici din 
Ploești. membri ai Uniunii artiș
tilor plastici a realizat la gospo
dăria agricolă colectivă din co
muna Baba Ana. regiunea Fio- 
ești. o serie de portrete ale unor 
colectiviști fruntași schite de 
compoziții și peisaje. Expoziția 
cu aceste lucrări se va deschide 
la sediul gospodăriei agricole co
lective.

In noul oraș muncitoresc O- 
nești activează o brigadă de pic
tori, sculptori și graficieni din 
București, membri ai Uniunii ar. 
tiștilor plastici. Din lucrările rea-

și la sate
Uzate timp de o luni cuprinzând 
momente de munca, portrete ale 
unor fruntași în producție, as
pecte din noul peisaj al acestor I 
locuri, au fost selecționate 40, | 
care tor figura în cadrul expozi- j 
ției ce se va deschide in locali
tate.

La Fabrica Tricoul Roșu**  din 
Arad, o brigadă de artiști plas- ' 
tici din localitate a lucrat o se- , 
rie de tablouri, care tor fi pre. 
z-ntate la expoziția ce se va des
chide in incinta întreprinderii,

( Ager preș)
Intr-e pauză a lecție! de înot.

Foto ; N. 5TEL0RIAN

Pentru consumuri specifice cît mai reduse!

La Toplița.
Foto ; AGERPRES

La porțile noului
Se apropie începutul noului 

an școlar. Văd și presimt 
acest eveniment nu în 

pîrguirea strugurilor^ nu în mi
reasma amăruie a frunzelor de 
nuc, nu în melancolia prevesti
rilor de toamnă, cr în febrilita
tea cu care se văruiesc școlile, 
se spală băncile, se curăță cla
sele, se orînduiesc laboratoa
rele, se tipăresc 
zează manualele și 
didactic. In 
țară in lunile acestei veri, 
impresionat tocmai felul în 
școlile își renovează chipul 
pregătesc să-și primească 
lorii. Parcă sînt mai zorite ca 
altădată.

Deschiderea școlilor a devenit 
un eveniment obștesc, pe care-l 
trăiesc cu intensitate și entu
ziasm milioanele de copii și de 
părinți, ca și zecile de mii de 
cadre didactice. Și nu știu de 
ce, dar mi-am amintit de acum 
un sfert de veac, cind a trebuit 
să fiu învățător intr-un sat din 
Neamț. Se numea Cășăria. Oa
menii vroiau școală ; dar auto
ritățile locale le impuneau să-și 
trimită copiii la școala din sa
tul vecin. Cu greu am găsit o 
cămăruță, la o bătrină, unde 
mi-au încăput vreo cinci bănci. 
Pe jos era lut ; iar ferestrele, 
de-o șchioapă. Copii au venit, 
cînd cu început ploile. Pînă a- 
tunci au horhăit cu vitele prin 
poienile de pe dealul Balauru
lui. 0 bătrînică chiar mă aver-

și se difu- 
măterialul 

peregrinarea prin 
m-a 
care 
și se
șco-

tizase, dreptu-i, la vreme, să 
nu-mi pierd răbdarea.

— Nu te căina, mata, că nu-ți 
vin plozii la școală. Cum încep 
ploile, plouă și cu școlarii la 
mata în clas...

Dar cînd a trebuit să le cum
păr cărți ? Ce necazuri, ce griji, 
ce lipsuri... Un biet țăran păl
maș, înzestrat doar cu cîte 3-4 

■copii n-cvea cu ce le cumpăra 
mămăligă, dar.mi-te cărți pen
tru școală.

Și așa după cum își împru
mutau ilicul și opincile, elevii 
mei iși împrumutau și cărțile ca 
să pcată veni la școală, ca să 
poată învăța. Am făcut clasă și 
cu o singură carte de citire la 
o bancă...

Dar, cum să vă spun ? Satul 
Cășăria nu constituia o excep
ție, o tristă excepție, cum se 
zice. Nu. Era un exemplu, din 
cîteva mii. Și nu cel mai carac
teristic. Pentru că, de bine, de 
râu, iși încropise o școală. O 
statistică din acea vreme arctă 
că în satele care alcătuiesc azi 
raionul Cimpeni erau doar pa
tru învățători. Și desigur cam 
tot atîtea școli. Și cum arătau 
învățătorii și profesorii de 
tunci ? Erau cei din urmă 
scara salariilor. Cei veșnic 
tinși de curba de sacrificii și 
reduceri. Ori de cîte ori
getivorii guvernamentali își sim
țeau apetitul răscolit și-l satis
făceau din modestele sume a-

Dumitru Almaș

UN PROCES NEOBIȘNUIT
Completul de judecată era 

plen. Aprodul a închis ușa sălii 
de ședință și a cerut liniște 
mulți mii produselor care aștep
tau rezultatele procesului deschis 
unor repere, părți componente 
ale tractorului ce se fabrici la 
Uzinele ..Ernst Thâlmann'*  din 
Orașul Stalin. Pe banca acuza
ților $e aflau reperele: arborele- 
motor, roata dințată a osiei di
ferențialului. butucul frinei și co
roana dințată a volantului, toate 
produse în secția forje a uzinei. 
Reclamantul, în persoana prețu
lui de cost, stătea lingi tractor, 
acesta, martor în acuzare. Mar
tori în apărare erau mai mulți: 
cîțiva din partea conducerii sec
ției forje a uzinei de tractoare, 
proiectanți, apoi maiștri, tehno
logi. Și iată ci începu procesul.

— Are cuvîntul reclamantul, 
se aude vocea severă a preșe
dintelui.

Prețul de cost, își lui o ți
nută academica și începu »â 
vorbească.

— Sînt puțin emoționat. O să 
mă înțelegeți. încep acuzarea, 
vorbind mai întîi despre mine. 

Deși în general am o ținută

suplă, elegantă, totuși încă nu 
sînt mulțumit.

După ce arătă detailaț cauzele 
pentru care el este „umflat^, se 
întoarse spre bunco acuzaților 
neglijînd toată asistența, și cu

La masa rotundă a 
produselor, discuții 
imaginare despre 

probleme reale
cuvinte repezite se adresă repe
relor aflate în boxă:

— Voi sînteți de vina. Voi 
îmi provocafi dureri de cap. 
Ieți fi trase la răspundere...

— Să ne iertați stimate preț 
de cost, au început toate repere
le în cor, dar nu noi sîntem vi-

— Nu vreau să mă apăr, ci 
să acuz. O să vă mirați.' Că eu 
sînt aici, împreună cu roata din
țată a osiei diferențialului, cu 
tucul frinei și cu coroana din
țată a volantului, sînt de vina 
ei... (cu un gest brusc s-a înlorn 
șl a arătat cu degetul spre pro*  
prii lui martori în apărare : per*  
soanele venite din partea secției 
forje).

A început apoi o pledoarie din 
care au ieșit la lumină lucruri 
neașteptate.

— In loc să fiu și eu un per-l 
sonaj demn, elegant, ei, marto^ 
rii, care au venit să mă apere, 
mă lasă umflat cu metal. Un plus 
de metal ce i-ar putea reduc» 
Cu aproximativ 5 kg. Are drepi 
tate, acuzatorul, prețul de cost, 
E umflat și el căci sîntem noi 
umflate. Și noi sîntem așa pen*  
tru că cei care răspund de naște
rea noastră nu prea iși bat capul 
ca să ne facă din metal mai pu
țin. Cum să arăt bine, cînd eiț

a-
P- 
a- 
de 

bu-

condcte învâțâmîntului. Școc’a 
era o biată cenușăreasă, in pe*,  
manentă mizerie și fără nade,- 
de că, ia vremurile acelea, 
putec-va să-și. ocupe locui 
ce-l merita în complexul so
cial. Puțini dintre dască
lii de atunci nu desnădej- 
duiau. Iar cînd venea toamna. . 
Cind trebuiau deschise porțile 
nouiui an școlar... Cind se 
schimba partidul ds la putere.. 
Cind nu jucau după interesul și 
mendrele de tarantelă ale dom
nului prefect... Bieții dascăli...

De multe ori am regretat că 
nu m-am făcut inginer. Parca 
m-aș fi simțit mei bine după ce 
aș fi terminat construcția chiar 
a unei căsuțe decit să predau 
în condiții mizerabile, abeceda
rul culturii pentru cîțiva copii 
care se rătăceau pe la școala 
Așa simțeam atunci. Dcr azi, 
cind simț în jurul meu a ti t-a 
freamăt pentru pregătirea celor 
mai bune condiții de deschidere 
a noului an școlar, nu mai re
gret nimic. Nu mai cm neplă
cuta impresie că muncesc într-un 
sector social fără importanță. 
Nu mă mai jenează un com
plex de inferioritate. Dimpotrivă: 
sînt mîndru de profesiunea de 
dascăl. Pentru că acum văd că, 
în societatea socialistă, școala 
și slujitorii ei au dobîndit locul

de cinste, pe care-l merită. Este 
încă o dovadă că socialismul 
și cultura sînt sinonime.

Da. Se aprop:e deschiderea 
noului an școlar. Văd asta 
și după vitrinele librăriilor 
care pun la loc de cinste 
cartea școlară. O presimt după 
grija conducerii școlilor, a Edi
turii didactice și pedagogice, a 
tipografiilor de a termina, la 
vreme, toate manualele, ca să 
existe pe băncile elevilor chiar 
din prima zi de școală.

In toamna aceasta și in toam
nele ce vin, pîr.ă in 1965, Con
gresul al lll-lea cl Partidului a 
hotărit să fie construite 15000 
săli de clasă. Să fie generali
zat învățămîntul de 7 ani și sâ 
se treacă la îr.vățămintul ele
mentar de 8 an:.

Anul acesta vor fi date in'fo- 
losință peste 3000 săli’ de 
clasă. Sute și sute din aceste 
săli sînt de acum gata, iși aș
teaptă elevii, la Craiova, Ia 
lași, la Bacău, la Orcdea... 
Clase noi,' laboratoc'e nai, ma
nuale noi, școli nenumărate, 
materiei didactic mai mult..

Dar nu se pune numai pro
blema construcției școlilor, nu
mai cea a înzestrării cu tot ce-i 
necesar bunei desfășurări a in- 
vățămîntului. Ci se pune și pro
blema conținutului. Ce și cum 
predăm ? Este sau nu învăță
mîntul nostru dinamic, în pas cu 
desfășurarea impetuoasă a vre
mii ?

La 5 august am terminat un 
curs cu profesorii de istorie ți
nut, timp de trei soptămini, la 
Breaza. Același curs, s-a orga
nizat, pentru alți profesori la 
Predeal, M i-am intilr.it acolo 
colegi de facultate și foști stu- 
denți. Am d;scutot mult seara, 
plimbindu-ne pe aleile cu 
plopi ir.alți din incinta școlii 
medii „D. Cantemir" din Breaza. 
Și. de ia toți om auzit același 
lucru : grija pe cere o arată 
regimul pentru școală, pentru 
cultură și pentru slujitorii ei, 
pentru perfecționa'ea continuă 
o măiestriei lor pedagogice.

Dcr ceea ce n-ar fi cutezat, 
nici chiar în vis, să-și imagineze 
careva din generația mec, este 
gratuitatea manualelor. Și totuși, 
iată : școlarii din clasele l-V!l-a, 
vor primi, în toamna asta, ma
nuale fără plată. Cînd îmi în
chipui cei peste două milioane 
de copii primind manuale gra
tuite, mă încearcă' un sentiment 
euforic. Da, milioane și milioane 
de cărți dăruite copiilor I Deci 
incă o dovadă că, in patria 
noastră, școala se bucură de a- 
tenția și grija nemărginită a 
partidului și guvernului.

Parc-aș vrea să fiu, in sep
tembrie, la deschiderea școlii, 
din Cășăria. Să pun in mina 
copiilor manualele cele noi : 
abecedcrul, aritmetica, istoria

novate. Avem și noi necazurile 
noastre.

Și s-au ridicat toate în picioa
re arătîndu-și formele, îneît sala 
de dezbatere devenise o expozi
ție, iar acuzații niște exponate 
născute cu malformații, din care 
cauză arătau cum nu trebuie să 
arate.

— Ajunge... ajunge, a interve
nit președintele. Aici nu-i iarma
roc. Dacă aveți ceva spuneți din 
gură. Vă ascultăm !

Primul s-a ridicat acuzatul ar- 
borele-mntor. Cînd l-au văzut, 
pe cei prezenti i.a apucat rîsul. 
Unii îl știau de mare comic. Ar- 
borele-motor nu și-a desmințit 
faima. Masiv, greoi, a făcut cîte
va tumbe ca să ajungă în față, 
crezind că astfel ta mai înveseli 
atmosfera. Cu o voce de bariton 
și-a început cuvîntul.

am pe mine o asemenea armuri 
de parcă aș tieni de undeva din 
antichitate.

— Am încercat, nu se poatet 
au strigat în-, cor martorii apun 
rării, care deveniseră pe neaș< 
teptate acuzații numărul unu.

— Ați încetcai, e adevărat^ 
Ați încercat să faceți experiența 
pentru reducerea consumului dă, 
metal doar pe 40 de bucăți dinA 
Ire noi. Ar trebui urgentate ex*  
periențele și loturile de omolo*  
gare ca să ajungem cît mai r&*  
pede, mai ușori.

