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Unde mergem 
să învățăm

întregul popor aprobă 
cu însuflețire politica 
de pace a partidului 
și guvernului nostru

Pentru ca armele sa jiu mai vorbească 
niciodată
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Prin munca 
patriotică 

'a tineretului
De foarte multă vreme, 

cele două rîuri, Crișul 
a’b și Crișul negru, mî- 

nindu-și la vale apele, degra
dau o suprafață de peste 
5.000 de ha. teren arabil.

Comitetul raional U.T.M. 
Crlș a antrenat tineretul de Ia 
sate să participe în număr cit 
mji .mare la* acțiunea de reda
re a agriculturii de noi tere. 
nurî prin muncă patriotica 
pentru dislocarea a pește 
180.00b m c.- terasamente. Pe 
toate șantierele, tinerii colec
tiviști, și. întovărășiți muncesc 
cu mult elan, iar rezultatele 
nu întârzie să se arate.

Utem’știi de pe șantierul 
din comuna Socodor, de pildă, 
au sănat peste 5.000 m c. tera
samente, iar cri din Vărsani 
llî.076 m.c. terasamente. 

■I ION COȚOI
funcționar

★

De curînd, în cartierul mun
citoresc din_ orașul. Buhuși 
s-a deschis un nou șantier 

d« construcții. Alături de con- 
shli’cfiîri ’ ău venit* să-~șî ~ aducă 
aportul -Iot* numeroși tineri din 
oraș încadrați în brigăzi 
miște de muncă patriotică, 
tre aceștia se numără și 
Școlii medii din Buhuși, 
au prestat pînă în prezent 
1.500 de ore muncă. Ei au exe
cutat o serie de munci necalifi
cate. cum ar fi de pildă căratul 
materialelor, săpatul unor gropi, 
șanțuri și Printre fruntașii
în această acțiune patriotici se 
numără și elevii Boatcă Marca
re'.a. Merticaru Cezar. Iarița 
Maria. Teodorescu Paula și alții.

AL. BEJAN
tehnician

ute- 
Prin- 
elevii

care 
peste

Pregătiri 
pentru campania 

agricolă de toamnă
Gospodăriile agricole colec

tive din regiunea Constanța 
fac intense pregătiri pentru 
efectuarea. în condiții optime i 
a însămînțărilor de toamnă, i 
Cu sprijinul mecanizatorilor ; 
din S.M.T.-uri pe ogoarele 
colectiviștilor au fost execu
tate arături pe suprafețe în
semnate. ; - ' ' r. • ' -W

Membrii gospodăriilor agri, 
cole colective din Regiunea 
Constanța acorzîă o “grijă deo
sebită pregătirii semințelor. 
Ei însămînțează— în - toamna 
aceasta, suprafețe mai mari cu 
grîu din soiuri de mare pro
ductivitate. Gospodăriile co
lective din comunele Adam
clisi, Beilic, Țepeș Vodă, Co- 
badin, Topraisar și altele au 
și schimbat la bazele de re- 
cepționare semințele lor co- | 
mune cu semințe de luare 
productivitate.

La cabinetul tehnic al Uzinei 
„9 Maî“ din Capitala tinerii 
inovatori Petre Oprea, Co- 
stache Aurel, Ccstea Gheor
ghe și Varga Groitcn împre
ună cu inginerul Argeșean 
Radu discută proiectul unei 

inovații.

Foto ; N, STELORIAN

Gata pentru deschiderea 
noului an școlar

în comuna Havîr- 
na, raionul Darabani, 
regiunea Suceava, vor 
funcționa in. anul 
școlar 1960—1961 un 
număr de șase școli 
cu 22 săli de clasă. 
Numărul elevilor a 
crescut față de amil 
trecut, ajungind la 
peste 1.200,

Astfel, pentru crea
rea unor condiții cit 
mai bune de învăță- 
mint s-a trecut chiar 
din primele zile ale 
vacanței de vară la a-

me na jar ea școlilor
S.au înnoit geamurile 
și ușile, sobele, du
șumeaua precum 
acoperișurile de 
clădiri.

O contribuție, 
seamă au adus-o ... 
nerii țărani munci
tori membri ai orga
nizației 
U.T.M.
munca 
economii în valoare 
de aproape 8.000 lei.

In prezent sălile

și 
pa

df> 
ti-

bază 
prin

dede clasă strălucesc 
curățenie.

Harnicii pionieri 
le-au și luat în pri
mire. în fiecâre sa- 

grupat cita 
la

de
care 

lor au adus

lă s-au
3-4 și lucrează 
ornatul pereților.

De asemenea 
pregătesc 
și frumos 
artistic, care îl vor 
da in prima zi de 
școală.

ei 
un bogat 
program

Teodor Ungureanu
învățător

Despre ce „vorbește44
Propria noastră experiență 

ne-a dovedit că eficacitatea acti. 
vității postului utemist de con
trol depindg în primul rînd dacă 
activitatea, acțiunile acestuia sînt 
îndreptate spre probleme impor. 
tante și actuale ale producției. 
Iar pemtru aceasta este desigur 
absolut necesar ca postul Utemist 
de control să fie informat, să 
cunoască foarte bine problemele 
producției..

Pentru a cunoaște 
situația din sector, 
membrii postului 
nostru țin zilnic le
gătura cu conduce
rea sectorului . cu 
comitetul 
De aici ei află cum 
lucrează tinerii, ca
re sînt greșelile și 
lipsurile lor, ce 
sarcini au de înde
plinit, iar pe baza 
acestor informări a- 
mănunțite orientea
ză activitatea 
tului utemist 
control tocmai _
direcțiile în care se simte mai 
multă nevoie.

Deoarece postul nostru ute, 
mist de control își desfășoară 
activitatea într-un sector în care 
problema reducerii continue a 
rebuturilor este o sarcină impor
tantă — la turnătorie — a acor
dat permanent atenție aceatei 
probleme. Cu toate că pe întreg 
lectorul tinerii lucrează de multă 
vreme- cu un procent de rebuturi 
luai mic decît cel admis, era o 
vreme cînd la blocurile motor, la 
colectare și chiulase, graficul re
buturilor se menținea ridicat. 
Noi am hotărît < să ne ocupăm 
îndeaproape de turnarea acestor 
piese și să aducem o contri
buție la înlăturarea rebu
turilor. Pentru a constata cau
zele rebuturilor colectivul pos
tului a organizat aproape zilnic 
raiduri la echipele ce lucrau 
blocuri chiulase și colectoare, 
în urma raidurilor întreprinse, 
membrii postului au observat că 
cea mai frecventă cauză a re- 
butării pieselor erau incluziunile 
de zgură. Postul utemist de con
trol a criticat pe tinerii care 
din neatenție lăsau zgura să 
cadă în forme, a expus, ju locuri 
special amenajate, .piesele rebu- 
tate.V Aceasta a contribuit la 
crearea unei puternice opinii 
împotriva neglijenței în lucru. 
Și acțiunea noastră s.a do
vedit a fi foarte t folositoare 
căci nu după multă vreme pro
centul de rebuturi provocate de 
incluziuni de zgură a scăzut 
foarte mult. Iată deci cum acti
vitatea, dusă conform unei-tema
tici orientate tocmai în direcțiile 
în care se simțea mai mplt ji.e-. 
^oie, a făcut ca postul utemist 
de control să desfășoare o acti
vitate rodnică.

Postul utemist de control se 
ocupă de numeroase alte pro-

amănunțit

Si

păs. 
de 
în

Din experiența 
postului utemist 

de control 
de la sectorul 

turnătorie 
de fontă 

al Uzinelor 
„Steagul Roțu" 
Orațul Stalin

b.eme menite de asemenea, să 
contribuie la îmbunătățirea mun
cii tinerilor din sector, la edu
carea lor în spiritul atitudinii 
socialiste față de muncă și bunul 
obștesc. Se ocupă de pildă, 
de întărirea disciplinei în mun
că, de dezvoltarea spiritului gos
podăresc, îi ajută pe tineri să-și 
îngrijească mașinile și utilajul cu 
care lucrează, să.și organizeze 
mai bine locul de muncă, să fo. 
losească din plin cele 480 de 

minute ale zilei de 
lucru.

O atenție deose
bită acordă pos
tul utemist de con
trol descoperirii și 
valorificării rezer- 
ve’or interne care 
mai există în sec
ție în munca tine
rilor. Deși forma- 

. tă din tineri bine 
calificați, echipa 
de turnători a lui 
Olteanu Gheorghe 
dădea uneori lucru 
de. slabă calitate și

nu.și îndeplinea normele. Aceas
ta se datora faptului că ei nu-și 
organizau bine munca și în tim
pul lucrului pierdeau adesea 
zeci de minute cu fel de fel de 
fleacuri. De asemenea, și prin 
alte echipe începuse să se ivea
scă asemenea cazuri. După ce 
postul utemist de control a des
coperit caiizele acestei situații, 
biroul organizației de bază

Ing. HAN VASILE
responsabilul postului utemist 

de control din turnătoria de fontă 
a Uzinelor „Steagul Roșu" 

Orașul Stalin

(Continuare în pag. 4-a)

Utemista Harbeț Silvia pe 
care o vedeți în fotografie, 
este una dintre muncitoarele 
fruntașe ale secției de trico
tat de la fabrica de confecții 
»,Gheorghe Gheorghiu-Dej"

din Capitala.
Foto : A. VIERU

Sporesc productivitatea 
muncii

In exploatările 
din regiunea Cluj 
multe brigăzi obțin 
tivitate ridicată, 
complexe conduse de Simion 
Bucea și Ion Bobar de la ex
ploatarea Valea Ierii. de pildă, 
datorita folosirii din plin ă 
mijloacelor mecanice au rea
lizat pe fiecare muncitor zil
nic o productivitate fizică de 
1,46 mc și respectiv, 1,34 mc 
de material lemnos. De la în
ceputul anului și pînă aeum- 
harnicii muncitori forestieri 
din regiune au dat peste pre
vederile planului 50.000 mc de 
bușteni. (Agerpres)

forestiere 
tot mai 

o produc-
Brigăzile

Aula Bibliotecii 
universitare din Iași fremăta 
de lume. Muncitori, academi
cieni și al ți oameni t 

"ței, artei și culturii, 
didactice universitare, 
de cetățeni din toate 
rele bătrînului centru 
ral din Moldova, 
nat aici pentru 
ma adeziunea față de politica 
externă a partidului și

i vernului nostru
Cu mult interes, cei 

| zenți au ascultat darea 
1 seamă a tovarășului Alexan- 
i dru Bîrlădeanu, deputat 
| Marea Adunare Națională, 
I cepreședinte al Consiliului 

Miniștri al R.P. Romîne, 
legătură cu lucrările recentei 
sesiuni extraordinare a . Ma
rii Adunări Naționale. Ra
portul prezentat de ' tovară
șul „Gheorghe Gheorghiu-Dej 
— a subliniat vorbitorul — 
oglindește cu deplină clari
tate "poziția’partidului și guf 
vernului nostru în principa
lele probleme ale vieții in
ternaționale contemporane. 
Așa cum se subliniază în 
port,' la temelia politicii 
terne a statului nostru 
aflat și se . află prietenia 
alianța indistructâbilă 
Uniunea Sovietică și -cu cele
lalte 'țări ale lagărului socia
list,. promovarea și aplicarea 
în practică a principiului le
ninist al coexistenței pașnice 
între state cu brinduîri so- 
cial-politice diferite. Statele 
socialiste - - militează pentru 
coexistență pașnică nu pen
tru că ar fi lipsite de forță, 
ci ..pentru că acest principiu 
corespunde pe deplin 
terului umanist și nobil 
concepției comuniste 
lume și societate.

După ce a relevat 
tezei potrivit căreia 
noastre există posibilitatea 
preîntâmpinării unui nou răz
boi mondial, vorbitorul / a 
subliniat însemnătatea , hotă- 

■' rîrii adoptate de Marea Adu
nare Națională ca delegația 
romînă lâ~cea de-a''r5-ă se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U. să fie condusă de to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. întregul nostru popor

ai știin- 
câdre 

sute 
cârti R- 
cultu- 

s-au adu- 
a-și expri-

gu-

pre
rie

în 
vi
de 
în

ra« 
ex- 
s-a 

, ,-și 
cu

carac
al 

despre 

justețea 
în zilele

a' primit cu bucurie și satis
facție această hotărîre care 
oglindește marea însemnătate 
pe care partidul și guvernul 
o acordă dezbaterii în ca
drul O.N.U. a problemei de
zarmării și altor probleme 
internaționale și dorința ca 
țara noastră să-și aducă o 
contribuție sporită la lupta 
pentru pace.

Același lucru îl reflectă și 
propunerea făcută de guver
nul nostru de a se înscrie 
pe ordinea de zi a apropiatei 
sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U. punctele privind 
„Acțiuni pe plan regional în 
vederea îmbunătățirii rela
țiilor de bună’vecinătate din
tre state europene aparținînd 
unor sisteme s’ocial-politice 

: diferite" și „Măsuri pentru 
promovarea în rîndurile ti
neretului a ideilor păcii, res
pectului reciproc și înțelege
rii între popoare".

Interesul participanților fa
ță de problemele internațio-

nale, acordul lor deplin cu po
litica de pace a țării noastre, 
cu raportul tovarășului Gheor^ 
ghe Gheorghiu-Dej s-a mani-: 
festat în aplauzele puternice 
cu care a fost subliniată în re
petate rînduri darea de sea
mă, în cele spuse de vorbitorii 
care au luat apoi cuvîntul.

