
Proletari din toate țările, unlțivă!

Extinderea 
metodelor înaintate 

în construcțiile 
navale

Constructorii navali din Ga
lați au lansat anul acesta la 
apă 8 motonave de 2000 de 
tone, ceea ce înseamnă ca in 
fiecare lună ei au terminat 
construcția pe cală a unei mo
tonave. Aceste rezultate sînt 
superioare celor obținute anul 
trecut. Colectivul șantierului 
naval se preocupă acum de in
troducerea pe scară din ce în 
ce mai largă a unor metode 
înaintate de muncă pentru a 
scurta astfel ciclul de fabri
cație. tn acest scop s-a trecut 

^4a organizarea a două fluxuri 
•aiele de producție - unul 

;ntru motonave de 2000 tone 
r. Tș: unul pentru cargouri.

Pentru a utiliza in mod ra
țional capacitatea de produc
ție a calelor s-a extins și mai 
mult metoda de ansamblare se
parată a secțiilor, bloc-secții- 
lor și chiar a raioanelor din- 
tr-un vas. înainte ca ele să fie 
duse pe cală. Pentru motona
ve se folosește astfel metoda 
de asamblare in flux bilate
ral prin care s-a descongestio
nat cala de lansare. Acum pe 
cala de lansare a motonavelor 
vasul vine asamblat făcîndu-se 
aici numai completări de uti
laje și instalații, vopsirea an- 
ticorozivă și controlul sudurii 
de asamblare. Prin această 
metodă a fost scurtat simțitor 
timpul de ședere a motonave
lor pe cală, ceea ce a făcut po
sibil ca ciclul de fabricație a 
motonavelor să fie redus cu 
jnai mult de 40 la sută, față 
de cel înregistrat la construc- 

' ția primei motonave.
(Agerpres)

ewSrnș. l

Brigada condusa de prim- 
topitorul Them Petru de la 
secția furnale înalte — furna
lul nr. 1, pe care-o vedeți la 
ieșirea din schimb, a dat de 
la începutul anului peste 900 

tone fontă.

Foto : AGERPRES
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Brigadierii muncii patriotice pe șantiere

LA ÎNFRUMUSEȚAREA
ORAȘULUI

Orașul nostru întinerește. 
Pe locurile altădată vi
rane se înalță acum 

blocuri frumoase și trainice 
pentru oamenii muncii, par
curi și grădini înflorite. La 
munca pentru înfrumusețarea 
orașului nostru, brigăzile ute
miste de muncă patriotică sint 
întotdeauna prezente

La începutul acestui an. în 
Orașul Stalin existau 260 bri
găzi utemiste de muncă pa
triotică cu peste 8.000 de ti
neri ; acum numărul lor s-a 
ridicat la 450 iar al brigadie
rilor se apropie de 14.000. Tn 
acest an, tinerii brigadieri ai 
muncii patriotice au efectuat 
peste 1.000.000 de ore de mun
că. Ei au lucrat la construc
ția autostrăzii de acces în o- 
raș, a stației tehnice de va
goane pentru Uzinele „Stea- 

jîfl Roșu" și Fabrica de ciment 
“emelia44 precum și la nu
meroase construcții de locuin
țe. Peste 300 de elevi au lu
crat în tabere sprijinind exe
cutarea lucrărilor agricole în 
vreme ce studenții au împă
durit 80 de ha și au sprijinit 
executarea unor operațiuni de 
întreținere a culturilor pe o 
suprafață de 130 ha. Tot în a- 
cest an tinerii au colectat și 
expediat cuptoarelor Martin 
peste 4.000 tone fier vechi.

In fața brigadierilor muncii 
patriotice stau acum sarcini și 
mai mari. In lunile care au 
rămas pînă la sfîrșitul anului 
trebuie să sprijinim construc
ția a peste 200 de apartamen
te, iar în anul ce vine trebuie 
să participăm Ia construcția 
celor 125 apartamente din 
Piața Teatrului, a celor 71 a- 
partamente de la blocul hote
lului „Aro“ și la alte 560 de 
apartamente ce se vor înălța 
în cartierele ,.Steagul Roșu44 și 
„Ernst Thălmann". Cea mai 
mare lucrare la care sînt che
mați să participe tinerii din 
brigăzile utemiste de muncă 
patriotică va fi mutarea gării 
de călători. Se va construi o 
gară nouă, se va muta linia 
ferată, se vor desființa barie
rele din oraș. Iată dar un vast 
cîmp de afirmare a entuzlas-

în regiunea Cluj

mulul, a energiei tinerilor 
noștri brigadieri

Pentru a asigura participa- 
rea unui număr sporit de ti
neri la acțiunile de muncă pa
triotică este necesar, așa cum 
s-a arătat și în raportul pre
zentat la Congresul al III-lea 
al U.T.M., c» organizațiile 
U.T.M. să se ocupe mai înde
aproape de îndrumarea brigă
zilor, să se stabilească obiec
tive de muncă precise și De 
perioade mai îndelungate, să 
insiste ca conducerile șantie
relor și întreprinderilor să le 
creeze din vreme condițiile 
necesare pentru ca munca lor 
să nu fie irosită ci folosită cu 
maximum de rezultate. Tinînd

GHEORGHE STOIAN 
prim-secretar al Comitetului 

orășenesc U.T.M. Stalin 
(Continuare în pag. 3-a)

7.000.000 lei economii

CLUJ (de Ia coresponden
tul nostru).

