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Delegația R. P. R. 
la sesiunea XV-a 

a Adunării Generale 
a Organizației Națiunilnr Unite

In conformitate cu botărîrea Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romine, delegația R.P.R. la sesiunea XV-a a Adună
rii Generale a Organizației Națiunilor Unite va fi condusă 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu Dej.

Ca membri ai delegației au lost numiți tovarășii: Ște
fan Voftec, Leonle Răutu, Eduard Mezincescu, Silviu 
Brucan.

Au fost numifi de asemenea membrii supleanti, consi
lierii și experții delegației.

TELEGRAMA

Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV

și guvernului nostru

Cita atenție citești pe chipurile acestor tineri muncitori de la Uzinele „Vasile Roaită“ I Ei 
s-au adunat să-și exprime sprijinul deplin față de politica de pace a partidului și guvernului

Sîmbătă 3 septembrie 1960

Tovarășului NIKITA SERGHEEVICI HRUȘCIO\ 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S-

Sprijin deplin

a partidului

^Tineri muncitori

în pragul studenției
Pină la începutul noului an 

universitar mai este încă 
timp. Nici examenele de ad
mitere n-au început. Cu toate 
acestea culoarele, sălile de curs, 
laboratoarele Institutului poli
tehnic din Capitală cunosc 
forfota specifică zilelor de plin 
an universitar. De unde atîta ti
neret cu cărți și caiete sub 
brațe ? Sini sule și sute de ti
neri și tinere, care urmează zil
nic cursurile de pregătire în re. 
derea trecerii eu succes a con
cursului de admitere care ra 
avea loc nu peste multă vreme 
în institut.

In cele 24 de grupe ale 
Irului de pregătire 
Institutul politehnic 
tală, se pregătesc, 
sub 
nor 
ce 
mai 
de 
studenție. 800 din
tre aceștia sint 
muncitori și munci
toare din uzinele 
și fabricile din Ca. 
pitală .și provincie. 
800 de muncitori și 
care au răspuns cu 
entuziasm chemării 
de a urma calea învățăturii. 800 
de muncitori care au reușit, 
printr-o muncă sistematică, sus
ținută, să termine cu succes 
cursurile școlii medii serale. A- 
cești tineri, bucurîndu-se de mi
nunatele condiții de viață, de 
muncă și învățătură create de 
partid sint ncum in pragul unei 
noi trepte de studii, superioare, 
în pragul invățămintului uni
versitar. Majoritatea vor fi bur
sieri ai întreprinderilor și ai 
sfaturilor populare în timpul ce- 

‘ lor 5—6 ani de studenție.
^■Atenția cu care acești tineri as
cultă și-și notează tot ceea ce 
predau profesorii, răspunsurile 
lor clare la întrebările puse, ma 
turitatea de care dau dovadă în 
întreaga lor comportare sint ga
ranții sigure că din rindurile lor 
se va ridica o generație de ingi
neri bine pregătiți, atașată pu
ternic de profesiunea aleasă, ca
re va sluji cu credință interesele 
și țelurile clasei muncitoare din 
rindurile căreia s-au ridicat.

— Vreau să devin inginer nu 
de dragul acestui frumos titlu — 
ne spunea Dorel Irimescu, elec
trician în sectorul II tratamente 
termice C.l.F, al Uzinelor „Se
mănătoarea'* — ci pentru că 
vreau să fiu mai bine pregătit, să 
pot da mai mult producției...

Dorel Irimescu este un cunos
cut muncitor fruntaș in Uzinele 
„Semănătoarea'. Nu are decît 26 

1

îndrumarea u- 
cadre did a di - 
cu experiență, 

mult de 900 
candidați. Ia

ren— 
de pe Ungă 

din Capi-

însemnări de la 
cursul de 

pregătire de pe 
lîngâ Institutul 

politehnic 
din Capitală

In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine. 
Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare 
Romine și a întregului popor romîn vă exprimăm cele mai 
calde mulțumiri pentru felicitările și urările frățești adresate 
cu prilejul marii noastre sărbători naționale și pentru înaltele 
aprecieri date activității poporului romin in făurirea vieții noi, 
socialiste.

Mergi nd neabătut pe drumul pe care și l-a ales acum 16 
ani, poporul nostru iși consacră toate energiile sale creatoare 
traducerii in viață a sarcinilor de importanță istorică trasate 
de cel de-al III-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romin, 
in vederea desăvirșirii construcției socialismului.

însuflețită de acest măreț obiectiv. Republica Populară Ro- 
mină iși aduce contribuția la continua întărire a unității și 
coeziunii marii familii a țărilor socialiste. Considerăm drept o 
înaltă îndatorire ca, alături de Uniunea Sovietică și de celelalte 
țări prietene, să milităm cu fermitate și consecvență pentru 
promovarea principiilor coexistenței pașnice, realizarea dezar
mării generale și totale, pentru statornicirea unei păci trainice 
in întreaga lume.

In inima poporului nostru sint veșnic vii sentimentele de 
caldă prietenie față de marele său prieten — poporul sovietic, 
care l-a ajutat să se elibereze de sub jugul fascist și îi acordă 
un neprecupețit sprijin internaționalist in construirea socialis
mului.

Oamenii muncii din Republica Populară Romină urmăresc 
cu bucurie și admirație succesele epocale pe care oamenii so
vietici le au obținut, sub conducerea gloriosului Partid Comu
nist al Uniunii Sovietice, a Comitetului său Central leninist, in 
dezvoltarea economiei, culturii, științei și tehnicii.

Victoriile voastre, dragi tovarăși, sint pentru noi o pildă 
insuflețitoare : poporul romin vede in ziua 
Iui sovietic, propria sa zi de miine.

Urăm 
opera de 
nismului!

de astăzi a poporu-

popoarelor Uniunii Sovietice noi 
însemnătate istorică mondială —

și mari izbînzi în 
construirea comu-

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn

CHIVU STOICA 
președintele Consiliului de Miniștri 

al R.P.R.

muncitoare 
dragoste și 

partidului

de ani, dar este autorul unor va
loroase inovații și raționalizări. 
Ultima inovație, la care a lucrat 
împreună cu un grup de mun
citori — căli rea superficială cu 
ajutorul curentului de înaltă 
frecvență a grupului conic și al 
lamei cuțit al combinei de ce
reale — va aduce anual econo
mii în valoare de sute de mii de 
lei.

— Vedeți, ne spune elec
tricianul Irimescu — cile cile 
inovați:, raționa'iziri, ți chiar in
venții nu t-ar putea fa^ numai 
în uzina noastră. Dar pentru o- 
c~asta este nevoie de cunoștințe, 
de cil mai multe cunoștințe su
perioare. Mă gindesc de multă 
vreme la posibilitatea generaliză

rii metodei de că- 
lire și de forjare 
prin curenți de 
înaltă frecvență a 
tuturor reperelor 
posibile. Mă gin- 
desc, dar gindu- 
rile m*le neavind 
o bază teoretică 
suficient de solidă, 
râmin adesea doar... 
ginduri, planuri.

Vreau să devin inginer, si mi 
pregătesc. Vreau ca ceea ce îmi 
propun să fac, să realizez, să 
nu mai rămină doar planuri..,

— Eu doresc să devin inginer 
mecanic — intră in vorbă Geor- 
gela Galan, muncitoare tertilistă 
la Fabrica de confecții „Gheor
ghe Cheorghiu-Dej1*.

— Iar eu, inginer metalurg — 
spunea cu mindrie în glas for
jorul Ion Bărbuț.

Din muncitor electrician — in
giner, Din muncitoare textilistă 
— inginer. Din muncitor forjor 
•— inginer, lată aspirațiile tine
relului nostru muncitor. Aspira
ții izvorîte din adinca înțelegere 
a sarcinilor ce-i revin tinerei 
noastre generații în lupta pentru 
construirea socialismului.

Muncind cu sîrguință, pregă- 
tindu-se cit mai temeinic acești 
tineri își vor vedea cu siguranță 
visul implicit. Vor deveni stu- 
denți și apoi ingineri. Vor fi 
ei printre cei 80.000 de ingineri 
care vor lucra în economia na
țională la sfîrșitul șesenalului.

FLORIAN BORZ

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a R.P.R.

In regiunea Craiova

Porumbul siloz a fost recoltat
pe jumătate din suprafața cultivată

în regiunea Craiova au 
intensificate lucrările de 
coltare și însilozare a 
rumbului. Pînă acum 
rumbul pentru siloz a fost re
coltat de pe circa 50 la sută 
din suprafața cultivată și s-a 
însilozat peste 40 la sută din 
cantitatea planificată. Datori
tă faptului că au fost efec
tuate aceleași lucrări de în
treținere ca și la culturile de 
porumb pentru boabe produc-

—•----
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Excelenței Sale
Domnului URHO KEKKONEN

Președintele
Republicii Finlanda

Ideile coexistenței pașnice
inima om

ca 
li
să

ția de porumb pentru siloz 
este bună. De pe mai mult de 
1.000 ha. recoltate în raionul 
Gura Jiului, raion cu agricul
tura colectivizată, s-a obținut 
o producție medie de 30.000 
kg. porumb la hectar. G.A.C. 
..Unirea*4 — raionul Segarcea, 
a realizat de pe cele 82 ha. 
recoltate în medie cite 45.000 
kg. la hectar.

„Visurile au nevoie pentru 
să se înfăptuiască de pace, de 
niște, așa cum floarea, ca 
crească, are nevoie de apă ".

Să fie oare cuvintele acestea 
luate dintr-un poem alcătuit cu 
migală și adincă simțire de un 
meșteșugul al condeiului ? Nu. 
Se poate să fi spus și vreun poet 
la fel, să se fi potrivit imagi
nea lui cu cea pe care un mun
citor în vîrstă a închipuit-o, pri
vind peste cei care-i ședeau din
ainte șrl ascultau în adunare. 
Desigur el n-a vrut să facă o 
imagine, o metaforă. A spus cu
vintele acestea mai mult ca un 
răspuns la ceea ce spusese mai 
înainte Pîrvii, șeful unei brigăzi 
de tineret și ulii cițiva, băieți 
brigud-a lui.

Se adunaseră imediat 
nașe sirena schimbul 
trei, în atelierul lor. 
nici nu plecaseră de la 
de muncă, 
citeva bănci. Cei care nu-și gă
seau loc, ședeau pe scheletele me
talice ale semănătorilor aflate 
aici încă sub modelarea lăcătuși
lor și a sudorilor. Pină atunci
— cei mai multi dintre ei tineri
— glumiseră, fuseseră zburdal
nici, cineva cîntase din muzicu
ță Atunci însă cind comunistul 
Grigore Constantin a rostit sim
plu .* ,,Tovarăși, deschidem adu
narea noastră", fețele lor au de
venit deodată, grave, 
desigur nu dintr-o 
aceleași cuvinte se 
alte două părți 
rului III de la Uzinele ,.Va- 
sile Roaita" din Capitală, unde 
alte grupuri de muncitori se a- 
dunaseră.

.Muncitorii ' discutau pe margi
nea documentelor sesiunii extra
ordinare a Marii Adunări Națio
nale, Urmăriseră ziarele cu aten
ție, citiseră Raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și ce
lelalte cuvînlări ale* deputaților. 
Luînd cuvîntul, fiecare a desprins 
o idee, un anumit lucru ce i s-a 
părut mai deosebit.

— Fiecare

din

su-
ora

cum
de

De fapt, 
locul lor 

Aduseseră o masă și

serioase și 
intiinplare, 
auzeau în 

ale atelie- i
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Viața culturală 
a tineretului

Helsinki
Cu prilejul celei de-a 60-a 

aniversări a zilei dv. de naș
tere vă rog să primiți, Exce
lență, în numele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romine 
și al meu personal, cordiale 
felicitări și cele mai căldu
roase urări de sănătate și fe
ricire.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului 

Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine

lată în fotografia noastră pe 
tînăra muncitoare Irina Mo- 
răruș luărind la una din 
noile mașini moderne de 
răsucit cu care a fost înzes
trată de curind întreprinde
rea „Tehnica Textilă" din Ca
pitală. Tînăra muncitoare își 
depășește planul lunar cu_ 

4 la suta.

Noi localuri de învățămînt
In regiunea Cluj au 

fost construite 
localuri de școli 
Cluj, Turda și 
maș, iar la Huedin, 
Gherla, Jibou și în 
alte localități noi la
boratoare și ateliere. 
Prin contribuția vo
luntară a cetățenilor 
au fost construite în 
regiunea Cluj 196 săli 
de clasă, iar alte 37 
săli de clasă vor fi 
date în folosință pînă 
la sfîrșitul anului.

J 
(Agerpres) ,

O dată cu începu
tul noului an școlar 
vor fi date în folosin
ță noi localuri de în- 
vățămînt, pe tot în
tinsul țării.

în regiunea Timi
șoara s-a terminat re. 
cent construcția unei 
noi școli medii, cu 
16 săli de clasă, la 
Lugoj, a școlii medii 
din Moldova nouă, 
precum și construc
ția noilor școli din 
comunele Șag, Parța. 
Luncavița și altele, 
în cursul acestui an 
la dispoziția școlilor

din regiune vor fi 
puse încă 160 noi săli 
de clasă și numeroa
se laboratoare. înce- 
pînd cu noul an șco
lar la Pîncota, Deta 
și Curtici vor funcțio
na noi școli medii. 
La Lugoj va lua fi
ință o școală de me
serii, iar la Oțelul 
Roșu o școală de mu
zică. De asemenea, 
rețeaua școlară se va 
mări cu 20 noi școli 
de șapte ani și voi 
fi înființate încă 33 
unități preșcolare,

tul tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej mi-a mers adine in ini
mă, a spus lăcătușul Manole 
Gheorghe. Mi-a mers la inimă 
pentru că gîndurile partidului sint 
și ale mele Pacea e o luptă că
reia merită să-i dai toate pute
rile, apărarea ei e o mare dato- 
ie.

— Semănâtorile, mașinile noa
stre merg in multe țări, pînă la 
mii și mii de kilometri. Nu sint 
nici tunuri, nici alte arme dis
trugătoare, ci arme cu care oa
menii să semene pămintul și să 
obțină roade bogate, să aibă o 
viață bună. Putem spune că a- 
cestea sint ca niște ambasadori ai 
năzuințelor, gîndurilor muncito
rilor din uzina noastră către alte 
popoare. Și așa e bine să se a- 
proprie popoarele — prin co
merț, prin schimburi culturale, 
sportive. Asta am înțeles eu ci
tind raportul, că poporul nos
tru vrea să trăiască în pace cu 
toate popoarele — și nu poate fi

lucru mai înțelept și mai drept 
ca acesta.