Prof. univ. Mircea Savul, 
membru corespondent al Aca
demiei R. P. Romîne, a spus 
printre altele : Sînt mîndru că 
politica externă a țării noas
tre exprimă pe de-a întregul 
aspirațiile și năzuințele tutu
ror oamenilor muncii din pa
tria noastră, deci și ale inte
lectualilor. Niciodată în țara 
noastră intelectualii nu s-tau 
bucurat de o asemenea pre
țuire ca în regimul nostru de
mocrat-popular. Niciodată ști
ința n-a ajuns la o asemenea 
dezvoltare. Ca geolog, pot să 
afirm că mijloacele pe care 
statul le acordă pentru cerce-

(Continuare în pag. 3-a)

Expresia aspirațiilor de pace 
ale celor ce muncesc

ti 4 ii de muncitori, tehnicieni 
lrl ingineri aflați în sala 

de festivități a Uzinelor 
„23 August*‘ din Capitală au as
cultat ieri după-amiază cu un 
deosebit interes darea de seamă 
făcută de tovarășa Elena Lascu, 
deputată în Marea Adunare Na- 
'tională, în legătură cu sesiunea 
'extraordinară a Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne. Mun
citorii marii uzine buCureștene, 
cei care în fiecare zi cu 

.migală și o înaltă responsabili
tate socială construiesc. ma
șini dintre cele mai compli
cate care cer cunoștințe, - dar și 
■patos in-muncă și-au- afirmat de
plina lor adeziune față de poli- 
țll'd de pace și ,cpexiste.nță. pașni. 
<că promovată de partidul și gu
vernul nostru, politică exprimată 
în mod clar în Raportul prezen
tat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la recenta sesiune 
a Marii Adunări Naționale.

Vorbitoarea a arătat că. in ra
portul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la se-

siune își găsesc exprimarea, mi* 
nunat și convingător, înaltele 
principii ale politicii noastre ex
terne, la baza căreia se află 
coexistența pașnică, problemă 
vitală pentru omenire.

Harnicii muncitori de la Uzi. 
nele ,,23 August" și-au afirmat 
in cuvîntul lor hotărîrea de a 
sprijini prin munca lor en
tuziastă politica de pace a 
Republicii Populare Romîne, care 
împreună cu celelalte țări ale la
gărului socialist militează activ 
pentru micșorarea încordării inter
naționale, pentru promovarea 
principiilor de coexistență pașni
că, pentru zădărnicirea oricărof 
uneltiri ale cercurilor imperialista 
agresive, pentru înfăptuirea de
zarmării generale și totale și sta
tornicirea unei păci trainice în 
lume. Vorbitorii au arătat. în 
cuvinte pline de căldură, încre
derea deplină în forța lagărului 
socialist datorită căreia . astăzi 
există deplina posibilitate de a 
se preîntimpina războiul mon
dial și de a se asigura o pace 
trainică. Toți cei ce au luat cu- 
vîntul — Nicolae Dascălu, tur
nător fruntaș și Puiu Gheorghe 
de la s.ectoiul vagoane, Constun- 
tin Locovei, strungar fruntaș și 
Gheorghe Chivu turnător, au 
subliniat că în conștiința lor 
este puternică convingerea că po
litica partidului și guvernului 
corespunde intereselor vitale ale 
poporului nostru.

Nicolae Dascălu a fost primul 
dintre vorbitori. Datorită dra
gostei pentru meseria sa — tur
nătoria, a devenit fruntaș, tră
iește, ca toți tinerii din . patria 
noastră, o viață frumoasă și 
se gîndește cu bucurie la viitor. 
Are 26 de ani, e căsătorit, și în 
curînd soția îi va dărui un copil. 
Nicolae Dascălu iubește cu toată 
ființa sa pacea ! Noi, metalur* 
giștii din aceste uzine construe* 
toare de mașini a spus printre 
altele, în cuvîntul său, Nicolae 
Dascălu, vom contribui la întă-

CAROL ROMAN

(Continuare în pag. 3-a) j
r

Entuziaste ’ 
adunări 

în întreaga țarăA

Aspect de 'la adunarea muncitorilor de la Uzinele „23 August» din Capitala.

Foto : N. STELORIAN

Tîneretului-lucrări dramatice
inspirate din viața și munca sa!

Peste cîteva zile, teatrele 
noastre vor deschide porțile 
stagiunii 1960-1961- Noul an 
teatral este așteptat cu interes 
de milioane de spectatori, 
printre care se.află numeroși 
tineri, iubitori ai acestei arte.

Cu fiecare stagiune, tinăra 
generație vede tot mar mult în 
teatru o adevărată școală a e- 
ducației comuniste, o tâ’ibunâ 
de la înălțimea căreia omul 
nou'culege îhvățămiri’te pre
țioase pentru desăvîrșirea per
sonalității sale. Tineretul vede 
în teatru, un mijloc ,de a îm
bogăți necontenit 
său de viață, de a afla exem
ple vii de muncă și acțiune, 
de a culege îndemnuri pen
tru activitatea sa viitoare. 
Influenta deosebită a artei 
asupra tinerei generații a 
fost subliniată și în Salutul 
C C. al P.M.R. adresat Congre
sului al IÎI-lea al U.T.M. : 
„Ținînd seama de uriașul rol 
pe care-1 joacă literatura, mu
zica, filmul, arta sub toate 
formele ei, asupra conștiinței 
oamenilor în genere și a tine-

universul

rilor în deosebi, în fața creato
rilor de artă stă sarcina pa
triotică de a făuri mai multe 
și, îndeosebi, mai bune opere 
artistice, care să oglindeas^ 
munca eroiză a tineretului Ți 
a întregului nostru popor, via
ța nouă pe care o trăiește, lu
minoasele perspective pe care 
i le deschide politica partidu
lui și să-l mobilizeze la luptă 
pentru înfăptuirea ei“.

Teatrul nostru nu mai este 
astăzi un apanaj al unui cerc 
restrîns de oameni. Dimpotri
vă. Adresîndu-se direct unui 
mare număr de oameni, stâr
nind nemijlocit emoția artisti
că a spectatorilor, făcîndu-i să 
participe, să trăiască și să sim
tă imediat mesajul și ideile 
pe care le transmite opera de 
artă respectivă, teatrul a de
venit o tribună operativă de 
propagare a idealurilor comu
niste de viață. Teatrul, prin 
posibilitățile sale multiple și 
directe de adresare cîștigă la 
noi, în fiecare an, zeci și zeci 
de mii de spectatori. Reperto
riul fiecărei instituții de teatru

din țara noastră este astfel 
P’^porționat, îneît pe parcursul 
unui an spectatorul să poată 
avea o adevărată antologie a 
teatrului de astăziși de ieri, 
cu prinzi nd-'cele ’Thai valoroase 
creații' ale dramaturgiei.

Dar tânărul din tara, noa
stră crescut și educat de

• partid în spiritul devotamen
tului nemărginit pentru cau
za socialismului'/ ‘află el 
întotdeauna în repertoriul tea
trelor noastre piese despre 
preocupările generației șale, 
despre eroii săi cunoscuți' din .
;cărți și din viață, despre vi- chipuri 
șurile și iz alurile lui șî ale 
tovarășilor..Ivii ?. .-Și-răspunsul 
este destul de greu de dat, 
pentru că nu ne putem încă 
lăuda cu un fond bogat de 
piese originale 
neretului.

In acest sens, 
al U.T.M. la al 
greș arată : „Deși s-au obținut 
unele progrese, nu există 
încă asigurat un reperto
riu de lucrări literare, muzi
cale, dramatice, suficient de

destinate ti-

raportul C.C. 
IÎI-lea Con-

variate, în stare să ofere o te
matică bogată tuturor forme
lor de activitate cultural-artis- 
tică a tineretului44 Ne aflăm 

• încă la începutul acestui drum 
minunat ; ne aflăm încă în 
perioada de formare a unei 
dramaturgii inspirate din via
ța tineretului, accesibilă și for
mațiilor de amatori, cu o ma
re și puternica influență edu
cativă. In ultimii ani, mai a- 
les, au apărut cîteva piese care 
pun jaloanele în acest dome
niu. Paul Everac în „Ferestre 
deschise" creionează cîteva 

interesante de tineri 
care muncesc pasionați în ce
tatea oțelului. Ion D Șerban 
a scris o comedie vioaie pe 
tema alegerii drumului în via
ță. Dorel Dorian dezbate cu 
profunzime o prob’emă de mo
rală în ultima sa piesă „Se
cunda 58“ T. Bușecan a evo
cat în fața spectatorilor cîteva 
episoade din lupta studenților 
progresiști împotriva reacțjunii

VALERIU R1PEANU

• CONSTANȚA. - La adu
narea oamenilor muncii din 
domeniul învățămintului, ocro
tirii sănătății, artei, arhitec- 
ților și inginerilor, care a avut 
loc în sala Teatrului de Stat 
din Constanța, deputatul Va- 
sile Vîlcu, prim-secretar. al 
Comitetului regional Constan
ța al P.M.R., a prezentat o 
dare de seamă asupra lucrări
lor recentei sesiuni extraordi
nare a Marii Adunări Națio
nale. La Babadag sute de me
canizatori din S.M T.-uri, lu
crători din G.A.S.-uri și colec
tiviști au luat parte la o adu
nare la care a vorbit tov. Tu- 
dose Vasiliu, deputat m Marea 
Adunare Națională, președin
tele Sfatului popular Con
stanța.

• CRAIOVA. Simbătă după- 
amiază. în amfiteatrul școlii 
medii nr. 1 din Caracal, în 
fața a sute de oameni ai mun
cii prof. Maria lonescu. depu
tat în Marea Adunare Națio
nală, a prezentat darea de sea- 
nv. asupra lucrărilor 
sesiuni extraordinare 
Adunări Naționale.

• GALAȚI în sala 
muzical din Galați, 
muncitori. tehnicieni

recentei 
a Marii

Teatrului 
numeroși 

ntu-nviiort. i;-nn vieni și ingineri 
de la Șantierul Naval Galați, 
Uzina „Nicolae Cristea,t, intre- 
prinder'le textile și Fabrica de 
pice de schimb C.F.R, C-alați 
au ascultat darea de seamă pre
zentată de ing. Stelian Grin- 
deanu. deputat în Marea Adu
nare Națională, director al Fa
bricii de piese de schimb CF.R 
Galați. .

(Continuare în pag. 3a)
(Agerpres)



IM) li MERGEM SĂ INVAȚAM
Institutul Politehnic București

I. - FACULTATEA DE ELECTROTEHNICA

1. Mașini și aparate electrice (cursuri de zi, serale și 
fără frecvență).

2. Automatică (cursuri de zi).

IL - FACULTATEA DE ENERGETICA

1. Electroenergetică (cursuri de zi, serale și fără frec
vență).

2. Termoenergetică (cursuri de zi).
3. Hidroenergetică și mașini hidraulice (cursuri de zi).

in. - FACULTATEA DE ELECTRONICA
ȘI TELECOMUNICAȚII

1. Electronică industrială (cursuri de zi).
2. Radiocomunicații și radiotehnică (cursuri de zi).
3. Comunicații telegrafo-telefonice (cursuri de zi, serale 

și fără frecvență).
4. Centralizări și semnalizări feroviare (cursuri de zi, se

rale și fără frecvență).
5. Ingineri fizicieni (cursuri de zi).

IV. - FACULTATEA DE MECANICA

1. Mașini unelte și scule (cursuri de zi).
2. Tehnologia construcției de mașini (cursuri de zi, se

rale și fără frecvență).
3. Mașini termice și motoare Diesel (cursuri de zi, se

rale și fără frecvență).
4. Construcții de aviație (cursuri de zi).
5. Mașini agricole (cursuri de zi).
8. Aparate și utilaje pentru industria chimică (cursuri de 

zi și cursuri fără frecvență).
7. Mecanică fină (cursuri de zi).

V. - FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALA

1. Tehnologia substanțelor anorganice (cursuri de zi, se
rale și fără frecvență).

2. Chimia și tehnologia materialelor de construcții și ce
ramică (cursuri de zi).

3. Tehnologia substanțelor organice (cursuri de zi, se
rale și fără frecvență).

4. Tehnologia poligrafică (cursuri de zi).
5. Chimizarea combustibililor (cursuri de zi).

VI. - FACULTATEA DE METALURGIE

1. Furnale, oțelării, turnătorii (cursuri de zi, cursuri fără 
frecvență).

2. Prelucrări plastice și tratamente termice (cursuri de zi).
3. Metalurgie neferoasă (cursuri de zi).

VII - FACULTATEA DE TRANSPORTURI
1. Exploatarea materialului rulant (cursuri de zi, serale 

și fără frecventă).
2. Organizarea transporturilor feroviare (cursuri de zi și 

cursuri fără frecvență).
3. Organizarea și exploatarea transporturilor rutiere 

(cursuri de zi, cursuri fără frecvență).

Institutul Politehnic Timișoara
I. - FACULTATEA DE ELECTROTEHNICA

1. Electromecanică (cursuri de zi, serale și fără frec
vență).

2. Electroenergetică (cursuri de zi).

IL - FACULTATEA DE MECANICA

1. Tehnologia construcției de mașini (cursuri de zu
2. Mașini termice și motoare Diesel (cursuri de zfk
3. Material rulant (cursuri de zi).
4. Mașini hidraulice și pneumatice (cursuri de zi).
5. Utilajul și tehnica sudurii (cursuri de zi).