Zi de zi, tinerii din bri
găzile utemiste de muncă pa
triotică din regiunea Cluj 
participă cu însuflețire la ac
țiunile menite să contribuie la 
înfrumusețarea orașelor și 
satelor. In total, cei peste
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Mai mulți tineri 
îngrijitori 

de animale 
mai bine pregătiți

Miercuri 7 septembrie I960

Oamenii muncii 
sprijină cu căldură 

politica de pace 
a partidului și guvernului

EXPRESIE A INTERESELOR VITALE 
POPORULUI NOSTRUALE

Un mare număr de muncitori, 
tehnicieni și ingineri ai Uzinelor 
„Grigore Preoteasa** din Capi
tală cu luat parte ieri după 
amiază la oduna rea în care 
deputății Anton Vlodoiu și La- 
zăr Iordan au prezentat dări de 
seamă asupra recentei sesiuni a 
Marii Adunări Naționale.

Raportul tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej la recenta 
sesiune a Marii Adunări Na
ționale — a spus tovarășul An
ton Vlodoiu — exprimă poziția 
clasei muncitoare, a întregului 
nostru popor față de probleme
le internaționale, exprima avîn- 
tul, impetuozitatea cu care po
porul nostru apără pacea.

Ropote de aplauze cu subli
niat cuvintele vorbitorului care a 
arătat că Republica noastră 
Populară — alături de celelalte 
țări ale lagărului socialist in 
frunte cu U.R.S.S. — stă în pri
mele rinduri ale luptei pentru 
promovarea coexistenței pașnice 
și a dezarmării generale și to
tale. Minute în șir s-a scandat : 
„Vom munci și vom lupta, pacea 
o vom apăra*4, „U.R.S.S., bastion 
al păcii e“.

Scoțînd în evidență bogăția 
de idei cuprinse în Raportul to
varășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, deputatul Lazăr lordaa a 
arătat în cuvîntul său că anali
za situației internaționale dove
dește schimbarea radicală a 
raportului de forțe pe arena

Entuziaste
— adunări — 
în întreaga tară

In întreaga țară au conti
nuat să aibă loc adunări ale 
oamenilor muncii cu care pri
lej deputați ai Marii Adunări 
Naționale au prezentat dări 
de seamă asupra lucrărilor 
recentei sesiuni extraordinare 
a Marii Adunări Naționale.

mondială în favoarea lagărului 
jocialismului și păcii. După ca 
a subliniat că In zilele noastră 
există posibilitatea deplină a 
preîntîmpinării unui nou război 
mondial, vorbitorul a arătat că 
singura cale de a împiedica 
războiul in condițiile de astăzi 
este dezarmarea generală și to
tală, cauză pentru care luptă 
cu ardoare și pe care o vor sus
ține Ic apropiata sesiune 
dunării Generale O.N.U. 
socialiste, cauză scumpă 
ror popoarelor lumii.

Muncitorii, tehnicienii 
ginerii de Ia Uzinele „Grigore 
Preoteasa* au ascultat 
cuvîntul tovarășilor lor 
muncă.

Politica externă promovată de 
partidul și guvernul-nostru — a 
arătat in cuvîntul său strungarul 
Păunescu Ion — este o politică 
înțeleaptă și justă. Sprijinim din 
toată inima această politică 
bazată pe principiul leninist al 
coexistenței pașnice, deoarece 
ea corespunde intereselor vitale 
.ale poporului nostru.

Dînd glas sentimentelor între
gii adunări, muncitoarea Teodo- 
rescu Maria a spus în cuvîntul 
său : Sprijinim din tot sufletul 
hoiărîrea Marii Adunări Na
ționale ca în fruntea delegației 
noastre la O.N.U. să fie iubitul 
nostru coi 
Ghedrghe ( 
muncitorii, urărrj din toată ini
ma delegației noastre succes 
deplin Ic cea de-a 15-a sesiune 
a Adunării Generale O.N.U.

întregul colectiv al 
noastre — a arătat 
Popescu Valeriu - 
pentru 
program 
al lil-lea al P.M.R., va depune 
toate eforturile pentru a 
liza și depăși sarcinile de 
plan contribuind astfel la 
tărirea statului nostru demo-

a A- 
țările 
tutu-

ți ln-

apoi
de

>nducâtpr tovarășul 
Gheorghiu-Dej. Noi

înfăptuirea 
trasat de

uzinei 
inginerul 
muncind 

mărețului 
Congresul

în-

crat-popular, factor activ în 
lupta pentru întărirea pâcii.

...Acestea sint gîndurile, sen
timentele, năzuințele tuturor 
muncitorilor, inginerilor, tehni
cienilor de la Uzinele „Grigore 
Preoteasa”. Expresia cea mai 
vie a dorinței lor de a apăra 
cu înflăcărare pacea o consti
tuie felul cum muncesc pentru 
transpunerea în viață a sarci
nilor planului de șase ani. De 
la începutul acestui an și pînă 
la 23 August, colectivul uzine
lor a realizat economii peste 
plan în valoare de 2.700.000 
lei. Cot la cot cu virstnicii, ti
nerii se mîndresc cu realizări 
însemnate. Astfel, în acest an 
tinerii au depus la cabinetul 
tehnic 120 propuneri de ino
vații dintre care 52 au și fost 
acceptate, economiile antecal- 
culate ce se vor realiza 
urma lor fiind evaluate 
proape 1.000.000 lei.

Aceeași hotărîre de a 
prin fapte politica de pace pro
movată de partidul și guvernul 
nostru, politică ee oglindește 
interesele vitale ale întregului 
nostru popor, o reafirmă colec
tivul Uzinelor „Grigore Preo
teasa* și în moțiunea adoptată 
la sfîrșitul adunării de ieri. 