— Da, a adăugat Constanlines- 
cu Ion, și ca dovadă că poporul 
nostru vrea să ajute din toată 
inima ca pacea să fie întărită, 
trimite pe însăși conducătorul său 
cel mai iubit, tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, în fruntea 
delegației care va reprezenta ța
ra la Adunarea '' 
O.N.U.

— Pe mine, ca 
Pirvu Emili an, mă bucură 
țara noastră a propus să se dis
cute în această sesiune a Adună
rii Generale a V.N.U. și proble
ma educării tineretului în spiri
tul ideilor păcii, 
propunere foarte 
binevenită. Citesc 
cum.. în Germania 
pildă,

Generală a

tînâr, a spus
că

O socotesc o 
înțeleaptă și 
mereu in ziare 
occidentală, de 

tinerilor li se bagă în

ION BĂIEȘU

(Continuare în pag. 3-a)

în aula Institutului pedago
gic din Galați a avut loc vi
neri după-amiază o adunare 
a oamenilor muncii care au 
ascultat o dare de seamh a 
tovarășului Radu Dulgheru, 
deputat în Marea Adunare 
Națională, membru al C.C. al 
P.M.R., prim secretar al Co
mitetului regional Galați al 
P.M.R., despre lucrările re
centei sesiuni a Marii Adu
nări Naționale.

Tov. Radu Dulgheru a ară
tat că amplul raport prezen
tat în fata deputaților de to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej constituie o analiză pro
fundă a marilor probleme in
ternaționale actuale și totoda
tă definește clar poziția țării 
noastre în aceste probleme. 
Raportul a subliniat activita
tea consecventă dusă de țara 
noastră. împreună cu U.R.S.S. 
și celelalte țări ale lagărului 
socialist, în vederea micșoră
rii încordării internaționale, 
pentru înfăptuirea dezarmării.

Cei prezenți la adunare au 
întîmpinat cu puternice și în
delungi aplauze cuvintele vor
bitorului care a anunțat ho
tărârile adoptate de organul 
suprem al puterii noastre ăe 
stat.

Printre cei care au luat 
apoi cuvîntul a fost și 
maistrul Alexandru Moghior 
de la Uzinele „Nicolae Cris- 
tea" care a spus : Noi lamina- 
lorii, alături de întreaga mun
citorime gălățeană, sprijinim 
din toate puterile, prin mun
ca noastră neobosită, politica 
înțeleaptă a partidului și gu
vernului care luptă pentru a* 
sigurarea bunei înțelegeri în
tre state și a păcii în lume. 
Aprobăm din toata inima ho- 
tărîrile Marii Adunări Na
ționale și sîntem convinși că 
delegația romînă la sesiunea 
O.N.U.. în frunte cu tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej, va expri
ma cel mai bine în cadrul 
dezbaterilor în problema de
zarmării, cuvîntul hotărît al 
poporului nostru pentru pace 
și înțelegere între popoare. 
Iar noi aici, vom căuta să în
tărim acest cuvînt obținînd 
de la laminoarele noastre pro
ducții din ce în ce mai mari, 
pentru a sprijini politica de 
pace a țării noastre.

Omenirea este din ce în ce 
mai conștientă — a spus pre
ședintele tribunalului re-

(Continuare în pag. 3-a)

Recepție cu prilejul
celei de a 15-a aniversări

a R. D. Vietnam
Vineri seara Nguycn 

Chuong. însărcinatul cu 
ceri ad-interim ai R. D. Viet
nam la București, a oferit o 
recepție la restaurantul Pes
căruș cu prilejul celei de-a 
15-a aniversări a proclamării 
independenței Republicii De-t 
mocrate Vietnam.

La recepție au luat partG to
varășii Chivu Stoica. Petre 
Borilă, Alexandru Drăghici,

Mirih 
afa-

Ștefan Voitec, Mihai Dalea, 
Alexandru Birlădeanu, Anton 
Moisescu. Avram Bunaciu, 
membri ai C.C. al P.M.R., 
membri ai guvernului, condu
cători ai instituțiilor centrale 
și organizațiilor obștești, frun
tași în producție din întreprin
derile Capitalei, oameni de 
știință și cultură, ziariști ro- 
mîni șf corespondenți ai pre
sei străine.

Au participat

Cuvîntul însărcinatului 
ad-interim al R. D. Vietnam

(Agerpres) cuvint din Rapor-

Nguyen Minh Chuong
Sărbătorim astăzi cea de-a 

a lui 2 septembrie 1945, ziua
15-a aniversare 
în care poporul 

nostru, în urma revoluției victorioase care a 
dus la înlăturarea jugului colonialist și feudal, 
a proclamat independența Republicii Democra
te Vietnam.

Cei 15 ani care s-au scurs de la nașterea 
Republicii au fost pentru poporul nostru ani 
de luptă și de muncă eroică, de victorii glo
rioase. Abia eliberat, el a fost nevoit să-și 
apere cu arma în miini independența amenin
țată de o nouă agresiune colonialistă. Animat 
de patriotism înflăcărat, de spirit revoluționar 
de luptă și de sacrificiu, strins unit sub condu
cerea Partidului Celor ce Muncesc din Viet
nam poporul nostru a susținut timp de nouă 
ani un război de rezistență care s-a terminat 
prin victoria noastră decisivă.

Numai după restabilirea păcii a început în 
țara noastră opera de construcție socialistă. 
Cu ajutorul dezinteresat al țărilor socialiste 
in frunte cu U.RS S.. poporul vietnamez a li
chidat moștenirea grea lăsată de dominația co
lonială și a șters urmele războiului dobindind 
realizări care au transformat profund structura 
economică și socială a țării. Rezultatele stră
lucite obținute în Vietnamul <le nord consti
tuie un factor puternic pentru reunificarea 
țării, o încurajare pentru compatrioții noștri 
din Vietnamul de sud în lupta lor împotriva 
imperialiștilor și a lacheilor acestora.

în decursul celor 15 ani de la întemeierea 
R. D. Vietnam, poporul nostru încadrat în 
marea familie a țărilor socialiste și-a putut da 
seama de importanța vitală a internaționalis
mului proletar. Fiecare succes obținut de noi 
este strîns legat de ajutorul devotat al tuturor 
țărilor socialiste în frunte cu Uniunea Sovie
tică. Poporul vietnamez este profund recunos
cător poporului romin pentru ajutorul prețios

(Continuare în pag. 3-a)

șefii unor mi-

si uni diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

în timpul recepției însărci-* 
natul cu afaceri ad-interim 
Nguyen Minh Chuong și tova
rășul Chivu Stoica, președin
tele Consiliului 
R. P. Romine, 
turi.

Recepția s-a 
tr-o atmosferă 
tenie.

de Miniștri al 
au rostit toas-

desfășurat în
de caldă prie-

Cuvîntul tovarășului 
Chivu Stoica

Tovarășe însărcinat < 
Tovarăși șj prieteni,

cu afaceri,

O discuție colectivă în secția de croit a Uzinelor „lanoș Herbak“ 
din Cluj, în Jegâtură cu experiența înaintată în economisirea 

materiei prime ..
' Foto ; A, VIERU * I.

Sărbătorim astăzi, împreună cu poporul viet
namez frate, cea de-a 15-a aniversare a pro
clamării independenței Vietnamului.

Țin să transmit cu acest prilej din partea 
Comitetului Central al Partidului Muncito
resc Romîn, a Consiliului de Miniștri, a Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, precum și 
din partea întregului popor romîn . un salut 
tovărășesc și calde felicitări Comitetului Cen
tral al Partidului Celor ce Muncesc din Viet
nam, guvernului _ 
nani și poporului

Poporul romîn 
bucurie succesele . _ __  ___
popor al Republicii Democrate Vietnam le ob
ține in tămăduirea deplină a rănilor grele 
pricinuite de război, în dezvoltarea economică 
și culturală a țării pe drumul construcției so
cialiste. Aceste succese se datoresc faptului că, 
prin lupta sa eroică, poporul vietnamez a scu
turat jugul robiei coloniale in partea de nord 
a țării, a dobindit libertatea și independența 
națională și a pășit cu încredere, sub condu
cerea încercată a Partidului Celor ce Muncesc^ 
la consolidarea cuceririlor sale revoluționare, 
la făurirea unei vieți noi, fericite.

împreună cu forțele iubitoare de pace 
lumea întreagă, poporul romîn. sprijină cu 
tărire lupta poporului vietnamez pentru 
făptuirea cit mai grabnică a țelului său 
țional. reunificarea țării pe baze pașnice și 
mocratice. Interesele păcii în Asia și în lumea 
întreagă, cer ca acordurile de la Geneva cu 
privire la Vietnam să fie traduse în întregime 
în viață.

Unite în marea familie frățească a țărilor 
lagărului socialist, Republica Populară Romb

Republicii Democrate Viet- 
vletnamez.

urmărește cu admirație și 
Importante pe care harnicul

(Continuare în pag. 3-a) 't

din 
110- 
în- 
na 
de
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frumos, de formare a 
profil etic al tînârului

pe 
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Urmărind documentele celui 
de-ol lll-leo Congres ol Uniunii 
Tineretului Muncitor, nu poți să 
nu remarci atenția acordată 
problemelor de cultură, litera
turii și artei ©a factori de for
mare spirituală, de educare in 
spirit comunist a tineretului, în
demnurile adresate creato
rilor de a cunoaște și reflec
ta mai amplu viața și aspirați 
ile tineretului nostru. E și 
foarte firesc, căci printre cei 
mai statornici și pasionați citi
tori, spectatori, auditori, vizita
tori de expoziții se găsesc sute 
și sute de mii de tineri ; majo
ritatea artiștilor amatori o con
stituie tinerii ; creația literară 
artistică ore o mare înrîurire a- 
supra dezvoltării caracterelor 
tinerilor. Partidul a atras atenția 
adeseori asupra importanței 
care o are arta în munca 
educație comunistă.

Se înțelege, nu e vorba 
educație într-un sens ‘ „ 
strict pedagogic, ci de eficiența 
factorului artistic în acțiunea 
educativă generală de formare 
a unei conștiințe socialiste, de 
cultivare in rîndurile tineretului 
a patriotismului și internaționa
lismului, de educare a gustului 
pentru 
noului 
constructor al socialismului. In
discutabilă este în această pri
vință influența cinematografului 
asupra tineretului. Și dacă 
vreodată s-ar întreprinde o an
chetă statistică într-o școală, 
de exemplu, s-ar vedea că ele
vii vizionează mai multe filme 
decit ascultă concerte sau văd 
spectacole teatrale.

Din fericire pentru tinerei» 
generații, pe ecranele noastre 
se proiectează in cavi rși toc *e 
majoritate pelicule cu un con
ținut progresist, interesante, in
tre ele strălucind producțiile 
realist-socîaliste — de aceea, 
spre deosebire de situația din 
țările capitaliste, cinematogra
ful exercită la nai un rol pozi
tiv. Acest rol ar fi insă mai 
amplu daca tineretul noshu 
și-ar intîlnl munca și visurile în
tr-un mei mere număr de filme 
din producție națională. Arta 
inspirată din actualitate, filmul 
pe teme contemporane, exercită 
o etrocț'e deoseb tă pentru pu
blicul de teete verstele, iar pe-- 
tru spectatorii ofloți ta vi'sta 
eroilor tineri de film ore un far
mec particular.

N-ar avea rost să intentăm 
procese, în această privință, ci
neaștilor romîni. Producția

Foto : AGERPRES

Ue grup de tineri vizitind Mu
zeul de Istorie a portidului

Tradiția 
lor ne

PAVEL IOAN 
secretarul comitetului U.T.M. 

al Uzinelor de tractoare 
„ISrnst Thălmann* — Orașul 

Stalin

---- ••

CUM ORGANIZĂM UN SIMPOZION

care

Foto; AGERPRES

timp 
nivel

de 
de

de activi- 
au o mare 
asupra ti- 

mare popu- 
bucură

aspectele 
de preo
ți anu-

In ©asa țăranului muncitor loan Ștefănescu din comuna 
Boteni, raionul Muscel, s-au adunat pentru șezătoare vecinii 
și prietenii familiei. O gluma, o zicâtoare, oîteva ghicitori, 

un eîntec — fac munca mai plăcută, mai spornică

Printre formele 
tate culturală care 
înrîurire educativă 
neretului de o 
laritate se bucură simpo
zionul. Aceasta datorită des
fășurării lui vioaie și atrac
tive. în stare să mobilizeze a- 
tenția și interesul participan- 
ților, bineînțeles atunci cînd 
este bine organizat, pregătit 
la un nivel corespunzător. Să 
dau un exemplu din expe
riența noastră.

Unul dintre cele mai reușite 
simpozioane facultatea de 
filologie a Universității ,»C. I. 
Parhon** a fost și cel organi
zat cu tema : „Creșterea pres
tigiului internațional al 
R.P.R.“ Tema aleasă răspun
dea unor probleme care preo
cupau în mod deosebit pe stu
denții noștri. De fapt întot
deauna tema unui simpo
zion trebuie aleasă nu la 
întîmplare, ci în așa fel încît 
să corespundă cerințelor con
crete ale muncii politico-edu-

octuoiă de 
a generațiilor 

mo’ eficace 
imagini c a- 
condus de 

Ic edifico-ec societății

țională cunoaște deabia In ul
timii doi ani o creștere cantita
tivă mai simțitoare. A exis
tat și există o preocupare 
reală pentru creionarea unor 
filme destinate tineretului și nu 
se poate afirma că o tematică 
specifică ar fi fost neglijată. 
„Alarmă in munți**, „Vultur 101**, 
„Dincolo de brazi44, „Secre
tul c»frului*‘, „Valurile Du- 
rării" — și nu numai aces
tea - se adresează in mai mare 
sau mai mică măsură spectato
rilor tineri. Unele experiențe 
n-au fost izbutite — de pildă fil
mul „Prima melodie** - altele 
țineau in balanța meritele și 
cusururile („Avalanșe4*), do' cite- 
va au fost primite cu multă 
si-mpatie — moi ales că aveau 
comedie și muzică (,A‘lo I Ați 
greșit. numărul- I) sau voioșie 
sportivă („Băieții noștri**) ior 
multe filme de desene onimat» 
și unele de păpuși ou devenit 
foarte familiare copiilor de di
ferite vîrste. Dar din filmele ar
tistice - unele in genul filmelor 
de aventuri, altele refer ndu se 
la aspecte din trecut - nu poți 
reconstitui prea lesne chipul și 
visele tînârului de azi. De a- 
ceea, poate că lucrul cel mai 
important, ocum e ca pe baza 
experienței dobindite, cinemato
grafia să pătrundă mai odinc 
in problematica 
viață și de muncă 
tinere și să ajute 
la cuprinderea in 
portului tineretului 
partid 
noi. In rindurile tineretului se 
manifestă ocum fenomene Inte
resante care deu naștere unor 
situații de viață de o mare bo
găție și ©reează conflicte cu to
tul noi. <jfîrmi"d cu pute-e idea
lul comuniști Asa e. de p:'«dă, 
ovintul spre învățătură ol tine- 
rUer munc^or; — elevi ei 
șco,:!or serale, student1 ai 
cursurilor i’ verstarc fără 
frecventa - v contactul etit de 
fertil cu r-nco :n fabrică P fa 
timp o zed și sufa de isR de 
elevi $i st-oe—.i ; coc rrțjati- 
ve!e îndrăznețe ale brigăz’ler 
de tinerct O '-ne-^i-id wi$©orea 
k-gâ e notate-.l-or eu nenumă
rate talente D'oospete ; de ase
mene©. ahue.*ta enormă de ti
neri pe mărie șentierc și trans
forme rea in focul muncii c ce
lor neco-4«ceti, in specie ști : 
oct?» tatec oc^rstcc de mare 
omo'Darc o t-ercu - ocrc cu
noaște neou<rărcte fo*vee de 
menteswre; octuneerce od7**- 
că In rindurik fterctu - de ta 
sate o spiritului colectivist; mo
dul nou în care se rezolvâ ozi 
delicatele probleme legote de 

drozncțe ale

cative duse de organizațiile 
de bază U. T. M.