III. - FACULTATEA DE CONSTRUCȚII

1. Construcții civile, industriale și agricole (cursuri de zi).
3. Construcții și instalații hidrotehnice (cursuri de zi).

IV. - FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALA

1. Chimie și tehnologia materialelor de construcții și ce
ramică (cursuri de zi).

2. Tehnologia substanțelor anorganice (cursuri de zi).
3. Tehnologia substanțelor organice (cursuri de zi).

Institutul Politehnic lași
I. - FACULTATEA DE ELECTROTEHNICĂ

1. Electromecanică (cursuri de zi, cursuri fără frecvență).
2. Electroenergetică (cursuri de zi).

II. - FACULTATEA DE MECANICA

1. Tehnologia construcției de mașini (cursuri de zi, 
cursuri fără frecvență).

2. Mașini termice și motoare Diesel (cursuri de zi).

III. - FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALĂ

1. Tehnologia substanțelor anorganice (cursuri de zi, se
rale și fără frecvență).

2. Tehnologia substanțelor organice (cursuri de zi, se
rale și fără frecvență).

3. Celuloză, hîrtie și fibre artificiale (cursuri de zi).
4. Tehnologia pielei, blănurilor și extractelor tanant* 

(cursuri de zi).
5. Finisarea produselor textile (cursuri de zi).

IV. - FACULTATEA DE CONSTRUCȚII

1. Construcții civile, industriale și agricole (cursuri de 
zi, cursuri fără frecvență).

2. Drumuri și poduri (cursuri de zi).

V. - FACULTATEA DE INDUSTRIE UȘOARA

1. Filatură și țesătorie (cursuri de zi, cursuri fără frec
vență).

2. Tricotaje și confecții din țesături și tricotaje (cursuri 
da zi, cursuri fără frecvență).

3. Confecții din piele și încălțăminte (cursuri de zi).

Institutul Politehnic Orașul Stalin
I. — FACULTATEA DE MECANICA

1. Automobile și tractoare (cursuri de zi, cursuri serale 
și cursuri fără frecvență).

2. Tehnologia construcției de mașini (cursuri de zi. 
cursuri serale și cursuri fără frecvență).

3. Tehnologia prelucrării la cald (cursuri de zi).

II. - FACULTATEA DE INDUSTRIALIZAREA 
LEMNULUI

1. Industrializarea lemnului (cursuri de zi, cursuri fără 
frecvență).

HI - FACULTATEA DE SILVICULTURĂ

1. Silvicultură (cursuri de zi, cursuri fără frecvență).
2. Exploatarea pădurilor și transporturilor forestiere 

(cursuri zi, cursuri fără frecvență),

Institutul Politehnic Cluj
I. - FACULTATEA DE MECANICĂ

1. Tehnologia construcției de mașini (cursuri de zi, 
cursuri fără frecvență).

2. Tehnologia prelucrării la cald (cursuri de zi).
3. Electromecanică (cursuri de zi).

H. - FACULTATEA DE CONSTRUCȚII

1. Construcții civile, industriale și agricole (cursuri de 
zi, cursuri fără frecvență).

Institutul Politehnic Galați
L — FACULTATEA DE MECANICĂ

*»ave și instalații de bord (cursuri de zi).
2. Tehnologia construcției de mașini (cursuri de zi;.
3. Frigotehnie (cursuri de zi).

H. FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PRODUSELOR
ALIMENTARE ȘI TEHNICA PESCUITULUI

I. Industrii fermentative, conserve și lapte, (cursuri de 
zi și cursuri fără frecvență). .

2. Morărit panificație, industrii alimentare extractive, 
(cursuri de zi și cursuri fără frecvență).

3. Tehnica pescuitului și «tuficultură. (cursuri de zi).

Institutul de Construcții București
L — FACULTATEA DE CONSTRUCȚII

1. Construcții civile, industriale și agricole (cursuri de zl. 
cursuri serale, cursuri fără frecvență).

H — FACULTATEA DE INSTALAȚII ȘI UTILAJ

L Mașini și utilaj pentru construcții (cursuri de zi).
2. Instalații pentru construcții (cursuri de zi, cursuri 

serale, cursuri fără frecvență).

III. — FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ

L Construcții și instalații hidrotehnice (cursuri de zi).

IV. — FACULTATEA DE CONSTRUCȚII 
FEROVIARE DRUMURI ȘI PODURI

1. Drumuri și poduri (cursuri de zi. cursuri fără frec
vență).

X Geodezie (cursuri de zi).
3. Cocstrucțij și întreținere feroviară și poduri (cursuri 

de zi).

Institutul de Petrol, Gaze și Geologie 
București

L — FACULTATEA DC GEOLOGIE TEHNICA

L Geeuogie rc-zscri de zu.
1 Prospeețroni geofizice (amur, de aș

II — FACULTATEA DE EXPLOATAREA 
zăcămintelor de țiței și gaze

1. Exploatarea zăcămintelor de țițe r gaze -cursur de
zi. cursuri fără frecventă'.

III — FACULTATEA DE TEHNOLOGII SI CHIMIZAREA 
ȚTȚEll LUI $1 GAZELOR

1. Tehnologia și chimizarea țițeiului și gairior (cunun 
de Zl. cursuri fără frecvențăi

IV. - FACULTATEA DE MAȘINI $1 UTILAJ 
PETROLIFER

1. Mașini și utilaj petro..fer cursuri de a. cursun fără 
frecventă).

I

-------------------------------------------------------------------------------- 1
Institutul de Mine Petroșani

L — FACULTATEA DE MINI

1. Exploatări miniere (cursuri de n, eurscri serale, 
cursuri firi frecventă).

X Topografie minieră (cursuri de zi).
3 Prepararea cărbunilor si minereurilor (cursuri de zi).

IL — FACULTATEA DE ELECTROMECANICA 
MINIERA

L Mașini p utilaj minier (cursuri de zL cursuri fără 
frecvență).

Institutul de Arhitectură .Ion Mincu" 
București

L — FACULTATEA DE ARHITECTURA ȘI URBANISM
1. Arhitectură și urbanism (cursuri de zi).

institutul Agronomic 
„Nicolae Bălcescu** București
L — FACULTATEA DE” AGRICULTURA

ȘI ZOOTEHNIE

Agricultură (cursuri de zi, cursuri fără frecvență) 
Zootehnie (cursuri de zi, cursuri fără frecvență).

n. — FACULTATEA DE HORTICULTURA

1. Horticultură (cursuri de zi, cursuri fără frecvență).

in. — FACULTATEA DE MEDICINA VETERINARA
1. Medicină veterinară (cursuri de zi).

Institutul Agronomic .Petru 6roza“ Cluj
I. — FACULTATEA DE AGRICULTURA

1. Agricultură (cursuri de zi, cursuri fără frecvență).
2. Zootehnie (cursuri de zi).

Institutul Agronomic 
.Ion lonescu de la Brad** lași

L — FACULTATEA DE AGRICULTURĂ 
ȘI ZOOTEHNIE

1. Agricultură (cursuri de zi).
2. Horticultură (cursuri de zi).
3. Zootehnie (cursuri de zi).

II. FACULTATEA DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE
ȘI ORGANIZAREA TERITORIULUI AGRICOL

1. îmbunătățiri funciare (cursuri de zi și cursuri fără 
frecvență).

Institutul Agronomic Judor Vladimlrescu* 
Craiova

I. — FACULTATEA DE AGRICULTURA

Agricultură (cursuri de zi.

II. — FACULTATEA DE MECANIZAREA
AGRICULTURII

1. Mecanizarea agriculturii (cursuri de zi, cursuri fără 
frecvență).

Institutul Agronomic Timișoara
L — FACULTATEA DE AGRICULTURA ȘI ZOOTEHNIE

1. Agricultură (cursuri de zi).
2. Zootehnie (cursuri de zi).

Universitatea .C. I. Parhon** București
L — FACULTATEA DE MATEMATICA-FIZICA

1. Matematică (cursuri de zi)
2. Mecanică (cursuri de zi)
3. Astronomie (cursuri de zi)
4. Fizică (cursuri de zi)
5. Fizică nucleară (cursuri de zi)
6. Matematică — secundar fizică (cursuri de zi, cursuri 

fără frecvență)
7. Mașini de calculat (cursuri de zi)

IL — FACULTATEA DE CHIMIE

1. Chimie anorganică (cursuri de zi)
X Chimie organică (cursuri de zi)
3. Chimie fizică (cursuri de zi)
4. Radiochimie (cursun de zi)
5. Fizică — secundar chimie (cursuri de zi)
8. Chimie fizică a macromoleculelor și polimerilor (cursuri 

de zii
7 Biochimie (cursuri de zi)

ni — FACULTATEA DE ȘTIINȚE NATURALE

L botarcă i cursuri de zd
1 Biciogie: protecția plantelor (cursuri de zi)
X B.-Scgie i teologie (cursun de zi)
4 Biologie — secundar geografie (cursuri de zi, cursuri 

fără frecvență)

IV. — FACULTATEA DE GEOLOGIE-GEOGRAFIE

L Geologie (cursuri de zi)
1 Geografie fizică (cursuri de zi)
X Geografie economică (cursuri de si)
4 Geografie — secundar biologie (cursuri de zi, cursuri 

fără frecvență'

V. — FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE

I Stanțe juridice (cursuri de zi)

VI — FACULTATEA DE FILOZOFIE

1 Ffioeofie (cursuri de zi)
X Psihologie (cursuri de zi)
X Pedagogie — secundar limba și literatura romină 

■tinaun de zi)

VII — FACULTATEA DE FILOLOGIE

1. Lănbo și literatura romină (cursuri de hi, cursuri fără 
fiecver.Ui

X Limb» și literatura rusă — secundar limba și literatura 
romină (cursun de zi)

X Limbi slave:
— Limba și literatura sirbo-croată 

secundar Umba și literatura romină (cursuri de zi)
— limba și literatura ucraineană 

secundar limba și literatura romină (cursuri de si)
— Limba și literatura polonă — 

secundar limba și literatura romină (cursuri de zi)
4. Limbi romanice și limbi germanice:

— Limba și literatura italiană — 
secundar limba și literatura romină (cursuri de zi)

— Limba și literatura franceză — 
secundar limba și literatura romină (cursuri da zi)

— Limba și literatura germană — 
secundar limba și literatura romină (cursuri de zi)

— Limba și literatura engleză — 
secundar limba și literatura romină (cursuri de zi)

X Limbi clasice (cursuri de zi)

VIU — FACULTATEA DE ISTORIE
L Istoria R.P.R. (cursuri de zi)
X Istoria Universală (cursuri de zi)

Institutul de Limbă și Literaturi Rusă 
.Maxim Gorki** București

L — FACULTATEA DE LITERATURA Șl LIMBA RUSĂ

1. Limba și literatura rusă — secundar limba și literatura 
romină (cursuri de zi, cursuri fără frecvență)

Institutul Pedagogic Timișoara
I. — FACULTATEA DE MATEMATICA-FIZK?.A

l. Matematică — secundar fizică (cursuri de zi)

n. — FACULTATEA DE FILOLOGIE
1. Limba și literatura romînă —

secundar limba și literatura germană (cursuri de zi)
2. Limba și literatura germană —

secundar limba și literatura romînă (cursuri de zi)
3. Limba și literatura rusă —

secundar limba și literatura romînă (cursuri de zi)

Universitatea „Al. I. Cuza** lași
L — FACULTATEA DE MATEMATICĂ-HZICĂ

t. Matematică (cursuri de zi)
I. Fizică (cursuri de zi)
3. Matematică — secundar fizică (cursuri de al, cursuri 

fără frecvență)

H. — FACULTATEA DE CHIMIE

1. Chimie anorganică (cursuri de zi)
2. Chimie organică (cursuri de zi)
3. Fizică — secundar chimie (cursuri de zl)

m. — FACULTATEA DE ȘTIINȚE NATURALE
ȘI GEOGRAFIE

1. Biologie — botanică (cursuri de zi)
X Biologie — zoologie (cursuri de zi)
3. Biologie — secundar geografie (cursuri de zi, cursuri 

fără frecvență)
4. Geografie — secundar biologie (cursuri de zi)
3. Geografie fizică (cursuri de zi)
X Geochimie (cursuri de zi)

IT. — FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE

1. Științe juridice (cursuri de zi)

T. — FACULTATEA DE FILOLOGIE

1. Limba și literatura romină (cursuri de zi, cursuri fără 
frecventă)

2. Limba și literatură rusă —
secundar limba și literatura romînă (cursuri de zi)

3. Limba și literatura franceză —
secundar limba și literatura romină (cursuri de zi)

VL — FACULTATEA DE ISTORIE-FILOZOFIE
1. Istorie — secundar limba și literatura romînă (cursuri 

de zi, cursuri fără frecvență)
2. Istoria H.P.R. (cursuri de zi) I
X Istoria Universală (cursuri de zi) < .
4. Filozofie (cursuri de zi)
I. Pedagogie — secundar limba și literatura romînă 

(cursuri de zi)

Universitatea „Babeș-Bolyai** Cluj
L — FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOZOFIE

1. Istoria R.P.R. (cursuri de zi)
2. Istoria Universală (cursuri de zi).
3. Filozofie, pedagogie — secundar istorie (cursuri de zi)