'^S^rîjlnim cu căldură — se a- 
rată în moțiune — și ne expri
măm adeziunea totală față de 
politica consecventă dusă de 
guvernul nostru, alături de gu
vernele celorlalte țâri socia
liste în frunte cu U.R.S.S. pen
tru asigurarea unui climat 
destindere internațională, 
preună cu întregul popor ce
rem ca problema cea mai ar
zătoare a zilelor noastre, pro
blema dezarmării generale și 
totale să fie rezolvată în spi
ritul propunerilor concrete și 
constructive făcute în repetate 
rinduri de Uniunea Sovietică**.

de pe 
la a-

întări

de 
lu

EM. RUCĂR

u o lună în urmă, cînd 
a.a pus problema constru
irii unei școli medii în 

comuna Ardud din raionul Sa- 
tu Mare, vestea s-a râspîndit re
pede în întreaga 
peste mult timp 
proiectul pe baza 
început lucrările.

La chemarea 
U.T.M., tinerii din 
rnistă de muncă ] 
comună au efectuat nume
roase ore de muncă volun
tară Ia această construcție. Pînă 
în prezent, ei au transportat vo
luntar 206 m.c. piatră pentru 
fundație, 105 m.c. pietriș, 4 va
goane ciment și alte materiale 
necesare. O contribuție însem
nată la această lucrare au adus-o 
fi .................. ” ~

comună. Nu 
s-a întocmit 

căruia sau

organizației 
i brigada ute- 
patriotică din 

efectuat 
muncă

cadrele didactice din comună.
GH. LĂPUSȚE 

instructor al comitetului 
raional U.T.M. Satu Mare

La Fabrica de mobil* „Mă
gura*4 din raionul Codlea 

lucrează la montarea 
utilajelor în noua hală con
struită recent. In fotografie, 
muncitorul Traian Cojoearu 
lucrînd Io. montarea insta

lațiilor.
Foto : AGERPRES

*75.000 tineri din regiune* Cluj 
încadrați în cele 2 300 brigăzi 
au economisit de la Începutul 
anului pină în prezent 
prin muncă patriotică peste 
7.000.000 lei. Astfel numai ti
nerii din orașul Cluj au colec
tat peste 650 tone de fier 
vechi. în această acțiune s au 
evidențiat în mod deosebit ti
nerii <le la Atelierele C.F.R. 
„16 Februarie” de la Uzinele 
..Ianoș Herbak” de la Fabrica 
de porțelan și altele.

Numai la construcția de lo
cuințe. la obiectivele social-cul- 
turale și reparări de drumuri, 
tinerii au realizat economii in 
valoare de peste 2.500.000 lei. 
Rezultate însemnate în munca 
patriotică pe diferite șantiere 
au obținut tinerii din raioane
le Turda, Dej, Năsăud și Bis
trița.

CRAIOVA. -- în »ala de 
ședințe a Uzinelor „Electro- 
putere*4 din Craiova, în fața 
a peste 1500 de muncitori, 
tehnicieni și ingineri, deputa
tul Ion Moangi a prezentat 
darea de teama asupra lucră
rilor recentei sesiuni extra
ordinare a Marii Adunări 
Naționale.

Tot la Craiova, la Uzinele 
„7 Noiembrie”, a 
o dare de seamă 
Dumitru Simion

prezentat 
deputatul

La adu-TIMIȘOARA. —
narea cadrelor didactice din 
școlile de cultură generală și 
profesionale din Timișoara, 
care a avut loc la Clubul 
muncitoresc C.F.R. din loca, 
litate, darea de seamă a foit 
prezentată de deputatul Ion 
Beldean, președintele 
tetului executiv al 
popular regional.

Comi- 
sfatului

Teatrul 
„Eliberarea*’, 
aproape 2000

-------•-------

SUCEAVA. — La 
de vară 
Suceava, 
oameni ai muncii de pe șan
tierele de construcții și

din 
de

din

(Continuare în pag. 3-a)

noi în G.A.C.1300 construcții
din regiunea București

Gospodăriile agricole colec
tive din regiunea București au 
ridicat în acest an aproape 
1300 de construcții gospodă
rești, îndeosebi adăposturi 
pentru animale. La numeroase 
alte construcții lucrările sînt 
în curs de executare. Astfel, 
gospodăriile colective din a- 
ceastă regiune își sporesc ca-

Primirea de către tovarății 
Gheorghe Gheorghiu-Dej ți Chivu Stoica 

a ambasadorului Republicii Socialiste 
Cehoslovace

6 septembrie a.c. to- 
Gheorghe Gheorghiu-

Marți 
varășii 
Dej, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., și Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Romîne, au prb

ambasadorul extraor- 
și plenipotențiar al 

Socialiste Ceho- 
București,

mit pe 
dinar 
Republicii 
slovace la București, Dr. 
Ivan Rohal-Ilkiv, în legătură 
cu plecarea sa definitivă din 
Republica Populară Romînă.

pacitatea de adăpostire cu cir
ca 20.000 de locuri pentru vite 
mari.

Folosind experiența dobîn- 
dită de unitățile fruntașe și 
îndrumările tehnicienilor, mul
te gospodării colective au fo
losit pe scară mai laigă ma
teriale din resurse locale ca 
lemn, stuf, balast nisip și au 
confecționat cu posibilități pro
prii cărămidă, chirpici etc. Au 
fost organizate echipe de co
lectiviști care sprijină munca 
constructorilor. în felul aces
ta cheltuielile construcțiilor 
proprietate obștească au fost 
simțitor reduse. Gospodăria 
colectivă din Spătărei, de pil
dă, a ridicat un grajd din pa
iantă pentru 50 vite mari cu 
numai 39.300 lei. Adăposturi 
ieftine și trainice au realizat 
prin folosirea materialelor din 
resurse locale și alte gospodă
rii agricole colective.