Arborele.motor făcu o pauză, 
sorbi pe îndelete o cană întreagă

PETRE BRATAN 
VASILE CĂBULEA

(Continuare în pag. 3-a)

(Continuare în pag. 2-a)
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Cum an fost pregătite pentru noul an școlar ț
MANUALELE

ȘI RECHIZITELE
bi dorința de a afla care 

este situația manualelor șco
lare și a rechizitelor pentru 
noul an școlar am întreprins 
un raid prin librăriile din 
Capitală, Centrul de librării 
și difuzare a cărții, tipografia 
Combinatului poligrafie „Casa 
Scinteii" și Editura Didactică 
și Pedagogică. Iată ce am 
constatat:

Spre deosebire de anii tre- 
euți, ctad aprovizionarea li
brăriilor eu manualele și re
chizitele școlare nu se făcea 
la timp, adică in perioada 
vacanței el, de multe ori, și 
ta multe unități, se aduceau 
manuale și rechizite după în
ceperea anului școlar sau 
chita*  in mijlocul Iul, anul 
acesta lucrurile stau mult 
mai bine. Atît tu librăria de 
pe Lipscani cit șl In librăriile 
de pe B-dul Magheru, Calea 
Victoriei (și după cum am 
aflat de la C.L.D.C, In toate 
librăriile orașului și regiunii 
București) au sosit tacă de 
mult majoritatea manualelor 
școlare pentru clasele a Vin-a 
—Xl-a și aproape toate rechi
zitele școlare și articolele de 
papetărle destinate uzului 
școlarilor. Pină ta prezent 
au ieșit de sub tipar șl au 
fost trimise C.L.D.C. aproxi
mativ 90 la sută din manua
lele pentru anul școlar 19*0 — 
1961.

Distribuirea manualelor gra
tuite pentru școlile din Bucu
rești va începe la M august. 
De asemenea, acest nou an 
școlar aduce surprize elevi
lor : au apărut pentru prima 
oară manualele școlare car
tonate și manualele școlare 
cu coperți de vinilin, ceea ce 
contribuie la buna lor păs
trare și Îngrijire. Pentru 
clasele I—VII manualele șco
lare au apărut colorate și 
cuprind anexe de hărți și di
ferite planșe.

Există in librării mult mai 
multe rechizite și de mai 
bună calitate de cit in anii 
precedent!. Urmează acum să 
intre ta librării o cotă de 
caiete școlare mult Îmbunătă
țite sub aspectul prezentării. 
Pe copertele lor, de diferite 
culori, stat imprimate por
trete ale scriitorilor noștri, 
ale oamenilor de știință, artă 
și cultură.

Se vădește intr-adevăr o 
Îmbunătățire în aproviziona
rea librăriilor cu manualele 
și rechizitele necesare începe
rii noului an școlar. Mal 
există insă unele lipsuri ta 
acest sens; ele vizează Edi
tura didactică, unele Între
prinderi poligrafice și între
prinderile producătoare de re
chizite școlare.

O serie de manuale școlare 
nu au apărut pină acum. 
Așa, de pildă, nu au apărut 
manualul de limba romlnă 
pentru clasa a IlI-a, manua
lul de geografie a R.P.R. pen
tru clasele IV-a și a VII, ma
nualele de muzică pentru 
clasele V, VI și VII, manua
lele de limbi străine pentru 
cursul elementar ca și pentru 
clasele IX-a, manualul de 
geologie pentru clasele Xl-a. 
De asemenea, deși cererea 
pentru culegerea de probleme 
de fizică și chimie pentru cla
sele a VIII—Xl-a este foarte 
mare (această culegere nu a DOIN A N’IȚESCU

La Combinatul poligrafic „Casa Scinteii" se pregătește un nou 
stoc de manuale care vor lua drumul librăriilor.

apărut nici anul trecut), ea 
nu * apărut pină acum. Iar 
manualele pentru invățămta- 
tul seral, lipsesc complet din 
librării.

Este adevărat, că • bună 
parte din aceste manuale se 
află sub tipar și de vor apare 
în librării pină la începerea a- 
nului școlar. Dar, așa după 
cum relata tov. Coman Tudor, 
șeful serviciului producție din 
Combinatul poligrafie „Caua 
Scinteii-, există și unde ma
nuale (Istoria pentru daca a 
IV-a, muzica pentru clasde 
a V, VI, VII, unele manuale 
pentru seral) care nu vor pu
tea apare pină la începerea 
anului școlar.

Manualele care Încă nu au 
apărut, tatîrzie datorită fap
tului că Editura Didactică și 
Pedagogică nu le-au predat la 
timp tipografiilor. Astfel, pen
tru manualele de algebră, fi
zică clasa VID, fizică clasa 
IX, invățămintul seral, mate
rialul a f06t primit de tipo
grafie abia ta luna talia Pen
tru manualul de muzică Ia 
clasele 1 V, VI. VII materia
lul a fost dat cu o lună de 
zile mai tîrziu decit era pre
văzut in plan. Pentru manua
lul de geografie clasa a IV și 
a Vil-a nici pină acum nu a 
fost predat tipografiei intreg 
materialul de tipografia!.

O mare vină revine și ti
pografiilor, mai ales celor din 
Timișoara, Cluj și Sibta, care, 
deși aa primit din vrane ma
terialul din partea editurii 
didactice, na au tipărit la 
timp manualele respective.

Șl ta cec*  oe privește pro
blema rechizitelor școlare mai 
există unele deficiențe. Unde 
articole nu există ta cantitate 
suficientă. Astfel, se cer ghioz
dane din material plastic 
(produse de întreprinderea 
^Flacăra Roșie* 4 din Bucu
rești) care acum se găsesc ta 
magazine dar ta cantitate in
suficientă De asemenea, se 
cer ghiozdane din pinză, 
serviete școlare din mate
rial plastic, creioane me
canice și creioane pionier**,  
stilouri școlare, blocuri dc de
sen nr. 4, berbere școlare.

perie pentru caiete dia vini
lin, tuș etc. C.LDX. a făcut 
comenzi suplimentare peutm 
toate aceste articole între
prinderilor „Flacăra Roșie*  
București. ..Flamura Roșie*  
Sibiu. IPKOFIL Sibta. fabri
cilor de hiriie Buștari 0 Pe- 
trești și multor altor între
prinderi. S-an făcut de ase
menea reveniri ta vederea 
urgentării trimiterii commit ■ 
lor, dar Întreprinderile amin- 

pină acum prompt obligațiitar 
ce le reveneau.

In timpul care • mai rămas 
pină la începerea noului aa 
școlar. Editura Didactică și 
Pedagogică precum și tipogra
fiile trebuie să urgenteze a- 
pariția acelor manuale care 
mai sint in lucru; întreprin
derile producătoare de rechi
zite școlare să livreze dt mal 
urgent rechizitele solicitate, 
pentru ca elevii și părinții lor 
să poată cumpăra din vreme 
manuălele și rechizitele nece
sare noului an școlar.

Foto ; N. STELORiAN

MATERIALUL DIDACTIC
An de an sume importante dia 

buaetul statului au fost alocate 
pentru dotarea școlilor cu ma.
teri al didactic adecvat noilor ce
rințe tehnice și științifice.

în momentul de fața, atenția 
forurilor competente — MJ.C^ 
secțiile de inrățâmint ale sfa- 
turilor populare regionale, ra
ionale și orășenești, conducerile 
școlilor — este îndreptată în di
recția modernizării laboratoare
lor școlare existente și în special 
in direcția dotării acestora cu 
aparate, instalații, truse nece
sare studierii problemelor de 
fizică atomica, electroenergeticâ, 
mecanică etc.

Este demn de remarcat în 
acest sens bogatul sortiment de 
materiale didactice (în afara 
materialului didactic deja exi
stent în laboratoarele școlilor) pe 
care-1 va furniza în acest an 
școlar întreprinderea de mate
riale didactice. Astfel, aceasta 
întreprindere pregătește pentru 
deschiderea viitorului an școlar 
următoarele aparate : camera 
Wilson, Spinîariscop, Detector 
Geiger — Mailer, aparat de 
emisie-recepție (cu posibilitate 
de emitere pe o distanță de 
100 m), un model de motor cu 
aprindere prin seîntei și de mo
tor Diesel, o stație meteorolo
gică. truse de lucrări frontale 
atit pentru fizică cit fi pentru 
cinnrie. mecanici fi peutm ex
periențe de optieâ firieâ și încă 
nnhf alte materiale necesare 
studiului fizicii. Pentru labora
toarele de științe naturale. în
treprinderea pregătește : corpul 
oauiu; din masă plastică trans
parentă. encefal uman făcut tot 
din masă plastic*,  mulaje de- 
toautabde de animale ș*  pisări, 
(sdsderi a diferite animale și 
plante ia stîplex ete. De aee- 
Kcma. se va preda școlilor in 
vixtoral an de inTațămw: un bo
gat acateriai grafic : hărți, plan
șe. tabloori. fotografii etc.

Întrebarea care se pune este 
însă : ajuna aceste materiale ia 
toate școlile. sint ele reparti
zate judicios. după necesitățile 
fierărei școli ia parte -'

Un raid pe care l-am între
prins prin âteva șeoH ne-a de- 
mosstrst faptul că sint unele 
șeoli care dispun de material 
didactie chiar mai mult decit 
an nevoie, in timp ce altele au 
material didactic insuficient Mu 
n-an deloc. Iată, de pildă, un 
exemp'.u de-a dreptul surprin
zător. Școala elementari nr. 52, 
din raionul 13 August din Ca
pitali nu dispune aproape da 
nici un material didactic ia 
timp ee Școala elementară nr. 51, 
din același raion. este eît se 
poate de bine dotată cu mate, 
rial didactic. Explicația este 
simpli. Școala elementari nr. 51 
funcționează în aceeași clădire 
cu Secția de inviți mint a sfatu
lui popula r al raionului. Tova
rășii din secție au griji să re
partizeze eît mai mult material 
didactic acestei școli apropiate 
în detrimentul altora care . sint 
situate cu cîțiva pași mai de
parte.

Școala medie ,Mihai Viteazul 
și Școala medie „Gh. Lazir“ din 
Capitali sint și ele insuficient 
dotate cu material didactic.

Se manifestă și alte deficiențe 
în achiziționarea și repartizarea 
materialului didactic de către 
secțiile de învâțâmînt regionale, 
raionale și orășenești. Pină la 
ora actuală, mai sint încă secții 
de învițâriînt care nu au orga
nizat o comisie, formată de oa
meni comp<-tenți care să se ocu
pe îndeaproape de materialul di
dactic, de stabilirea sortimentelor 
necesare școlilor, de repartizarea 
judicioasă a acestor materiale.

Numai așa se explică fap
tul că secția de învățămînt a re. 
giunii Galați a alocat raionului 
Liești, pentru cumpărarea de ma
terial didactic suma de 224.000 
lei, în timp ce raionului Focșani 
i-a alocat numai 39.000 lei, deși 
acest raion ceruse 120.000 lei. 
în regiunea București, raioanele 
Drăgănești și Lehliu, care au 
multe școli, au contractat mate
riale didactice pentru o sumă 
foarte mică, care nu poate aco
peri necesitățile decit a două 
sau cel mult trei școli.

în general există o mare de
zordine în ce privește aprovizio
narea cu material didactic. Ma
terial didactic există dar el este 
repartizat înlîmplător, după in
spirația unor oameni care nu sînt 
totdeauna cei mai competenți.

La Ministerul învățămîntului 
și Culturii aceste lucruri se cu

nosc foarte vag. Se știe ..în ge
neral**  că in unele părți lucrurile 
nu merg prea bine în direcția 
repartizării judicioase a materia
lului didactic. Direcția didactici 
din M.I.C. însă nu a întreprins 
nimic sau aproape nimic pentru 
a pune capăt acestei stări de lu
cruri. De.abia începînd din acest 
an școlar, direcția respectivă in
tenționează si trimită un corp 
de inspectori pe teren pentru a 
afla situația exactă a materiale
lor didactice existente în școli.

Ce ge întîmplâ însă acum, la

Mancek» Stâneacu pășește >n doilea an de școală. Ea se pre
gătește din vreme pentru începerea cursuri:or. lat-o în fotografie 
probird la magazinul „Romarta copiilor" din Capitală noua ei

uniformă.
Foto: S. NICULESCU

UNIFORMELE ȘCOLARE
Și la magazinele de confec

ții — la cele de copii mai a- 
les — se simte atmosfera din 
preajma deschiderii anului 
școlar. Gospodarii buni se 
pregătesc din timp. Așa și cei 
care au datoria să pună la 
dispoziția cumpărătorilor u- 
niformele școlare, s-au pre
gătit. în general, din timp.

La magazinul „Victoria", de 
pildă, la raioanele de confec
ții de copii — fete și băieți — 
sint deja pregătite in stoc 
uniforme: călcate, dichisite, 
puse la punct Cumpărătorii 
au și început să vină. E drept, 
încă puțini.

Magazinul „Trei ursuleți" 
are în magazie peste 1.000 
de uniforme : costume de bă
ieți, rochii de uniformă pen
tru fete, șorțulețe de toate 
mărimile. Treptat, unifor
mele sînt aduse în magazin, 
călcate. Cumpărătorul poate 
solicita magazinului să facă 
pe loc și anumite retușuri la 
uniforme.

Anul acesta vor fi confec
ționate cu 40 la sută mai 
multe uniforme din lină față 
de anul trecut și de 5 ori mai 
multe uniforme din bumbac. 
Un număr mare deci. Dar 
oare totul este pus la punct 
în ce privește uniformele șco
lare ?

Iată, de pildă, în magazine
le din Deva (de fapt unul 
singur desface uniforme șco
lare) ca și în cele două ma
gazine din Hunedoara nu se 
găsesc decît cîteva uniforme 
rămase de anul trecut.