II. — FACULTATEA DE MATEMATICA-FIZICA
1. Matematică (cursuri de zi)
2. Fizică (cursuri de zi)
3. Matematică — secundar fizică (cursuri de zi, cursuri 

fără frecvență)

ni — FACULTATEA DE CHIMIE

L Chimie organică (cursuri de zi)
2. Chimie anorganică (cursuri de zi)
3. Fizică — secundar chimie (cursuri de zi)

IV. — FACULTATEA DE ȘTIINȚE NATURALE-
GEOGRAFIE

1. Biologie — secundar geografie (cursuri de zi, cursuri 
fără frecvență)

2. Geografie — secundar biologie (cursuri de zi)
3. Geografie fizică (cursuri de zi)
4. Geologie (cursuri de zi)

V. — FACULTATEA DE FILOLOGIE

1. Limba și literatura romînă (cursuri de zi, cursuri fără 
frecvență)

1 Limba și literatura maghiară (cursuri de zi)
3. Limba și literatura rusă — 

secundar limba și literatura romînă 
(cursuri de zi)

4. Limba și literatura franceză — 
secundar limba și literatura romînă 

(cursuri de zi)
I. Limba și literatura germană — 

aeeundar limba și literatura romină 
(cursuri de zi) 

sau maghiară

sau maghi.-

sau maghiară

8. Limba și 
secundar 

(cursuri de zi)

literatura engleză —
limba și literatura romînă sau maghiari

VL FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE
1. Științe juridice (cursuri de zi)

Institutul di Culturi Fizică și Sport 
București

L — FACULTATEA DE CULTURA FIZICA ȘI SPORT

1. Cultură fizică (cursuri de zi. cursuri fără frecvență) i

Institutul de Științe Economice 
„V. I. Lenin** bucurești

L — FACULTATEA DE ECONOMIE GENERALĂ

1. Economie politică (cursuri de zi).
2. Economia industriei socialiste (cursuri de zi).
3. Economia agriculturii socialiste (cursuri de zi).
4. Statistica (cursuri de zi).

H. — FACULTATEA DE FINANȚE, CREDIT 
ȘI EVIDENȚA CONTABILA

1. Finanțe și credit (cursuri de zi).
î. Evidență contabilă (cursuri de zi).

ni — FACULTATEA DE COMERȚ

1. Economia comerțului socialise (cursuri de zi).
2. Merceologi? (cursuri de zi).
3. Economia comerțului exterior (cursuri de zi).

ț



întregul popor aprobă 
cu însuflețire politica 
de pace a partidului 
și guvernului nostru

Sprijin deplin politicii partidului

Vizita senatorilor francezi
în (ară

In cadrul unei însuflețite a- 
dunări cetățenești care a avut 
loc în grădina de vară „Ma
xim Gorki'* din Timișoara la 
care au luat parte peste 2000 
de oameni ai muncii — tova
rășul Martin Isac. membru al 
C.C. al P.M.R., deputat al Ma
rii Adunări Naționale a pre
zentat o dare de seamă asu
pra recentei sesiuni a Marii 
Adunări Naționale

Participanții la adunare au 
salutat cu multă bucurie pro
gramul politicii externe a sta
tului nostru expus în raportul 
tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. Totodată a fost a- 
probată cu deosebită căldură 
propunerea guvernului nostru 
ca să fie înscris pe ordinea de 
zi a celei de-a 15-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. 
punctul privind acțiuni pe 
plan regional în vederea îm
bunătățirii relațiilor de bună 
vecinătate dintre state euro
pene apartinînd unor sisteme 
social-politice diferite, precum 
și punctul privind măsuri pen
tru promovarea în rîndurile 
tineretului a ideilor păcii, 
respectului reciproc și înțele
gerii între popoare

Au luat apoi cuvîntul mai 
mulți participanți la adunare.

Prof. univ. dr. Henri Albert, 
președintele Comitetului re
gional de luptă pentru pace a 
spus printre altele : Intelec
tuali progresiști care sînt con- 
știenți că știința aparține 
poporului și trebuie să servea
scă bunei stări a colectivită
ții muncitoare au. primit cu 
deosebită căldură hotărîrile se
siunii extraordinare a Marii 
Adunări Naționale. Raportul 
prezentat de tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej a arătat 
cu deosebită claritate științi
fică atitudinea partidului nos
tru, a guvernului republicii 
noastre în aprecierea proble
melor internaționale, atitudine 
ce coincide cu năzuințele în
tregului nostru popor, anga
jat cu toate forțele sale in de- 
săvirșirea construcției socialis
mului în patria noastră. Sînt 
convină că delegația țării noa
stre condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej va 
spori contribuția țării noastre 
la lucrările sesiunii Adunării 
Generale a O N U., la tradu
cerea în fapte a dezarmării 
generale și totale propusă de 
Uniunea Sovietică și sprijinită 
de toți oamenii cinstiți din 
lume, la menținerea și întări
rea -păcii

Prof, univ. loan Curea, de 
la Institutul pedagogic din Ti
mișoara a spus printre alte
le : Muncitorii de pe ogorul 
științei și al educării tinere
tului salută cu căldură și spri
jină inițiativele guvernului 
R. P. Romîne puse în slujba 
destinderii internaționale, po
litica sa externă de pace, de 
bună înțelegere și colaborare 
cu toate statele, de lărgire 
continuă și de intensificare a 
relațiilor economice și cultu
rale cu alte țări. în năzuința 
pentru desăvîrșirea socialis
mului poporul nostru are ne
voie de pace.

Ca și ceilalți oameni ai

INFORMAȚII
Duminică au părăsit Capi

tala scriitoriii italieni Gian
carlo Vigorelli și Domenico 
Javarone. care au fost timp 
de aproape două săptămîni 
oaspeții țării noastre la invi
tația Uniunii Scriitorilor.

In cursul zilei de sîmbătă, 
scriitorii italieni au fost pri
miți de C. Prisnea, adjunct al 
ministrului Invățămîntului și 
Culturii.

★

Luni dimineața au început 
!n aula Institutului de științe 
economice „V. I. Lenin" din 
Capitală lucrările consfătuirii 
pe țară organizată cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani de la 
introducerea controlului teh
nic al instalațiilor mecanice 
sub presiune și al instalațiilor 
de ridicat.

La consfătuire participă re
prezentanți ai conducerii unor 
ministere, cercetători, condu
cători și cadre de specialitate 
de la diferite uzine, din insti- 

ț tute de proiectări etc. De a- 
semen ea, iau parte ca invitați 
reprezentanți ai organizațiilor 
de specialitate din R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană și R. P. Po
lonă.

Cuvîntul de deschidere a 
consfătuirii a fost rostit de di
rectorul general al Direcției 
generale pentru energie, me
trologie, standarde și invenții, 
Dumitru Cizmaș.

în prima zi a lucrărilor au 
fost prezentate referate tehni- 
co-științifice despre rezultate
le obținute în exploatarea ca- 
zme’or în aer liber, dezvolta
rea construcției podurilor ru
lante în R. P. Romînă și des
pre alte probleme de specia
litate

Lucrările consfătuirii con
tinuă.

(Agerpres) 

muncii din țara noastră, a 
spus Ion Potorac, montator la 
Atelierele C.F.R. Timișoara, 
sprijin cu căldură înțeleaptă 
politică de pace a Partidului 
Muncitoresc Romîn și a guver
nului R P. Romine. Noi mun
citorii sîntem convinși că as
tăzi pacea poate fi apărată. 
Forța mereu crescîndă a ma
relui lagăr socialist în frunte 
cu Uniunea Sovietică, voința 
fermă de pace a popoarelor va 
opri mîna ațîțătorilor la 
război. Noi sîntem siguri 
că avem prieteni mulți pe în
tregul glob pămîntesc. Mă 
bucură că în fruntea delega
ției care va reprezenta țara 
noastră la a 15-a sesiune a

Pentru ca armele să nu mai 
vorbească niciodată

(Urmare din pag. l-a) 

țări științifice sînt într-adevăr 
remarcabile. Datorită grijii 
partidului și guvernului, cen
trul universitar Iași a căpătat 
în anii din urmă o puternică 
dezvoltare.

Oamenii de știință din ora
șul nostru sînt în totul de a- 
cord cu hotărîrile Marii Adu
nări Naționale șj își exprimă 
încrederea nețărmurită în de
legația țării noastre, la sesiu
nea Adunării Generale a 
O.N.U., care va fi condusă de 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.

O vorbă veche glăsuleștet 
cînd vorbesc armele, muzele 
tac, a spus printre altele, prof. 
Ilie Grămadă, directorul Tea
trului Național „Vasile Alec- 
sandri". Noi, oamenii de artă 
din Iași, alături de oamenii 
de artă din întreaga țară, 
luptăm pe frontul nostru, cu 
toate forțele, ca să nu mai 
vorbească niciodată armele. 
Noi căutăm să reflectăm în 
spectacolele pe care le prezen
tăm. mărețele idei ale păcii 
Și prieteniei, idei scumpe oa
menilor muncii din toată lu
mea. Aprobăm cu entuziasm

Expresia aspirațiilor de pace 
ale celor ce muncesc

(Urmare din pag. l-a)

rirea păcii, coexistenței pașnice 
între popoare prin înzestrarea 
industriei noastre socialiste cu 
mașini și utilaj modern și prin 
sporirea gamei de sortimente ce 
le producem pentru export. 
Gheorghe Chivu, de asemenea, 
este un reprezentant al tinerei 
generații din Uzina ,,23 August**, 
La fel de matur cum și-a 
expus cuvîntul în fața miilor 
de muncitori ai uzinei, cînd 
șLa exprimat dragostea nețăr
murită pentru partidul nostru 
care militează cu consecven
ță pentru triumful păcii în lume, 
el știe la locul său de muncă să 
fie un bun exemplu pentru cei
lalți tineri din uzină. Dar cite 
lucruri nu confirmă puternica 
dragoste dp viață, de pace, a ti
neretului de la Uzinele ,.23 Au
gust** ? fn urmă cu citeva luni 
în uzină s-a organizat concursul 
„Tînărul inovator**. Intr-o pe
rioadă scurtă la cabinetul teh
nic au fost primite 177 de pro 
puneri. O mare, parte din aceste 
propuneri, făcute de tineri, i-au 
făcut pe economiștii uzinei să 
prevadă în curînd economii în 
valoare de 1.326.000 lei. Utemis- 
tul Alexandru Buzgurilă, ajustor 
a făcut 9 propuneri. Utemistul 
Gheorghe Costache, în vîrstă de 
18 ani, ajustor la motoare a fă
cut 3 propuneri. Despre Gheor

Este plScutd urcarea eu telefericul ki Polone Sterlin I

O N.U. se află tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej, fiu iubit al po
porului nostru. Alegerea to
varășului Gh. Gheorghiu-Dej 
ca șef al delegației noastre 
constituie o dovadă că țara 
noastră dă o importanță deo
sebită dezbaterilor care vor a- 
vea loc la O.N.U. în problema 
dezarmării generale și totale 
și a celorlalte probleme inter
naționale arzătoare.

în încheierea adunării a fost 
adoptată o moțiune prin care 
oamenii muncii din orașul Ti
mișoara își exprimă adeziunea 
totală la politica externă de 
pace și colaborare internațio
nală a statului nostru.

hotărîrile luate de recenta se
siune extraordinară a Marii 
Adunări Naționale, pentru că 
ele corespund întru totul senti
mentelor și aspirațiilor noas
tre.

Deși sînt tînăr, am cunoscut 
ororile războiului — a spus 
muncitorul Ion Rață de la De
pou] C.F.R. Iași. Voi face to
tul ca alții să nu le mai cu
noască. Trebuie să luptăm cu 
toții împotriva uneltirilor ace
lor cercuri din Occident care 
doresc dezlănțuirea unui nou 
război. Dezbaterile din recen
ta sesiune a Marii Adunări 
Naționale, raportul tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
constituie un mare ajutor în 
lupta noastră pentru pace. 
Ele găsesc un ecou puternic 
în inimile tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră.

La sfîrșitul adunării s-a 
adoptat în unanimitate o mo
țiune care exprimă hotărîrea 
de nezdruncinat a celor pre- 
zenți de a sprijini cu toate 
forțele lupta pentru înfăp
tuirea dezarmării generale și 
totale, pentru triumful princi
piilor coexistenței pașnice.

(Agerpres)

ghe Costache mai știu că se pre
gătește să urmeze o facultate.

în astfel de preocupări se re
flectă cu putere hotărîrea tine
rilor noștri muncitori de a lupta 
cu înflăcărare pentru întărirea 
patriei noastre, pentru apărarea 
păcii.

Muncitorii Uzinei ,,23 August1* 
urmăresc cu atenție, cu deosebit 
interes evenimentele in tern ați o. 
nale. creșterea luptei pentru 
pace. Un afiș mare, al acțiunilor 
culturale pe fiecare lună și răs- 
pîndit pretutindeni în uzină evi
dențiază preocupările muncitori
lor uzinei în acest sens. Pe ei îi 
interesează îndeaproape proble
mele internaționale, lată un plan 
al acțiunilor culturale pe luna 
septembrie. Vineri 2 septembrie 
— conferința „Coexistența pașni
că o necesitate vitală" ; luni 12 
septembrie — conferința „Im
portanță colaborării economice și 
întrajutorării statelor socialiste"; 
marți 27 septembrie conferința 
„U.R.S.S. — principalul sprijin 
al omenirii iubitoare de pace".