Străduindu-ne să găsim un 
mod cît mai viu de prezen
tare a temei alese, ne-am fe
rit de o expunere generală, 
desprinzînd din această te
mă cîteva din ------ **’-
cele mai apropiate 
cupările noastre, 
me : cartea romînească peste 
hotare, arta interpretativă ro
mînească peste hotare și fai
ma produselor industriale ro
mînești în străinătate. Din a- 
ceiași temă, în fața altor co
lective de participanți, se pot 
dezvolta și alte aspecte le
gate de preocupările lor spe
cifice. De exemplu, pentru 
studenții unei facultăți de 
medicină, ar fi fost intere
santă o discuție asupra valorii 
internaționale a cuceririlor 
medicinei romînești. Tinerii 
muncitori din fabrici și 
pe ogoare, ar avea multe 
învățat dintr-o relatare asu
pra prestigiului internațional

întemeierea și consolidarea fa
miliei ; pe urma munca atît_cie 
largă a 
pentru 
generale a 1
multe altele I

deosebit

cinematogrofi- 
restrinso, mai 

școlar și spor- 
ar putea spri- 
cuRurală a ti- 

și unele

organizațiilor U.T.M. 
îmbogățirea culturii 

tineretului — și 
la fel. E un 

teren deosebit de vast iar 
acel creator care hotărăște să-l 
parcurgă. încearcă satisfacții 
excepționale. In acest proces 
uriaș de formare o tineretului 
se dezvoltă personalități puter
nice, viața personală a oameni
lor capătă dimensiuni ample, 
De măsura epocii, aper, pe 
scară de mase, calități sufle
tești cere definesc noul. După 
cite știm cineaștii au și între
prins noi investigații in aceste 
domenii inedite ; scenariile uno
ra din fHmele aflate în lucru 
(„Mindri»*'. „Aproape de soa
re**, comedia ,,Nu vreau să mă 
însor**) făgăduiesc că ținând 
de azi se va regăsi pe ecran 
în unele din datele sale esen
țiale.

Și filmul documentor are o 
contribuție ia cunoașterea vieții 
tineretului de azi din Republica 
noast"â. Această contribuție e 
deocamdată sub posibilitățile 
creato-ilor de filme documen
tare și reportaje 
ce și e oarecum 
a Ies in domeniul 
trv. Documentând 
jini ef'coce viața 
neretului abordind 
teme de largă eficiență organi
zatorică. (Așa cum se procedea
ză citeodate cu finețe, in jur- 
nclul MFiorrieria**). De pildă, un 
fikn desc*e ,Jo>a tineretului- in 
cluburi și ia colțurile roșii, a 
cârc' menire principală să fie 
răspic rec cei or mai bune ini
țiative m acest domeniu, s-ar 
bucura neîndoios de o mane 
popu’aritate. Ar fi de asemenea 
focrte utdo o peliculâ con se
cretă activităților d •» case.e oe 
culture ale tineretului și ale 
studen:: or, in cârc se r.osc 
mercu forme noi de manrestere 
culturo'-ortstcă Ax comoorta, 
crcdem mc-e ntercs un dacu 
menta* artistic cesp e felul cel 
mc p ocut și instructiv in 
care-și Docte o-gan:zc un tinâr 
muncitor timpul său liber. Pe 
linie bunelor începuturi făcute 
in domeniul f'lmului de știință 
popudrizstc ar prezenta utili
tate c-eo-ec a noi pelicule otro- 
gâtoerc cerc sc c -te «c e- 
djcerec c t-e^eiu-

•ae ; rcrc-^e ce 
te ' ste se-cTe-

FZ—< doc~*e-*erc or 

W. Des-gj- 
c 
ul» oe 
fi primită ©co o cv rcze*ve de' 
sugestia ge'rcrclă de a oDo*oc 
ma' ao'opict v«cta tuaiu ti-ocsâ 
c tineretului in fHmul documen
tar, sugestie pe care exemplele 
de mai sus nu tind deat s-o 
expliciteze și s-o Întemeieze — 
socotim că or putea fi tredusâ 
intr-un iei, M planul tematic de 
anul ocesta cl studievL; 
„Alexandru Ochia*.

Ca un aspect mei pcrtculor 
ol problerne’ : in ultim î doi trei 
cni s-au infi;n|ct (se înființează 
mercu) ce-curi de «Pr:ete-: o» 
Wmulte* și Gneduburi (uneori 
lîncezind neiodrumctel. Ac
țiunile ocestc- colective de 
cultură cinematografică, de e- 
semenea pătrunderea mai sis
tematică a filmului m școolă, 
or fi reaknente ajutate de o 
mai largă prezență a tineretului 
patriei în fihnul de producție 
națională. Iar ©a un aspect ge
neral : reflectarea a ©eec ce e 
tinăr In viața noastră de ozi 
constituie și o sursă de perma
nentă tinerețe pentru filmul ro
mînesc.

Să nădăjduim că studiourile 
noastre, în core dealtfel lucrea
ză focrte mulți tineri tclentațl, 
Yor ști să-și închine mai multe 
forțe creațiilor oglindind inspi
rat, cu frumusețe și pregnanță 
drumurile și idealurile tinerei 
generații.

VALENTIN SILVESTRU

al realizărilor științei și tehni
cii romînești.

Pentru ea expunerile din 
cadrul simpozionului să fie 
cît mai atractive, am chemat 
în mijlocul nostru specialiști 
cu o bogată activitate și ex
periență în domeniile respec
tive : un critic muzical, un to
varăș de la „Cartimex" și un 
tovarăș de la Ministerul Co
merțului care se ocupă in 
special de expozițiile romî- 
nești din străinătate. Acești 
trei tovarăși nu ne-au pre
zentat simple date generale 
asupra problemelor formu
late, ci au făcut expuneri 
vii, izvor ita din cunoștin
țele și experiența lor directă, 
evocînd fapte concrete și su
gestive, uneori chiar amă
nunte anecdotice.

Foarte sugestive au fost re 
latările asupra succeselor ob
ținute de Filarmonica de stat 
„George Enescu- din Bucu
rești, dirijată de George 
Georgescu, și cele ale violo
nistului Ion Voicu, ha turneele

Colectiva mea, 
Mîndră ca o stea

Problema principala pe care 
se axează în momentul de față 
activitatea casei de cultură ,Jlie 
Pintilie" din Buzău, răspun- 
tind astfel sarcinilor trasate 
de cel de-al III-lea Congres al 
partidului, este transformarea 
socialistă a agriculturii. Și 
I armele prin care activita
tea casei de cultură ajută la 
rezolvarea acestei problema sini 
numeroase ți variate. Cei peste 
200 de tineri, membri ai forma, 
fiilor artistice olt casei raionale, 
prin desele turnee făcute in 
sate, la arii, in gospodăriile co
lective, la împărțirea avansului, 
prezentând spectacolele „Pe va
lea BuzăuLui", „Brigada te ve
de", piese de teatru, formații 
corale etc., cu cântecul ți entu. 
ziasmul tinereții lor, dau glas 
pe scenă preocupărilor oamenilor 
muncii din toate satele raionului.

De curind la G. A. C. 
din comuna Gheriseni im- 
părții avansul. Ion Burlacu. O- 
nița Dragomir, Gheorghe Voinea, 
Eugenia Anton « nlfii, membri 
ai brigăzii artistice de agitație, 
i-su deplasat din vreme le fața 
locului, au cules datele neceiart 
și «m întocmit programul cars 
avea să fie prezent-at în siua res
pectivă — .sărbătoarea verii" 
cum au numit-o ai. Cei cerg au 
trudit neobosiți, sporind avutul 
obștesc și prin el avutul lor 
personal, bucuria lor și mindria 
de a fi colectiviști, trăiau, eăpâ- 
tau rezonanțe în glasul interre'- 
ților, pe scenă:

>,An de an m crești 
Și aă înflorești 
Colectiva mea 
Mîndră ea o stea.
Că te.am îngrijit 
Cît ai înflorit.-

pe car» le-au Întreprins In 
acea perioadă în străinătate. 
De asemenea, ne-au impresio
nat lucrurile aflate in legă
tură cu aprecierea de care se 
bucură romanul romînesc 
temporan în multe țări 
lumii. Inimile noastre 
umplut de bucurie eînd 
bitorii ne-au împărtășit 
rea satistacție cu care 
Primite in India

con- 
ale 

s-au 
vor- 
ma- 
sînt 

_ de pildă, 
utilajele petroliere romînești. 

Desigur însă că nu tot
deauna este posibilă invitarea 
□nor specialiști pentru reali
zarea unui simpozion, ceea ce 
nu înseamnă nicidecum că 
trebuie să renunțăm la orga
nizarea lui. In aceste cazuri 
simpozionul poate fi realizat 
prin antrenarea unor tineri 
bine pregătiți, cu pasiune pen
tru anumite domenii de acti
vitate, și mai ale» cu dragoste 
de muncă, pricepuți în a face 
o expunere atrăgătoare. Pen
tru ca ei să poată îndeplini a- 
ceastă sarcină la înălțimea 
cerințelor, este necesar să con-

ÎN UZINA NOASTRĂ
A.

Intr-o zi 
la standul 
Cineva a- 
cu „libra-

S-a întâmplat ca 
să fiu cu o treabă 
de cărți al uzinei, 
proape că se certa 
rul" nostru.

— Doar sintem prieteni și 
ti-am spus, oprește-mi roma’ 
nele „Așa s-a călit oțelul* și 

aștept

biblio-

am in

Gheor- 
trecut 

exami- 
„Iubiți

..Bărăgan**. Acum să 
pini luna viitoare

— O si le găsești la 
teca uzinei.

— Dar eu vreau să le 
biblioteca mea.

Acesta era Schiopu < 
gh« care, după ce a 
prin fața comisiei de • 
wre a concursului 
cartea* s-a hotărit să-și facă o 
bibliotecă personală îr.cepiad 
mai tarii cu cărțile pe care 
te-e rirrt. Standurile de cărți 
ez. fost przstre <Z:eie • far- 
rad ta
ie eH atei rczJp psrunynp 
1* eoaaml «tabiti cartea*. 
A» s-o orpaauax «xpcrinu 
rttnne Inerare, forme de cgi- 
tatie vizuală care au atras a- 
tenția cititorilor, au sporit in
teresul lor pentru citit. In 
munca ce cartea. orice amă- 
wd Iți are rostul lui și pu
tere de antrenare corespun
zătoare. Astfel, in fiecare sec
ție a uzinei, la intrare, birou
rile organizațiilor U.T.M. pe 
secții au afișat din timp lista 

sulte un material cît mai bo
gat din care să selecteze da
tele cele mai semnificative. 
Operele ideologice, literare, 
științifice, tehnice, le pot fi 
cel mai prețios ajutor. Folosi
rea largă a cărții în organiza
rea simpozioanelor asigură, în 
mare măsură, reușita lor.

Pentru ca simpozionul des
pre care am amintit să se 
desfășoare într-o atmosferă ti
nerească, plină de vioiciune 
și entuziasm, am organizat la 
sfîrșitul expunerilor și un mic 
concurs ghicitoare, axat pe 
aceeași temă, la care au par
ticipat, fără o pregătire spe
cială anterioară, o parte din 
studenții din sală. Asemenea 
momente de destindere, care 
mai pot fi realizate și prin 
tr-un mic program artistic, 
sau prin scurte lecturi lite
rare, precum și organizarea 
unor mici expoziții, panouri 
și foto-montaje, sînt foarte 
necesare în desfășurarea unui 
simpozion bun, pentru între- 
girea imaginii și a impresii’

adunările 
reală con- 
de popu-

:necsc

cărților care trebuie citite, în
cadrată de ilustrații sau înso
țite de scurte fragmente cu 
cele mai semnificative pasaje 
din carte. Citindu-le, tinerii 
nu se puteau sd nu vină la bi
bliotecă sau la stand și să nu 
ceară relații despre romanul 
respectiv, să-l împrumute sau 
să-l cumpere. Apoi 
generale își aduc o 
tribuție în munca . . 
larizare a cărții. In multe 
cazuri, un punct al adunării 
generale îl constituie dezba
terea unei cărți sau dis
cuții în jurul eroului princi
pal, relevînd trăsăturile lui e- 
sențiale, caracterul lui, mun
ca și lupta lui. Și tinerii în
vață de la asemenea eroi, î|i 
imbogdțesc oruontul cultu
ral, se simt datori să se ridice 
la înălțimea exemplului lor. 
ai texxeeooi ct

se 
hoîârinle pcmdulm. De aceea 
este firesc ca adunările ge
nerale. atunci ci nd discută 
primirea unui tinăr în rindu
rile U.T.M. să-l întrebe ce 
carte a citit in ultima vreme, 
ce a învățat de la eroii pozi
tivi. cum l-a ajutat cartea în 
comportarea lui de tinăr care 
muncește și trăiește în orân
duirea socialistă. Și toate a- 
cestea au ca scop să antreneze 
la citirea cărților mase cît 
mai largi de tineri. Așa am 
reușit ca să avem pînă în 
prezent aproape 700 purtători 
ai insignei de „Prieten al 
cărții", tineri care în majori
tatea lor nu întîmplător sînt 
fruntași în muncă. Cartea ii 
sfătuiește, îi luminează, îi 
face mai hotărîți,

O serie de conferințe 
bucurat la noi de un 
succes și au trezit în 
interesul pentru cărțile 
pre care s-a vorbit, 
literare, cu care prilej 
cită din poeții noștri clasici și 
contemporani, recenziile ținu
te in exclusivitate de tineri in 
cadrul „Joii tineretului11, con
cursurile „Cine știe răspunde" 

un fel de întrebări puse

8-au 
real 

mulți 
des- 

Serile 
se re-

La Școala populară de artă 
din Oradea, se pregătesc cu 

hărnici» viitorii violoniști
Foto : N. STELORIAN 

lor asupra temei discutate. 
Desfășurîndu-se la un nivel 
care satisface exigențele par- 
ticipanților, avînd un conți
nut ideologic bogat, simpozio
nul despre care am vorbit 
a contribuit la educarea stu
denților în spiritul patriotis
mului socialist, în spiritul cu
noașterii temeinice a realiză
rilor regimului nostru demo
crat-popular.