Ce se va întîmpla în zilele 
cînd începe școala ? Maga
zinele din Deva și Hunedoara 
unde se vînd uniformele, vor 
fi neîncăpătoare dacă nu se 
vor lua măsuri din vreme. 
Aceste magazine au coman
dat uniforme de-abia în zi
lele de 8-9 august. Măcar a- 
cum trebuie urgentată sosirea

Noua Școala medie din Cîm*  
pia TurziL

Foto : AGERPRES 

început de an, cînd în mod fi. 
resc fiecare școală ar trebui să 
primească materialul didactic ne
cesar ? Direcția didactică din 
M.I.C. precum și secțiile de 
învâțânunt ale sfaturilor popu
lare trebuie să se gîndească la 
acest lucru. Să se facă deîndată 
o planificare riguroasă, pe re
giuni. raioane, școli — după ne- 
ees?.âți — a materialului didac
tic și să se asigure ca acest ma< 
ten al să ajungă la fiecare școală*

FLORIAN BORZ 

lor. Este necesar, de aseme
nea, ca serviciul comercial 
de la interraionala Deva să 
mai formeze încă un raion 
cu uniforme școlare într-un 
alt magazin din Deva, pentru 
a se evita aglomerația și 
pentru ca deservirea elevilor 
cu uniforme să se poată face 
în condiții bune.

Mulți părinți, obișnuiți cu 
întîrzierea din anii trecuți, 
nici nu se gîndesc să dea pe 
la magazine să cumpere uni
forme pentru copiii lor. Aș
teaptă zilele din preajma lui 
15 septembrie. De ce nu fac 
magazinele publicitatea cuve
nită, să anunțe părinților că 
uniformele școlare s-au pus 
în vînzare ? S-ar evita astfel 
supra-aglomerarea magazine
lor în zilele începutului de 
an școlar, s-ar asigura vîn- 
zarea ritmică a acestor uni
forme.

Apoi, este vorba de calita
tea acestor uniforme : de 
execuție, de sortimente, de 
mărimi. Am stat de vorbă cu 
părinți, cu gestionari de ma
gazine, cu reprezentanți din 
Ministerul învățămîntului și 
Culturii. Sezisările acestora, 
confruntate cu realitatea — 
adică cu uniformele existente 
în magazine — confirmă jus
tețea observațiilor.

Trebuie să se insiste mai 
mult pe calitatea execuției 
acestor uniforme. Fabricile 
care confecționează unifor
me școlare — fabricile de con
fecții „Gh. Gheorghiu-Dej“ 
din București și „I. C. Frimu“ 
din Craiova au făcut progre
se pe această linie. în gene
ral ele respectă modelul de 
uniformă, caută să-i dea o 
linie mai grațioasă, mai e- 
legantă. Au trecut și la con
fecționarea mai multor mă
rimi de uniforme. Privind 
însă uniformele — nu toate 
desigur — ascultîndu-i pe pă

rinți, îți dai seama că fabri
cile dovedesc încă neglijen
ță în executarea acestor u- 
niforme. La unele șorțulețe, 
de pildă, tighelul este foarte 
urît executat, butonierele de 
asemenea, la unele costume 
de băieți se desface căptușeala 
foarte ușor, se desfac cusătu
rile, la unele rochii de uni
formă se desfac tivurile. Ar 
trebui să se acorde mai multă 
atenție durabilității cusături
lor, să se folosească o ață mai 
trainică la confecționarea uni
formelor. De asemenea, une
le gulerașe de la sorțulețele 
pepit sau de la cele bleuma
rin sînt largi față de grosimea 
gîtului școlarului sau elevului. 
De aceea gulerele n-ar trebui 
fixate la uniformă ci vîndute 
separat pentru ca părinții să 
poată alege măsura dorită.

S-au făcut, e drept, mărimi 
mai variate de uniforme. Se 
pare însă că această variație 
trebuie să fie și mai mare, 
mai ales pentru vîrstele 
10-16 ani. Acum unii părinți 
sînt nevolți să cumpere uni
forme pe care apoi trebuie 
să le modifice. Unele maga
zine fac pe loc aceste modi
ficări, altele însă nu și atunci 
părinții trebuie să cheltuias
că bani în plus dînd uniforma 
la croitor sau croitoreasă. Fa
bricile respective ar putea 
face un efort în plus conlec- 
ționînd un sortiment și mai 
variat de măsuri.

Gestionara de la raionul de 
copii din magazinul „Victo- 
ria“ și alți vînzători de la 
alte magazine sezisau o altă 
nemulțumire a cumpărăto
rilor. Pentru fete se confec
ționează prea puține fuste 
plisate bleumarin, care fac 
parte din costumul de pio

SĂLILE DE CLASĂ
trec repede și peste puțină vreme un nou an școlar 

Pentru aceasta școlile, profitînd de ultimele zile ale 
cu febrilitate.

cîteva din cele 20 de școli ele*  
orașul Piatra Neamț,

Zilele 
va începe, 
vacanței, se pregătesc

Am surprins în această muncă 
mentare, de 7 ani și medii din

Ca oglinda
Așa arata încă de la 1 august 

Școala medie nr. 2. Cele 17 săli 
de clasă, laboratoarele, sala de 
festivități, atelierele și sala de 
sport strălucesc de curățenie. 
Pereții au fost zugrăviți, par
chetul lustruit și ceruit, so
bele de teracota reparate. Mo
bilierul curățat și spălat este 
vopsit intr-o culoare plăcută, 
băncile și tablele parcă sînt noi. 
La ferestrele mari, luminoase au 
apărut, anul acesta, perdele de 
voal, aurii.

Dv «a «ana ub iaterier. CB 
f» pe dîaxftri școala s-a fiai 
mal frumoasă. S-a aasesajsX 
parcul de Ia intrare, protejat 
etxm de o împrejmuire meta
lici. Intre cele damă aripi ale 
didirii, pe timp de plode sa 
co bigi fi noroi, deoarece s-a 
turnat asfalt.

Realizarea acestor lucruri se 
deioresie grijii conducerii școlii, 
îndeosebi directoarei Zaire To- 
mulesc-. core a luat din timp 
toate măsurile de pregătire pen
tru noul an școlar. Ciad elevii 
părăseau școala pleci nd îa va
canță. pe aceeași poartă intrau 
muncitorii purfind scări ți bi
dinele ca să pregătească școala. 
Acum totul e gata pentru a 
primi din nou elevii.

Cine se scoală tîrziu... 
întîrzie

„E adevărat" — a spus con
ducerea Școlii medii nr. 1 care 
și-a dat seama că întârziase în 
ceea ce privește pregătirile pen
tru noul an școlar. Dar dacă 
grăbești pasul, poți ajunge to
tuși la timp.

Și direcțiunea școlii s-a gră
bit : să întocmească devizul, 
după 15 iulie, să încheie con
tractul cu Întreprinderea 4 Con. 
strucții la 26 iulie, să soco
tească...

Dar. ca un făcut : graba stri
că treaba! Abia la urmă au 
constatat că nu e vorba de mici 
reparații, ci de lucrări de peste 
150.000 de lei, că lipsește docu
mentația necesară, că...

Dar conducerea școlii din nou 
s-a grăbit.

Directorul Bostan Dumitru s-a 
grăbit să lass înlocuitor pe 
Humeni Vladimir ; Humeni Vla
dimir sâ lase totul pe seama 
lui Avădanii Constantin, acesta 
să treacă sarcinile lui Mareș 
Gheorghe.

Terbescu Petre — secretarul 
șef al școlii — s-a grăbit să plece 
în concediu, contabilul-șef, Ni- 
culescu Jan, n-a vrut să aibă 
„bătaie de cap**  și a procedat 
la fel.

Bineînțeles toți oamenii mun
cii au dreptul la concediu. Dar 
la Școala medie nr. 1 lucrările 
de reparații încă n-au început 

In Întreaga (ară se fac intense pregătiri in 
vederea deschiderii noului an de învățămint. 
Anul școlar 1960-1961 începe sub semnul în
făptuirii importantelor prevederi cuprinse in 
Directivele celui de-al III-lea Congres al 
P.M.R. cu privire la dezvoltarea continuă a 
învățămîntului.

Școala de 7 ani, care, potrivit prevederilor 
Congresului urmează să fie in următorii doi 
ani generalizată în întreaga țară, va lua in 
noul an școlar o extindere șl mai mare. De la 
88,3 la sută cit era în 1959-1960 procentul de 
cuprindere în clasa a V-a a elevilor absol
venți ai clasei a IV-a, se va ajunge ta 1960- 
1961 la circa 95 la sută.

In acest an numărul școlilor de 7 ani va 
spori cu peste 770 de unități noi. In intreg 
învățămintul de cultură generală (clasele I— 
XI — cursuri de zi) vor invăța în noul an 
școlar cu 218.000 mai mulți elevi decît în 
anul trecut.

La dispoziția elevilor vor fi puse școli noi

însumind mai mult de 3000 săli de clasă, con
struite din fonduri centrale de stat și prin 
contribuția și munca voluntară a cetățenilor, 
precum și din resurse locale.

De asemenea in acest an școlar elevii vor 
avea la dispoziție peste 220 laboratoare și ate
liere școlare noi care vor contribui la lega
rea și mai strinsă a școlii cu viața, cu munca 
productivă. In același scop, pe lingă nume
roase școli vor fi amenajate terenuri agri
cole experimentale. De asemenea se va lărgi 
practica in producție pe care elevii din cla
sele VIII-XI ale școlilor medii o fac atit in 
timpul anului școlar, cit și după încheierea 
cursurilor. Numeroase ateliere vor fi înzes
trate cu utilaje noi.

O largă dezvoltare va lua invățămintul se
ral și fără frecvență de cultură generală pen
tru oamenii muncii aflați in producție. In 
noul an școlar peste 120 000 de tineri munci
tori își vor completa prin aceste cursuri stu
diile de cultură generală. (Agerpres)

nier. Uniforma școlară cu
prinde, pină la 11 ani, bascul 
bleumarin ți ciorapi albi trei 
sferturi. Foarte mulți părinți 
își manifestă nemulțumirea 
pentru că nu găsesc în maga
zine, în cantități suficiente, 
asemenea sortimente de măr
furi.

Ministerul învățămîntului și 
Culturii — care a făcut pro
totipul uniformelor — în con
tactul său direct cu școlile, 
cu profesorii, și-a notat de 
mult aceste observații. Tre
buia desigur să Ie transmită 
mai din vreme Ministerului 
Bunurilor de Consum șl Mi
nisterului Comerțului pentru 
ca acestea, prin direcțiile de 
resort, să poată interveni la 
timp să asigure uniforme șco
lare de calitate, îndestulă
toare pentru toate vîrstele, 
magazinelor comerțului de 
stat. Pînă la ora aceasta însă, 
n-a fost organizată obișnuita 
ședință anuală cu reprezen
tanți ai școlilor, ai Ministeru
lui învățămîntului și Culturii, 
ai Ministerului Bunurilor de 
Consum și ai Ministerului Co
merțului în care să se dez
bată aceste observații, să 
se hotărască măsurile cele 
mai eficiente în vederea bu
nei deserviri a școlarilor cu 
uniforme. Această ședință 
trebuie organizată eît mai 
curînd pentru ca în următoa
rele zile să se poată face o 
planificare mai precisă a sor
timentelor de uniforme ne
cesare pentru acest an șco
lar, astfel ca fabricile să 
treacă la executarea comen
zilor rămase, dînd acum pri
oritate confecționării uni
formelor școlare.

LUCREȚIA LUSTIG

din vina celor plecați în con
cediu. De unde se vede că nu 
toți gospodarii cînd pleacă la 
odihnă își lasă casa în orin- 
duială.

Cu forțe proprii
în mica vilă a Școlii ele

mentare nr. 9, înființată la ce
rerea locuitorilor de pe versan
tul drept al Bistriței, e multă 
lume. Sînt muncitori do la fa
brica „Reconstrucția** , ai căror fii 
formează 859's din elevii acestei 
școli, sint mamele elevilor, di
rectorul școlii ți chiar elevii. 
Pregătesc școala pentru noul an. 
Unii tencuiesc. alții spală ban
ale. Intr-o sală directorul șco
lii, Baciu Aurel, împreună cu 
Dumitru Pisau, muncitor la Re. 
construcția, președintele corni, 
teiului de părinți zidesc ca și

(Raid prin școlile 
din orașul Piatra Neamț)

cind ar practica această mese» 
rie de cana lumea.

Directorul școlii utorisește 
cum au început munca : ^Pen
tru reparațiile care le necesită 
clădirea școlii noastre. sfatul 
popular ne-c pus la dispoziție 
banii necesari In afară de spar, 
tul pereților ți de curățenia ge
nerală, de repararea mobilieru
lui, trebuia să spargem și un 
zid despărțitor ca să mărim ca.

pacitatea unei săli de dasâ. Lu
crările au fost puse în sarcina 
cooperativei ,J)eservirea** , dar a- 
ceasta le putea executa abia 
după 15 august. Atunci.,".

Și am aflat cum comitetul de 
părinți a hotărît să execute prin 
forțe proprii aceste lucrări. S-a 
primit sprijin din partea între
prinderii „Reconstrucția** , din 
partea părinților, care au venit 
bucuroși să lucreze cite o după 
amiază la școală. La fel și pio
nierii. In felul acesta au fost 
cheltuiți numai 200 de lei pen
tru unele materiale și s-a făcut 
o economie de 5.800 lei și lucrul 
se termină mai repede.