Se întrec yolele pe lacul Herăstrău.

Concurs pentru 
difuzarea cărții

Comitetul orășenesc Roman al 
U.T.M. a inițiat, nu de mult, 
o acțiune valoroasă în munca de 
educație comunistă a tineretului 
— un concurs, o întrecere in
tre organizațiile U.T.M. din oraș 
pentru difuzarea în rîndul ute- 
miștilor și 
filor de 
beletristică 
nico-științifică, 
biectivul concur Si
lui : cit mai multe 
cărți difuzate, cit 
mai mulți utemiști 
fi tineri să-și al
cătuiască biblioteci 
personale ! ’

Rezultatul ? Pi
nă în prezent, din 
planul de difuzare a cărților 
ce se ridică la 20.000 lei, in 
cadrul concursului au fost difu
zate 'cărți in valoare de peste 
16.000 lei, sute de utemiști și 
tineri și-au înscris in bibliote
cile lor personale primele volu
me, iar in fruntea întrecerii se 
situează organizația U.T.M. de 
la Fabrica de țevi-Roman, care 
a difuzat în rîndul tineretului 
cărți în valoare de peste 5.000 
lei I

Cum au procedat ? Acțiunea a 
fost organizată, bineînțeles, îm
preună cu centrul de librării și 
de difuzare a cărții. Mai întîi.

tineretului a car- 
literatură politică, 
Și teh- _________

O-
O interesantă 

acțiune 
a Comitetului 

orășenesc U.T.M. 
Roman

S-a stabilit cu fiecare organiza
ție de bază U.T.M. planul de 
difuzare a cărților, în funcție de 
preferințele și cererile de cărți 
formulate de tineri. Acest plan 
Se- referă numai la perioada 
concursului, urmînd ca întrece
rea să fie cîșiigată de acea orga
nizație care va totaliza —r ra
portat la efectivul de utemiști și 

_________  tineri pe carg-i (tre 
— cel mai mare 
număr de tineri cu 
biblioteci personale 
și un procent de 
depășire cit mai 
mare a valorii căr
ților ce s-au anga. 
jat să le difuzeze.

întrecerea este 
în toi. Iar re

zultatele frumoase pe care le-au 
obținut pină în prezent nume
roase organizații de bază in 
munca de difuzare a cărții in 
rindul tineretului sînt rodul 
unei activități perseverente și 
multilaterale de propagandă a 
cărții desfășurată în rindul tine
retului. Astfel, problema e dis
cutată și in adunări generale ale 
U.T.M„ se organizează recenzii, 
întîlniri cu cititorii, prezentări 
ale noutăților literare,* vitrine cu 
cărți etc. în munca de difuzare 
organizațiile U.T.M. se consultă 
cu tinerii, țin seama de cerințele 
și preferințele lor. Se difuzează 
opere ale clasicilor marxism-le- 
ninismului, cărți și broșuri pri
vind istoria de luptă a partidu
lui nostru, literatură beletristică 
— mai ales din cărțile prevăzu
te în listele concursului „Iubiți 
cartea" — cărți tehnice și știin
țifice de specialitate etc.

De remarcat faptul că prin
tre cei mai activi propagandiști 
și difuzori ai cărții în rîndul ti
neretului, se numără utemiști 
care au cucerit insigna „Prieten 
al cărții".

Acțiunea inițiată de Comite* 
tul orășenesc U.TJM. Roman are 
un rol însemnat în răspîndirea 

și este 
de cit 
U.T.M,

în rîndurile tinerilor 
bine să, ffie urmată 

mai multe organizații

SAVIN STELIAN

La G.A.S. Pontellmon din 
regiunea București lucrările 
de insilozare a porumbului 
se apropie de sfîrșit. Printre 
cei ce dau acum bătălia 
pentru terminarea acestei 
importante lucrări se numără 
și tinerii Trifan Snogovan, 
Gheorghe Rădulescu și 
Gheorghe Andrei, pe care ii 
vedeți în fotografia noastră.

Foto : N. STELORIAN

Este de necrezut, totuși din 
gura lui Adenauer au ieșit 
următoarele vorbe: „Noi edu
căm tinerii după un înalt 
ideal uman.’..". Un ziarist 
vest-german relata că mai 
mulți profesori de școală ci
tind fraza au pălit. „Ce dra- 
cu, de unde atita tupeu ?...*

★
Ne aflăm într-o școală vest- 

germană. Mai mulți elevi au 
fost strinși in cancelaria pro
fesorilor. Un grup de ziariști, 
interesindu-se de educația din 
școala vest-germanâ, a discu
tat cu elevii cîteva ceasuri. 
Ziaristul Heinz Leipman de 
la „Die Welt" a avut urmă
torul dialog semnificativ cu 
doi tineri în vîrstă de 18 ani.

— Ce cunoașteți despre Hi
tler ?

— Hitler ? Avea mustăți ne
gre mici. A strîns vagabonzi 
tineri de pe străzi.

Istorie de pe pozițiile revanșei
Ziaristul s-a impacientat 

oarecum. A întrebat din nou 
ca tnai cunosc tinerii despre 
Hitler.

— Cind era la cirma țării a 
făcut războiul, pe care din 
păcate l-a pierdut.

— Ați auzit că Hitler a ma
sacrat milioane de oameni 
lipsiți de apă
rare ?