Simpozionul este una din 
cele mai accesibile manifes
tări culturale de masă, 
poate fi organizată cu mij
loace modeste, într-un 
relativ scurt și la un 
corespunzător atunci cînd se 
muncește cu pricepere și pa
siune. Acest gen de manifes
tare reprezintă un mijloc foar
te indicat de popularizare a 
realizărilor poporului munci
tor, sub conducerea înțeleap
tă a partidului, un prilej de 
dezbatere în rîndul maselor 
de tineri a celor mai actuale 
probleme.

P. RUXANDOIU

tinerilor privind bagajul lor 
de cunoștințe, lectura lor — 
apoi ciclul de conferințe: 
„Să învățăm de la Lenin" - 
principialitatea, cinstea, sim
țul datoriei, pasiunea pentru 
cultură, sînt tot atîtea forme 
ale muncii cu cartea care au 
avut scopul să îndrume, să 
descopere in tineri pasiu
nea pentru citit și în mulți 
dintre ei chiar aptitudini lite
rare. Un număr mare de pur
tători ai insignei de prieten 
al cărții scriu versuri și sînt 
astăzi membri ai cercului li
terar al uzinei. Daniel Dră- 
gan, Ștefan Croitoru și alții 
sînt cunoscuți uzinei prin lu
crările lor. Comitetul U.T.M. 
al uzinei, respectiv responsa
bilul cu probleme culturale. 
Tomniuc Bucur, s-a îngrijit 
ca din cdriile la alegere care 
tvebsten să fie citite *c alea
gă acele cdrp care sin: in di
rectă legături eu specificul 
muncii în uzină. La sugestia 
utemiștilor s-au introdus în 
concurs și unele cărți tehnice, 
iar la discuțiile finale, în fața 
comisiei tinerii au răspuns, 
dovedind că au avut de cîști- 
gat din toate lecturile — cărți 
de orientare ideologică alături 
de cărți beletristice și teh
nice. Astăzi, tinerii purtători 
ai insignei „Prieten al cărții*, 
au devenit propagandiști în 
uzină ai celor mai noi cărți 
apărute, ințelegînd și apre
ciind rolul lecturii în forma
rea și îmbogățirea orizontului 
cultural al tineretului. Eroii 
înaintați, comuniștii vorbesc 
din paginile cărților, ne în
vață, ne educă, 
luptei, sacrificiile
îndeamnă să învățăm mai 
mult, să muncim, să împlinim 
fără oboseală cuvîntul parti
dului.

1>. v . ', '1
1

Librăria noastră" din Să- 
ele, raionul Codlea, este 

vizitată de numeroși tineri, 
iubitori de ©arte. In bogatul 
sortiment de cărți ei găsesc 
totdeauna lucrarea prefera
tă pe care și-o cumpără 

’pentru bibliotecile lor per- 
.. sonale

Noutăți 
literare

N. BĂLCESCU : Opere 
alese — vol. I. Scrieri is
torice și sociale; vol. II. — 
Rominii sub Mihai Voievod 
Viteazul. Ediție îngrijită de 
Andrei Rusu- Cu introdu
cere de Gh. Georgescu Bu
zău. E.S.P.L.A,

ION SLAVICI : 
anca — nuvele II 
teca pentru toți“
E.S.P.L  A.

ALEXANDRU
Scrieri alese. Cu cuvînt îna
inte de G. Macovescu și o 
prefață de Pompiliu Mar
eea. E3.P.L.A.

—Pe viață și pe moarte— 
povestiri. Coperta și ilus
trațiile de Niki Popescu. 
Laureat al Premiului 
Stat Ed. militară.

KOVACS GYORGT: 
ghiarele și cu dinții — 
a IlI-a. In romînește de Ion 
Urcan. Prefață de Szemlăr 
Ferenc G3iblioteca pentru 
toți*4 nr. 33). E^J’X.A.

VADIM SOBKO î O via
ță obișnuită — roman. Tra
ducere de Iulian Cernea 
și A. Rodnov. Cuvfnt Înain
te de Al. Siperco E.S.P.LJL 
— Cartea Rusă.

SEMBEN USMAN: L. 
mar și Isabelle. în rorl'_ 
nește de Adriana Kiseleff 
Cuvînt înainte de Mircea 
Postelnicu. E.S.P-L.A.

A. KAUNIN: CărUlt 
vieții — roman Traducere 
din limba rusă de A. 
Lambrino și E. Naum 
E.S.P.L.A. - Cartea Rusă

F. C. WEISKOPF : Un 
cin tec de departe. In rom!- 
nește de Em Mihail. Cu
vînt înainte de Georgeta 
Horodincă. („Meridiane"). 
E.S.P.L.A.

H. LIMAN : Timpurile 
și anotimpurile Bucureștia- 
lui („Patria noastră*4). Ed. 
Tineretului.

ARKADIE GAIDAR: 
Școala — nuvele. în romî
nește d€ Otilia Cazimir și 
Nicolae Guma. Cuvînt in
troductiv de Lev 
Ed. Tineretului.

G. BRIANȚEV : 
albastru — nuvelă, 
mînește de Claudia 
cu și N. Bocuntecu. 
Tineretului.

ZARAUA STĂM
Povesti rd ©apiitar (1 
(.Scriitorii patriei 1
tind eopiitor**). Ed. Tinere
tului.

Kassil.

Plicul 
In ro 

Pătra»- 
Ed.

La Telega, un nou 
cămin cultural

Tinerii din comuna Talega, 
raionul Cîmpina, își vor desfă
șura de-acum înainte activitatea 
culturală pe scena unui nou și 
modern cămin cultural care poar
tă numele eroului clasei munci, 
toare IJie Pintilie,

Brigada artistică de agitație a 
prezentat cu prilejul inaugurării 
un spectacol în care a oglindit 
munca depusă pentru oonetruirea 
căminului.

Cele „trei generații** de dan
satori (echipele de copii, tineri 
și bătrîni) au prezentat apoi dan
surile populare specifice împrepb- 
rimilor : „Brîu!“, „CiobănaoP* 
„Alunelul“ etc Seara a urmat'» 
reuniune tovărășească, iar la ®ta- 
ția de radioamplificare a noului 
cămin și-a continuat programul 
brigada artistică de agitație și 
formațiile corale din comună.

Tinerii din comună s au anga. 
jat să îmbunătățească activitatea 
cultural.artistică pe care o desfă
șoară, astfel încît “ merite acest 
minunat dar.



Cu prilejul sărbătoririi celei de-a 15-a aniversări 
a proclamării independentei R. D. Vietnam

Adunarea festiva din Capitala
Vineri după amiază în sala 

Teatrului C.C.S. din Capitală 
a avut loc adunarea festivă 
organizată de Comitetul Oră
șenesc București al P.M.R. și 
Comitetul Executiv al Sfatului 
Popular ai Capitalei cu prile
jul celei de-a 15-a aniversări 
a proclamării independenței 
Republicii Democrate Vietnam.

La adunare au luat parte 
tovarășii Petre Borilă, Ștefan 
Voitec. Mihai Dalea, Alexan
dru Bîrlădeanu. membri ai 
C C. al P.M.R., miniștri, con
ducători ai instituțiilor centra
la și ai organizațiilor obștești, 
fruntași în producție din în
treprinderile Capitalei, oameni 
de știință, artă și cultură, zia
riști romini și corespondenți ai 
presei străine

Au participat însărcinatul cu 
afaceri ao-interim ai R. D. 
Vietnam, Nguyen Minh Chu
ong șefii aitor misiuni diplo
matice acreditați la București, 
membrii ambasadei R. D. Viet
nam și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. D. Diaconescu, președin
tele Sfatului Popular al Capi
talei.

Au fost intonate imnurile de 
staț ale R. P. Romîne și R. D. 
Vietnam

Despre cea de-a 15-a aniver
sare a proclamării Indepen
denței Republicii Democrate 
Vietnam — a vorbit tovarășul 
Ion Pas, membru al C.C. al 
P.M.R., președintele Comitetu
lui de radiodifuziune și tele
viziune.

Cu deosebită bucurie — a 
spus vorbitorul — luăm parte 
la marea sărbătoare de astăzi 
a poporului vietnamez - îm
plinirea unui deceniu și ju
mătate de la proclamarea in
dependenței Vietnamului, e- 
veniment care a constituit în
cununarea victorioasă a luptei 
îndelungate a poporului viet
namez pentru libertate ?i inde
pendență națională.

Cu nestăvilit elan patriotic 
izvorit din conștiința perspec
tivelor luminoase pe care i le-a 
deschis înlăturarea jugului co
lonial, poporul vietnamez a 
trecut în anii următori elibe
rării patriei, la opera de 
consgVdare a cuceririlor sale 
revoluționare și de refacere a 
economiei țârii, secătuită de 
jaful și exploatarea colonială.

Munca pașnică a poporului 
vietnamez a fost însă curmată 
de o nouă încercare a colonia
liștilor francezi sprijiniți de 
cercurile imperialiste din 
SU.A. de a-și restabili vechea 
dominație în această frumoasă 
țară.

Oamenii muncii din țâra 
noastră, împreună cu toate po
poarele iubitoare de pace și li
bertate au susținut cu fermi
tate lupta neînfricată, pe care 
poporul vietnamez a purtat-o 
timp de nouă ani. neelintit ca o 
stîncă in hotărîrea sa de a-și 
apăra libertatea In această 
luptă, poporul vietnamez a ob
ținut o mare victorie, care a 
confirmat încă o dată faptul că 
forțele întunecate ale reacțiu- 
pii colonialiste și imperialiste 
nu mai pot stăvili mersul ire
zistibil al popoarelor spre liber
tate și independență. Prin a- 
eordurlle de la Geneva cercu
rile imperialiste agresive au 
fost obligate să bată în retra
gere a fost restabilită pacea 
în Ipdochma, au fost recunos
cute suveranitatea, indepen

Recepție cu prilejul celei
de-a 15-a aniversări

Cuvîntul însărcinatului 
cu afaceri ad-interim 

al R. 0, Vietnam la București, 
Nguyen Minh Chuong

(Urmare din pac- l-a)

pe rare ni l a acordat și ni-l acordă in vede
rea realizării programului nostru de dezvolta
re economică și culturali și in lupta pentru 
reunlffcare El va dezvolta In continuare rela
țiile de prietenie și de colaborare frățească cu 
R P. Romînă șl cu celelalte țări socialiste, con
tribuind astfel la întărirea unității lagărului 
socialist și la consolidarea păcii.

La cea dea 15-a aniversare a sărbătorii 
noastre naționale poporu! nostru privește cl 
mindrie și incredere drumul pe care l-a 
parcurs. Ei știe că mai are multe de făcut și 
că trebuie să învingă numeroase obstacole din
tre care cel mai greu este amestecul imperia
liștilor americani in partea de sud a țării. Dar 
el știe de asemenea că luptind sub conduce- 
rea Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam 
și a guvernului R, D. Vietnam in frunte cu 
președintele Ho Și Min și avind sprijinul ce
lorlalte popoare frățești printre care și poporul 
romin, va obține noi victorii in făurirea unui 
viitor luminos,

Permlteți-mi dragi tovarăși și prieteni să ri
dic paharul:
- pentru prietenia și colaborarea frățească 

din zi tn zi mai ștrinse intre poporul vietna* 
mez și poporul romin.
- tp sănătatea tovarășului Gheorghe Gheor- 

gbiu-Dej, a tovarășului Chivu Stoica, a tova
rășului Ion Gheorghe Maurer și a membrilor 
C C a! Partidului Muncitoresc Romin șl ai gu
vernului R F. Romine.
- Pentru unitatea și coeziunea lagărului so

cialist în frunte cu V.R.S.S.
- Pentru pace și prietenie intre popoare.

a R. D. Vietnam

Cuvîntul tovarășului 
Chîvu Stoica

(Urmare din pag. l-a)

n< Și Republica Democrată Vietnam militează 
perseverent pentru apărarea păci|, pentru 
triumful prineiplilor coexistenței pașnice.

Calea cea mai sigură pentru realizarea a- 
eestor țeluri este dezarmarea. Recenta sesiune 
a Marii Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romine a arătat cit de puternică 
este hotărîrea poporului romin de a și aduce 
și Pe Viitor contribuția, impreună cu celelalte 
țări socialiste, pentru înfăptuirea dezarmării 
generale și țotațe și instaurarea unei păci trai
nice tn întreaga lume

In această zi de mare sărbătoare urăm po
porului vietnamez prieten să obțină noi șl 
mari succese in construirea socialismului, in 
lupta pentru realizarea unității sale naționale.

Permiteți-mi să ridie paharul :
pentru Comitetul Central ai Partidului ce

lor ce muncesc din Vietnam in frunte cu tova. 
rășui Ho Și Min. președintele Republicii De
mocrate Vietnam.

pentru guvernul Republicii Democrate Viet
nam in frunte cu tovarășul Fam Van Dong, 
prim-ministru al Republicii Democrate Viet
nam.

pentru prietenia de nezdruncinat dintre po. 
porul romin șl poporul vietnamez,

pentru înflorirea și prosperitatea Republicii 
Democrate Vietnam.

pentru unificarea grabnică, pe baie pașnice 
ț! democratice a Vletnamuluf,

pentru întărirea păcii intre popoare.

dența, unitatea și integritatea 
teritorială a Vietnamului.