Neîndoios, colectivul Uzinelor 
„23 August" din Capitală prin 
entuziasmul cu care a aprobat 
politica externă a țării noastre 
a făcut o vie demonstrație a i- 
dentității care există între poli
tica externă promovată de partid 
și guvern și cerințele și aspira
țiile poporului nostru, faptul că 
această politică se bucură de 
sprijinul activ al poporului;

turneuluiîncheierea
Teatrului 

de b 
în țara noastră

Duminică seara. în sala Pa
latului Republicii Populare 
Romîne, Teatrul american de 
balet din New York a prezen
tat ultimul său spectacol din 
cadrul turneului in țara noas
tră.

La spectacol au asistat to
varășii Gh. Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica. Leonte Răutu, 
Ștefan Voitec.

Apariția tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej ș] a celorlalți 
conducători de partid și de 
stat în loja oficială a fost sa
lutată de spectatori cu puter
nice aplauze.

Programul care a cuprins 
..Silfidele" de Chopin, „Don. 
Quijote" de Minkus, „Grădina 
cu liliac" de Chausson și ,,Ro- . 
deo" de Copland s-a bucurat 
de succes.

La sfîrșitul reprezentației, 
artiștilor Teatrului american 
de balet li s au oferit flori.

(Agerpres)

Teatrul „Madâcir din Budapesta 
și-a început turneul 

în țara noastră
Teatrul „Madăch" din Buda

pesta și-a început duminică 
seria spectacolelor în Capita
lă, în sala „Matei Millo" a 
Teatrului Municipal. în ca
drul primului spectacol al tur
neului a fost prezentată piesa 
în 3 acte „Student în medici
nă" a clasicului maghiar 
Brody Sandor.

înainte de spectacol artistul 
emerit Ion Olteanu, regizor 
principal, a salutat pe artiștii 
maghiari în numele Teatrului 
Municipal și al oamenilor de 
teatru din țara noastră.

în numele Teatrului „Ma
dăch" și al oamenilor de artă 
din R. P. Ungară a răspuns 
Both Bela, director și regizor 
al Teatrului Madăch.

Piesa „Student în medici
nă", pusă în scenă de tînărul 
regizor Adam Otto, a fost pri
mită cu căldură de publicul 
bucureștean.

La sfîrșitul spectacolului, 
artiștilor le-au fost oferite 
buchete de flori.

★
Duminică dimineața, înain

te de începerea repetițiilor, 
colectivul Teatrului „Madăch* 
s-a întîlnit cu actori și re
gizori ai Teatrului Municipal 
cu care a avut un schimb 
prietenesc de păreri.

(Urmare din pap. l-a)

maniste în anii 1946—1947. A 
început să fie reprezentata o 
comedie pentru tineret de Ște
fan Iureș și Beno Dumitrescu. 
Se pare că stagiunea viitoare 
ne va mai aduce cîteva piese 
inspirate din viața tinerei ge
nerații. Sînt începuturi poziti
ve, sînt piese care s-au bucu
rat și se bucură în continuare 
de aprecierea caldă a spectato
rilor.

Cu toate acestea, tineretul 
nostru are încă serioase moti
ve de a nu fi mulțumit de în
fățișarea dramaturgiei inspira
te din viața și activitatea lui. 
Mai întîi pentru că în acest 
domeniu se observă un început 
de unilateralizare Marea ma
joritate a acestor piese sînt co
medii (o excepție — „Secunda 
58“ de Dorel Dorian). Nici prin 
gînd nu ne trece să negăm va
loarea comediei ca factor de 
luptă împotriva vechiului, a 
rămășițelor unor năravuri a- 
puse, a unor mentalități străi
ne clasei muncitoare. Cu toate 
acestea activitatea tineretului

Jocurile Olimpice de la Roma
ROMA 5 (Agerpres). — Co

respondență specială :
Sportivii participanți la cea 

de-a 17-a ediție a Jocurilor O. 
limpice de la Roma au petrecut 
duminică cea de a doua zi de 
repaus, iar luni s.au reluat în
trecerile.

Din nou. în centrul atenției 
spectatorilor , s-au situat întrece
rile de atletism de pe stadionul 
„Centonțilla” la sfîrșitul cărora 
au fost cunoscuți alți trei cam. 
pioni olimpici. în proba de a- 
runcarea discului femei,’ atleta so-‘ 
vietică Nina Ponomareva și-a do. 
minat partenerele de ^concurs, 
cîștigînd detașat medalia de aur 
cu o performanță de 55,10 m —• 
nou record olimpic. Compatrioata 
sa Tamara Press a ocupat locul 
doi. Revelația concursului a fost, 
fără îndoială, campioana R. P. Ro
mîne, Lia Manoliu, care s-a cla. 
sat pe locul trei și a cucerit me
dalia de bronz.

Sprintera de culoare Wilma 
Rudolph (S.U.A.y a câștigat cea 
de.a doua medalie de aur termi- 
nînd învingătoare în proba de 
200 m plat, cu un timp ce re
prezintă un nou record olimpic.

Luni seara a avut loc în 
sala „Matei Millo“ a Teatru
lui Municipal cel de ăl doi
lea spectacol prezentat de 
colectivul Teatrului „Ma
dăch" în cadrul turneului 
său în țara noastră. Artiștii 
maghiari au interpretat cu
noscuta piesă a lui Cehov 
„Livada cu vișini" pusă în 
scenă de regizorul Adam 
Otto.

Spectacolul s-a bucurat de 
un frumos succes.

★
Luni la amiază membri ai 

Teatrului „Madach4* în frun
te cu Both Bela, director, și 
regizor al teatrului, au fost 
primiți de tovarășul O. Pris
nea. adjunct al ministrului 
Invățămîntului și- Culturii. La 
primire au fost de față func
ționari superiori din Ministe
rul Invățămîntului și Cul
turii, precum și membri ai 
ambasadei R.P. Ungare la 
București.

Tot în cursul zilei de ieri, 
conducerea Teatrului „Ma
dăch" a făcut o vizită la 
Combinatul poligrafic „Casa 
Scînteii".

(Agerpres)

Tineretului — lucrări dramatice 
inspirate din viața și munca sa!

nostru pune probleme infinit 
mai bogațe, mai pline de sen
suri, mai înălțătoare, care pînă 
acum au scăpat dramaturgilor. 
Tinerii noștri luptă acum pen
tru cucerirea unei tehnici îna
intate — își ridică necontenit 
calificarea, își desăvîrșesc stu
diile etc. Mulți din ei sînt au
torii unor proiecte de raționa
lizare, a unor inovații, sînt 
cercetători competenți, care 
descoperă noi și noi procedee 
de lucru. Nenumărate sînt e- 
xemplele de eroism în muncă, 
de dăruire necondiționată pen
tru cauza socialismului. Or, 
tocmai aceste aspecte majore, 
tipice, semnificative au rămas 
netratate de dramaturgi. A- 
ceste piese sînt căutate și ce*- 
rute de tineri. Aceste piese vor 
merge la inima spectatorului 
tînăr, îi vor da exemple vii 
de abnegație și dăruire, de en
tuziasm creator, de pasiune în 
muncă. Figura luminoasă a a- 
cestui tînăr constructor aT So
cialismului așteaptă încă să fie 
întruchipată pe scenele noas
tre.

Minunați! tineri de pe șan
tiere, din uzine și de pe ogoa

La „Palazzo dello Sport" 
s-au desfășurat finalele tur
neului de box. Iată cîștigăto- 
rii medaliilor de aur în' or
dinea categoriilor: Torok 
(R. P. Ungară), Grigoriev 
(U.R.S.S.), Musso (Italia), Paz- 
dior (R. P. Polonă), Nemecek 
(R. S. Cehoslovacă), Benve- 
nutti (Italia), Mc Clure (S.U.A.) 
Crook (S.U.A.)

La categoria „mijlocie" re
prezentantul R. P. Romîne 
Ion Monea s-a clasat pe 
locul 3-4 primind medalia 
olimpică de bronz. Aceasta 
este a cincea medalie de 
bronz cucerită de sportivii 
romi ni de la începutul Jocu
rilor.

în ziua de. odihnă sportivii 
romîni au vizitat portul Civitta 
Vecchia și orășelul Marino de 
lingă Roma. Oficialitățile și lo. 
cuitorii acestor localități au fă
cut o călduroasă primire sporti
vilor romîni, La Ci'vitta Vecchia 
membrii lotului olimpic al R. P. 
Romîne au fost oaspeții docheri
lor și pescarilor din port.

A inceput 
campionatul 

republican de fotbal
★ Duminică, în șase orașe 

din țară s-au desfășurat întâl
nirile primei etape a popu
larei competiții de fotbal, 
campionatul categoriei A, edi
ția 1960—1961. în această pri
mă etapă echipele gazdă s-au 
comportat în genera] bine, 
obținînd puncte prețioase cu 
excepția formației Farul din 
Constanța, care a cedat Ia li
mită cu 2—3 (1—1) în fața e- 
chipei C.C.A.

Debutul în prima categorie 
a echipelor Corvinul Hune
doara și C.S.M.S. Iași a cores
puns cu frumoase victorii. Pe 
teren propriu, C.S.M.S. a în
vins echipa Minerul Lureni 
cu un scor categoric 3—0 
(1—0). La Hunedoara. Cor
vinul a dispus de echipa stu
denților clujeni cu scorul de 
2—0 (1—0). Pe stadionul ,.23 
August" în program cuplat 
echipa Progresul a jucat în 
compania echipei Steagul Ro
șu Orașul Stalin iar Dinamo 
a întîlnit formația U. T. Arad, 
întîlnirile care nu s-au ridi
cat la un nivel satisfăcător, 
s-au încheiat cu victorii pen
tru echipele bucureștene: 
Progresul—Steagul Roșu 3—1 
(1—0) și Dinamo-U.T.A. 3-0 
(3—0).

în celelalte întâlniri s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : Timișoara : Știința—Ra
pid 0—0 ; Ploiești: Petrolul— 
Dinamo Bacău 3—1 (3—1).

(Agerpree)

re, crescuți și educați de 
partid în spiritul dragostei de 
muncă, al seriozității, al dis
ciplinei liber consimțite, au tot 
dreptul să ceară dramaturgilor 
să valorifice talentul și măies
tria lor, experiența artistică 
acumulată în piese inspirate 
din viața și munca tinerei ge
nerații- Tineretul nostru nu se 
recunoaște în acele farse mi
nore, numai formal inspirate 
din viața sa, dar care în fond 
nu fac altceva decît să colpor
teze forme si procedee ale tea
trului burghez. Ne referim a- 
nume la „Scrisori de dragos
te" de Virgil Stoenescu, pîesâ 
în care profilul moral al tine
retului nostru apare sărăcit, 
lipsit de frumusețea șl noble
țea sa caracteristică și Ia „Ca
sa din str. Coș buc 10“ de Flo
rin Vasiliu, piesă realizată pe 
calapodul unor comedii bule
vardiere, bazată pe încurcături 
de situație, jocuri gratuite de 
replici.

Dar cum spuneam, tineretul 
nostru are astăzi cerințe mult 
mai mari de la dramaturgi. 
El cere piese educative, inspi
rate din luminoasa viață a e-

Senatorii francezi Jean 
Louis Vigier, Andre Armen- 
gaud și Marcel Pellenc cu so
țiile, oaspeți ai țării noastre 
însoțiți de ' deputatul C Pa- 
raschivescu-Bălăceanu, au ple
cat duminică dimineața din 
Capitală pentru a face o vi
zită în țară.

în cursul dimineții, oaspeții 
au sosit cu avionul la Bacău 
unde au fost salutați de Ște
fan Boboș, președintele Sfatu
lui popular regional Bacău 
deputat al Marii Adunări Na
ționale. Senatorii francezi au 
vizitat uzinele de fire sinte
tice Sâvinești unde s-au inte
resat îndeaproape de procesul 
de fabricație și de perspecti
vele de dezvoltare ale acestei 
modeme unități industriale. 
La plecare, senatorul Marcel 
Pellenc adresîndu-se colecti
vului de conducere a uzinei a 
spus: „Vă urăm să perseve
rați în munca pe care o des- 
fășurați în această frumoasă 
uzină, să rămîneți mereu așa 
tineri cum sînteți acum, eres* 
cînd totuși o dată cu dezvol
tarea uzinei dv.“.

în continuare, oaspeții au 
vizitat șantierul hidrocentra
lei „V. I. Lenin" de la Bicaz 
și au făcut o plimbare cu șa
lupa pe noul lac de acumula
re. Senatorii s-au interesat în
deaproape de stadiul construc
țiilor de pe acest mare obiec
tiv hidroenergetic rămînînd 
plăcut impresionați de am
ploarea lucrărilor de la baraj 
și lacul de acumulare-

După un scurt popas în sta
țiunea Lacul Roșu, seara, se
natorii francezi au sosit la O-

rașul Stalin unde au fost în- 
tîmpinați de reprezentanți ai 
sfatului popular regional.

★

Luni dimineața grupul de 
senatori francezi au fost oas
peții muncitorilor Uzinelor 
„Ernst Thâlmann" din .Ora-.., 
șui Stalin. Ei au vizitat tur
nătoria de fontă, secțiile bloc . 
motor, montaj general, gpu- ; 
pul social, precum și corn-' . 
plexul sportiv al uzinelor. în j 
timpul vizitei, oaspeții s-au t 
întreținut cu mecanicul ajus
tor Gheorghe Stoian, deputat . 
în Marea Adunare Națională, _ 
și s-au interesat de procesul 
de fabricație al uzinei.