— Da... Dar 
Hitler a con
struit auto
străzile... Alt
fel spus, Hitler, nazismul 
sînt niște fenomene normale 
fără vreo rezonanță deosebită, 
ce nu conțin în ele nimic grav, 
în timp ce milioane și milioa
ne de oameni, de zeci de na
ționalități, au căzut jertfă 
hitlerismului. Și ce sînt învă- 
țați elevii vest-germani, tineri 
ce ar trebui să tremure de

indignare și mînie atunci tind 
aitd de numele acestui călău 
al popoarelor ? Că a avut 
mustață, că a făcut autostrăzi, 
și că'în general a fost un con
ducător cumsecade al Germa
niei naziste, care însă a avut... 
ghinion. Cam așa s-ar tradu

ce „înaltul i- 
deal uman" al 
lui Adenauer..

Paloarea de 
pe fețele zia
riștilor trebuie

pusă în legătură și cu alt
ceva. De unde au învățat 
tinerii toate acestea ? Școa
la, învățământul, educația 
tilierei generații răspund pe 
deplin la climatul „marii 
Germanii", de „renaștere mi 
litară germană" alimentat de 
politica cancelarului Ade
nauer. Ziariștii au făcut cu
noștință cu manuale după 
care învață elevii. Și au con

statat că în numeroase școli 
„înaltul ideal uman" al lui 
Adenauer se învață după 
„Cartea germană de lecturi" 
din 1926, plină de „măreția 
Germaniei", de la Friedrich 
al Prusiei, pină la Krupp. 
De altfel cartea începe cu 
un moto semnificativ al lui 
Alfred Krupp : „Noi trăim 
în epoca de oțel. Măreția 
Germaniei și sfîrșitul Franței 
aparțin erei oțelului".

Aceasta ar fi o primă mo
stră privind spiritul de „înalt 
umanism" în care sînt re
dactate cărțile în Germa
nia lui Adenauer. în șco
lile elementare, cărțile, repro- 
ducînd frontul militar din cel 
de-al doilea război mondial, 
sînt pline de desene. Comen
tariul desenelor este de soiul 
acesta : „Am tăiat calea polo
nezilor..." etc. Pentru elevii

CAROL ROMAN
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Mai mulți tineri îngrijitori de animale, 
mai bine pregătiți I

însemnări de la o consfătuire a tinerilor îngrijitori de animale din raionul Topoloveni

Recent Comitetul raional U.T.M. Topoloveni, a organizat o 
consfătuire a tinerilor îngrijitori de animale fruntași, la care au 
participat secretari ai organizați ilor de bazâ U.T.M. din G.A.S. 
și G.A.C., ingineri și tehnicieni agronomi și zootehniști din raion.

In discuțiile purtate la consfătuire, un loc important l-au ocu
pat problemele legate de ridicarea continua a calificării tineri
lor crescători de animale, de creșterea permanenta a numărului 
de tineri lucratori in sectorul zootehnic al gospodăriilor de stat 
șl colective. Totodată s-au indicat caile prin care organizațiile 
de bazâ U.T.M. pot contribui la îndeplinirea acestor sarcini tra
sate de partid, precum și acțiunile de perspectivâ ce vor fi între
prinse in aceastâ direcție.

Entuziasm
dar și pricepere

E nitățile agrico
le socialiste din 
raionul Topo
loveni și-au în
dreptat aten
ția, mal ales în 
ultima vreme, 
spre dezvolta- 

zootehnic. Celerea sectorului
21 de gospodării agricole co
lective și-au format de acum 
nuclee zootehnice, care în 
viitorul apropiat, conform pla
nului de dezvoltare in pers
pectivă, se vor transforma in 
puternice ferme de vaci, oi, 
porci.

în atenția consiliilor de 
conducere ale gospodăriilor 
colective a stat și problema 
asigurării sectorului zootehnie 
cu îngrijitori calificați. Prin
tre aceștia sînt și mulți tineri. 
Participant» la consfătuire au 
arătat că organizațiile de ba
ză U.T.M. din unele gospodă
rii colective, urmînd indica
țiile date de organizațiile de 
partid și răspunzând dorinței 
unor tineri de a îmbrățișa a- 
ceastă meserie, au recoman
dat consiliilor de conducere 
ale G.A.C. pe cei mai destoi
nici și prlcepuți tineri care să 
lucreze ca îngrijitori de ani
male. în G.A.C. Leordeni. Ră
tești, Teiu-Deal. Topoloveni, 
de exemplu, animalele gospo
dăriilor sînt îngrijite de tineri. 
Peste tot, în aceste gospodă
rii, tinerii au primit cu en
tuziasm să fie îngrijitori de 
animale, ințelegind că prin a- 
ceasta gospodăria le acordă 
o încredere deosebită.

Numeroși participanți la 
discuții au arătat, in cuvîntul 
lor, că acesta este numai pri 
mul pas pe care trebuie să-I 
facă organizațiile de bază 
U.T.M. în antrenarea tineretu
lui la dezvoltarea șep tel ului 
proprietate obștească. Ele nu 
trebuie să se oprească aici ci 
să se ocupe mal departe de 
acești tineri, să-i indrume, 
să-i ajute să-și cunoască bine 
meseria, să se califice, să com
bată atitudinile de automul- 
țumire.