Vorbitorul s-a referit apoi 
pe larg la succesele de impor
tanță istorică dobîndite de po
porul R. D Vietnam, sub 
conducerea încercată a Parti
dului Celor ce Muncesc din 
Vietnam în frunte ou preșe
dintele Ho Și Min în opera de 
construcție socialiștă, de dez
voltare multilaterală a econo
miei, culturii și de ridicare a 
nivelului de trai al maselor

Tov. Ion Pas a arătat apoi 
că poporul romîn și gu
vernul R. P. Romîne sprijină 
pe deplin eforturile R. D. Viet
nam pentru îndeplinirea acor
durilor de la Geneva, conside
red că făurirea unui stat 
vietnamez, unitar, democratic 
și independent, corespunde a- 
tît aspirațiilor întregului po
por vietnamez, cît și interese
lor apărării păcii.

R. P. Romînă și R. D. Viet
nam — a spus în continuare 
vorbitorul r- țări situate în 
continente diferite — s-au dez
voltat in condițiuni istorice și 
geografice deosebite, dar po
poarele noastre, însuflețite de 
idealuri comune, au pornit pe 
același drum al construirii so
cialismului și merg înainte ob- 
ținînd importante succese

în opera de făurire a unei 
vieți noi și înfloritoare țările 
noastre se bucură din plin de 
ajutorul prietenesc acordat de 
Uniunea Sovietică, de roadele 
colaborării și întrajutorării 
frățești dintre țările lagărului 
socialist.

Vizita în țara noastră a 
președintelui Ho Și Min și 
aeeea a delegației guverna
mentale romîne în R. D. Viet
nam au adîncit și mai mult 
prietenia frățească dintre po
poarele romîn și vietnamez. 
Dezvoltarea și adîncirea legă
turilor economice și culturale 
dintre țările noastre contri
buie la întărirea continuă a 
prieteniei de nezdruncinat 
dintre poporul romîn și po
porul vietnamez.

Vorbitorul a arătat în con
tinuare că în zilele noastre 
raportul de forțe în lume s-a 
schimbat în mod fundamen
tal în favoarea forțelor păcii 
și socialismului. Recenta se
siune a Marii Adunări Na
ționale a Republicii Popu
lare Romîne — a sub
liniat vorbitorul - a consti
tuit o nouă și puternică ex
presie a hotărîrii poporului 
romîn de a lupta și pe viitor 
pentru triumful principiului 
coexistenței pașnice. Țara 
noastră va milita mai depar
te, cu toată energia, alături 
de Uniunea Sovietică și cele
lalte țări socialiste, pentru 
dezvoltarea colaborării inter
naționale, pentru rezolvarea 
prin tratative a problemelor 
litigioase, pentru înlăturarea 
războiului din viața societății, 
pentru apărarea și consolida
rea păcii din lume.

Apreciind deosebita impor
tanță pe care o are pentru 
soarta păcii în lume dezarma
rea generală și totală, poporul 
romîn a primit cu bucurie și 
satisfacție hotărîrea Marii 
Adunări Naționale a R. P. 
Romîne ca delegația tării noa
stre la cea de-a 15-a sesiune 
a O.N.U. să fie condusă de 
tovarășul Gheorghe GhBor- 
ghiu-Dej. Aceasta oglindește 
dorința arzătoare a poporului 
nostru ca O.N.U. să adopte a- 
semenea măsuri constructive 
care să după la înfăpțuirea 
dezarmării generale și totale, 

la întărirea păcii și înțelege
rii între popoare.

Pariicipînd cu bucuri® la 
marea sărbătoare a poporului 
vietnamez, a spus în înche
iere tov. Ion Pas, poporul 
romîn îl felicită călduros și-i 
urează din toată inima noi și 
mari succese în munca pen
tru construirea socialismului, 
în lupta pentru realizarea u- 
nității naționale, pentru pro
movarea principiilor coexis
tenței pașnice, pentru menți
nerea și apărarea păcii,

A luat apoi cuvîntul însăr
cinatul cu afaceri ad-interim 
al R. D. Vietnam la Bucu
rești, Nguyen Minh Chuong.

Data de 2 septembrie 1945 
— a spus vorbitorul — mar
chează o victorie măreață a 
luptei aproape centenare a 
poporului vietnamez pentru 
emanciparea sa. Ea pune ca
păt perioadei de dominație 
colonială și feudală și deschi
de o eră nouă în istoria po
porului vietnamez, era în care 
poporul muncitor își constru
iește o viață fericită. Această 
victorie este în același timp 
victoria marxism-leninismului 
în Vietnam, victoria politicii 
revoluționare a Partidului 
Comunist din Indochina.

Imediat- după luarea puterii, 
poporul nostru a trebuit să 
facă față unei noi agresiuni 
colonialiste dezlănțuită de 
imperialiștii francezi. Războiul 
greu și eroic de rezistența al 
poporului vietnamez s-a în
cheiat în 1954 cu victoria ho
tărâtoare a armatei populare 
Vietnameze de la Dien Bien 
Fu.

Această victorie strălucită 
a poporului nostru a fost in 
același timp o victorie a for
țelor democrației și păcii din 
lumea întreagă. Ea a dovedit 
că în condițiile favorabile ale 
unei lumi în care există o 
țară socialistă puternică ca 
Uniunea Sovietică, lagărul so
cialist care se dezvoltă necon
tenit — un popor mic, unit și 
ferm poate să învingă o a- 
gresiune armată a imperia
liștilor.

Numai după nouă ani de 
luptă împotriva agresiunii 
străine, o dată cu restabilirea 
păcii, poporul nostru a putut 
să înceapă opera de construire 
a Vietnamului de nord, elibe
rat. Fată de 17 întreprinderi 
cîte existau in anul 1955, la 
sfîrșitul anului 1959 numărul 
acestora era de 152 întreprin
deri republicane și 500 între
prinderi de interes local. Va
loarea totală a producției in
dustriale de stat în 1960 a 
crescut de 17 ori, față de 1955. 
Industria vietnameză a ajuns 
astăzi să producă o parte im
portantă din utilajele care 
pînă acum «e importau. Se 
află în curs de creare primele 
baze ale unor ramuri ale in
dustriei grele : industria ener
getică. a construcțiilor de ma
șini. a exploatărilor de mi
nereu, industria metalurgică, 
de îngrășăminte chimice, de 
materiale de construcție. Pro
ducția agricolă a depășit eu 
mult pe aceea a vechiului re
gim. Producția de oret obți
nută nu numai că satisface 
nevoile populației dar oferă și 
un excedent pentru export. 
Mișcarea cooperatistă s-a dez
voltat rapid. Procentul de 
cooperativizare ridicîndu-se la 
65 la sută, față de 5 la sută în 
1958. S-a intensificat și dez
voltarea culturală a țării, 
analfabetismul a fost liehidat. 

Numărul medicilor este anul 
acesta de 5 ori mai mare de- 
ctt în 1955.

Venitul mediu pe locuitor 
s-a dublat. Din anul 1955 sa
lariul muncitorilor și func
ționarilor a crescut de patru 
ori.

Realizările strălucite obți
nute în Vietnamul de nord 
constituie o încurajare pentru 
compatrioții noștri din Viet
namul de sud. Clica lui Ngo 
Dinh Diem, la ordinele impe
rialiștilor americani, a sabo
tat acordurile de la Geneva 
din 1954 în scopul permanen
tizării divizării țării și al 
transformării Vietnamului de 
sud într-o bază militară ame
ricană, pentru provocarea u- 
nui război în Asia de sud-est 
îndreptat împotriva lagărului 
socialist.

Vorbitorul a arătat în con
tinuare că în vederea reali
zării reunificării țării, guver
nul R. D. Vietnam și poporul 
vietnamez au respectat întot
deauna cu strictețe acordurile 
de la Geneva, au propus în 
repetate rînduri, fără nici un 
rezultat autorităților din Viet
namul de sud începerea de 
tratative. Poporul vietnamez 
este consecvent alături de po 
poarele care iubesc pacea, de 
popoarele oprimate, în lupta 
pentru independență naționa
lă, pentru coexistență pașnică 
și colaborare internațională. 
El susțin? cu toate forțele ac
țiunile și propunerile Con
structive îndreptate în acest 
sens. El sprijină cu căldură 
eforturile Uniunii Sovietice și 
ale țărilor lagărului socialist 
îndreptate spre destinderea 
internațională și pentru o de- 
zarmare generala și totală.

Vorbitorul a arătat în con
tinuare că R. P. Romînă a 
sprijinit călduros în timpul 
războiului greu de rezistență 
și sprijină și astăzi poporul 
vietnamez în lupta Fa pentru 
reunjficarea țării, i-a acordat 
și ii acordă ajutorul său în 
construirea economică a pa
triei.

Poporul vietnamez aprecia
ză deosebit de mult această 
prietenie însuflețită de in
ternaționalismul proletar al 
poporului romîn.

Poporul vietnamez sprijină 
fă’’-i rezerve propunerile pozi
tive ale R. P. Romîne în vp 
derea. consolidării păcii și 
dezvoltării relațiilor d© prie
tenie și colaborare interna
țională.

Privind drumul parcurs în 
lupta sa revoluționară, pre
cum și succesele strălucite 
obținute în ultimii 15 ani - a 
spus în încheiere Nguyen 
Minh Chuong — poporul viet
namez are încredere deplină 
în forță sa- în forța lagărului 
socialist. în victoria în lupta 
împotriva imperialiștilor și a 
lacheilor lor, în opera de con
struire a Vietnamului pașnic, 
unit, independent, democratic 
și prosper.

Cu prilejul acestei zile de 
sărbătoare. în numele poporu
lui vietnamez. exprimăm re
cunoștința noastră profundă 
Partidului Muncitoreșc Ro
mîn, guvernului și poporului 
romîn și urăm R. P. Romîne 
succese depline în îndeplini
rea planului de șase ani, în 
vederea ridicării bunăstării și 
fericirii poporului romîn, a 
întăririi lagărului socialist și 
păcii mondiale.

Cuvîntările au fost subli
niate tn repetate rînduri cu 
puternice aplauze.

După adunarea festivă a 
avut loc un program artistic,

(Agerpres)
---- •-----

Deschiderea Expoziției 
„15 ani de la 

proclamarea 
independenței 

R. D. Vietnam"
Vineri la amiază a avut loc 

deschiderea Expoziției „15 ani 
de La proclarnarea independenței 
R. D. Vietnam", organizată de 
Institutul romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, in Par
cul de cultură odihnă „1, V, 
Stalin" din Capitală.

Au participat O. Livezeanu, vi
cepreședinte al I.R.R.C.S,, artis
tul poporului l. Jalea, președin. 
tele Uniunii artiștilor plastici, re
prezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, oameni de artă 
și cultură.

Au luat parte Nguyen Minh 
Chuong, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al R, D. Vietnam la 
București, membri ai ambasadei 
și alți membrț at corpului diplo
matic.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rosțit de tov. I. Ghimașan, di
rector în ER.R.C.S.

Expoziția cuprinde numeroase 
fotografii care redau multiple as
pecte din lupta și viața poporu. 
lui vietnamez.

★
Ea librăria Nr, 17 din Capitală 

s-a amenajat o vitrină cu lucrări 
originale de literatură vietname
ză, traduceri, precum și lucrări 
ale scriitorilor noștri despre R. D, 
Vietnam.

( Agerpres)

întregul popor aproba eu însuflețire 
politica de pace a partidului 

ți guvernului nostru

Ideile coexistenței pașnice— 
la inima fiecărui om 

al muncii
(Urmare din pag. l-a)

otrava foKi.mului,minte din nou 
a războiului.

Omenirea are o mare răspun
dere pentru viitorul ei. Și cine 
e viitorul ? Tineretul. Pentru ca 
pacea viitorului să fie asigurată, 
de pe acum generația tinără tre
buie educată în spiritul acestei 
minunate și nobile idei Noi, ti
nerii din Republica Populară Ro- 
mină, trebuie să fim mîndri de 
educația pe care o primim. Pe 
noi ne educă partidul, organiza
ția noastră revoluționară. Uniu
nea Tineretului Muncitor, să lup
tăm pentru viitorul socialist al 
țării noastre, să ne iubim țara, 
să învățăm, să iubim cultura, ar
ta cu tot ce au ele mai progre
sist, ne învață să respectăm toate 
popoarele, să trăim în înțelegere 
eu tineretul din întreaga lume, 
să iubim pacea. înlr-o asemenea 
țară este o bucurie să trăiești, să 
fii tînăr. Iacă, să ne luăm pe 
noi, cei 17 băieți din brigadă. 
Muncim in producție din ce în ce 
mai bine Știm că înfăptuind sar
cinile trasate de partid ne fău
rim nouă a viață mai bună.

Fiecare avem cîte un vis de în
făptuit. Unii vrem să ne termi
năm școala medie, să urmăm fa- 
cultr-tea, alții ca Grigore Con- 
sfantip vrea să se căsătorească, 
să-și întemeieze un 4 cămin. 
Bucur vrea să facă din băiețelul 
lui un aviator. Fiecare visăm, și 
știm că toate visurile astea vor 
deveni fapte Pentru toate însă

Sprijin deplin politicii 
înțelepte a partidului

(Urmare din pag. l-a)

gional Galați, Constantin Mo- 
rărescu — de urmările îngro
zitoare pe care |e-ar avea un 
război purtat in condițiile ar
mamentului modern. De aceea 
ne exprimăm speranța că în 
dezbaterile care vor avea loc 
la O.N.U. în problema dezar
mării, judecata săntoasă va 
triumfa și forțele păcii, care 
sînt mai puternice decîț ceje 
ale războiului, vor cîștiga o 
nouă victorie, făcînd pași îna-
inte pe drumul înlăturării pe
ricolului unui nou război.

La discuțiile însuflețite care 
au avut loc în jurul proble
melor internaționale au parti
cipat numeroși oameni ai 
muncii.

Ei au subliniat, printre al
tele, că marea însemnătate pe 
care partidul și guvernul o 
acordă problemei dezarmării 
și altor probleme internațio
nale corespunde interesului 
crescfnd al tuturor oamenilor 
muncii față de aceste proble
me, de rezolvarea cărora de
pinde asigurarea condițiilor 
necesare vieții și muncii paș-

Simpozion cu tema:

„Sărbătorirea zilei 
de 23 August 
la Moscova"

Vineri după-amiază la Ca
sa prieteniei romîno-sovietice 
A.R L.U.Ș., a avut loc simpo
zionul cu tema : pSărbătorirea 
zilei de 23 August la Mosco- 
va“. Au luat cuvîntul acad. 
Raluca Ripan, președintele 
Filialei Cluj a Academiei R.P. 
Romîne, Ștefan Tripșa, Erou 
al Muncii Socialiste și Elena 
Deleanu, director al Teatru- I 
lui Muncitoresc C.F.R. Giu- 
lești, membri ai delegației 
A.R.L.U.S. care, la invitația i 
Uniunii asociațiilor sovietice 
de prietenie și legături cultu
rale cu țările străine și Aso
ciației de prietenie sovieto- 
romîne, au luat parte la ma
nifestările organizate în Uni
unea Sovietică cu prilejul săr
bătorii naționale a poporului 
nostru, ziua de 23 August. 

e nevoie de pace, de liniște, lată 
pentru Cg aprob din toată inima 
politica externă a statului nos
tru, strădania partidului și gu
vernului nostru de a contribui 
la înțelegerea între popoare, la 
propășirea nobilelor idei ale 
coexistenței pașnice, contribuție 
importantă pe care o aduce sta
tul nostru alături de celelalte 
țări socialiste, în frunte cu Uni
unea Sovietică, pentru dezarma, 
re generală și totală.