Mici „neglijențe"
Din iunie 1959 așteaptă locui

torii cartierului muncitoresc 
Gara Veche să vadă terminată 
noua clădire a școlii de 7 ani 
nr. 1. E explicabilă deci bucuria 
pe care au simțit-o la începutul 
lunii august, cînd au primit 
vestea că școala a fost terminată.

La porțile noului 
an școlar

(Urmare din pag. l-a) 

patriei... Și să spun : Sînt ale 
voastre. Vi le dăruiește poporul. 
Le știu pe toate aceste ma
nuale, lucrate cu deosebită 
grijă, în lumina celei mai înalte 
concepții și culturi. Le știu fru
moase, colorate, aproape de 
mintea și inima copiilor. Le știu 
cu acele calități,- incluse in con
ținut șl formă exterioară, ca șă 
contribuie dt mai intens la lu
minarea minții și înălțarea ini
mii copiilor, a tuturor copiilor 
noștri. Dar să nu-mi pară rău 
că nu pot, în septembrie, a fi 
în satul de acum un sfert de 
veac. Sînt acolo, azi, cel puțin 
trei tineri învățători care vor 
face acest oficiu, cu aceeași 
emoție, cu aceeași bucurie, cu 
același entuziasm. Aceleași, spo
rite de generosul elan al tine
reții. Că vor fi, nu mă îndoiesc. 
Statistica arată că, în satele ra
ionului Cîmpeni, de care pome
neam adineauri, sînt azi 460 de 
învățători și profesori. Acolo 
unde cu ani în urmă erau doar 
4 învățători.,.

Las, deci, colegilor mei din 
satul în care mi-am început uce
nicia dăscălească. întreaga bucu
rie a înminârii cărților, a primei 
serii de cărți gratuite pentru fiii 
poporului. Cu o singură adău
gire : Să nu uităm că n-a fost 
totdeauna așa. Și că dacă azi 
e așa, dacă azi școala ocupă 
în viața patriei locul ce i se cu
vine, asta o datorăm partidului. 
O datorăm oamenilor muncii.

O clădire mare, impozantă, 9 
săli de clasă încăpătoare, labora
tor. atelier, sală de gimnastice, 
cameră a pionierilor, cabinet me
dical, bibliotecă etc. Minunate 
condiții pentru cei 400 de elevi 
care vor invăța aici.

Dar nu aceeași bucurie au 
avut-o locuitorii și elevii, cînd 
au intrat să viziteze mai îndea
proape noua construcție.

în cîteva săli parchetul e ne
finisat, țevile de apă sînt nevop. 
site, lipsesc geamuri, unele uși 
nu se închid, instalația electrică 
neterminată, în multe săli, pe

culuoare și în ateliere sîrmele o- 
tîrna afară din doze, lipsesc ro^ 
binețe, multe ferestre sînt ne*  
chit-uite, marginea de tablă zin- 
cată de la acoperiș și de la 
geamuri fiind bătută în e-2 
cuie, o ridică vântul, nu s-atl 
pus burlane la acoperiș, de pe 
pereți și din tavan cade ten*  
cuiala. Și totuși cei care au ^xe. 
cutat construcția — șef de lot 
Todicescu Gheorghe și inginer 
Bogza Vasile — de la întreprin
derea 4 Construcții — consideri 
școala terminată, au închis șan. 
tierul și au plecat. La cerințele 
direcțiunii școlii de a veni si 
termine lucrarea, Todicescu 
Gheorghe — dînd dovadă de o 
totală lipsă de răspundere, di 
mereu același răspuns : „Școala 
e terminată". Cum, însă, nu-l 
interesează, conducerea între
prinderii trebuie însă să se inte
reseze de calitatea lucrărilor exe
cutate.

-k
Pregătirile școlilor din Piatra 

lieamț, pentru noul an școlar 
Ânt în toi. Și în anul acesta s-au 
alocat sume importante pentru 
renovări, măriri de spații, re*  
parații și curățenia clădirilor^ 
pentru îmbogățirea mobilierului. 

Majoritatea școlilor au termi. 
nat toate pregătirile și așteaptă 
elevii. Mai sînt insă unele școli 
ca Școala medie nr. 1, școlile 
de 7 ani nr. 2, 4 și 5 unde lu
crările întîrzie. Direcțiunile a*  
cestor școli, secția de învățămînt 
trebuie să ia toate măsurile 
pentru terminarea pînă la 20 
august a lucrărilor de pregătire 
a școlilor, așa cum s-a hotărît 
în recenta sesiune a Sfatului 
popular orășenesc, iar conduce
rea întreprinderii 4 Construe» 
ții să urmărească mai îndeae 
proape felul în care se execuți 
aceste lucrări.

La începerea anului școlar 
elevii trebuie să găsească școlilt 
pregătite, curate și frumoase.

NICOLAE ARSENIE



Pentru învdțamîntul politic U.T.M.

PROPAGANDIȘTI TEMEINIC PREGĂTIT!
Ședința Comisiei permanente 

a C. A. E. R. 
pentru industria de petrol și gaze

în anul de învâțămînt po
litic U.T.M. 1959—1960 comi
tetul nostru regional și-a îm
bogățit experiența în organi
zarea și conducerea cercurilor 
și cursurilor politice. în cele
2.600 cercuri și cursuri politice 
U.T.M, au fost cuprinși peste
78.600 tineri, dintre care peste 
67.000 utemiști. In afară de a- 
ceștia, 9.700 utemiști au urmat 
învățămîntul de partid. S-a 
îmbunătățit conținutul învă- 
țămîntului politic, a crescut 
nivelul de pregătire și s-a îm
bogățit experiența propagan
diștilor.

A $i în acest an o atenție deo- 
<^Bt.sebită am acordat-o recrutării 

l propagandiștilor. Desfășurînd 
această acțiune sub directa 
conducere a organelor și orga
nizațiilor de partid, s-a reu
șit ca un număr însemnat din 
cercurile și cursurile noastre 
politice să fie conduse în acest 
an de membri și candidați de 
partid.

In noul an de învâțămînt 
politic vom organiza în re
giune aproximativ 2.500 de 
cercuri și cursuri politice care 
vor cuprinde peste 70.000 de 
cursanți. Buna funcționare a 
acestora depinde în mare mă
sură de propagandiști, de pre
gătirea lor politică și ideologi
că, de priceperea lor de a or
ganiza în cercuri dezbateri 
interesante, strîns legate de 
viață. De aceia comitetul re
gional U.T.M. a dat o atenție 

t ^eosebltă pregătirii cursurilor 
Ă^-Ae instruire a propagandaști-

cu- 
din

' In aceste zile funcționează 
în regiune două cursuri de in
struire a propagandiștilor (la 
Timișoara și Arad) care 
prind 430 propagandiști 
regiunea noastră.

Programul cursurilor a 
astfel întocmit încît el 
ajute pe propagandiști să a- 
profundeze problemele de 
bază ale politicii partidului, 
îndeosebi documentele Con
gresului al Ill-lea al P.M.R., 
probleme de metodică, și să 
facă cunoștință cu experiența 
pozitivă a propagandiștilor 
fruntași.

In cadrul acestor cursuri 
s-au ținut lecții despre : ..Dez
voltarea bazei tehnico-mate- 
riale a socialismului în vede
rea desăvîrșirii construirii so
cialismului în R.P.R.- —
obiectiv principal a! placului 
de 6 ani**  *. „Lărgirea și con
solidarea mijloacelor de pro
ducție socialiste la sate", 
„Sarcinile puse în fața agricul
turii de Congresul al III-lea 
al P.M.R.“, „Cointeresarea 
materială — pîrghie econo
mică principală în dezvolta
rea economiei pe drumul de- 
săvîrșirii construcției socia
liste", precum și lecții despre 
creșterea continuă a produc
tivității muncii, reducerea 
prețului de cost, creșterea ve
nitului național și a bunăstă
rii oamenilor muncii și despre 
problemele actuale ale situa
ției internaționale

LITERATURA POLITICĂ

* * * Lecții în ajutorul celor 
care studiază Istoria P.M.R. 
Cu o prefața a Institutului 
de istorie de pe ltagâ C.C. 
al P.M.R., 660 pag. — 15 lei 

Ed. Pontică.
K. M. OBIDEN: Cuba to 

luptă pentru libertate și in
dependență. Traducere din 
limba rusă. 112 pag. — 1,81 
lei Ed. Politică.

LITERATURA ȘTIINȚIFICA
MATEMATICI

* * * Matematica. Conținutul, 
metodele și importanța ei. 
— Vol. I. Traducere de E. 
Albrecht — R. Theodorescu, 
384 pag. — 10,50 lei Ed. Ști
ințifică.

ȘTIINȚE NATURALE 
Șl BIOLOGIE

AL. BORZA : Florile din gră
dina mea. 88 pag. 4- 27 
planșe colorate — 12 lei. Ed. 
Științifică.

AL. VANCEA : Neogenul din 
bazinul Transilvaniei (Bi
blioteca de geologie și pa
leontologie nr. 6). 264 pag. 
-I- 2 planșe în afara textu
lui. 11,80 lei. Ed. Acad. 
R.P.R.

* * * Darwinismul și proble
ma evoluției în biologie — 
Din materialele consfătuiri
lor din cadrul Academiei 
R.P.R. Cu o prefață de A- 
cad. Ștefan Milcu. 232 pag. 
— 9,60 lei. Ed. Acad. R.P.R.

ISTORIE
C. DAICOVICIU și H. DAI- 

COVICIU : Sarmisegetuza — 
Cetățile și așezările dacice 
din munții Orăștiei (Monu
mentele patriei noastre). 72 
pag. -f- 6 planșe în afara 
textului. 9 lei. Ed. Meridiane.
LITERATURA TEHNICA

SIDERURGIE
E. M. GOLDFARB, A. F. 
KRAVȚOV și alții: Calculul

FABRICA CHIMICA ORAȘTffi
Regiunea Hunedoara 
str. Extravilan nr. 24 

telefon 144

vinde din sîoe supranormaîiv 
fără repartiții diverse mate

riale

I. - CHIMICALE

- ETIL-BENZEN
- IDITOL-EXTRA
- PRAF BACHELITĂ (negru)
- CRISOIDINA
- OXALAT DE SODIU
- OXALAT DE STRONȚIU
- SUDAN ALBASTRU
- VOPSEA ROȘIE PRAF

II. - METALURGICE

- ȚESĂTURI DIN ALAMĂ Dl.
VERSE DIMENSIUNI

- OȚELURI ALIATE pentru
SCULE țl MATRIȚE, dife
rite dimensiunii.

- TABLĂ INOXIDABILĂ dife
rite dimensiuni

- FREZE Șl BURGHIE DIFE
RITE

- ȚEVI CONSTRUCȚII diferi
te din OȚEL

III. MATERIALE CONSTRUCȚII

- ȘURUBURI pentru lemn
diverse dimensiuni

- PINZA ASFALT TCA
- PLĂCI DE FAIANȚĂ
- CURELE DE TRANSMISIE

Șl FURTUNE diferite di
mensiuni.

Precum și alte materiale în 
sortimente diferite din gru
pele indicate. Materialele 
sînt în perfectă stare și se 
vor livra imediat la cerere.

Intrucît lista materialelor 
supranormative cuprinde o 
serie numeroasă de poziții, 
adresați-vă pentru informații 
suplimentare - serv, aprovi
zionare al fabricii, tele
fon 144.

In fața propagandiștilor s-a 
ținut expunerea „U.T.M. — or
ganizația revoluționară a tine
retului muncitor din R.P.R.,
— Conducerea de către partid
— principiul fundamental al 
întregii activități a U.T.M.". 
S-au ținut de asemenea 3 lec
ții metodice, pe temele : „Ma
rile realizări ale regimu
lui nostru democrat-popular", 
„Drumul glorios de luptă al
U.T.C.- și „U.RJSJS. azi". Pro
pagandiștii au primit de ase
menea prețioase indicații pri
vind alegerea și studierea ma
terialului bibliografic, întoc
mirea conspectelor, expune
rea lecțiilor, folosirea litera
turii beletristice, a materiale
lor ilustrative în cadrul ex-

CĂRȚI NOI IN LIBRĂRII

----- •-----

„ȘARJA PĂCII’
Muncitorii de la sectorul 

turnătorie al Complexului 
„Grivița Roșie" au dat zilele 
acestea, peste plan, o „șarjă 
a păcii* *. Metalul pentru a- 
ceastă șarjă a păcii a fost co
lectat chiar de muncitorii de 
Ia turnătorie. în special de 
membrii brigăzilor de tine
ret.

Noi diafilme
Producția de diafilme a Stu

dioului „Al Sahia“ îmbrățișează 
sectoare din ce în ce mai va
riate. Diafilmele realizate în ul
timul timp sînt axate pe teme 
actuale ale producției și răs
pund in tot mai mare măsură 
preocupărilor oamenilor muncii 
din numeroase domenii de ac
tivitate. Printre ultimele realizări 
ale studioului se numără „Me
canizarea muncii în fabricile de 
cherestea", „Tehnica securității 
la susținerea lucrărilor miniere", 
„Tehnica securității țiuncii, pe 
șantierele de construcții", „Con
solidarea liniei curbe de cale 
ferată", „Adăposturi economice 
pentru animale" etc. Un dia- 
film deosebit de interesant rea
lizat în două serii, este „Pădu
rea și foloasele ei". Pornind de 
la exploatarea prădalnică a pa
trimoniului nostru forestier în 
timpul regimului burghezo-mo- 
șieresc, diafifmul înfățișează re
facerea pădurilor în anii puterii 
populare, exploatarea rațională, 
mecanizarea tot mai largă a 
procesului de producție și ex
ploatare, prelucrarea lemnului 
de la bușteni pînă la mobila e- 
legarrtă,

{Agerpres) 

punerilor, precum și în ceea 
ce privește pregătirea și orga
nizarea seminariilor.