înaintea plecării senatorul 
Andre Armengaud a declarat* ‘ 
printre altele: Apreciez bu-3-?* 
nele rezultate la care ați 
ajuns și consider că un 
schimb de informări și de 
tehnicieni între țările noastre 
ar fi util. '.

Subliniind succesele obți
nute de colectivul acestei pu- * ■-*’ 
temice unități a industriei ; 
noastre grele senatorul Mar
cel Pellenc a arătat: Consi
der foarte important faptul, 
că această uzină care produ--«j 
cea în trecut avioane în foIo-« i 
sul războiului fabrică azi ' * 
tractoare pentru binele omu- 
lui. -<>M

Referindu-se, într-o convdr- 
bire, la cele constatate în că
lătoria de pînă acum a sena- 
torilor francezi, Jean Louis ' 
Vigier a subliniat: Vizitele 
delegației noastre în țara dv. 
sînt foarte utile; cele văzute., ... 
depășesc chiar așteptările 
noastre.

(Agerpres)

„Romînia parcurge cu succes 

calea construcției socialiste^ 
Declarațiile unor oaspeți italieni 

care ne-au vizitat tara

Sîmbătă au părăsit țara 
domnii Luigi Cavalier], avo
cat din Roma, membru al 
Consiliului Mondial al Păcii, 
și Giacomo Minguzzi din Ra
venna, membru al Comitetu
lui Național al Păcii din Ita
lia, care au vizitat țara noas
tră la invitația Comitetului 

'național pentru apărarea păcii 
din R. P. Romînă. înainte de 
plecare, oaspeții italieni au 
declarat printre altele unui 
redactor al Agenției Romîne 
de Presă „Agerpres" :

Am putut să ne dăm seama 
că Romînia parcurge cu suc
ces calea construcției socialis
te, îndeplinind astfel o onoră 
de civilizație și de pace. Ata
șamentul poporului la această 
operă este evident. L-am vă
zut la participarea entuziastă 
a maselor la măreața sărbă
toare de 23 August, aniversa
rea eliberării Romîniei. care 
ne-a lăsat o amintire de neui
tat. Expresia senină și bucu
roasă care se citește pe toate 
fețele muncitorilor și ale fa
miliilor lor demonstrează că 
ei nu mai cunosc plaga șoma- 
jului, mizeriei și a insuficien
tei asistențe sanitare.

Pretutindeni pe unde am 
fost, în Transilvania ca și în 
Dobrogea, în Moldova, ca și 
în Muntenia, am putut consta
ta că poporul romîn dispune 
nu numai de o mare bogăție 
de materii prime, dar și de 
voința și capacitatea dc a pu
ne în valoare aceste bogății, 
ceea ce a făcut ca în cîțiva 
ani el să realizeze o comple
tă transformare a țării.

Considerăm că poporul ro
mîn urmează calea unei poli
tici de pace și că în mod jU«& 
primul ministru al Romîniei 
a propus o întîlnire între re
prezentanții la înalt nivel a 
popoarelor din regiunea Bal- 
cânilor pentru a discuta pro- 
blema dezvoltării relațiilor de- ■ 
bună-vecinătate și a creării 7 
unei zone denuclearizate în a- 
ceastă regiune. Sesiunea de la 
Stockholm a Biroului Consiliu
lui Mondial al Păcii a reco
mandat de asemenea organiza, 
rea de întâlniri și încheierea 
de pacte regionale așa cum pre- , * 
vede de altfel Carta O.N.U.4 
pentru a se ajunge la destinde
re, dezarmare și coexistență ? 
pașnică. în aceste ultime zile, 
sînt de notat în acest sens im- 
portantele inițiative venite din i f 
partea R. P. Romîne în legă
tură cu viitoarea sesiune a ~' 
O.N.U., ca și ampla expunere 
de politică externă făcută la 
sesiunea extraordinară a Ma- * 
rii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne de Domnul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej și cuvîntă- *«*•» 
rile altor personalități autori
zate, referitoare la problema 
dezarmării și coexistenței paș
nice. • ■ ■■■Mișcare» pentru pace v»*>M 
trebui să sprijine orice iniția
tive de acest fel. Elibera
tă de teama prezenței arme
lor atomice $i a bazelor de 
lansare a rachetelor. Italia ar 
putea să-și dezvolte legături- .. 
le sale tradiționale cu sud- • 
estul european și în special cu. 
Romînia. de care este legată și - 
prin originea latină comună.

(Agerpres)

roilor uteciști, care au luptat 
pentru eliberarea patriei. El 
vrea ca asemenea pilde eroice 
să capete întruchiparea artisti
că adecvată pe scenele teatre
lor noastre. Or. pînă în pre
zent. nu putem semnala nici o 
asemenea piesă în repertoriul 
teatrelor. Drama eroică este o 
componentă indisolubilă a re
pertoriului pentru tineret. 
Evocarea trecutului glorios de 
luptă, iată o temă majoră ce 
poate inspira Ițlcrări emoțio
nante de o reală valoare ar
tistică. Să dăm prin teatru ti
nerilor aceste pilde neasemui
te, să-i educăm în spiritul pa
triotismului și al internaționa
lismului proletar.

Teatrul pentru tineret nu 
mai poate fi ast&2i socotit ca 
o preocupare secundară, im
provizată, pe planul ai doilea. 
Pasiunea pe care acest tine
ret îndrăgostit de frumos o a- 
rată teatrului, obligă pe dra
maturgii noștri la o muncă 
susținută d'6 creare a unui bo
gat repertoriu de piese eroice, 
de piese valoroase, inspirate 
din munca și visurile genera
ției entuziaste.

Lo G.A.C. „1 Moi“ din comuna 
Otopeni exista o crescătorie de 
pâsâri. De creșterea păsărilor . 
se ocupa cu multă pricepere în

grijitoarea Elena Spirea.

I
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Presa internațională 
despre lucrările sesiunii 

extraordinare a Marii Adunări

De peste hotare i
încheierea vizitei lui N. S. Hrușciov în Finlanda 

Comunicatul 
sovieto-fînlandez

Naționale a R. P. Romîne
r

VIENA 5 (Agerpres). — în
tr-o corespondență din București 
ziarul austriac „Die Presse44 a. 
nuntă că delegația Republicii 
Populare Romîne ]a Sesiunea A- 
dunării Generale a O.N.U, din 
toamna acestui an va fi condusă 

• de Gh. Gheorghiu-Dej. Numi
rea sa ca șef al delegației, scrie 
„Die Presse“t a avut loc intr-o 
ședință specială a Adunării Na
ționale, care a ținut să sublinie
ze prin aceasta însemnătatea a- 
cordată de Romînia sesiunii 
O.N.U, și mai ales problemei 
dezarmării generale și totale".

★

LONDRA 5 (Agerpres). — In. 
tr-un articol referitor la apropia
ta sesiune a Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite, 
ziarul „Times" din 3 septembrie 
reamintește faptul că delegația 
țării noastre va fi condusă de 
tovarășul Gh, Gheorghiu-Dej.

să sosească la New "York pentru 
a participa la lucrările Adunării 
Generale a O.N.U., ziarul Sud- 
deutsche Zeitung'* citează pre
zența tovarășului Gh. Gheor
ghiu-Dej în fruntea delegației 
romîne.

Ziarul vest-german .Die. JVellu 
publică o corespondența din 
București în care se anunță că 
la sesiunea din anul acesta a 
Adunării Generale a O.NiU., de. 
legația R. P. Romîne va fi con
dusă de

Ziarul 
ne" reia 
fapt de

Gh. Gheorghiu-Dej^ 
„Frankfurter All gemet, 
știrea consacrată 
agenția de știri

acestui 
D.P.A.

turco-so-

fond zia- 
că aceste

★

- In.

★

ZURICH 5 (Agerpres). 
tr-o notă consacrată viitoarei se
siuni a O.N.U., ziarul elvețian 
..Die Tat“ își informează cititorii 
câ Republica Populară Romînă va 
fi reprezentată de o delegație 
condusă de Gh. Gheorghiu-Dej.

Vestea participării lui N.S.Hrușciov 
la sesiunea O.N.U. a produs 

un puternic ecou internațional
NEW YORK (Agerpres).—

PARIS 5 (Agerpres). — Ziarul 
„Le Monde.44 care a anunțat la 
2 septembrie hotărîrea Marii A- 
dunări Naționale a Republicii 
Popular© Romîne de a desemna 
în fruntea delegației romîne la 
sesiunea O.N.U. pe Gh. Gheor
ghiu-Dej, reia această informație 
la 3 septembrie într.un comen
tariu consacrat delegațiilor care 
și-au anunțat participarea.

★

★

BONN 5 (Agerpres). — Rela- 
tind despre delegațiile așteptat*

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
Ziarul „New York Times" repro
duce pe larg știrea referitoare la 
componența delegației R. P. Ro. 
mine la sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U, Faptul că dele
gația va fi condusă de Gh. 
Gheorghiu-Dej este amintit în 
două dintre articolele publicate 
de acest ziar la 3 septembrie. 
,.New York Herald Tribune'1 reia 
de asemenea această știre la 3 
septembrie. __

Delegația R. P. Ungare 
la cea de-a 15-a sesiune 

a Adunării Generale a O. N. u.
BUDAPESTA 4 (Agerpres). 

— După cum transmite M.T.I., 
în, ședința sa din 1 septembrie, 
Consiliul de Miniștri , al R- P.

delegația 
parte la 
15-a se-

Congresul international 
da logicâ, metodologie 

și filozofia 
științelor naturii

NEW YORK 5 (Agerpres). 
— La Universitatea Standlord 
din California, a avut loc 
Congresul internațional de lo
gică, metodologie și filozofia 
științelor naturii. La congres 
au participat oameni de știin
ță din 20 de țări, printre care 
U.R.S.S., S.U.A-, Anglia, Fran
ța, Italia, R. P. Romînă.

In cadrul lucrărilor congre
sului, acad. Grigore Moisil a 
prezentat o comunicare asupra 
„calculului predicatelor în lo
gica cu trei valori", iar acad. 
Atanase Joja comunicarea 
„Implicațiile logice ale para- 
doxelor lui Heraclit“.

Acad- Ilie Murgulescu a in
tervenit in discutarea comuni
cării lui E. Farber (S.U.A.) 
intitulată „Concepțiile de stare 
lentă în fizică și chimie44 și a 
comunicării lui S. Ohe din 
Japonia intitulată „Experien
țele recente asupra vederii 
culorilor".

Deschiderea Tîrgului 
Internațional 
de la Salonic

SALONIC 5 (Agerpres). 
în ziua de 3 septembrie 
avut loc deschiderea oficială 
a Tîrgului Internațional de 
la Salonic. Pavilionul Repu
blicii Populare Romîne a fost 
vizitat de către ministrul Co
merțului, Dertilis. însoțit de 
secretarul general al mini
strului Comerțului, Bravos, și 
de Directorul tîrgului Sama
ras. Delegația elenă a fost 
primită de însărcinatul cu 
afaceri al R.P.R. la Atena, 
Radu Comșa. Oaspeții s-au 
interesat îndeaproape de ex
ponatele prezentate, oprindu- 
se în special asupra mache
tei instalației de foraj 4 LD 
și solicitînd o serie de deta
lii tehnice.

a

Turneul Teatrului Municipal la Budapesta
BUDAPESTA 5 Corespon

dentul Agerpres transmite : 
In seara zilei de 4 septem
brie. incepindu-$i turneul la 
Budapesta, colectivul Teatru
lui Municipal din București 
a prezentat primul său spec
tacol în sala Teatrului Ma- 
dach din capitala R-P• Un
gare.

înainte de ridicarea corti
nei, solii artei rominești au 
fost salutați de Meruk Vil- 
mos, director general al tea
trelor și muzicii din Ministe
rul Culturii al R-P. Ungare. 
Artista poporului Lucia Stuf 
za Bulandra, directoarea Tea
trului Municipal,' a rostit un 
scurt cuvint de răspuns.

A fost prezențată cu mult 
succes în fața unei săli arhi
pline, piesa Luciei Demetrius, 
„Trei generații". Atît autoa- 
ea cît și artiștii au fost răf 
plătiți cu vii aplauze.

Ungare a desemnat 
ungară care va lua 
lucrările celei de-a 
si uni a Adunării Generale a 
O.N.U.

Delegația este condusă de 
Janos Kadar, prim-secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Socialist 
JJngar, ministru de stat. Din 
delegație mai fac parte dr. 
Endre Sik, ministrul Afacerilor 
Externe, Janos Peter, prim 
adjunct al ministrului Aface
rilor Externe. Peter Mod, re
prezentantul permanent al Re
publicii Populare Ungare la 
O.N.U.. și dr. Ranos Szita, șe
ful delegației permanente a 
R. P. Ungare de pe lingă Or
ganizația Națiunilor Unite 
Geneva.

ANKARA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite ; Presa din 
Ankara continuă să comente
ze cu însuflețire schimbul de 
mesaje dintre N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și Gursel, 
primul ministru al Turciei, în 
legătură cu relațiile 
vietice.

Intr-un articol de 
rul ,.Hakimiet-‘ scria
mesaje prezintă în mod rea
list condițiile necesare pentru 
o prietenie mai statornică 
între U.R.S.S. și Turcia.