...Reporterul n-a făcut altceva 
decît să noteze niște discuții care 
păreau, acolo, in hala luminoa
să, plină de mașini și fierărie, 
în care se țineau niște dialoguri 
înflăcărate intre oameni. Dialo
guri cu cuvinte simple, spuse cu 

fără căutări și întorto- 
Iată și de ce cuvintele 

la început de muncitorul 
vîrstnic din prezidiu 
rezonanță de poezie, 

căutată, ci erau 

suflet. 
chieri.
spuse 
acela 
aveau 
metaforă 
un răspuns dat unui tînăr ante
vorbitor.

„Visurile, ca să se înfăptuias
că. au nevoie de pace, ca florile 
de apa'.

Adunarea a fost simplă ca 
desfă șu'rare. ținută intr-o după- 
amiază însorită, intr.o hală a 
unei uzine bucureștene. Dar pla
nurile oamenilor de aici s-au 
unit puternic cu cele ale milioav 
nelor de oameni de pe întinsul 
țării, care își exprimă hotărîți, 
din inimă acordul cu politico în
țeleaptă și justă de pace a parti
dului și statului noștru.

nu 
de 
ca

nice, constructive. Vorbitorii 
și-au exprimat adeziunea to
tală față de importantele ho- 
tărîri luate de Marea Aduna
re Națională. 

Condiții de admitere
la Institutele pedagogice de trei ani

întreprinderea „Electrotehni- 
ca“ din Capitala fabrica 
transformatori de putere pen
tru electrificare, transforma
tori de sudura și alte pro
duse. In fotografie : ingine

rii Maria Sâvoiu, Mihai Po- 
corschi șT finisorul Nicolae 
Glonțaru fac un ultim con
trol la un nou lot de trans

formatori

Foto : AGERPRES

INFORMAȚII

Franței la

avut loc în
P. Romîne,

Sosirea trimisului 
extraordinar și ministru 
plenipotențiar al Franței 

la București
în seara zilei de 1 septem

brie a.c. a sosit în București 
domnul Pierre Paul Bouffa- 
nais, trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar al 
Franței la București.

La sosire, dl. Pierre Paul 
Bouffanais a fost salutat de 
Nicu Șerban, director ad-inte
rim al Protocolului Ministe
rului Afacerilor Externe.

★
în ziua de 2 septembrie a.c., 

ministrul Afacerilor Externe al 
R. P, Romîne, Avram Buna- 
ciu, a primit în audiență pe tri
misul extraordinar și ministrul 
plenipotențiar al Franței la 
București, Pierre Paul Bouffa
nais, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor de acre
ditare.

. „Săptămînă 
muzicii bulgare"

La 9 septembrie, oamenii 
muncii din R. P. Bulgaria săr
bătoresc cea de-a 16-a aniver
sare a eliberării țării lor de 
sub jugul fascist.

Posturile noastre de radio 
organizează în cinstea acestei 
aniversări, între 3 și 9 septem
brie, o Săptămînă a muzicii 
bulgare.

In aceeași săptămînă se vor 
mai transmite programe de 
cîntece și jocuri populare, .noi 
înregistrări de cîntece și mu
zică ușoară, precum și selec- 
țiuni din opereta „Timpul dra- 
gostei“ de Dimitr Vilcev, in 
primă audiție-

ca și 
succes.

părăsit
P. Ro-
Con fe

Și acest spectacol, 
primul, s-a bucurat de

★
Vineri dimineața a 

Capitala delegația R. 
mîne la cea de-a III-a
rință generală a Asociației in
ternaționale a universităților 
care are loc în Mexic între 6 
și 12 septembrie. Delegația 
este formară din acad. Iorgu 
Iordan, vicepreședinte al Aca
demiei R. P. Romîne, vicepre
ședinte al Comisiei naționale 
a R. P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C O și prof, univ. Tu- 
dor Bugnariu, membru cores
pondent al Academiei R. P. 
Romîne, decanul Facultății da 
filozofie a Universității „C. I. 
Parhon“.

★
La invitația Uniunii scriito

rilor din R. P Romînă, în țara 
noastră se află scriitorii ita
lieni Giancarlo Vigorelli, se
cretar general al Comunității 
europene a scriitorilor, direc
torul revistei italiene „Euro
pa lett6raria“ și Domenico Ja» 
varone, codirector al revistei 
„Europa letter aria" și director 
al revistei de studii parlamen
tare „Montecitorio".

Oaspeții italieni au avut în
tâlniri cu scriitori din țara 
noastră, au - vizâtat diverse în
treprinderi și instituții cultu
rale din Orașul tStalin. Sibiu, 
Cluj și Sinaia. ’

De asemenea ei au avut o 
întrevedere la Institutul ro
mîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea cu acad. Mi
hail Halea, președintele insti
tutului.

(Agerpres)

tințe agricole teoretice și prac
tice, șe vor da probe la :

— științe naturale (bazele 
darwinjșmului, botanica și zo
ologia) — scris și oral ;

— anatomia și fiziologia o- 
mului — scris și oral.

5. — La facultățile de istorie- 
geografie secția ;

a) — istorie-geografie se vor 
da probe la :

— istoria R. P. Romîne — 
scriș și oral ;

— geografia fizică și econo
mică a R.P.R. — scris și oral.
6. — La facultățile de arte 
plastice secția :

a) — Arte plaștice se vor da 
probe la :

— limba și literatura romî
nă — scris și oral ;

— istoria R P R. — oral ;
— proba practică (desen). 
Proba practică este elimina

torie și precede celelalte pro-, 
be.

7 — La facultățile de edu
cație fizică secția :

a) — Educație fizică, se vor 
da probe la :

— anatomie și fiziologia o- 
mului — scris și oral;

— limba și literatura romî
nă — scris și oral ;

— proba practică ;
— proba practică este elimi

natorie și precede celelalte 
probe.

Concursul de admitere pen
tru toate institutele pedagogice 
de 3 ani se vor ține între 15- 
28 septembrie a.c. Probele 
practice la facultățile de artă 
plastică și educație fizică ale 
institutelor pedagogice de 3 a- 
ni, care sînt preliminare con
cursului de admitere, vor avea 
loc între 6 și 13 septembrie a.c.

(Agerpres)

Institutele pedagogice de 
trpi ani. menite șă contrțbuie 
la pregătirea unui număr spor 
rit de cadre didactic^ la nive
lul cerințelor economiei și 
culturii noastre în plină dez
voltare, au un important rol 
în procesul generalizării în? 
vățămîntylui de șapte ani șj 
trecerea treptată la învătă- 
mîntul general de opt ani. 
Astfel, institutele pedagogice 
din București, Timișoara și 
Cluj pregătesc profesori în 
specialitățile : matematică, fi* 
zică-chimie și cunoștințe in
dustriale teoretice și practice, 
științe naturale — cunoștințe 
agricole teoretice și practice, 
istorie-geografie, limba și lite-r 
ratura romînă, limba rusă -v 
limbi moderne (franceză, en
gleză, germană), arte plastice 
și educație fizică; institutele 
pedagogice din Galați și Cra
iova pregătesc profesori în 
specialitățile: matematică, fi- 
zică-chimie și cunoștințe in
dustriale teoretice și practice, 
științe naturale șj cunoștințe 
agricole teoretice și practice, 
limba și literatura romînă ; 
Institutul pedagogic din Iași 
pregătește profesori în specia- 

! litățile : matematică, fizică- 
chimie și cunoștințe industria- 

I le teoretice și practice, științe 
j naturale și cunoștințe agricole
I teoretice și practice, limba și 

literatura romînă, limba rusă 
— limbi moderne (franceză, 
germană, engleză), arte plas
tice și educație fizică ; Institu
tul pedagogic din Tg Mureș 
pregătește profesori în specia
litățile : fizică-chimie ?i cu
noștințe industriale teoretice 
șj practice și limba romînă — 
limba maghiară ; Institutul 
pedagogic din Orașul Stalin 
pregătește profesori în specia
litățile : matematică, fizică-
chimie și cunoștințe indus
triale teoretice și practice,

La invitația grupului parla
mentar romîn pentru relații 
de prietenie Romînia-Franța, 
vineri seara au sosit în Capi
tală, venind cu avionul de la 
Paris senatorii Jean Louis Vi- 
gier, președintele grupului 
parlamentar pentru relații de 
prietenie Franța-Romînia din 
Senatul francez, Andre Ar- 
mengaud, vicepreședinte al 
grupului parlamentar, și Mar
cel Pellenc, împreună cu so
țiile.

Au fost de față reprezen
tanți ai Legației 
București.

★

Vineri seara a 
8ala Palatului R.
cel de-al doilea spectacol sus
ținut de teatrul american de 
balet din New York, în cadrul 
turneului său in țara noastră. 
Artiștii americani au prezen
tat un nou program care a 
cuprins baletul „Silfidele* de 
Chopin, coregrafia de M. Fo- 
kîne, fragmente din baletul 
„Don Quijote" de Minkus, co
regrafia după Marius Petipa, 
baletul „Grădina cu liliac* de 
Chausson, coregrafia de An
thony Tudor și „Rade,o‘* l * 1 2 3 4 de 
Aaaron Copland, coregrafia 
de Agnes de Miile.

Conducerea muzicală apar
ține dirijorului Kenneth Scher
merhorn, iar regia esțe sem
nată de D. Romanoff, maestru 
de balet Fernand Nault.

științe naturale și cunoștințe 
agricole teoretice șj practice..

Probele pentru concursul de 
admitere sint:

1. - La facultățile de filo
logie secțiile:

a) . Limba și literatura ro
mînă se vor da probe la ;

— limba și literatura rornî- 
nă — scris și oral ;

— Istoria R. P. Romîne — 
scris și oral ;

b) . Limba rusă — limbi mo
derne (la alegere: franceza, 
germana, engleza) șe vor da 
probe la :

— limba rusă — scris și 
oral;

— limba romînă — scris și 
oral ;

— limba străină respectivă 
(franceza, germana sau en- 
gleza) — oral ;

c) Limba romînă — limba 
maghiară se vor da probe la :

— limba romînă — scris și 
oral ;

— limba maghiară — scris și 
oral ;
2. — La facultățile de mate
matică secția :

a) matematică — se vor da 
probe la :

— aritmetică, algebră, trigo
nometrie și calcul diferen
țial - scris și oral ;
— geometrie plană, în spațiu 

și analitică -r scris ș| oral.

3. — La facultățile de fizică 
și chimie secția :

fizică — chimie și cunoș
tințe industriale teoretice și 
practice, se vor da probe la 5

— fizică — scris și oral ;
— chimie — scris și oral-
4. — £<a facultățile de științe 

naturale secția :
— științe naturale și cunoș



Sosirea lui N. S. Hrușciov ’ 
la Helsinki i

Parada și demonstrația

Ecoul international al lucrărilor sesiunii
extraordinare a Marii Adunări Naționale

HELSINKI 1 (Agerpres). - 
TASS transmite: Astăzi, la 
ora 17 ora locală, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.. N. S. Hrușciov, a so
sit la Helsinki cu prilejul săr
bătoririi celei de-a 60-a aniver
sări a zilei de naștere a preșe-

dintelui Finlandei, Urho Kek
konen.

La gară N. S. Hrușciov a 
fost intimpinat de președintele 
Finlandei, U. K Kekkonen, de 
primul ministru V. I. Sukselai- 
neu și de alte personalități

U. K. Kekkonen și N. S. 
Hrușciov au rostit cuvintări.

oamenilor muncii din Hanoi

a Republicii Populare Romine Cuvîntarea lui II. K. Kekkonen

HANOI 2 (Agerpres). ■— A- 
genția Vietnameză de Infor
mații transmite: La festivită
țile care au avut loc la 2 sep
tembrie la Hanoi cu prilejul 
împlinirii a 15 ani de la proc
lamarea Republicii Democrate 
Vietnam au luat parte 350.000 
locuitori ai orașului Hanoi.

tn piața istorică Ba Dinh, 
unde in urmă cu 15 ani Ho 
Si Mln a dat citire Declara
ției cu privire la independen
ța Republicii Democrate Viet
nam. a avut loc parada și de
monstrația oamenilor muncii 
din Hanoi.

In tribună se aflau preșe-

dintele Ho Și Min, conducă
tori ai Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam și ai 
guvernului republicii, condu
cători ai delegațiilor străine* 
care au venit în R. D. Viet
nam pentru a participa 13 
festivități.

Anglia

care va
R. P. Po
sesiune a 
a O.N.U., 

intitulate :

LONDRA 2 (Agerpres). — 
POSTUL DE RADIO LON
DRA a transmis la 1 septem
brie un comentariu in legă
tură cu lucrările sesiunii, 
extj-aordinare a Marii Adu
nări Naționale a R. P. Romî
ne. In comentariu se arată că 
Rominia dorește să înscrie pe 
ordinea de zi a O.N.U., așa 
cum a arătat tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej 
reprezenta personal 
mină la apropiata 
Adunării Generale 
două probleme
„Acțiuni pe plan regional in 
vederea îmbunătățirii rela
țiilor de bună vecinătate intre 
state europene aparținind 
unor sistemP social-politice 
diferite", și „Măsuri pentru 
promovarea in rîndurile tine
retului a ideilor 
pactului reciproc 
rii între popoare”.

în comentariul 
de radio subliniază partea din 
raportul tovarășului Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej referitoare 
la relațiile R. P. Romîne cu 
țările balcanice și in special 
cu Turcia.

In comentariu se subliniază 
acel pasaj din raport In care 
se arată că noul guvern turc 
a proclamat in politica sa ex
ternă necesitatea relațiilor de 
colaborare cu toate țările și in 
deosebi cu cele vecine.