Lecțiile și expunerile în ca
drul cursurilor de instruire a 
propagandiștilor au fost ținu
te în acest an de lectori cu 
o înaltă calificare, activiști de 
partid și U.T.M., ceea ce a 
asigurat acestor cursuri un 
nivel politic și Ideologic mai 
bun decît anul trecut.

S-au organizat pe seminarii 
consfătuiri pentru generaliza
rea experienței propagandiști
lor fruntași. In cadrul semi
narului propagandiștilor din 
raionul Timișoara, de pildă, 
propagandistul Doroș Mihai, 
de la G.A.S. Giarmata, a vor
bit despre experiența lui în 
organizarea convorbirilor la 
cursul seral pe care l-a con
dus. în antrenarea tuturor 
cursanților la discutarea teme
lor studiate în cadrul cursului 
seral.

Comitetul regional U.T.M. a 
întocmit în așa fel programul 
cursurilor de instruire a pro
pagandiștilor încît lecțiile șl 
seminariile să fie îmbinate cu 
alte forme ale muncii cultu
ral-educative, pentru ca pro
pagandiștii Ia rîndul lor să 
poată desfășura o activitate 
vie. interesantă și multilate
rală în cadrul cercurilor și 
cursurilor pe care le vor con
duce. Pînă în prezent, de pil
dă, propagandiștii au învățat 
cintecele : „Să fii partidului 
oștean", „Cîntecul Doftanei", 
„Părinte drag, partid iubit1 II. III.*,  
„Steagul partidului", „Țara să 
o înflorim" și altele.

Atiț la cursul din Timișoara 
cît șî la cel din Arad propa
gandiștii au vizitat sau vor 
vizita muzee, var viziona 
spectacole de teatru, filme, 
var vizita diferite întreprin
deri. Toate aceste vizite vor fi 
urmate apoi de discuții colec
tive. Tot în cadrul cursului, 
propagandiștii învață să orga (Agerpres)

0 uHțo de cose noi, constru recent de către colectiviș tii din comuna Curteni 
(RAM.) Foto : AGERPRES

nizeze recenzii, concursuri 
„Cine știe cîștigă, jocuri spor
tive etc.

Pentru instruirea celorlalți 
propagandiști care nu sînt cu
prinși în aceste cursuri, 
comitetele raionale și orășe
nești vor organiza cursuri se
rale de instruire și cursuri de 
scurtă durată. Astfel, la orașe 
se vor organiza cursuri serale 
de două săptămîni, iar pentru 
propagandiștii de la sate, co
mitetele raionale vor organiza 
cursuri de instruire de patru 
zile.

Acestea sînt lucrurile bune 
pe care le-am făcut. Trebuie 
spus Insă că în unele raioane 
ca Arad, Caransebeș, Lugoj și 
Lipova au fost recrutați 
propagandiști și oameni 
corespunzători, insuficient pre
gătiți și care nu vor putea 
să asigure un înalt nivel în- 
vățămîntului politic. De pil
dă, comitetul raional U.T.M. 
Arad a trimis la cursul de 
instruire 5 propagandiști care 
aveau doar 4 clase elemen
tare și în general erau insufi
cient pregătiți pentru această 
muncă. Pentru a remedia a- 
ceste lipsuri, comitetul regio
nal a luat măsuri de înlocui
re de pe acum -a oamenilor 
necorespunzători și de selec
ționarea cu mai mult spirit 
de răspundere a viitorilor pro
pagandiști.

Pregătind temeinic noul an 
de învâțămînt politic U.T.M., 
comitetul nostru regional, sub 
conducerea comitetului regio
nal de partid, pune bazele 
unei munci educative eficien
te în cursurile și cercurile 
politice care vor funcționa 
anul acesta și care vor trebui 
să-i ajute Pe cursanți să do- 
bîndească o bună pregătire 
poli tico- id -ologică.

NICULAEȘ DANIEL 
«eeretar al Comitetului re

gional U.TJd. Timișoara

cuptoarelor de încălzire. Sub 
redacția Prof. N. Iu. Taiț, 
doctor în științe. 512 pag. — 
22,20 lei cartonat.

METALURGIE
MULLER GEZA: Tehnologia 

formării. 128 pag. 3,50 lei. 
Ed. Tehnică.

ENERGETICA
B L. AIZENBERG : Protecția 

prin siguranțe fuzibile in in
stalații pînă la 1000 v. Tra
ducere din limba rusă. 116 
pag. — 3,05 lei. Ed. Tehnică.

Pentru iubitorii 
de muzică

Editura Muzicală (colecția 
„Clasicii muzicii universale") 

publică încă două interesante 
monografii:

• Volumul „Chopin", în 
care autorul, Theodor Bă
lan, prezintă - alături de 
figurile proeminente ale ro
mantismului muzical — stră
lucitoarea personalitate a 
lui Chopin. Date biografice, 
reproduceri din paginile pre
țioasei sale corespondențe, 
o analiză a creației și par
ticularităților de stil ale 
compozitorului și interpre
tului, axate pe frămîntările 
epocii, precum și numeroase 
planșe documentare - dau 
acestei cărți un aspect in
teresant și atrăgător.

• In monografia „Johann 
Sebastian Bach", tradusă din 
limba rusă, autorul Gheorghi 
Hubov zugrăvește în mod ve
ridic viața și fizionomia crea
toare a unuia din cei mai 
mari reprezentanți ai culturii 
muzicale universale.

Viața și creația lui Bach 
sînt studiate după izvoarele 
și datele științifice cele mai 
noi, ceea ce a permis autoru
lui să surprindă cu perspi

Foto : N. STELORIAN

FOTBAL
Cercetări

In clipe de răgaz, o partidă 
de șah ii pasionează pe ti
nerii colectiviști din comuna 
Ștefan Vodă din raionul 

Călărași.

arheologice

la Bicaz

Ir. zona lucrărilor hidrocen
tralei ,.V. 1. Lenin*  de la Bicaz 
se execute și cercetări arheolo
gice. Astfel la punctele „Cetăți- 
ca', „Cremeniș", „Bistricioara* , 
.Scaune" și in alte locuri s-au 
descoperit resturi paleolitice, iar 
la „Chirițeni*.  satul Hangu, 
ejectw.ndu-se săpături intr-o a- 
șezere neolitici de tipul „Cucu- 
ieni“, s-au eân» obiecte de ce
ramică pictate.

CONSTRUCȚII
GRIGORE DAVIDOVICI, I- 

GOR DANILOV : Cartea in
stalatorului de încălziri cen
trale. 324 pag. — 9,05 lei. 
Ed. Tehnică.

LUCRĂRI 
DE POPULARIZARE 

A ȘTIINȚEI
A. FOTACHE: Productivita

tea muncii în industria so
cialistă și importanța ei eco
nomică (Cunoștințe econo
mice nr. 1). 48 pag. — 0,40 
lei. S.R.S.C.

cacitate și să valorifice mul
te aspecte din creația a- 
dînc ancorată în realitate a 
marelui înaintaș.

Cartea este îmbogățită cu 
o ilustrație documentară de 
epocă și cu exemple muzi
cale.

în această editură a apărut:
• DE-O VIRSTA CU RE

PUBLICA (culegere de cîn- 
tece pentru copii).

Este un mănunchi de 8 co
ruri scurte, pe două voci e- 
gale, pentru copii, cu urmă
torul cuprins: „De-o vîrstă 
cu Republica" de I. D. Chi- 
rescu, pe versuri de Eugen 
Jebeleanu ; „Partid, iubit pă
rinte" de L. Profeta, pe ver
suri de C. Teodori ; „Salutul 
cravatelor roșii" de Hilda 
Jerea, pe versuri de Rusalin 
Mureșan ; „Sînt pionier" de 
I. Vasilescu, pe versuri de 
E. Mirea ; „Sîntem a țării 
primăvară", de G. Deriețea- 
nu, pe versuri de G. Mihala- 
che; „Prieteni dragi" de 
Radu Șerban, pe versuri de 
Vlaicu Bîrna; „Prietenia 
mi-e dragă" de V. Timiș; 
„Azi e zi de sărbătoare" de 
E. Roman, pe versuri de A. 
Felea.

•Șr Șimbătd 13 august va în
cepe in Capitală competiția de 
fotbal „Cupa orașului București*  
la care vor participa echipele de 
categoria A ■ C.C A , Dinamo, 
Rapid și Progresul, precum și 
echipele de categoria B : Dinamo 
Obor, Metalul $tiința și Aca
demia Militară.

Prima etapă a competiției care 
va avea loc simbătă s£ va des
fășura pe stadionul Dinamo 
după următorul program : ora 
15,30 Dinamo—Știința ; ora 17,15 
Progresul—Metalul. Duminica 14 
august pe stadionul Giulești au 
loc jocurile : ora 15.30 Rapid—A- 
cademia Militară: ora 17,15 
C.C.A.—Dinamo Obor.

ir
In cursul siptimTni! 

re va evolua în Capital 
noscuta echipă maghiară 
fotbal ..Honved*  Budapesta. 
Fotbaliștii maghiari vor întilni 
joi 18 august echipa Dinamo, 
iar duminică 21 august echipa 
C.C.A., campioana țării.

Tot în cursul aceste: luni țara 
nosstrs va fi vizitată și de 
echipele maghiare Tatabanya. 
Dyosgyor. precum și de formația 
Vorwirts.Ber.in (R.D. Germană L

CICLISM

ATLETISM

* Sîmbătă și duminică v«_ 
avea loc la Ruse Întîlnirea inter
națională de atletism dintre c- 
chioele selecționat*  de Juniori șl 
junioare ale R. P Romîne și 
R. P. Bulgaria.

O săotămînă mai ttrziu în ora
șul Constanța este programat 
meciul triunghiular atletic la 
care vor participa echipele re
prezentative <je junior», șî junioa
re ale R.P Romîne, R. P. Polo
ne și R. S. Cehoslovace.

PARAȘUTISM

S-a încheiat proba de salt 
In grup de la 2.000 m. tu deschi
derea întirziată a parașutei 
(23”—30”) conțină pentru cam. 
p:.onaiele mondiale de parașu
tism sportiv care au loc la Sofia. 
La masculin victoria a revenit

JACQUES - YVES COUS
TEAU, FREDERIC DUMAS: 
Lumea tăcerii. Traducere 
din limba franceză de Iulia 
Soare. 224 pag. 4- 48 pag. 
cu Ilustrații necolorate + 8 
pag. cu ilustrații colorate — 
11,25 lei. Ed. Științifică.

BELETRISTICA
A. P. CEHOV: Frunte albă. 

(Traista cu povești). 48 pag.
— 1 leu. Ed. Tineretului.

WILHELM HAUFF: Basme.
In romînește de Irina Vlad. 
304 pag. - 9,65 lei. Ed. Ti
neretului.

N. K. KRUPSKAIA: Scrisori 
către pionieri. Traducere din 
limba rusă de Alice Toa- 
der. Prefață de Nikolai Bog
danov. 96 pag. — 1,75 lei. Ed. 
Tineretului.

CHARLES DICKENS : Nicho
las Nickleby — vol. I și II. 
In romînește de Vera Călin, 
vol. I — 544 pag., vol. II — 
536 pag. — ambele volume 19 
lei. Ed. Tineretului.

I. E. REPIN : Edecarii de pe 
Volga. 164 pag. — 3,50 lei. 
ESPLA - CARTEA RUSA.

JIRI MAREK: Țara de sub 
ecuator. Traducere de Jean 
Grosu. (Meridiane). 176 pag.
— 2,75 lei. E.S.P.L.A.

MIRON RADU PARASCHI- 
VESCU: Declarația patetică
— poeme 1935 — 1948. 88 
pag. — 5,25 lei. Ed. Tineretu
lui.

SERGIU FARCAȘAN: O 
iubire din anul 42.042 (Cu
tezătorii). 222 pag. — 3,85 lei. 
Ed .Tineretului.

IOAN SLAVICI: Moara cu 
noroc — nuvele I. Prefață de 
Pompiliu Mareea (Bibliote
ca pentru toți nr. 31). 276 
pag. — 4 lei. E.S.P.L.A.

ION BRAD : să citim cu voce 
tare — poezii pentru copii. 
56 pag. — 2,90 lei. Ed. Tine
retului.

SEN ALEXANDRU: Grădini- 
ța veseliei — Povestiri în 
versuri. 40 pag. — 3,50 lei. 
Ed. Tineretului.

următoare 
S. Cehoslovacă 
R P Bulgaria 
S.L'.A. 523,358
516^65 puncte.

a ocupat

puncte, 
puncte. 
Franța 
R. P. Romi _ _ 

cu 466J76 puncte

U.R.S.S. care a totalizat 542,861 
puncte. Pe locurile —
s-au clasat R.
539,705 
535,451 
puncte, 
Echipa 
locul 8

In competiția feminină, titlul 
de campioană mondială a fost 
cucerit de echipa R S Ceho
slovace cu 519,325 puncte, urmată 
de echipele U.RgS.S. 434.438 
puncte, Franței, 479,156 puncte. 
R.P. Romine 467.361 puncte, R.P. 
Bulgariei 465,134 puncte, R. P 
Polone 398,154 puncte și R. P. 
Ungarf 294.035 puncte.

Campionatele continuă.