— Noi — a spus utemistul 
Ion Neagu, secretarul organi
zației de bază U.T.M. dio 
G.A.C. Teiu-Deal — am cre
zut că recomandând trei tineri 
să lucreze in sectorul zooteh
nic ne am făcut pe deplin da
toria. Din cele ce s-au spus 
aici, la consfătuire, am Înțe
les însă că am greșit. Cînd 
utemistul Petre Rizoaica și 
soția lui, Gheorghița, înlo
cuind la ferma de vaci pe un 
Îngrijitor pe care gospodăria 
U plătea cu bani, au obținut 
rezultate mai bune decit a- 
cesta, ne-am zis : ,,Am făcut 
o treabă bună de acum se 
descurcă ei“. Dar nu ne fă
cusem datoria decit pe jumă
tate. Vacile noastre sînt de 
rasă bună și pot da lapte mai 
mult. Pentru aceasta insă este 
necesar să le îngrijești bine, 
după carte, și nu poți face 
treaba asta decit dacă cunoști 
bine meseria, dacă înveți. Ei 
lucrează cu răspundere, cu en
tuziasm, pricepere prea 
tă însă nu
i-am ajutat 
să învețe, 
imediat ce 
să cerem
ției de partid, al consiliului de 
conducere al gospodăriei și să 
găsim o formă prin care să-i 
ajutăm pe cei doi tineri 
califice.

Gospodăria colectivă 
tuturor tinerilor și celor
vor să lucreze în sectorul 
zootehnic, largi posibilități de 
calificare în meserie. îngri
jitorii de animale care au luat 
cuvîntul la consfătuire au a- 
rătat însă că unele organizații 
de bază U.T.M. nu se ocupă 
cu grijă de calificarea tineri
lor pe care i-a recomandat 
să luoreze în sectorul zooteh
nic.

La G.A.Q dîn comuna Țigă
nești, de exemplu — au arătat 
cîțiva vorbitori - producția de 
lapte a celor nouă vaei pe

care îngrijesc

care le-a cumpărat gospodă
ria anul acesta, în loc să fie 
în creștere, este în scădere. 
Vacile gospodăriei colective 
din Țigănești sînt vaci de rasă 
bună, care Pot da producții 
mari. Gospodăria are, de ase
menea, condiții suficiente 
pentru întreținerea rațională 
a acestor animale. Dar toate 
acestea nu sînt folosite. Este 
firesc să obții lapte puțin »• 
tund cînd cei
animalele nu sînt îndemnați 
să învețe să-și ridice perma
nent calificarea.

Criticînd lipsa de preocu
pare pe care o manifestă a- 
ceste organizații față de ti
nerii pe care i-au recoman
dat să lucreze în sectorul zoo
tehnic. numeroși participanți 
la consfătuire au făcut o serie 
de propuneri pentru îndrepta
rea situației existente. Pe 
baza acestor propuneri, comi
tetul raional U.T.M. a trasat 
sarcini tuturor organizațiilor 
de bază U.T.M. din unitățile 
agricole socialiste din raion 
sâ se ocupe cu toată grija de 
permanentizarea tinerilor în
grijitori de animale în secto
rul zootehnic, să ceară spriji
nul organizațiilor de partid și 
al consiliilor de conducere din 
unitățile lor în legătură cu ca
lificarea acestor tineri. Să ri
dice răspunderea fiecărui ti- 
năr față de meseria pe care 
s-a hotărit să o îmbrățișeze, 
să-l facă pe fiecare tânăr în
grijitor de animale mai exi
gent cu sine, mai pretențios 
față de propriile sale reali-

mul
au. Noi insă nu 

pe cei doi tineri 
Mă gindesc ca 
ajungem acasă 

sfatul organiza

La școală 
în G.A.S.

articipanții la 
consfătuire au 
subliniat faptul 
că în ultimii 
ani gospodăriile 
de stat Ră
tești și Căteas- 
ca și-au dezvol

tat simțitor sectorul zootehnic, 
au obținut succese importante 
tn ceea ce privește îngrijirea 
rațională a animalelor și pro
ducția ce se obține de la ele. 
Toate acestea sînt o urmare 
directă a folosirii pe scară 
largă a unor metode de lucru 
avansate, a experienței acu
mulate de îngrijitorii de ani
male din aceste unități. Mo
dul în care se desfășoară 
munca aici, rezultatele obți
nute în sectorul zootehnic al 
gospodăriei agricole de stat 
constituie un exemplu, o ade
vărată școală unde tinerii co
lectiviști își pot însuși cunoș
tințele necesare unui bun cres
cător de animaie.

Anul trecut, din iniția
tiva Comitetului regional 
U.T.M. Pitești, au fost școlari
zați în G.A.S Rătești 40 de 
tineri colectiviști, din mai 
multe raioane ale regiunii.

Aici, în mijlocul crescători
lor de animale fruntași din 
gospodăria de stat, tinerii co
lectiviști au învățat multe lu
cruri noi și folositoare. Ei au 
căpătat deprinderea de a lu
cra după un program fix, au 
învățat să furajeze animalele 
în raport cu producția acesto
ra, să le îngrijească în mod 
științific, să întocmească rații 
de furaje, să mulgă rațional. 
Un rol deosebit de important 
în pregătirea viitorilor crescă
tori de animale l-au avut lec
țiile teoretice privind îngrijirea 
și furajarea rațională a anima
lelor, măsurile cele mai efi
ciente de prevenire și com
batere a bolilor specifice sec
torului bovin Dar aceste lec
ții n-au fost numai simple ex
puneri teoretice ci s-au împle
tit strins cu problemele prac
tice. Astfel, după fiecare lec
ție s-au făcut demonstrații 
practice in cadrul cărora sub 
directa supraveghere a mul
gătorilor și îngrijitorilor frun
tași. elevii și-au vai ficat »n 
mod practic cunoștințele do
ta indite, ceea ce a contribuit 
la aprofundarea celor însușite 
în cadrul lecțiilor predate an
terior. Ei au participat de a- 
semenea Ia unele lecții prac
tice cu prilejul cărora crescă
torii de animale fruntași au 
arătat concret cum îngrijesc, 
cum furajează și cum mulg ei 
vacile pentru a obține produc
ții mari de lapte.