Sub titlul „Delegații Romi- 
niei la O.N.U”. ziarul „TIMES ' 
din 1 septembrie publică 
o corespondență din Viena in 
care sP spune : „Gheorghiu- 
Dej, prim secretar al Partidu- 
lui Muncitoresc Romin. va 
conduce delegația Ronur.iei 
la sesiunea Adunării Gene
rale a O-N.U. din toamnă. A- 
cest lucru a fost hotărât in ca
drul unei sesiuni speciale a 
Mani Adunări Naționale de 
la București, ceea ce reflectă 
importanța pe care o acordă 
guvernul apropiatei sesiuni a 
O.N.U.. mai ales in legătură 
cu propunerile de dezarmare 
totală”.

păcii, res- 
și înțelege-

său postul

re în care după ce anunță nu
mirea tovarășului Gh. Gheor
ghiu-Dej în fruntea delegației 

‘ sesiunea Adunării 
Generale a O.N.U. subliniază 
că este pentru prima cară 
cind o țară de democrație 
populară din Europa va fi re
prezentată la New York de 
primul ei secretar de pariid.
Ziarul „WASHINGTON 

POST*4 a publicat de aseme
nea un articol în care, prin
tre altele, se arată că „Ion 
Gheorghe Maurer, a anunțat la 
București că, pentru a sublinia 
importanța pe care o acordă 
Rominia apropiatei sesiuni a 
O.N U . guvernul îl propune și 
îl trimite pe Gheor&he Gheor
ghiu-Dej in fruntea delegației 
sale*

Referindu-se la cuvîntul pre
ședintelui Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale a R. P. Ro
mine, ziarul scrie că acesta a 
deciarat câ „la O.N.U. se va 
discuta pix>blema dezarmării și 
câ Gheorghe Gheorgniu-Dej 
este omul care întruchipează 
in modul cel mai desăvîrșit as
pirațiile poporului romin și 
voința sa de pace”.

Ziarul -NEW YORK T1MES” 
publică o corespondență din 
Viena semnată ce M S. Hand
ler sub titlul ..la O-N.U. ur
mează să se dezbată problema 
dezarmări: Gheor zh:u-Dej este 
desemnat să conducă delegația 
romină — s-ay putea ca ai ți 
șefi de partide sâ asiste și ei-- 
In continuare ziarul scrie că 
după «prăbușirea conferinței 
de dezarmare de la Geneva”, 
țările socialiste vor căuta să 
folosească dezbaterile generale 
de la O.N.U. cu privire la de
zarmare pentru a sublinia im
portanta pe care o acordă a- 
cestei probleme și coexistenței 
pașnice.

Articolul din _New York Ti
mes- este însoțit de o fotogra
fie a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

R.P R. la

Franța

S. U. A.

NEW
Reluind
Associated Press, ziarul „NEW 
YORK HERALD TRIBUNE- a 
publicat la I septembrie o ș:.-

YORK 2 (Agerpres). 
telegrama agent

PARIS 2 — Corespenden*. al 
Agerpres ^ansrmie: Numeroa
se cGfidiene franceze 
șuri in legăiură cu 
extraordinară e Marii 
Naționale a R. P.
consacrată situației internațio
nale și politici: externe a R. P. 
Romîne.

Ziarele -LES ECHOS”. XE

publici 
sesiunea 
Adunări 
Romine,

Impresia produsă în S.U.A.
da anunțarea participării

lui N. S. Hrusciov la sesiunea O.N.U.
NEW YORK 2 (Agerpres). 

— TASS transmite : Știrea că 
delegația sovietică la viitoa
rea sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. va fi condusă 
de N. S. Hrușciov. președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.SS., se află în centrul a- 
tenției întregii prese ameri
cane.

După cum rezultă din știri
le transmise de agențiile te
legrafice americane, vestea 
sosirii in S.U.A. a președinte
lui Consiliului de Miniștri al 
U.R.SS. a avut un puternic 
ecou la Washington. Nume
roși congressman i subliniază 
fără echivoc că participarea 
șefului guvernului sovietic la 
discuțiile care vor avea loc la 
O.N.U. în problema dezarmă
rii va pune într-o situație 
grea pe unii apărători prea

zeloși ai intensificării cursei 
înarmărilor în Statele Unite- 

Aceastâ sesiune a Adunării 
Generale, a declara: corespon
denților senatorul Mansfield, 
poate fi cea mai însemnată 
și interesantă sesiune de U 
constituirea O.N.U-, Cocgre* 
smânui Bentley a arăut că 
hotărirea cu privire la parti
ciparea lui N S. Hrușciov la 
sesiunea O N.U. denotă câ 
ucișii atribuie o importantă 
uriașă problemei dezarmării*. 
Cind Kennedy, candide: la 
funcția de președinte al S.U_A. 
din partea Partidului demo
crat. a fost întrebat dacă este 
dispus să se indlnească cu 
N. S. Hrjșciov la New York, 
el a răspuns : ..Dacâ voi fi 
invitat și dacă va îi invitat si 
vicepreședintele Nixon voi fi 
bucuros să iau parte Ia o ase
menea intîlnire*.

Declarafia lui Hammarskjoeld

MONDE” și „COMBAT”
formează că
Romîne 
siune a 
de tov.
Dej.

ih-
delegația R. P. 

la cea de-a 13-a se- 
O N.U. Va fi condusă 
Gheorghe Gheorghiu-

Grecia

FRANCE PRESSE re- 
că in cercurile politi- 
preajma guvernului 

fi fost primită „cu re- 
hotărirea guvernului

ATENA 2 (Agerpres). — Co* 
respondents din Atena al a- 
genției 
latează 
ce din- 
grec ar 
zcrvă“
rcmin de a cere să se înscrie 
pe ordinea de zi a Adunării 
Generale a O.N U. problema 
relațiilor de bună vecinătate 
dintre țările europene cu sis
teme social-politice diferite.

Din informația transmisă de 
corespondent reiese că cercu
rile la care se referă el sint 
nemulțumite de faptul că gu
vernul Republicii Populare 
Romîne continuă să stăruie 
pentru normalizarea relațiilor 
intre țările din Fenmsula Bal
canică.

In speranța că vor putea 
minimaliza noile propuneri ale 
guvernului romir. respectivele 
cercuri reiau din nou afirma
țiile despre așa-r.sul „caracter 
propagandistic- al acestor pro
puneri, și susțin, in contradic
ție cu realitatea, că atmosfera 
nu ar fi ^favorabilă unei în
cercări de reconciliere a Gre
ciei cu țările de democrație 
populara vecine cu ea".

Din corespondența agenției 
France Presse reiese astfel lim
pede că cercurile politice 
despre care este vorba în
cearcă fără succes să slăbească 
răsunetul noii propuneri a 
R_ P. Romîne de îmbunătățire 
a reUtulor de bună \-ecinătate 
dmtre statele europene apar
ținind unor sisteme social-po
litice deosebite.

R. P. Chineză

Ad.

începutul noului an 
univarsitar 

in Uniunea Sovietică

f

NEW YORK 2 (Agerpres). 
— TASS transmite : După ce 
a aflat că N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., va conduce 
personal delegația sovietică la 
cea de-a 15-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U, Dag 
Hammarskjoeld, secretar ge
neral al O.N.U., a făcut ur
mătoarea declarație pentru 
corespondenții de presă.

„Salut această vizită a dom-

nulul Hrușciov Ia Adunarea 
Generală, deoarece ea oferă 
posibilitatea de a se expune 
la nivelul cel mai înalt pă
rerile in legătură cu unele 
probleme de cea ma. mare 
importanță care stau in fața 
Adunării Generale.

Consider de asemenea rf 
în felul acesta N. S. Hrușciov 
recunoaște rolul Organizație 
Națiunilor Unite in actuala 
situație internațională*.

trimiți

A. Novotny va conduce delegația
R. S. Cehoslovace la O.N.U,

I

PRAGA 2 (Agerpres). -Du
pă cum anunță agenția Ce- 
teka. guvernul Republicii So
cialiste Cehoslovace a discu
tat in ședința sa din 2 septem
brie. probleme în legătură cu 
cea de-a XV-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U.

Luind în considerare impor
tanța extraordinară a acestei 
sesiuni, guvernul a hotărât să

Re
con- 

ducă delegația cehoslovacă la 
cea de-a XV-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U.

Președintele A Novotny a 
acceptat să conducă delega
ția cehoslovacă la cea de-a 
XV-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

recomande președintelui 
publicii A. Novotny, să

U. K. Kekkonen a declarat 
printre altele :

Vizita dv. este o mare cins
te și o profundă bucurie pen
tru mine personal. Ingădui- 
ți-mi, însă, să vă asigur că nu 
sint aici decit reprezentantul 
milioanelor de oameni care vă 
salută cu căldură astăzi cu 
prilejul sosirii in țara noastră. 
Noi. finlandezii, considerăm că 
vizita dv. este mărturia bună
voinței pe care ați nutrit-o în
totdeauna șl pe care ați mani
festat-o concret față de po
porul finlandez.

Noi. finlandezii, considerăm 
vițita dv., în primul rind ca o 
recunoaștere a eforturilor care 
au fost depuse aici în ultimii

ani în scopul dezvoltării prie
teniei dintre Finlanda și Uniu
nea Sovietică. încrederea și 
prietenia dintre Finlanda și U- 
niunea Sovietică constituie o 
bază temeinică a politicii 
noastre naționale de indepen
dență și de neutralitate, vizita 
dv.. de care ne bucurăm atît 
de sincer, constituie o caldă 
strîngere de mînă pentru în
tregul popor finlandez-

Dragă prietene ! Salutin- 
du-vă din toată inima ca pe 
un oaspete dorit, sînt convins 
că vizita 
solidarea 
prietenie 
Finlanda

dv. va servi la con- 
bunelor relații de 

și încredere dintre 
și Uniunea Sovietică.

Cuvîntarea lui
Mă bucur sincer — a spus 

N. S. Hrușc'ov — că vizitez 
dl-i nou țara dv. ospitalieră.

în Occident unii au formulat 
tot felul de ipoteze șl presu
puneri : Ce a determinat vi
zita Președintelui Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. in 
Finlanda, nu există oare cau
ze speciale necunoacute 7 
Vreau să spun de la început 
că nu există nimic secret și 
enigmatic In această vizită. 
Ce poate fi mal plăcut decit 
să feliciți pe un bun vecin cu 
prilejul unei zile fericite pen
tru el 2 Sper că veți fi de a- 
eord eă este un prilej bun 
prntru a vizita încă o dată 
Flnl-nda, țară prietenă Uniu
nii Sovietice.

Am in Finlanda mulți cu- 
nesenți șl prieteni cu care 
m-am intilnit șl am stat de 
vorbă atit in timpul vizitei 
aici, cit și in timpul vizitei 
personalităților finlandeze in 
Uniunea Sovietică ți îmi va 
fi plăcut să mă intilnesc din 
nou cu el

Contactele și vizitele reci
proce ale personalităților de 
stat, politice și sociale din ță
rile noastre au devenit o tra-

Hrușciov
rtițlc bană Acest lucru este 
folositor, consolidează priete
nia noastră și contribuie la 
dezvoltarea colaborării dintre 
țările noastre. Relațiile de 
prietenie dintre Uniunea So
vietică și Finlanda sint un e- 
xemplu de coexistență pașnică 
a unor state cu sisteme social 
economice diferite. Respectul 
și încrederea, pe care le nu
trim unii pentru alții, consti
tuie o bază bună pentru con
solidarea și dezvoltarea eu 
succes a prieteniei sovieto-fin- 
landeze, tn interesul popoare
lor noastre.

N. S.

Adunarea festivă de la Hanoi
2 (Agerpres). - 
transmite Agenția

HANOI 
După cum 
Vietnameză de Informații, la 
1 septembrie a avut loc la 
Teatrul orășenesc din Hanoi 
adunarea festivă consacrată 
celei de-a 15-a aniversări a 
R. D. Vietnam.

în raportul prezentat la a- 
dunare, Fam Van Dong a vor
bit despre drumul eroic 
străbătut de tînăra republică 
în cei 15 ani de existență. La 
sfirșitul acestui an va fi re
purtată în Vietnamul de Nord 
o victorie hotărîtoare in do
meniul transformărilor socia
liste.

—•—
Ședința Comisiei 

permanente a C.A.E.R. 
pentru energia 

electrică

în ultimii 6 ani in R.D. Viet
nam au avut loc mari trans
formări revoluționare. După 
vindecarea rănilor pricinuite 
de război și desăvârșirea re
voluției naționale și democra
tice, in toate domeniile vieții, 
economice, culturale, politice 
și ideologice s-au înfăptuit 
transformări socialiste.

Pînă la sfirșitul acestui an 
vom înfăptui sarcina funda
mentală — terminarea în linii 
generale a organizării coope
rativelor agricole de tip infe
rior, organizarea cooperative
lor meșteșugărești și de mici 
comerciant și terminarea 
transformării întreprinderilor 
industriale și comerciale ca
pitaliste în întreprinderi mix
te de stat particulare. Astfel, 
pînă la sfirșitul anului curent 
în R. D. Vietnam va fi termi
nată cu succes transformarea 
socialistă a economiei.

Referindu-se la situația in
ternațională Fam Van Dong a 
subliniat întărirea continuă a 
forțelor care se pronunță 
pentru pace, pentru coexis
tența pașnică. Lagărul socia
list în frunte cu Uniunea So
vietică, a declarat el. a deve
nit o forță invincibilă care, 
împreună cu popoarele iubi
toare de pace din lumea în
treagă este capabilă să-i țină 
în friu pe imperialiști, să 
preîntimpine războiul, să 
mențină pacea și să salveze 
omenirea de o nouă catastro
fă — de războiul atomic.

După raportul prezentat de 
Fam Van Dong au rostit cu
vântări de salut șefi ai dele
gațiilor țărilor socialiste fră
țești.

La sfirșitul adunării festive 
a rostit o scurtă cuvântare 
președintele Ho Si Min.

— Coresponden-

Vizita in S.U.A. 
a delegației R. P.

Romine la Congresul 
de gerontologie

NEW YORK 2 (Agerprei).- 
Delegația remind care a par
ticipat la al V-l«a Congrtf 
de gerontologie din S.U.A, 
formată din prof. dr. Ana 
Asian și dr. Arcan Valeriu, 
s-a oprit la Washington și ia 
New York, unde a a rut în
trevederi cu medici și ziariști 
și a vizitat inctituțtt sanitare 
ft de asistență socială.