+ Disputată miercuri Intre 
Brăila și Buzău pe o distanță 
de 103 km., cea de-a 3-a etapă 
a competiției cicliste de fond. 
„Cupa U.C.E.C.O.M.- a revenit 
alergătorului Șt Poreceanu 
(Victoria) care a realizat timpul 
de 2h2i'55~ El a Îîitrecjt la 
sprintul final pe 1 Braharu 
(C.C.A.), C. Bariu (Victoria) și 
N. N’kmlescu (C.C A ) cronome
trați în același timp. Cei 4 aler
gători au inițiat o evadare la 15 
km. de la plecare sosind cu un 
avans de 4’57” asupra plutonului.

In urma acestei victorii în cla- 
samentu1 general individual con
duce acum Șt. Poreceanu cu 7h 
35’28”, urmat de I. Braharu 7h 
So^”. C. Baciu 7h35’57” și N. 
Niculescu 7b36’04” Pe echipe 
conduce CC.A cu 22h47’44”.

Astăzi ere loc cea de-a 4-a e- 
tapă -Buzău — Picești—Sinaia 
(130 km.).

(Agerpres)

Un proces
(Urmare din pag. l-a)

ea .pi, își zbici fruntea de bro
boane. apoi continui,

— Eu susțin cauza fi a orta
cilor mei acuzați. Și îi iau pe 
rînd și voi dovedi câ am toată 
dreptatea.

Roata dințata a osiei diferen
țialului îl sorbea din priviri și 
parcă se ruga să vorbească și 
despre evoluția ei, despre felul 
cum arătase ea înainte și cum 
arata acum.

— Uite, reia vorba arborele, 
motor. vedeți că puteți face 
treabă cînd vreți ? Roata asta, 
pe care nu știu de ce-ați adus-o 
pe banca acuzaților alături de 
noi, nu arăta așa ca azi : ele
gantă, suplă, drăgălașă. Avusese 
și ea, cu cîtva timp înainte, 
nouă cojoace de metal ca baba 
Dochia, Dacă nu și le despuia 
pe... drumul îmbunătățirii conti
nue a procesului tehnologic, pus 
la punct de voi înșivă, nu mai 
arăta așa fermecătoare. E și fi
resc. Doar e mai ușoară cu 5 kg. 
și jumătate de metal.

— Te rugăm vorbește și des
pre noi, au sărit cu vorba ce. 
lelalte repere din boxă. Arborele 
motor se dovedise un „jurist**  
de forță. Argumentația lui se do
vedise, cu prilejul acestui proces, 
de netăgăduit. Umflindu-se puțin 
în pene — chiar dacă nu... în 
metal — oratorul își reluă ple. 
doaria.

— Onorată asistență ! „Mar
torii" ar trebui să ia toate mă
surile ca acest reper să fie in
trodus cît mai repede în produc
ția de serie deoarece în acest fel 
s-ar putea economisi pînă la 
sfîrșitul anului metal în valoare 
de 160.000 lei. Vreau să mai 
spun un lucru : O vreme butu. 
cui frînei arăta la fel ca roata 
dințată a osiei diferențialului. A 
ușurat-o o inovație a tînărului 
inginer Mihai Mălăcea. Este ne
cesar să se urgenteze de aseme
nea aplicarea ei pentru ca încă 
în acest an să se realizeze er.ono-

Cu prilejul celei de a 15-a aniversări a eliberării Coreei 
de sub jugul cotropitorilor japonezi

Ministerul Invâțâmîntului și Culturii
Direcția Rețelei Cinematografice și Difuzării Filmelor

ZILELE FILMUL^ DIN R. P.a D. COREEANĂ 
cu următoarele filme :

12 august 13 august 14 august 15 august
IUBIȚI VIITORUL PATRIA NOASTRĂ DRAGOSTE COREEA DE AZI

(spectacol de gală)

Intre 2 și 6 august 1960 a 
avut loc la București ședința 
ordinară a Comisiei perma
nente de colaborare economi
că și tehnlco-științifică în do
meniul industriei de petrol și 
gaze a țărilor membre ale 
C.A.E.R.

La ședința Comisiei au luat 
parte reprezentanți ai Repu
blicii Populare Albania, Repu
blicii Populare Bulgaria, Re
publicii Socialiste Cehoslova
ce, Republicii Democrate Ger
mane, Republicii Populare Po
lone. Republicii Populare Ro
mine, Republicii Populare Un
gare și ai Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste.

In calitate de observatori, 
la ședință au participat repre
zentanți ai Republicii Popu
lare Chineze și Republicii 
Populare Democrate Coreene.

Schimburi internaționale 
studențești

în cadrul schimbu
rilor internaționale 
studențești organizate 
de Consiliul Uniunii 
asociațiilor studenți
lor din R, P. Romî- 
nă cu asociații simi
lare de peste hotare, 
îm vara aceasta au 
sosit sau urmează să 
sosească în țara noa
stră grupuri de stu. 
denți din diferite țâri.

Pînă acum au fost 
oaspeții studenților 
noștri o serie de ti
neri din U.RSS., ca
re au vizitat stațiunile

de pe Valea Praho
vei, precum și muzee, 
expoziții, parcuri din 
Capitală și au avut o 
întîlnire cu studenii 
romîni la Casa de 
cultură „Grigore Pre
oteasa" din Bucu
rești.

în prezent se aflo 
în țară un grup de 
studenți de la Uni
versitatea din Leip
zig (R. D. Germană). 
După o vizită prin 
Capitală, ei au plecat 
să se odihnească pe 
litoralul Mării Negre.

Construcții 
din fondurile

Tot mai multe întreprinderi 
din regiunea Bacău, realizînd 
economii și beneficii peste 
pian, își sporesc fondurile pro
prii și virează în bugetul sfa
turilor populare noi sume pen
tru construcții de locuințe.

!n primele șapte luni ale a- 
nuiui, întreprinderile din cu
prinsul regiunii au vărsat în 
bugetul sfaturilor populare 
peste 49 milioane lei din care 
21.500.000 lei au și fost chel
tuite pentru construcții de lo
cuințe în principalele centre 
muncitorești.

De la Începutul acestui an și 
pînă acum s-au construit și 
dat in folosință în cuprinsul 
regiunii Bacău, ta afară de o- 
rașul Onești, pește 400 aparta
mente, din care majoritatea 
din fondurile întreprinderilor. 
Se prevede ca pînă la sfîrși
tul anului să se mai constru
iască din aceste fonduri virate

neobișnuit
mii de metal și în acest fel. O 
concluzie, însă, vreau să mai trag, 
cu permisiunea asistenței.

Toți cei din completul de ju
decată, într-un gest, au înclinat 
din cap în semn de aprobare.

— Nu e de fapt o concluzie: 
o propunere, ori o cerere. Cum 
vreți s-o luați. Rugăm conduce
rea tehnică a uzinei, vă rugăm 
pe voi „martorii" să vă puneți 
pe treabă ; să aveți grijă, mă. 
car de aici înainte, de soarta 
noastră. Să căutați să ne reduceți 
cît mai mult consumul de me
tal. Nu se supără nimeni. Va fi 
bucuros și prețul de cost, se va 
bucura și tractorul (cei pome
niți au zîmbit și au înclinat din 
cap în semn de aprobare).

După ce și-a dres glasul a în
cheiat :

— Nu vă cerem să luați cu- 
vîntul aici și să spuneți ce veți 
face. Tăcerea voastră înseamnă 
că sînteți de acord cu ce am 
spus, Sînteți vinovați. Așteptăm 
fapte I

După care, completul de jude
cată s.a retras să delibereze.

In excursiile dumneavoastră prin localitățile pitorești din 
regiunea Suceava

I.R.T.A. SUCEAVA

vă pune la dispoziție mijloace de transport auto conforta
bile și rapide, tarife reduse

Comisia a examinat proble
mele în legătură cu îndeplini
rea sarcinilor sesiunii a XIII-a 
a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc și în legătură 
cu organizarea lucrărilor cu 
privire la întocmirea și coor
donarea planurilor de perspec
tivă a dezvoltării industriei de 
petrol și gaze a țărilor mem
bre ale C.A.E.R.

Comisia a discutat de ase
menea rezultatele activității 
grupelor de lucru în perioada 
expirată și a adoptat reco
mandările respective.

Comisia a aprobat planul 
său de lucru pentru perioada 
următoare.

Lucrările Comisiei au de
curs în spirit de înțelegere re
ciprocă, într-o atmosferă de 
prietenie și muncă construc
tivă.

Urmează să sosească 
studenți din R. P. 
Ungară, R. P. Poto'‘ 
nă, R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, 
precum și noi grupuri 
de tineri din U.R.S.S.

Dintre studenții 
noștri au plecat pînă 
în prezent cite două 
grupuri în U.R.S.S, și 
R. P. Polonă. Alții 
urmează să plece lu
na aceasta în R. 
Germană și R. P. 
Ungară.

(Agerpres)

de locuințe 
întreprinderilor

de întreprinderi 75 de apar
tamente ia Fabrica de ciment 
Bicaz, 50 apartamente ta ora
șul Roman, 48 de apartamen
te la Moinești și 24 de apar
tamente în orașul Buhuși.

i 
(Agerpres)



REPUBLICA CIAD - 
un nou stat independent 

pe continentul african
PARIS 10 (Agerpres). — La 

11 august in orașul Fort Lamy 
va avea loc ceremonia procla
mării independenței Republi
cii Ciad. Acesta este al 21-lea 
stat independent de pe conti
nentul african.

Republica Ciad este situată în 
a di sic ul continentului african. La 
nord ea se învecinează cu Libia, 
la est cu Republica Sudan, la 
vest cu Republica Niger, la sud 
cu Republica Africa Centrală. Su
prafața țării este de 1.288.000 kmp. 
Populația este de peste 2.500.000 
oameni din care 5.000 europeni. 
Centrul administrativ — orașul 
Port Lamy — are o populație de 
30.000 de' oameni.

Republica Ciad este o țară a. 
grară, înapoiată din punct de ve

dere economic_ unde se mențin 
rămășițe tribale. Cotropind la 
sfîrșitul secolului îl XlX-lea Cia
dul, colonialiștii francezi l-au 
transformat intr-o anexă de ma
terii prime a metropolei. Bumba
cul este principala cultură agri
colă a republicii. In cantități 
mici se cultivă meiul, orezul, ca
feaua, alunul etc. In partea de 
nord a țării se cresc animale 
cornute mari, oi, capre, cai. In
dustria ca atare nu există cu ex
cepția unor mici întreprinderi de 
egrenat bumbac și alimentare.

Independența Cad ului va fi 
proclamată la 11 august la mie
zul nopții Ziua Independenței 
va fi sărbătorită pi in mari festi
vități populare.

Politica S.U.A. puternic condamnată 
în America Latină

NEW YORK. — După cum 
transmite corespondentul din 
Quito al agenției Prensa Lati
na, luînd cuvîntul la o confe
rință de presă Velasco Ibarra, 
ales președinte al Ecuadoru
lui, a condamnat politica dusă 
de Statele Unite față de Ame
rica Latină. „Este necesar, a 
declarat Ibarra, ca termenul 
panamericanism să înceteze 
de a mai fi o vorbă goală, 
pentru ca el să nu mai însem
ne înșelăciune, dominație și 
impunerea unei politici agre
sive. El trebuie să simbolizeze 
o sinceră solidaritate, respec
tarea tradițiilor naționale ale 
Americii Latine".

Velasco Ibarra a arătat că 
înainte de a obține un credit 
neînsemnat, țările latino-ame- 
ricane trebuie să prezinte 
S.U.A. o dare de seamă amă
nunțită asupra stării econo
miei țării respective. Numai 
după aceasta S.U.A. le acordă 
împrumutul. Pentru suprave
gherea folosirii unor asemenea 
credite, a subliniat Ibarra, în 
țară se trimit tot soiul de mi
siuni tehnice care nemulțu
mesc populația. In afară de 
aceasta, a spus în continuare 
Ibarra, „Statele Unite cer ță
rilor latino-americane să le 
sprijine politica".

Ar
NEW YORK. - După cum 

anunță corespondentul din Li»

ma (Peru) al agenției Prensa 
Latina, la Lima a avut loc o 
conferință a cinci partide la
tino-americane — partidele 
Apra (Peru), Partidul Miș
carea națională revoluționară 
(Bolivia), Partidul de elibera
re națională (Costa Rica), 
Partidul Febrerist (Paraguay) 
și Partidul Acțiunea democra
tă (Venezuela).

In declarația adoptată par
ticipanții la conferință con
damnă cu hotărire Statele 
Unite pentru că duc tn Ame
rica Latină o politică de ex
ploatare și zădărnicire a pro
gresului economic. Participan
ta la conferință critică aspru 
,.politica stîngace^ a S.U.A. 
care încurajează regimurile 
dictatoriale din America La
tină.

Ei se pronunță de ase
menea pentru dreptul po
poarelor la autodeterminare, 
împotriva colonialismului și 
agresiunii economice a mono
polurilor.

Participanții la conferință 
au declarat că sînt solidari cu 
lupta eroică a poporului din 
Cuba, sprijină dreptul ei de 
a-și „hotărî singură soarta", 
și au cerut ca în toate țările 
acestui continent să fie luate 
măsuri de boicotare a dictatu
rilor care mai există în Ame
rica Latină.

EVENIMENTELE DIN CONGO
Armata belgiană înarmează

triburile din Katanga
NEW YORK 10 (Agerpres). 

După cum rezultă din știrile 
primite din Elisabethville — 
orașul principal al provinciei 
congoleze Katanga, unde s-a 
cuibărit guvernul marionetă 
Chombe, armata belgiană înar
mează pe șefii triburilor din 
această provincie.