Faptul că tinerii colectiviști

cu

au fost repartizați pe tot tim
pul lucrului pe lingă crescă
torii de animale fruntași le-a 
dat posibilitatea să urmărea
scă îndeaproape metodele 
de lucru, să-și însușească 
experiența acestora.

Toate acestea dovedesc
prisosință că, în cadrul G.A.S., 
tinerii au posibilitatea să acu
muleze multe din cunoștințele 
necesare unui bun crescător 
de animale.

Din păcate însă, comitetul 
raional U.T.M. nu a luat mă
surile necesare în vederea ex
tinderii acestei acțiuni. Orga
nizațiile U-T.M, din gospodă
riile colective n-au propus 
consiliilor de conducere nici 
un tînăr care să meargă să se 
califice în G.A.S. Abia anul a- 
cesta comitetul raional U.T.M.

și-a propus să trimită spre ca
lificare în G.A.S. un număr 
de 40 de tineri. Dar și-a pro
pus numai. De întreprins n-a 
întreprins nimic Comitetul ra
ional U-T.M. a dovedit lipsă 
de interes și inițiativă în acea
stă privință. Ca urmare a a- 
cestui fapt, situația în secto
rul zootehnic al unor gospo
dării colective din raion nu e 
deloc mulțumitoare.

Aproape toți cei ce au luat 
cuvîntul au propus multe lu
cruri bune în privința școla
rizării tinerilor colectiviști în 
G.A.S. Comitetul raional 
U.T.M., la îndemnul comitetu
lui raional de partid, și-a pro
pus ca, începînd cu luna sep
tembrie anul acesta să trimită 
lunar în sectorul zootehnic al 
G.A.S- Căteasca și Rătești cite 
40—50 de tineri colectiviști. A- 
ceasta e un lucru bun. în
seamnă că lunar se vor în
toarce în sectorul zootehnic al 
gospodăriilor colective din ra
ion, 40—50 de tineri înarmați 
cu un minimum de cunoștințe 
necesare îmbunătățirii muncii 
în acest sector.

Utemista SINICA BOGDAN, 
îngrijitoare de parei la 
G.A.S. Rătești, a obținut in 
acest an rezultate însemnate 
In creșterea sporului de greu
tate la animalele îngrijite.

Locul
specialistului...

n rol însemnat 
în ridicarea con
tinuă a nivelu
lui profesional al 
crescătorilor 
animale îl 
specialiștii 
tehniști. Ca 

meni cu o pregătire profesională 
superioară, cu un larg bagaj de 
cunoștințe teoretice, ei au dato
ria să fie neobosiți propagatori 
ai științei înaintate, ai regulilor 
și metodelor avansate de creștere 
a animalelor. Permanent în con. 
tact cu noutățile științei zooteh
nice, ei trebuie sâ fie cei mai 
apropiați sfătuitori și prieteni ai 
crescătorilor de animale.

Vorbind în consfătuire despre 
felul în care muncește el cu cres
cătorii de animale, utemistul Iiie 
Oprea, tehnician veterinar în co
muna Văleni, a împărtășit celor 
prezeoți L* consfătuire citeva me. 
tode bune folosite de el in gos
podăria colectivă din satul său.

— în sectorul zootehnic al 
gospodăriei — a spus el — lu
crează oameni cu tragere de ini
mă pentru meserie. Unii dintre 
ei, cum ar fi \ asilica și Gheor. 
ghe V izitiu, au fost recomandați 
de către organizația U.T.M. să 
lucreze in acest sector, în urma 
calificativelor bune pe care le-au 
obținut la cursul zootehnic pe 
care l-am ținut în iarnă. Sigur că 
ei, și alții ca ei, nu au încă des. 
tulă experiență în meserie. Dar 
am căutat să-i ajut. O dată pe 
săptâmînă ii adun la casa-labo- 
rator a colectivei și cu ajutorul 
mulajelor, al unor schițe și altor 
materiale îi învăț cîte ceva nou 
pentru ei. Alteori iau cărți de 
la biblioteca gospodăriei sau a 
comunei și le duc îngrijitorilor. 
Fiecăruia îi recomand ce să ci. 
tească, după cunoștințele și po
sibilitățile lui. Nu lipsesc nici 
de la consfătuirile de producție.

Utemistul Ilie Oprea 
bit și despre planurile 
viitor ; el și.a propus 
nizeze cu îngrijitorii de 
citeva lecții practice de 
sanitaro.veterinară, să 
țească încăperea casei-laborator 
cu mulaje și material ajutător. 
De asemenea, se va ocupa de 
pregătirea unui număr și mai 
mare de tineri în această mese
rie, ținînd cont că sectorul 
zootehnic al colectivei e în plină 
dezvoltare

Și alți participanți la consfă
tuire au arătat rolul important 
pe care îl au specialiștii zooteh. 
niști în creșterea și formarea de 
noi crescători de animale, în răs
pîndirea științei zootehnice în 
rîndul acestora. Ioana ~ 
Alexandru Ciobanu 
G.A.C. Leordeni au 
cu căldură despre 
prețios pe care l-au 
îl au ei din partea 
veterinar Gheo’■ghe Rambă. Ca 
îngrijitori fără experiență, care 
nu cunoșteau aproape nimic din 
tainele meseriei, ei aveau nevoie 
de un sprijin calificat, de o în. 
drumare permanentă și atentă. 
De la vaci care produceau zilnic 
5—6 litri de lapte, Ioana Popa 
obține acum zilnic în medie cîte

de
au 

zoo- 
oa-

să se

a vor- 
sal'e de 
să orga- 
animale 

asistență 
îmbogă-

Popa și 
de la 

vorbit 
ajutorul 
avut și 

medicului

10—12 litri. După cum spunea 
ea, cînd îngrijea de vaca ei în 
gospodăria individuală, nici nu 
visa că de la o vacă se pot obți
ne 18—20 litri de lapte pe zi, 
cum obține astăzi de la unele 
vaci ale colectivei. în toate aces
tea se oglindește și o părticică 
din munca medicului Rambă. El 
i.a învățat să îngrijească anima
lele după program fix, să le hră
nească în funcție de producție. 
Lecțiile ținute de el la cercul 
zootehnic au constituit 
menea o bună cale de 
a calificării.