în relațiile noastre cu veci
nul din nord, cea mai impor
tantă problemă a fost lipsa de 
încredere, scrie ziarul. în pre
zent, așteptăm ca norii negri 
ai neîncrederii să se risipeas
că. Acesta va fi un eveniment 
îmbucurător. în orice caz. 
scrie în continuare „Haki- 
miet“. mesajele lui Hrușciov și 
Gursel reprezintă pentru cele 
două țări vecine primii pași 
curajoși și se vădesc intenții 
bune- Dorim, scrie ziarul, o 
dezvoltare continuă, sănătoa
să, a relațiilor noastre

într-un articol de fond pu
blicat de ziarul „Ulus" Caraos- 
manoglu arată între altele că 
în perioada lui Lenin și Ata
turk, între Turcia și Rusia au 
existat relații prietenești baza
te pe sentimente de bună ve
cinătate și chiar colaborare- 
Aceasta, ‘ subliniază ziarul, a 
avut o uriașă importanță, atît 
pentru interesele celor două 
țări, cît și din punct de vede
re al păcii internaționale.

___ ____ — 4 (Agerpres).— 
TASS transmite : Este evident 
că Washingtonul e cuprins de 
febră. Știrea că delegația so
vietică la cea de-a 15-a sesi
une a Adunării Generale va 
fi condusa de N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a zădăr
nicit, probabil, tactica elabo
rată în legătură cu compor
tarea S.U.A. la apropiata se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U. Corespondentul ziaru
lui „Wall-Street Journal44 re
cunoaște. între altele, că „ho
tărîrea lui Hrușciov (numirea 
lui N. S. Hrușciov ca șef al 
delegației la sesiunea O.N.U. 
— N.R.) îi dă în mod evident 
posibilitatea inițiativei diplo
matice. După cum se crede, 
el va prezenta noi planuri efi
ciente de dezarmare la care 
Occidentul va fi nevoit să 
răspundă".

Corespondenta din Washing
ton a ziarului „New York 
Herald Tribune44 relatează că 
la 3 septembrie la Washington 
s-au întrunit de urgență ofi
cialități pentru a se consulta 
cu privire la acțiunile ce tre
buie întreprinse în legătură 
cu hotărîrea guvernului sovie
tic de a-1 numi pe N. S. Hruș
ciov conducător al delegației 
U.R.S.S. la sesiunea Adunării 
Generale a O.N.U.

Liniile telefonice transatlan
tice dintre Washington, Pa
ris, Londra și alte capitale ale 
țărilor membre ale N.A.T.O., 
arată corespondenta, au fost 
ocupate la 3 septembrie, 
deoarece Eisenhower și alte 
persoane oficiale s-au consul
tat asupra modului cum tre-

buie să reacționeze la ho
tărîrea lui N. S. Hrușciov.

Corespondentul din Was
hington al ziarului „New York 
Times" arată că, după ce i s-a 
făcut cunoscută poziția Occi
dentului, „președintele Eisen
hower aproape fără îndoială" 
va veni la New York la sesi
unea Adunării Generale.

★
NEW YORK 4 (Agerpres).- 

TASS ■ transmite : După cum 
transmite corespondentul din 
Washington al agenției Uni
ted Press International, R. 
Kastenmeier, membru al Ca
merei reprezentanților (demo
crat gdin partea 
consin), a cerut 
tele Eisenhower 
delegația S.U.A.
sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U. și ca cei doi candi
dați pentru funcția de preșe
dinte — Kennedy și Nixon — 
să facă parte din delegație.

★
LONDRA (Agerpres). — 

TASS transmite : Comentând 
știrea că N. S. Hrușciov va 
conduce delegația sovietică la 
apropiata sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., ziarul en
glez „Guardian" scrie: Dacă 
conducătorii > puterilor occi
dentale vor refuza să proce
deze în mod similar, atunci

statului Vis- 
ca președin- 
să conducă 
la apropiata

la

Starea sănăfăfii 
lui W. Pieck

BERLIN. La Berlin a fost pu- 
un buletin despre starea 

președintei R. D. 
Wilhe.m Pieck în bu-

bl ic at 
sănătății 
Germane, 
letin se anunță că starea sănă
tății iui Wiiheim P eck s-a in. 
răutâțît dato'.io unei slăbiri 
b'usce a activități cardiace. 
După ce temperatura s-a ridicat 
la 3*A situap'a președintelui a 
devenit destul de gravă.

Seku Ture va vizita 
U. R. S. S.

MOSCOVA 5 (Agerpres). - 
TASS transmite : La Moscova 
s-a anunțat in mod oficial că 
Seku Ture, președintele Re
publicii Guineea, sosește la 6 
septembrie la Moscova într-o 
vizitii oficială.

Președintele va fi însoțit de 
Saifulay Diallo, președintele 
Adunării Naționale a Republi
cii Guineea. Louis Lansana 
Beavoghi. ministrul Econo
miei. Keith Nfamara, ministrul 
Planificării, 
oficiale.

și alte persoane

!

Nota guvernului sovietic 
adresată guvernului 

R. F. Germane
MOSCOVA 4 (Agerpres). - 

TASS transmite: într-o notă 
adresată de guvernul sovietic 
guvernului R. F. Germane se 
spune: Guvernul Uniunii So
vietice precum și guvernele 
altor state iubitoare de pace 
nu vor urmări pasive cum 
revanșarzii vestgermani pri
mesc arma cu ajutorul căreia 
ar putea atrage lumea într-o 
catastrofă militară. Nota a 
fost înmînată de A. A. Gro- 
mîko. ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S.. la 3 sep
tembrie Iui H. Kroll, ambasa
dorul R. F. Germane la Mos
cova. Ea constituie răspunsul 
la nota din 17 august a guwr- 
nului R.F. Germane care, la 
rindul ei. cuprindea răspunsul 
la nota din 19 iulie a guvernu
lui sovietic in problema în
zestrării Bundeswehrului cu 
rachete strategice de tip ..Po
laris". în nota sa guvernul 
R. F. Germane ocolește pro
blema înzestrării Bundeswebr- 
ului cu aceste rachete și 
pretinde că pentru R. F. Ger. 
mană ar fi necesară o înarma
re nelimitată.

în noua notă sovietică se 
subliniază că guvernul fede
ral a încetat sâ-și ascundă 
planurile de înarmare atomi
că a Bundeswehrului și cere 
fățiș înzestrarea armatei vest: 
germane cu cele măi moderne 
tipuri de arme și, în primul 
rînd, cu arma rachetă și ar
ma nucleară. „Memorandumul 
generalilor", provocator și de 
un cinism rar, se spune în 
notă, nu reprezintă altceva 
decît. „un program de milita-

Baza politicii Bonn-uluî.

Desen de pictorul SURIA din 
ziarul cubanez „Noficios de oi"

SÎNTfM ÎNVINUIT! 
PE NEDREPT ,f

rizare atotcuprinzătoare a tă
rii “.

Guvernul R. F. Germane, se 
arată în notă, încearcă să 
justifice măsurile sale milita
re referindu-se la „drepturile 
legale în domeniul înarmării". 
Această pretenție fără prece
dent cu privire la înarmarea 
Bundeswehrului cu toate ti
purile de arme, fără nici o 
restricție, se arată în notă, 
este formulată într-un mo
ment cînd eforturile popoare
lor iubitoare de pace sînt în
dreptate spre realizarea unui 
acord cu privire la dezarma
rea generală și totală.

Guvernul R. F. Germane, se 
subliniază în notă, se compor
tă ca și cum nu ar u existat 
capitularea necondiționată a 
Germaniei.

în notă se subliniază că gu
vernul R. F. Germane a pășit 
pe calea agravării deliberate 
a relațiilor cu Uniunea Sovie
tică. Ministrul de Război al 
R. F. Germane și foștii gene
rau hitleriști care conduc as
tăzi Bundeswehrul se laudă 
fățiș că în curind vor deține 
o armă cu ajutorul căreia vor 
putea ține sub tir centre de 
importanță vitală din Uniunea 
Sovietică.

In cazul dezlănțuirii unui 
război împotriva Uniunii So
vietice. se subliniază în notă, 
acest război, deși ar cere jertfe 
mari din partea tuturor po
poarelor. pentru R. F. Germa
nă . ar însemna catastrofa to
tală.

Uniunea Sovietică s-a pro
nunțat și se pronunță totdea
una pentru îmbunătățirea re
lațiilor cu R. F.' Germană, ss 
spune în notă. îmbunătățirea 
relațiilor spvieto-vestgermane 
depinde în întregime de 'gu
vernul R. F. Germane.

Evoluția evenimentelor în 
ultimul timp, se arată in notă, 
dictează cît se poate de con
vingător necesitatea încheierii 
urgente a tratatului de pace 
cu Germania și normalizarea 
pe această bază a situației în 
Berlinul occidental. Guvernul 
sovietic este convins că aceas
tă problemă va fi rezolvată în 
cel mai scurt timp. Dacă gu
vernul R.F. Germane nu-și 
va manifesta dorința . de a 
participa la un astfel de tra; 
tat. tratatul va fi, .încheiat 
fără el.

In încheierea, notei se a- 
mintește că în virtutea capi
tulării necondiționate a Ger
maniei, puterile aliate au 
dreptul să iâ orice măsuri 
pentru a asigura îndeplinirea 
necondiționată a țelurilor de
clarației cu privire la înfrîn- 
gerea Germaniei și, în primul 
rînd, a telului principal — ex
cluderea posibilității reînvierii 
militarismului german sub 
orice formă.

Guvernul sovietic, se spune 
în notă, menține avertismen
tul dat guvernului R. F. Ger
mane în. nota din 19 iulie 
1960, cînd i-a atras atenția a- 
supra deplinei răspunderi pe 
care o poartă acesta pentițu 
toate' eventualele consecințe; 
ale acțiunilor sale actuale, 
precum și pentru acele acțiuni 
de răspuns ce pot fi provoca
te de acestea.

popoarele lumii „îi pot acuza 
de faptul că ei nu acordă A- 
dunării Generale respectul pe 
care îl acordă Uniunea Sovie
tică".

Considerînd că acest lucru 
va fi o nouă pierdere pentru 
Occident, „Guardian" subli
niază : „Dacă Hrușciov va fi 
unicul conducător al unei 
mari puteri la New York, a- 
tunci întîietatea Uniunii So
vietice va deveni și mai trai
nică".

★
DELHI 5 (Agerpres). — 

TASS transmite : „Hotărîrea 
cu privire la participarea lui 
Hrușciov la lucrările sesiunii 
Adunării Generale a O.N.U., 
demonstrează însemnătatea 
pe care o atribuie conducă
torii sovietici problemei de
zarmării", scrie în articolul 
său de fond ziarul „Svadhi- 
nata".

„Vizita lui Hrușciov la 
New York poate constitui 
începutul unei perioade mai 
rodnice în relațiile interna
ționale", scrie „Hindustan Ti
mes".

„Ar fi bine ca primii mi
niștri ai statelor să participe 
la lucrările O.N.U.", 
niază „Nav-Bharat 
salutând noua inițiativă 
pace a Uniunii Sovietice.

Au început lucrările 
celui de-al lli-lea Congres 

al Partidului 
din

calor ce 
Vietnam

HANOI 5 (Agerpres). — 
Agenția Vietnameză de Infor
mații transmite: La 5 sep
tembrie și-a început lucră
rile cel de-al Ill-lea Con
gres al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam. La 
congres participă 576 de dele
gați care reprezintă aproxi
mativ 500.000 de membri și 
candidați de partid

In prezidiul Congresului 
și-au făcut apariția tovarășii 
Ho Și Min, Fam Van Dong. 
membri ai biroului politic al 
C.C. al Partidului celor ce 
muncesc, membri ai delegații
lor partidelor comuniste și 
muncitorești frățești, care au 
fost salutați cu ovații furtu
noase de delegații și invitații 
la congres.

Congresul a fost deschis de 
tovarășul Ho Și Min, preșe- 
d.nte si secretar general al 
C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, care a 
rostit o scurtă cuvîntare.

Lupta dusă de partidul nos
tru timp de 30 de ani, a decla
rat Ho Și Min. ne-a învățat 
că chezășia cea mai de nă
dejde a victoriei revoluției 
este însușirea teoriei marxist- 
leniniste, devotamentul față 
d? interesele proletariatului și 
națiunii, întărirea coeziunii și 
unității în sinul partidului și 
dintre partidele comuniste, 
dintre țările mărețului sistem 
socialist.

In prezent, a 
continuare Ho Și 
lismul a devenit 
mondial puternic,
ialâ că prin unitatea și lupta 
lor activă popoarele din în
treaga lume vor putea să pre
întâmpine un nou război 
mondial și să asigure o pace 
trainică. Lupta-hotărîtă a po
poarelor asuprite va duce de
sigur la o victorie asupra im
perialiștilor colonialiști. Vic
toria finală a socialismului în 
întreaga lume este iminentă. 
Coeziunea forțelor din țările 
socialiste și unitatea de mo
nolit a partidelor comuniste 
șj muncitorești din toate ță
rile au-o însemnătate primor
dială în această luptă impor
tantă.