Corespondentul agenției As
sociated Press anunță că in 
clădirea „guvernului" din Ka
tanga, armata belgiană a adus 
puști militare și lăzi cu mu
niții pentru a fi împărțite șe
filor triburilor din această 
provincie. Fotoreporterilor li 
s-a interzis să asiste la descăr
carea aiitocamioanelor care 
au transportat armamentul.

LEOPOLDVILLE 10 (Ager
pres). — După cum transmite 
agenția Reuter, într-o declarație 
dată publicității la 10 august, 
primul ministru al Republicii 
Congo, Patrice Lumumba, a 
mulțumit în numele guvernului

Declarațiile primului 
ministru al Belgiei
BRUXELLES 10 (Ager- 

preș).— Agenția France Presse 
anunță că la 9 august primul 
ministru al Belgiei, Eyskens, a 
făcut o declarație în cadrul 
unei ședințe secrete a cabine
tului. Corespondentul califică 
această declarație drept o în
cercare a lui Eyskens „de a 
repune în discuție problema 
relațiilor externe ale Belgiei, 
inclusiv relațiile ei cu 
N.A.T.O.".

Eyskens a amintit că bazele 
militare belgiene din Congo 
au costat Belgia aproximativ 
3 miliarde și jumătate de 
franci. „Această investiție, a 
spus el, s-a făcut, după cum 
considerăm noi, în cadrul 
eforturilor pentru apărarea 
Occidentului. Trebuie să ni se 
plătească despăgubiri pentru 
ele și trebuie să se ducă tra
tative în legătură cu această 
problemă.

Este clar că opinia publică ne 
va pune întrebări în legătură 
cu relațiile noastre interna^ 
ționale, îndeosebi în legătură 
cu relațiile cu N.A.T.O. Prin 
aceasta nu vreau să spun că 
Belgia trebuie să iasă din a- 
lianță, dar vreau să subliniez 
că nu au rost acte de mărini
mie".

în legătură cu aceasta co
respondentul agenției France 
Presse relatează că au apărut 
știri care anunță că guvernul 
belgian intenționează să-și re
ducă contribuția sa la N.A.T.O. 
și să renunțe temporar la co
manda sa de 100 de avioane 
americane „F-104“.

congolez tuturor țărilor membre 
ale Consiliului de Securitate, 
care au cerut retragerea imedia
tă a trupelor belgiene din pro. 
vincia Katanga.

Patrice Lumumba subliniază 
că trupele belgiene trebuie să 
părăsească bazele militare de la 
Kiton și Kamin.

ir
NEW YORK. — După -cum a- 

nunță corespondentul ziarului 
„New York Times" Dag Ham. 
marskjoeld. secretar general al 
O.N.U., și-a a minat plecarea în 
Congo care era fixată pentr-j 10 
august, pentru a duce „tratative 
urgente" la New York cu repre
zentanți belgieni și congolezi în 
legătură cu problema provinciei 
Katanga.

/ntr-un recent articol publi
cat in revista „L'Express**,  
Arthur Schlesinger jr nota: 

,,Ni se spune că avem o situație 
prosperă, ci trăim in timp de 
pace, că sîntem cea mai bogată 
și cea mai puternică națiune din 
lume și că, potrivit formulei vi
cepreședintelui Nixon, vnoi am 
trăit cei șapte ani grași din via
ța noastră». Aceasta însă nu îm
piedică un număr crescînd de a- 
mericani să se îngrijoreze de si
tuația noastră actuală**.

Citatul de mai sus se referă 
la declarațiile unui lung șir de 
personalități republicane — ba 
chiar aparținînd ți partidului de
mocrat — care, incepind cu de
magogicul „prosperity**  atit de 
drag președintelui Eisenhower și 
terminînd cu perorațiile nu știu 
cărui senator, ridică în slăvi „fe
ricirea**  ce s-a abătut asupra Sta
telor Unite. Aceste declarații au 
devenit mai dese și mai lăudă- 
roase pe măsura apropierii ale
gerilor prezidențiale, ajungi nd de 
nesuportat îndată după desemna
rea lui Nixon, chiar și pentru 
cetățeanul american obișnuit cu 
reclamele deșănțate. Dl. Nixon 
și-a făcut din formula sa „cei 
șapte ani grași**  sloganul alege
rilor.

Cînd zice „noi am trăit cei 
șapte ani grași**,  Nixon nu spune 
în întregime o minciună, ci evi
tă numai să precizeze termenul 
t^noi**.

Dacă acesta se referă la căpe
teniile monopoliste, pentru folo
sul cărora administrația republi
cană a sporit cheltuielile în 
scopuri militare de la 12 miliar
de dolari în 1952 — perioada 
războiului din Coreea — la 
peste 45 miliarde dolari anul a- 
cesta, atunci formula este per. 
fect justificată. „Noi**  — referit 
la familia Rockefeller și altele 
din același aluat — este cum nu 
se poate mai potrivit. In adevăr, 
aceștia au trăit cei mai grași ani 
ai vieții lor. Familia Rockefeller

încheierea lucrărilor primului Congres 
al tineretului din America Latină

HAVANA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite : Primul Con
gres al tineretului din America 
Latină și-a încheiat lucrările. In- 
tîlnirea dintre reprezentanții ti
nerei generații din țările latino- 
americane s-a desfășurat sub 
semnul unității. Delegații erau 
uniți prin năzuința comună de a 
lupta pentru adoptarea unor ho- 
tărîri care să corespundă inte
reselor vitale nu numai ale tine
retului ci si ale tuturor popoa
relor din America Latină.

Delegații la congres au decla
rat că sînt ferm hotărîți să 
lupte pentru eliberarea tuturor 
țărilor din America Latină de 
sub jugul imperialismului ame
rican. pentru dezvoltarea lor eco
nomică multilaterală și pentru 
progres social. In numeroase re
zoluții adoptate de congres se 
subliniază că toate nenorocirile 
și suferințele popoarelor latino- 
amer’cane. mizeria. foametea, 
neștiința de carte și înapoierea 
constituie rezultatul dominației 
imperialismului nord-american 
care exploatează crunt bogățiile

și pe oamenii muncii din țările 
Americii Latine.

Participanții la congres au de
clarat în unanimitate că tineretul 
din America Latină sprijină în- 
trutotul Republica Cuba care a 
oferit poporului cuban libertate 
și independență și a deschis ca
lea sprc eliberarea întregii Amc- 
rici Latine de sub dominația im
perialismului S.U.A. Participanții 
la congres au aprobat întruto- 
tul hotărîrea guvernului revolu
ționar al Cubei cu privire la na
ționalizarea companiilor america
ne.

După ce an discutat probleme 
privind situația internațională, 
participanții la congres au adop
tat rezoluția ..Tineretul și lumea 
contemporană".

Tineretul din America Latină, 
se spune în rezoluție, declară că 
este gata să contribuie la stabi
lirea de relații și contacte priete
nești cu tineretul din întreaga 
lume pentru o mai bună înțele
gere. pentru a «e pune capăt 
cursei înarmărilor, războiului re-

sprijină popoarele 
Africa care luptă

Arestarea ilegală a unor membri 
ai .Uniunii Tineretului Liber German"
BERLIN 10 (Agerpres). 

Organele de conducere ale 
organizațiilor de cartier ale 
„Uniunii Tineretului Liber 
German" din Berlinul occi
dental au adresat lui Lip
schitz, senator pentru pro
blemele interne ale Berli
nului occidental, o scrisoa
re în care protestează îm
potriva arestării ilegale a 
unor membri ai „Uniunii 
Tineretului Liber German". 
In scrisoare se arată ctT'la 
6 august, în cartierele vest-

berlin eze Reinickendorf, 
Tiergarten, Spandau, Wed
ding, Wilmersdorf, Tempel- 
hof și Zellendorf au fost 
arestați 31 de oameni care 
fac parte din organizația 
vest-berlineză a „Uniunii 
Tineretului Liber Ger
man" pentru că au partici
pat la demonstrațiile pen
tru interzicerea armei nu
cleare care au avut loc în 
legătură cu împlinirea a 15 
ani de la bombardarea Hi- 
roșimei cu bomba atomică.

ce și blocurilor militare. El se 
pronunță împotriva pactelor mi
litare care, urmărind scopuri de 
asuprire și agresiune, mențin 
America Latină la remorca lor și 
a politicii războiului rece. Tine
retul din America Latină se pro
nunță împotriva bazelor militare 
străine și a rampelor pentru lan. 
sarea de rachete care știrbesc su
veranitatea țărilor în care se 
construiesc și le pun în primejdie 
de a deveni ținta unei contralo- 
vituri atomice în cazul izbucni
rii unui război mondial.

Tineretul Americii Latine a 
declarat că 
din Asia și
împotriva robiei colonialiste. Ti
neretul Americii Latine a decla
rat că sprijină principiile coexis
tenței pașnice.

Participanții la congres au a- 
doptat în unanimitate hotărîrea 
de a se crea un comitet interna
țional de pregătire în vederea 
convocării peste un an și jumă
tate a celui de al doilea congres 
al tineretului din America Lati
nă. Din comitet fac parte repre
zentanți a 19 organizații de tine
ret din țările Americii Latine.

Delegațiile la congres au fost 
salutate cu căldură de reprezen
tanți ai Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat, ai Uniunii 
Internaționale a Studenților, de 
solii tineretului din Uniunea So
vietică, și din alte țări.

Mister Nixon a polemizat recent cu adversarii 
săi electorali susținînd că aceștia „n-au nimic 
în cap**.

*n cop.

Desen de E. TARU

stăpînește o avere de trei miliar
de de dolari, echivalentul venitu
lui anual al unui milion de 
muncitori americani. Ford a ciș- 
tigat numai in primul trimestru 
al anului trecut 139 MO MO do
lari. Cinci conducători ai societă
ții „General Motors'*  primesc sub 
formă de salarii, premii fi cu
poane intre 500.000 și 750.000 
fiecare. Un muncitor —și după el 
nepoții și strănepoții lui — ar pu. 
tea trăi lesne 180 de ani din ve
nitul încasat intr-un singur an 
de un director de la „General 
Motors**.  In adevăr, pentru a- 
ceștia, anii guvernării republica
ne au fost asemenea biblicelor 
vaci grase. Pentru masele de oa
meni ai muncii, formula lui 
Nixon nu se potrivește, după

,.In locul unei conjuncturi de 
rapidă expansiune economică și 
de prețuri stabile, care a fost 
prevăzută cu atita încredere la 
începutul anului afacerile au 
fost dezamăgitoare ; este mai 
probabil ca activitatea economică 
să scadă decît sâ crească... Pro
ducția a scăzut în unele sectoa
re chiar sub nivelul existent la 
începutul acestui an. iar numă
rul șomerilor a crescut. Un punct 
deosebit de nevralgic este pro
ducția de oțel care a scăzut la 
aproximativ 50 la sută din capa
citate. Ea a antrenat micșorarea 
producției Ce cărbuni".

Prin urmare producția scăzută 
in unele sectoare. în schimb... 
creșterea șomajului. Statisticile 
americane fac tot ce pot să

Cei „șapte ani

Muncitoarele uzinei de becuri electrice din Phenian se odihnesc în gradina uzinei

Noi amănunte
despre lovitura de stat din Laos

VIENTIANE 10 (Agerpres).- 
Corespondenții străini trans
mit unele amănunte în legă
tură cu lovitura de stat din 
Laos.

Lovitura de stat din capitala 
Laosului — Vientiane — a avut 
loc în noaptea de 8 spre 0 
august. în ajun, membrii gu
vernului Laosului plecaseră 
din Vientiane în capitala reli
gioasă a țării — Luan-Praban, 
la o ceremonie consacrată me
moriei regelui care a murit 
anul trecut. Tot acolo se afla 
și actualul rege al Laosului.

Curînd după miezul nopții, 
batalionul doi de parașutiști 
comandat de
Le a ocupat 
strategice ale

căpitanul Kong 
toate punctele 
orașului — clă-

Acțiunile de spionaj ale unui 
diplomat american la Moscova

MOSCOVA 10 (Agerpres). - 
TASS trapsmite: Organele 
sovietice de resort au stabilit 
că atașatul militar al aerului 
al S.U.A., E. M. Kirton, desfă- 
șoară în U.R.S.S. o activitate 
incompatibilă cu statutul de 
membru al corpului diploma
tic și i-au cerut să părăsească 
Uniunea Sovietică.

Recent, Kirton și adjunctul 
său I. T. MacDonald au făcut 
o călătorie prin Kurgan (din
colo de Ural). Kirton și Mac
Donald au fost reținuți în 
timp ce fotografiau obiective 
militare. Li s-a confiscat un 
film cu clișee reprezentînd a- 
vioane și obiective ale indu
striei militare și cîteva ca
iete de însemnări cu caracter 
de spionaj.

De la 
Kirton a 
intensificarea activității 
spionaj a aparatului 
lîngă atașatul militar ăl aeru
lui al ambasadei S.U.A.

După cum s-a stabilit, în cei 
doi ani de cînd se află în Uni
unea Sovietică, Kirton a făcut 
numeroase călătorii în scopuri 
de spionaj, încercînd să pă
trundă în unele obiective im
portante militare și ale indu
striei militare.

La Odesa, de pildă. Kirton 
a fost reținut de o patrulă pe 
cînd fotografia obiective na
vale.