Medicii de aici s-au intere
sa: de tratamentul bdtrineții 
fi de sistemul asistenței so
ciale in R. P. Rommă. Ziare
le au publica: matmale in 
tepdturd cu tratamentul cu 
H-3. tn ziua de 31 august 
praf. dr. Ana Aslan a făcut 
o comunicare cu titlul ^Ac
țiunea p-ocha:nei la bătrhtf 
la apicolul Institutului de 
cercetări biologice in fața a 
IM de medtci, precum și a 
nou mare wumdr de persoa
ne interesate in această pro
blemă. Asistența a primit cu 
audt interes expunerea dele
gației romîne.

★
Deosebit de emoționantă a 

fost întîlnirea din piața gării 
cu oamenii muncii din Hel
sinki și din împrejurimi. Lo
cuitorii capitalei Finlandei 
purtau pancarte pe care scria: 
..Bir.e ați venit Nikita Hruș- 
ciov”, „Trăiască prietenia din
tre popoarele Finlandei și U- 
niun î Sovietice’’. Nikita Ser- 
gheevici a salutat călduros 
persoanele care au venit «ă-1 
întimpine. Au răsunat urale 
puternice.

însoțit de U. K. Kekkonen, 
N. S. Hrușciov s-a îndreptat 
spre vila Kesiaranta unde își 
va avea reședința în timpul 
șederii sale la Helsinki.

PRAGA 2. ■ _____
tul Agerpres transmite : în 
tre 25 și 30 
loc la Praga 
misiei permanente a C.A.E.R. 
pentru energia electrică. La 
lucrările Comisiei au par
ticipat delegațiile Albaniei, 
Bulgariei, Cehoslovaciei, R.D. 
Germane, Poloniei. Romîniei, 
Ungariei și U.R.S.S.

In calitate de observatori 
la ședință au participat re
prezentanți ai Republicii 
Populare Chineze.

Comisia a examinat 
blemele organizării muncii și 
coordonării planurilor de dez
voltare a energeticii statelor 
membre ale C.A.E.R. pe pe
rioada de perspectivă gene
rală a C.A.E.R. pină in anul 
1980, ținind seama de reco
mandările celei de-a 13-a se
siuni a C.A.E.R. Comisia a 
examinat de asemenea o se
rie de probleme referitoare 
la colaborarea economică șl 
tehnico-științifică între țările 
membre ale C.A.E.R. în do
meniul energeticii.

august a avut 
o ședință a Co-

pro-

Daruri oferite de bogatul unehi american micuților sâi prit-

I

Micuțului Hens o gumă, micuței Lorehen o bomboana, iar mi
cuțului Konrod o „jucărie* mult rivnitâ...

Desen de G. OGANOV 
din ziarul „Komsomolzkaia Pravda"

Scumpirea 
manualelor școlare 

în Franja

in Anqlia campanie 
pentru dezarmare

Grupul de tineret al Miș
cării pentru dezarmarea 
nucleară a declarat că la 
3 septembrie (cind se îm
plinesc 21 de ani de la in
trarea Angliei în cel de al 
doilea război mondial) el 
va începe împreună cu al
te nouă organizații de ti-

netei, o campanie pe plan 
național pentru renunțarea 
Angliei la armele nucleare 
și desființarea bazelor a- 
mericar.e de Pe teritoriul 
englez. Campania va con
sta in stringerea de semnă
turi pe o petiție. Petiția a 
fost deja semnată de ur
mătoarele personalități de 
seamă : filozoful Bertrand 
Russell; prof. Harland; 
dramaturgul Benn Levy; 
John Horner, secretar ge
neral al Sindicatului pom
pierilor : Tom Graham, se
cretar general al Sindica
tului unit al turnătorilor; 
Ewan McColl, vestit inter
pret de muzică populară : 
Ken Colyer, cunoscut in
terpret al muzicii de jaz.

La această campanie iau 
parte organizații cum sint 
Campania tineretului pen. 
tru pace. Campania univer
sitară unificată pentru de
zarmarea nucleară. Comi
tetul britanic al tineretului 
pentru Festival și alte or
ganizații de tineret din 
țară.

Campania va începe la 
Londra printr-o defilare pe 
străzile centrale spre mo
numentul victimelor celor 
două războaie mondiale, a- 
poi in Piața Trafalgar va 
fi organizată pe scară de 
masă stringerea de semnă
turi.

Adunarea 
tineretului 

din Montevideo
a 

Cniverfitiții naționale din 
Montevideo a avat loc o 
adunare a tineretului ia apă
rarea revoluției cubane. R?* 
prezentanțd tineretului d.n 
partea diferitelor partide po. 
litice. care au lutd cuvintul 
la adunare, au vorbit despre 
realizările poporului cu ban in 
lupta sa pentru independen
ță, Muncitorul Tomas Rivero 
a arătat marea însemnătate a 
reformei afrare efectuate de 
guvernul revoluționar al lui 
Fidel Castru. Metalurgistul Jo
se Francisco Toledo a consa
crat cuvîntarea ea dezvoltării 
economie-, cubane. El a spus, 
printre altele, câ atunci cind 
actualul guvern a luat pute
rea în mîinile sale in visteria 
statului se aflau numai 75 de 
milioane dolari, in timp ce 
la venirea la putere a dicta
torului Batista se aflau 500 
milioane dolari. Toledo a sub
liniat că guvernul revoluțio. 
nar al Cubei luptă cu hota- 
rire împotriva șomajului, lă
sat moștenire de regimul dic
tatorial al lui Batista in tim
pul căruia numărul șomerilor 
a ajuns la 500.000 de oameni.

Parlicipanții la adunare 
și-au exprimat solidaritatea 
cu guvernul revoluționar al 
Cubei,

tn sala de spectacole 
naționale 

arul loc

Apropierea deschiderii 
noului an școlar in Franța 
va crea pentru majorita
tea părinților n» greutăți 
în comparație eu anul pre
cedent

Această situație, relatea
ză ziarul „Figaro”, se da- 
torește faptului că in anul 
școlar 1960. prețul rechizi
telor și manualelor școlare 
vor „fi majorate cu 2 la 
sută față de anul 1959.

„Figaro” arată că in ciu
da faptului că manualele 
școlare pentru noul an șco
lar au ș> apărut in librării, 
datorită creșterii prețurilor 
„nimeni pină in momentul 
de față nu s-a încumetat 
să se grăbească să le cum
pere”.

La rindul său ziarul ..L’ 
Humanito” menționează că 
indicele oficial la peste 250 
de articole de primă nece
sitate în perioada 1 iulie 
1959 - 1 iulie 1960. a cres
cut cu peste 4 3 la sută. 
Ziarul relevă că această ur
care de prețuri nu cuprin
de creșterea substanțială a 
prețurilor la transporturi 
și locuințe.

„L'Hjmaniti” subliniază 
că scăderea nivelului de 
trai ai populație: franceze 
ca urmare a creșterii sub
stanțiale a prețurilor nu 
constituie decit „o politică 
deliberată care nu a adus 
și nu va aduce poporului 
francez decit o situație și 
mai grea și o creștere mai 
mare a profiturilor cercu
rilor patronale și capitalis
te din Franța”.

i
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Senaforul Fulbright despre eșecurile 
politicii americane

WASHINGTON 2 (Agerpres). 
— La 1 septembrie William 
Fulbright, președintele Comi
siei senatoriale pentru aface
rile externe, a rostit în fața 
Asociației avocaților un dis
curs consacrat „unor aspecte 
ale politicii externe america
ne”. La începutul discursului 
său el a subliniat că în spa
tele fațadei exterioare a pros
perității americane se ascun
de faptul că „poporul ameri
can este in linii mari neferi
cit”. O dovadă a acestui fapt, 
a spus el, este că „se înregis
trează tot mai numeroase ca
zuri de boli și de' tulburări 
psihice... Rindul la psihiatri și 

psihoterapeuți se lungește tot 
mai mult cu fiecare an”.

Fulbright a declarat că. du
pă părerea lui, aceasta se ex
plică „mai ales prin lipsa unor 
țeluri în interiorul țării și prin 
fiascoul peste hotare”. După 
părerea lui 
fiasco este 
că „asupra 
nostru s-au
Caracas, mulțimea a împiedi
cat pe președintele nostru să 
vină la Tokio, iar drapelul

Fulbright, acest 
dovedit de faptul 
vicepreședintelui 

aruncat pietre la

nostru de stat a fost călcat îri 
picioare la Panama City. La 
Paz și in alte locuri”.

Fulbright a criticat apoi po
litica externă americană pen
tru faptul că ea nu tine seama 
de schimbările radicale care 
au intervenit și continuă să 
intervină in întreaga lume- 
Printre principalele schimbări 
de acest fel el a enumerat 
„creșterea cu o iuțeală fără 
precedent a puterii comunis
te”.

După părerea lui Fulbright, 
Statele Unite pot evita noi e- 
securi în politica lor externă 
numai în cazul cind ele vor a- 
precia în mod realist factorii 
care determină relațiile lor cu 
restul lumii. „Bunăoară, a 
spus el trebuie să recunoaș
tem că Uniunea Sovietică este 
o realitate.. Trebuie să recu
noaștem că Uniunea Sovietică 
a dat dovadă de o forță și 
viabilitate cu mult mai mari 
decit credeam noi. Oricît de 
puțin plăcut ar ti pentru noi 
acest lucru, trebuie să recu
noaștem că comunSmul exer
cită o forță de atracție asupra 
popoarelor sărace din țările 
care și-au dobindit recent in
dependența.

PE SCURT
VIENTIANE 2 (Agerpres). 

— După cum transmit agențiile 
de presă occidentale la 2 sep
tembrie, noul guvern al Lao- 
sului format de prințul Su- 
vanna Fumma. a depus jură- 
mintul. La 1 septembrie guver
nul a anunțat ridicarea stării 
excepționale

LEOPOLDVILLE. - La cere
rea guvernului consoles in ora- 
gul Stanleyville d'u vestul Con- 
goulul au sosit zece avioane so. 
fietice ,.1L-I4- încărcate cu ali
menta destinata populației con
goleze.

ANKARA. — După cum trans.

mite corespondentul agenției 
France Pres.e tribunalul din 
Ankara a hotărtt tn prima in. 
stanță sș dizolve Partidul demo, 
crat condus de fostul prim.mi- 
nistru Adnan Menderes. întregul 
patrimoniu șl arhivele partidului 
au fost sigilate.

0774 HM - /nfre 22 șl 31 au. 
gust la Montreal șl-a desfășurat 
lucrările cea de-a doua Confe
rință mondială pentru Invățămin. 
tul ădulțilo', convocată de 
U.NES.CO La lucrările confe. 
rinței au participat peste 200 de 
delegați din 4*» de țări intre care 
o delegație din R. P. Romlnă,

JOCURILE OLIMPICE
ROMA 2 (Agerpres). — Co

respondență specială : Sporti
vii din U.R.S.S., S.U.A și Noua 
Zeelandă și-au împărțit cele 
7 medalii de aur atribuite vi
neri m ziua a treia a competi
ției olimpice de atletism. La a- 
vuncarea greutății femei, re
cordmana mondială, Tamara 
Press, a ciștigat fără emoții 
medalia de aur după ce din a 
doua încercare a realizat 17,32 
m, stabilind un nou record o- 
limpic. Principala sa adver
sară, Iohana Luttge (Germa
nia) a aruncat cu 71 cm mai 
puțin în timp ce fosta cam
pioană olimpică de la Mel
bourne Earlen Brown (SUA) 
s-a clasat pe locul trei

O frumoasă victorie a repur
tat mărșăluitorul Vladimir Go- 
lubnici care după o luptă 
strinsă cu australianul Noel 
Freeman a sosit primul pe 
stadionul olimpic, realizind pe 
distanța de 20 km timpul de 
lh34'07’’2/10. Aceasta a fost cea 
de a 6-a medalie de aur obți
nută de reprezentanții U.R.S.S. 
in concursul de atletism.

Rezultate excelente au fost 
înregistrate in proba de sări
tură in lungime bărbați. Cla
samentul probei : 1 Ralph
Boston (S.U.A.I campion olim
pic 8,12 m : 2. I Roberson
(S.U.A.) 8.11 m ; 3. Ter Ovane- 
siân (U R S.S.) 8,04.

Revelația zilei au fost atleții 
din Noua Zeelandă. învingă
tori în două probe de alergă
ri : la 5000 m plat Și 800 m 
plat.

Clasamentul probei de 5000 
m : 1. Murray Halberg (Noua 
Zeelandă) campion olimpic 
13’43 '4'10

Clasamentul probei de 800 
m : 1 Peter Snell (Noua Zee
landă) campion olimpic 1'46'’ 
3/10 (nou record olimpic).

La aruncarea ciocanului in 
calificări, cel mai bun rezultat 
a fost realizat de atletul so-
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vietic Vasill Rudenkov care 
cu 67,03 m a stabilit un nou 
record olimpic.

în primul joc din cadrul 
turneului de polo pe apă pen
tru locurile 5-8 echipa R. P. 
Romîne a întîlnit vineri echi
pa Olandei. Jocul a avut o 
desfășurare pasionantă și s-a 
încheiat cu scorul de 5—4 
(3—3) în favoarea jucătorilor 
romîni.

S-au desfășurat sferturile 
de finală ale turneului de box. 
La categoria „mijlocie" tînărul 
nostru reprezentant Ion Mo- 
nea a dispus prin K.O. în pri
mă repriză de elvețianul Hans 
Buechi. în urma acestei vic
torii, Monea s-a calificat pen
tru semifinale programate 
astăzi. Camei on ui nostru va 
ăvea ca adversar pe Crook 
(S.U.A.) care s-a calificat de 
asemenea printr o victorie ob
ținută înainte de limită. Cei
lalți doi pugiliști romîni, M. 
Dohr''’:cu și C. Gheorghiu, au 
pierdut discutabil la puncte în 
făta japonezului T^nabe si 
respectiv Meyers (Africa de 
sud).

Pe lacul Albano a continuat 
competiția de canotaj acade
mic. în preliminariile probei 
de 4 plus 1 echipajul R. P. 
Romîne a ocuDat locul 5 în 
seria a IT-a cu timpul de 
7’l0’*58/100 si nu sa calificat 
pentru semifinale

O nouă si admirabilă victo
rie a seri merilor sovietici. în 
finala probei de floretă ne e- 
Chloe reprezentativa U.R.SS. 
a învins cu scorul de 0-4 echi
pa Itapei. devenind campioa
nă olimpică

în competitiv feminină de 
floretă ne echioe la care 
narticină 12 echine îmnărtite 
în 4 grupe formația R. P. Ro- 
mîne face parte dint.r-o gru
pă alături de R. P. Ungară si 
Anglia, tn primul meci echi
pa R. P. Romîne a învins cu 
scorul de 12—4 echipa Angliei. 
———— w JttRLl