După cuvintarea de deschi
dere a lui Ho Și Min a luat 
cuvîntul Le Duan. secretar al 
C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, care a

declarat în 
Min, socia- 
un sistem 
Fără îndc-

H

VARȘOVIA. RJspunzînd invi
tației C.C al. P.M.L.P. și 8 gu
vernul ui Republic;] Populare Po
lone. l-a 5 septembrie a șas.t la 
Varșovia. î.rr-o vii tă de priete
nie, delegația de part’d și gu
vernamentală cehoslovacă", con
dusă de A. Novotny, prm-secre- 
tar al C.C al Partidului Cornu- 
nîst din Cehoslovacia, președin
tele Republicii Socialiste Ceho
slovace.

DAKAR. Agenția France Presse 
anunță* că la 5 septembrie Leoi 
pold Senghor a fost ales preșe
dinte al Republicii Senegal. Se 
știe că în urma uneltirilor cercu
rilor. colonialiste la 19 august 
Senegalul a ieșit din Federația 
Mali. Leopold Senghor a repre
zentat în repetate rîndurî Sene
galul, în Adunarea Națională a 
Franței, bir în anii 1955—1^56 a 
fost secretar de stat în guvernul 
Edgar Faure.

ANKARA. — fui J septembrie 
generalul Gursel a țăput cunosr 
cut -ziariștilor .rMm,sle celor șașe 

. noi'miniștri'care 'vor fi incluși in 
guvern. Printre noii miniștri nu 
există - nici unul care să fae& 
parte din vreun portid politic.
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★
HANOI.—După cum trans

mite Agenția Vietnameză de 
Informații la Hanoi își des. 
fășoară lucrările lntîlnirea ti
neretului consacrată sărbătorii 
naționale a R. D. Vietnam, și 
Congresului al Ill-lea al Par
tidului celor cg muncesc din 
Vietnam. La intilnire parti
cipă peste 20.000 de tineri și 
tinere și pionieri

Participanții la intilnire au 
salutat cu vii aplauze pe Ho 
Și Min. pe conducătorii par
tidului și guvernului republi
cii, pe membrii delegațiilor 
de partid și guvernamentale 
ale Uniunii Sovietice și altor 
țări socialiste.

HELSINKI 4 (Agerpres). — 
TASS transmite : La Helsinki a 
fost dat publicității comunicatul 
sovieto-finlandez în care se spu
ne că intre 2 și 4 septembrie 
1960 s-a aflat în Finlanda într.o 
vizită de prietenie N. S. Hruș- 

'dov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S- in numele 
guvernului sovietic și in numele 
său personal N. S. Hrușciov l-a 
felicitat in mod cordial pe pre. 
ședințele Republicii Finlanda, 
Urho Kekkonen, cu prilejul ce
lei de-a 60-a aniversări a zilei de 
naștere și a participat la sărbă. 
torirea președintelui

In cursul vizitei sale lu Hel
sinki, se spune în comunicat, 
N. S. Hrușciov a avui cu U. Kek
konen convorbiri în cursul cărora 
s.a procedat la un schimb sincer 
și util de păreri asupra relațiilor 
sovieto-finlandeze și asupra pro
blemelor situației internaționale 
de interes comun In cursul aces
tor convorbiri, care s.au desfă
șurat intr-o atmosferă de sinceră 
prietenie, s-a canstulat că relați
ile de bună vecin late dintre U. 
niunea Sovietică și Finlanda s-au 
dovedit a fi un model de coexis
tență pașnică în cadrul căreia s-a 
manifestat grijă față de interesele 
naționale ale celor două țări, pe 
baza principiilor respectării reci, 
proce a suveranității de stat fi 
a independențe., precum și ale 
neamestecului reciproc in trebu
rile interne

In continuare in comunicat se 
spune că cele două părți au sub
liniat că in prezent este mai im
portant ca oricind să se pună ca. 
pat cursei înarmărilor, periculoa
să și împovărătoare pentru toate 
popoarele, și că acest scop poata 
fi atins pe calea îndeplinirii re
zoluției aprobate in unanimitate 
de Adunarea Generală a O.N.U, 
la 20 noiembrie 1959. Totodată 
s-a subliniat că cele două părți 
sint însuflețite de dorința sinceră 
de a contribui prin toate țnijloa. 
cele care se află la dispoziția lor 
ca in întreaga lume să se poată 
păși fără intirziere la acțiuni 
constructive și eficace in acest 
scop.

N. S Hrușciov și-a exprimat 
speranța că cea de-a 15-a sesiu. 
ne a Adunării Generale a O.N.U. 
va contribui la examinarea cu 
succes a acestei probleme. U. K, 
Kekkonen a declarat că împăr
tășește această speranță.

N. S. Hrușciov și U. K, Kek. 
konen și-au exprimat de aseme
nea intenția fermă de a depune 
toate eforturile pentru ca regiu
nea Europei de nord să rămină 
in afara încordării și fricțiunilor 
dintre state.

Din- inițiativa președintelui Re. 
publicii Finlanda a avut loc un 
temeinic schimb de păreri asu
pra relațiilor comerciale sovieto- 
finlandeze. Cu acest prilej preșe
dintele Republicii Finlanda a ex. 

I primat considerentele părții fin
landeze asupra căilor de dezvol- 

I tare continuă a relațiilor econo

mice și comerciale dintre cel* 
două țări în legaturi cu crearea 
Asociației europene a comerțului 
liber.

Președintele Consiliului de Mi. 
niștri al U.RS.S. a declarat că 
partea sovietică Va studia cu toa
tă atenția aceste considerente. Cu 
acest prilej N. Hrușciov a ex
primat atitudinea negativă a 
niunii Sovietice față de blocurile 
comerciale închise ale țărilor oc. 
cidentale, blocuri care capătă un 
caracter politic tot mai vădit. Din 
partea Uniunii Sovietice s-a sub
liniat însă cu satisfacție că Fin
landa nu intenționează să renun. 
țe la principiul națiunii celei mai 
favorizate, aplicat in comerțul 
sovieto-finlandez, șt a declarat că 
partea sovietică, ințelegind dorin
ța Finlandei de a-și menține ca. 'y 
paritatea de a concura pe piețele Ș 
occidentale, este gata să ducă 
tratative cu partea finlandezi a- 
supra măsurilor care pot fi lua.9 
in scopul menținerii șt dezvoltă
rii continue a schimburilor co. 
merciale între Uniunea Sovietică 
fi Finlanda, în cazul in care Fin
landa ar dori să încheie un acord 
comercial special cu Asociația eu. 
ropeană a comerțului liber. Tra
tativele se vor desfășura la Mos. 
covet in a doua jumătate a lunii 
noiembrie 1960. In legătură cu 
aceasta N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. l-a invitat pe Urho Kek
konen să viziteze Uniunea Sovie. 
tică. Această invitație a fost pri
mită cu satisfacție.

ir
HELSINKI 5 (Agerpres). — 

TASS transmite : în seara zi
lei de 4 septembrie președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.. N. S. Hrușciov, care 
a întreprins c vizită de priete-^y 
nie în Finlanda, a părăsit Hei- 
sinki indreptindu-se cu un 
tren special spre patrie.

La gară înaltul oaspete so
vietic a fost condus de preșe
dintele Finlandei, U. Kekko
nen, de primul ministru V. I. 
Sukselainen, de ministrul A- 
facerilor Externe R Terngren. 
de ministrul Comerțului și In
dustriei, A. Karialainen, ds 
alte personalități oficiale.

N, S. Hrușciov și U. K, Kek
konen au rostit scurte cuvin- 
tări.

★
MOSCOVA 5 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 5 sep
tembrie Nikita Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., s-a înapoiat 
la Moscova după o vizită de 
trei zile la Helsinki unde a 
participat la sărbătorirea celei 
de-a 60-a aniversări a preșe
dintelui Finlandei, Urho Kek
konen.

în gara Leningrad. Nikita 
Hrușciov a fost întâmpinat de 
Nikolai Ignatov, Anastas 
Mikoian, Dmitri Poleanski, 
Mihail Sus]ov și Piotr Pos
pelov.

Vizita de plecare a ambasadorului R. S. Cehoslovace 
la președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a R. P. R., Ion Gheorghe Maurer
în legătură cu plecarea de

finitivă din R.P. Romînă, am
basadorul R.S. Cehoslovace, 
dr. Ivan Rohal Ilkiv, a făcut 
o vizită protocolară la 5 sep-

tembrie a.c. președintelui 
Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Popu
lare Romîne, Ion Gh. Maurer.

(Agerpres)

Placarea la Moscova a delegației R. P. 

Romîne la cea de-a 5-a Consfătuire 

a miniștrilor sănătății din țările socialiste
Duminică a plecat cu avio

nul spre Moscova delegația 
R. P. Romine la cea de-a 5-a 
Consfătuire a miniștrilor să-

In legătură 
cu organizarea celui 
de-al II-lea Festival 

internațional 
al teatrelor de păpuși 

și marionete
Luni la amiază la Asociația 

oamenilor de artă din institu
țiile teatrale și muzicale a 
avut loc ședința Comitetului 
de organizare a celui de-al 
II-lea Festival internațional al 
teatrelor de păpuși și mario
nete.

Ședința a fost prezidată de 
acad. Cezar Petrescu, preșe- ) 
dintele comitetului. S-a luat în I 
discuție stadiul actual al pre
gătirilor pentru Festival și au 
fost stabilite unele măsuri în 
vederea bunei desfășurări a 
acestuia.

In continuare a avut loc o 
conferință de presă în cadrul , 
căreia tov. Virgil Ioanid. di- I 
rectorul celui de-al II-lea Fes
tival internațional al teatrelor 
de păpuși și marionete, a 
informat ziariștii despre unele 
probleme în legătură cu or
ganizarea acestei importante 
manifestări culturale.

Cel de-al II-lea Festival in
ternațional al teatrelor de pă
puși și marionete se va des
chide la 15 septembrie la Tea
trul de Operă și Balet al R. P. 
Romîne. Timp de două săp- 
tămîni, peste 30 de teatre de 
păpuși și păpușari din 24 de 
țări vor prezenta spectacole și 
recitaluri.

nătății din țările socialiste. 
Delegația este condusă de 
prof. dr. Voi nea Marinescu, 
ministrul Sănătății și Preve
derilor Sociale. Din delegație 
fac parte: acad. prof. dr. 
Aurel Moga, prof. dr. Con
stantin Iliescu și dr. Constan
tin Popovici.

In cadrul lucrărilor consfă
tuirii va fi dezbătută proble
ma situației și măsurilor de 
prevenire și combatere a bo
lilor cardiovasculare.

(Agerpres)

Conferința 
de presă 

de la ambasada 
R. P. Bulgaria

Luni a avut loc la Ambasa
da R. P. Bulgaria o conferință 
de presă consacrată aniversă
rii a 16 ani de la glorioasa 
insurecție a poporului bulgar 
din 9 septembrie 1944.

Despre succesele obținute de 
poporul bulgar în construcția 
socialistă în cei 16 ani de la 
eliberare a vorbit ambasado
rul extraordinar și plenipo
tențiar al R. P. Bulgaria la 
București. Ivan Kinov.

La conferința de presă au 
asistat redactori ai ziarele, 
centrale și corespondenți t.| 
presei străine din București.

După conferința de presă a 
urmat filmul artistic bulgar 
„într-o seară liniștită".

(Agerpres)

Ansamblul „Vit Nejedly* 
a părăsit Capitala

Duminică a părăsit Capitala 
întoreîndu-se în patrie An
samblul artistic „Vit Nejedly" 
al Armatei Republicii Socia
liste Cehoslovace, care la in
vitația Ministerului Forțelor 
Armate ale R. P. Romîne a 
întreprins un turneu în maj 
multe orașe din țara noastră.

Despre ce „vorbește" 
postul utemist de control

(Urmare din pag. l-a)

U.T.M. a hotărît să pună aceste 
probleme în discuția unei adu- 
nări generale U.T.M. Tineri
lor în cauză li s-a arătat 
atunci cu exemple din propria 
lor muncă că au posibilitatea să 
lucreze mai bine, că situația în 
care sînt pe lingă faptul că nu 
le face cinste dăunează produc, 
ției și au fost ajutați să înțe. 
leagă necesitatea de a-și schimba 
atitudinea în muncă.

O altă problemă care stă per
manent în atenția postului nostru 
este generalizarea experienței îna- 
intate. Pe la sfîrșitul lunii februa
rie, formatorii se plîngeau de ca
litatea miezurilor. Postul utemist 
de control a văzut că cej de la 
miezuri, în mare parte tineri ab. 
solvenți ai școlii profesionale, nu 
fac miezurilor canale de aeri
sire, n-au deprinderea de a pu-
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ne corect armătura, sau nu do. 
zează bine amestecurile de mie
zuri. Postul utemist de control 
cetind sprijin conducerii secto
rului. a organizat o întîlnire în. 
tre miezuitori și formatori. In 
urma acestei întâlniri miezuitorii 
au căpătat noi cunoștințe folo
sitoare.

De asemenea. în turnătorie, 
pentru un capac de lagăr a că
rui turnare era mai dificilă s-au 
organizat la sugestia postului 
utemist de control turnări de
monstrative Și una și alta, a- 
c-jste acțiuni au avut darul de a 
lichida deficiențele pomenitr.

în felul aresta, ocupîndu.se 
Sistematic de rele mai importan
te probleme ale muncii tinerilor, 
postu? utemist de control aduce 
o contribuție tot mai mare la 
îmbunătățirea muncii tinerilor, 
la educarea lor.

J

ocup%25c3%25aendu.se