Ministerul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. i-a dat un 
avertisment lui MacDonald.

sosirea în U.R.S.S., 
luat măsuri pentru 

de 
de pe

direa radiodifuziunii, poșta, 
aerodromul. Căpitanul Kong 
Le îl înlocuia temporar pe co
mandantul batalionului care 
în acest timp nu era în Laos 
ci în drum din S.U.A. spre 
țară. Răsculaților li s-a alătu
rat o unitate de tancuri, sta
ționată la 6 km. d© centrul 
orașului. Timp de aproximativ 
două ore, la Vientiane s-au 
auzit împușcături. După 
cum subliniază corespondenții 
străini, în ciuda acestui fapt 
lovitura de stat s-a produs 
aproape fără vărsare de sînge.

Parașutiștii au arestat nu
meroase personalități din ve
chiul guvern și pe cîțiva con
ducători militari. Reședința 
ministrului de Război, Fumi 
Nosavan, care se afla în acest 
timp la Luan-Praban, a fost 
ținută sub un foc intens.

Comitetul revoluționar creat 
de răsculați a adresat poporu
lui o serie de mesaje. El a 
chemat poporul să mențină 
liniștea și a promis că va ?- 
fectua reforme foarte impor
tante în politica internă si 
externă.

Principalele prevederi ale 
reformelor sînt : renunțarea la 
dependența slugarnică față 
de S.U.A., promovarea unei 
politici de strictă neutralitate, 
lichidarea bazelor străine. din 
țară, renunțarea la consilierii 
militari americani și francezi*  
încetarea războiului civil fra
tricid, lupta împotriva corup
ției și epurarea aparatului ad
ministrativ. i

revoluționar*  
fidelitatea față

i, Comitetul 
șl-a confirmat 
de rege și a trimis un repre
zentant la Luan-Praban pen
tru a explica regelui politica 
Comitetului revoluționar. Tot
odată comitetul a propus prin

țului Suvanna Fuma, fost 
prim-ministru al Laosului, da 
asemenea membru al „Comi< k 
tetului revoluționar", să fonffjF’ 
meze guvernul. *

Judecind după informațiile 
agențiilor străine, lovitura de 
stat din Laos a luat prin 
surprindere S.U.A. și pe par
tenerii lor din cadrul blocului 
agresiv al S.E.A.T.O. — vecini 
cu Laosul. Cîtva timp, agen-*  
țiile străine au transmis cele 
mai contradictorii știri des- 
pre caracterul acestei lovituri 
de stat

In prezenj, țările membre 
ale S.E.A.T.O. organizează da 
urgență consultări. După cum 
relatau posturile de radio din 
Tailanda, guvernul Tailandei 
este foarte neliniștit de eveni
mentele din Laos. Toate uni
tățile armate tailandeze sînt 
gata de luptă.

Fostul ministru de Război 
al Laosului — Fumi Nosavan, 
adversar înrăit al neutralității*  
adept al politicii ultraproame- 
ricane a fugit din . Laos în 
Tailanda. Corespondenții stră
ini relatează ca el va încerca 
probabil, să adune forțe și să 
acționeze împotriva noului gu
vern.

Manevră americană menită să împiedice 
discutarea problemei dezarmării 

în cadrul Adunării Generale a O.N.U. 1
Incident la frontiera 

dintre R.F.G. și Austria
VIENA 10 (Agerpres). — 

TASS transmite: Ziarele din 
Viena relatează că Schoner, 
ambasadorul Austriei în R.F.G., 
a protestat verbal la Bonn îm
potriva „incidentului care a 
avut loc la 28 iulie a.c. la 
frontiera dintre Austria și 
Germania occidentală, în re
giunea Gross-Gmain".

După cum relatează presa 
austriacă, în această regiune, 
la frontiera austro-vest-ger- 
mană, un grup de tineri au

urcat cu forța într-un auto
mobil pe un oarecare Kreer și 
l-au dus în Germania occiden
tală.

Reprezentantul guvernului 
de la Bonn, arată ziarul, și-a 
exprimat regretul în legătură 
cu acest incident.

In răspunsul Bonn-ului la 
protestul Austriei, scrie ziarul 
„Volksstimme", nu se pome
nește însă nimic dacă autori
tățile vest-germane sînt dis
puse sau nu să-1 lase pe Kreer 
să se înapoieze în Austria.

NEW YORK 10 (Agerpres). 
— TASS transmite : Statele 
Unite continuă să facă de
mersuri pentru a obține con
vocarea Comisiei O.N.U. pen
tru dezarmare, deși este ab
solut evident că această con
vocare nu va contribui nici în 
cea mai mică măsură la cau
za dezarmării.

Secretarul general al O.N.U., 
Dag Hammarskjoeld, a adre
sat membrilor Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare o telegra
mă în care se arată că Padilla 
Nervo, președintele Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare l-a 
informat pe Hammarskjoeld 
că a hotărît să convoace la 
16 august, ora 15 (ora locală) 
o ședință a Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare.

In răspunsurile Ia întrebă
rile puse de redacția ziarului 
„Pravda", N. S. Hrușciov a 
arătat care sînt adevăratele 
motive pentru care S.U.A. în
cearcă să obțină convocarea 
Comisiei O.N.U. pentru de
zarmare. ; j

„Probabil,. K spus N. S. 
Hrușciov, că S.U.A. vor să 
exercite presiuni asupra sta
telor pentru a le atrage din 
nou la discutarea infructuoasă 
a acestor probleme în cadrul 
comisiei și pentru a exclude 
posibilitatea ridicării proble- W- 
mei dezarmării 
unei examinări 
drul Adunării
O.N.U.",

în 
largi în 
Generale

vederea
ca-

a

legiuit. Astfel 5,5 milioane de 
muncitori americani sînt nevoiți 
să lucreze peste 54 ore săptumi. 
nai, iar alte două milioane cite 
70 ore și chiar mai mult. La 
aceasta — spre a complecta ta
bloul — trebuie să amintim si
tuația deosebit de grea a fermie
rilor americani care se ruinează 
în număr tot mai mare, nevoiți 
fiind să trăiască în mizerie.

Ca urmare a șomajului și a 
prețurilor fixate de mono
poluri, viața s-a scumpit, 

puterea de cumpărare a maselor 
a scăzut, „New York Times**  sub
linia într-un articol intitulat „In
dicele prețurilor a ating un nou 
record în luna iunie" că potrivit 
datelor publicate de birourile de

grași
ai domnului Nixon

cum nu se potrivește nici sloga. 
nul lui Eisenhower despre „pros
peritatea'*  americană. După opt 
ani de administrație republicană 
și în preajma alegerilor, situația 
oamenilor muncii e mai rea de
cît a fost vreodată in anii postbe
lici. John Kennedy. candidatul 
partidului democrat, spune că in 
țara celor „șapte ani grași"*  
„șaptesprezece milioane de ame
ricani se culcă în fiecare scară 
flămînzi, cincisprezece milioane 
locuiesc în case necorespunzătoa
re, șapte milioane de familii 
luptă pentru existență avîud un 
venit mai mic de două mii de 
dolari pe an".

Să ne adresăm și unui ziar 
englez, care analizează si
tuația economică la capă, 

tul celei de a doun legislaturi 
republicane. „Financial Times**  
din 23 iulie scria printre altele:

încurce lucrurile și să diminue
ze numărul șomerilor parțiali și 
totali, să ascundă faptul că cei 
opt ani din urmă în care parti, 
dul republican a încurajat goa
na după profituri n monopolu
rilor a corespuns cu perioada 
existenței unui mare număr de 
șomeri, a concedierii în masă a 
muncitorilor in special din in
dustria automobilelor, din cea 
extractivă, de la căile ferate etc. 
Potrivit datelor reale, din cei 59 
milioane de muncitori industriali 
americani care lucrau în noiem
brie 1949, patru milioane și ju
mătate șomau total, 11 milioane 
nu aveau de lucru decît 22—30 
ore săptămînal, iar șase milioane 
mai puțin chiar de 22 ore. A- 
ceasta în vreme ce patronii, în 
goană după supraprofituri, sileau 
pe alții să lucreze peste orarul

statistică ale Ministerului Muncii 
ui S.U.A. „media prețurilor la 
bunurile de laig coDsum a ajuns 
în luna iunie la 126.5 la sută 
față de anii 1947—1919“. Pre
viziunile unor economiști, ceva 
mai cu picioarele pe pămînt de. 
cit Eisenhower și Nixon, nu sînt 
deloc optimiste pentru lunile ce 
urmează în care sînt așteptate 
noi creșteri ale prețurilor.

Poate însă că de pe urma a- 
cestor invizibili ..șapte ani grași'*  
s-au bucurat învățămînlul, con
strucțiile, serviciile publice ? 
Arthur Schlesinger jr afirmă 
insă că guvernul american nu s-a 
gîndit nici măcar in treacăt la 
îmbunătățirea învățământului, a- 
sistenței medicale sau la în
curajarea culturii,

„Avem nevoie de mai multe 
școli — scrie Schlesinger — de

mai multe spitale, de mai multe 
credite pentru urbanistică, un 
ajutor mai mare pentru activita
tea artistică, muzicală, teatrală. 
Ni se dau asigurări că noi <nu 
ne putem permite» să investim 
maj mult în aceste sectoare. U- 
niunea Sovietică cheltuiește pen
tru învățămînt o parte din ve
nitul său național de două sau 
de trei ori mai mare decît cea 
consacrată de noi acestui obiec
tiv... Drept urmare americanul— 
chiar și cel maj înstărit — nu 
este sigur că poate da la studii 
universitare pe fiul sau fiica sa“. 
In schimb, guvernul american 
și.a putut permite creșterea chel
tuielilor militare, sleind buzuna
rul cetățeanului și bugetul sta
tului.

Guvernul republican a fă
cut tot ce i-a stat în putință să 
ajute monopolurile în acumula
rea de supraprofituri, a avut 
grijă mai ales ca prin întețirea 
„războiului rece**  să furnizeze 
trusturilor de armament cîști- 
guri uriașe.

Vacile grase ale d-lui Nixon 
au fost mulse în exclusivitate de 
monopoliști, de interpușii lor. 
..Șapte ani grași**  — mai precis 
opt — au fost fără îndoială pen
tru oamenii de afaceri, pentru 
căpeteniile monopoliste. In rest, 
la bilanțul „anilor grași**,  dl. 
Nixon poate trece .șomaj perma
nent fi crescut, mizeria a peste 
32 milioane de americani care 
încearcă să~ trăiască cu mai pu
țin de 50 dolari pe săptămină. 
adică sub jumătate din minimul 
de trai stabilit oficial, cu o itt" 
flație în continuă dezvoltare, cu 
o creștere a prețurilor la bunu
rile de larg consum, cu o scă
dere apreciabilă a puterii de 
cumpărare. Așa arată văzuțî de 
aproape și nu din vitrina abun. 
dentă, înzorzonată a domnului 
Nixon „cei șapte ani grași**.

AL. GÎRNEAȚA

Conferința de presă a lui Eisenhower
WASHINGTON 10 (Ager

pres). — TASS transmite .
La conferința de presă a 

președintelui Eisenhower care 
a avut loc la Casa Albă, s-a 
acordat o deosebită atenție 
știrii că, probabil, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, va 
conduce delegația sovietică la 
apropiata sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., Eisenho
wer a fost rugat, sa comen
teze această știre și a fost în
trebat dacă intenționează să 
se întîlnească cu N. S. Hruș
ciov, în cazul cînd acesta va 
veni în Statele Unite. Eisen
hower a pretins că propune
rea lui N. S. Hrușciov ca șe
fii de state și guverne să con
ducă delegațiile țărilor lor la 
sesiunea Adunării Generale ar 
constitui o acțiune de propa
gandă. El a declarat că po
sibilitatea întîlnirii cu Hruș
ciov este atit de îndepărtată 
îneît nici măcar nu s-a gîn
dit la ea. Președintele. a adău
gat însă că este posibil ca el

să propună o astfel de în- 
tîlnire. dacă va considera că 
va fi utilă.

S-au pus întrebări în legă« 
tură cu problemele interzi
cerii experiențelor cu arma 
nucleară. Răspunzînd la a- 
ceste întrebări președintele a 
lăsat să se înțeleagă că Sta
tele Unite sînt gata.să reia în 
mod unilateral experiențele 
nucleare subterane.

Corespondentul ziarului 
„Wall Street Journal" a atras 
atenția președintelui asupraw^ 
neîncrederii manifestate în jpl. 
Statele Unite în legătură cu 
situația economică a țării și 
i-a cerut să-și spună părerea 
despre posibilitatea unui de
clin economic îm Statele Uni
te. Eisenhower a recunoscut \
că declinul producției în in- 
dustria oțelului, care funcțio
nează în prezent cu numai 
50 la sută din capacitatea sa 
de producție, reprezintă un 
punct slab al economiei ame
ricane.

KABU,L. r— La 8 august a avut 
loc ceremonia punerii pietrei fun
damentale a clădirii și barajului 
centralei Electrice de la Naglii, 
cu- o .putere de 60’JJOu K.W., care 
se construiește cu colaborarea •- 
Uniunii Sovietice.

CARACAS.—După cum trans
mite agenția France Presse, Mi
nisterul de Interne al Venezuelei 
a enunțat la 10 august descope
rirea unui nou complot antigu
vernamental care avea drept 
scop asasinarea unor personali

tăți politice • și răsturnarea ac
tualului găyern a’, tării.’’ i

Agenția ‘ France 
Press^ relatează că U: IC’ august 
a sosit ]a Borjrj la-invitația can
celarului Adenauer. ■ piimul ..mi
nistru al Marii’ Britanii. Mac. 
millan și ministrul Afacerilor Ex*  
terne lordul Home.

HAVANA, - Consiliul de Mi
niștri al Cubei a hotă/ît să ere. 
eze un fond de 20.000.000 pesos 
tn scopul construcției de locuințe 
pentru țărani.
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