Din discuțiile purtate 
sfătuire a reieșit insă faptul 
nu peste țot cadrele de specialiști 
zootehniști sînt propagandiști ai 
științei, huni sfătuitori ai crescă
torilor de animale. Unii dintre 
ei se mulțumesc doar să treacă 
din fugă prin colectivă, să dea 
îngrijitorilor de animale cîteva 
indicații superficiale și... atît. Așa 
procedează, de exemplu, tehnicia
nă Elena Ilinca din comuna Do- 
brești. Intră în curtea gospodă. 
riei, dă tin 9fat ori o indicație 
de eficacitatea căreia nici ea nu 
este convinsă și pleacă. Cu ast
fel de ,.inetode“ lucrează și Ale
xandru Nuțescu din Leordeni și 
alți tehnicieni tineri din raion. 
Asemenea manifestări care vădesc 
lipsă de interes pentru proble
mele care.i frămîntă pe oameni, 
o astfel de desconsiderare a în
datoririlor profesionale au fost 
combătute cu tărie la consfătui
re. Arătîndu-se că în raion sînt 
mulți specialiști tineri, dintre 
care un număr înseninat sînt 
utemiști, s.a scos în evidență 
faptul că organizațiile comunale 
U.T.M. nu se ocupă suficient de 
acești tineri. în multe organi
zații U.T.M. nu s-a discu
tat niciodată modul în care 
aceștia se achită de sarcinile 
profesionale. felul în care ei 
sprijină organizația U.T.M. în 
îndeplinirea sarcinii trasate de 
organizațiile de partid, aceea de 
a contribui la ridicarea califică
rii îngrijitorilor de animale și la 
creșterea numărului de lucrători 
tineri în sectorul zootehnic. Por
nind de la aceste constatări, par- 
ticipanții la consfătuire au făcut 
propuneri prețioase cu privire la 
munca de viitor a acestora. De 
exemplu, s.a recomandat ca acei 
tineri specialiști care vor fi lec
tori la cursurile zootehnice, să 
urmărească îndeaproape pe cei 
mai buni și activi eursanți spre 
a fi recomandați consiliilor de 
conducere ale gospodăriilor co
lective să lucreze în sectorul 
zootehnic. De asemenea, specia
liștii au datoria să sprijine gos
podăriile colective în amenajarea 
caselor-laborator care în prezent 
sînt aproape inexistente. S-au fă
cut apoi recomandări cu privire 
I'a răspîndirea cărții tehnice, a 
materialului și literaturii de spe
cialitate. Pentru o mai bună cu. 
noaștere a metodelor bune de 
muncă folosite de unii dintre ei, 
s.a hotărît ca comitetul raional 
U.T.M. să organizeze periodic 
consfătuiri cu tinerii specialiști, 
la care să fie invitați și secre
tari ai oraanizațiilor de bază 
U.T.M.

tr-o revistă sau un capitol 
dintr-o carte de specialitate.

De atunci, in fiecare zi, în 
pauza de prînz, sau seara, 
după posibilități, noi, mulgă
torii, avem o oră de lectură 
în colectiv. Acum am cam 
terminat de citit cărțile și bro
șurile de zootehnie pe care le 
avem în biblioteca gospodă
riei și avem nevoie de altele.

In legătură cu problema fo
losirii cărților, revistelor și 
broșurilor de specialitate ca 
mijloc important de ridicare 
a calificării tinerilor îngriji
tori de animale au vorbit 
mulți participanți la consfă
tuire.

Ca și Georgescu, ei au ară
tat însă că în bibliotecile gos
podăriilor colective și chiar 
în cele ale gospodăriilor de 
stat există un număr insufi
cient de cărți și broșuri de 
specialitate. Procurarea unor 
asemenea materiale nu a stat 
în atenția conducerilor aces
tor unități. în afară de acea
sta, unii participanți la dis
cuții au arătat că, uneori, 
broșurile, pliantele, scheme
le editate și difuzate de 
Ministerul Agriculturii nu 
ajung la cei cărora le sînt 
destinate, la îngrijitorii de 
animale. de exemplu, ci 
stau încuiate în rafturi 
prin birourile gospodăriilor 
colective sau pe la sfaturile 
populare. Așa s-au petrecut 
lucrurile în comunele Gruiu, 
Siliștea, Văleni și altele.

Pe de altă parte îngrijitorii 
de animale care au luat cu
vîntul la consfătuire au cri
ticat Editura Agrosilvică de 
Stat pentru că editează prea 
puține cărți și broșuri de 
zootehnie și mai ales prea 
puține care să li se adreseze 
direct lor. îngrijitorilor de a- 
nirnale. Multe cărți sînt scrise 
la nivelul unui specialist cu 
studii superioare. La fel sînt

scrise și unele cărți pentru 
cursurile agrozootehnice de 
masă cum sînt: „Creșterea a- 
nimalelor*, „Creșterea păsări
lor de curte** etc. Tinerii cer 
Editurii Agrosilvice de Stat să 
editeze mai multe cărți'* și 
broșuri de zootehnie să
cuprindă sfaturi tehnice, WLj; 
se la un nivel corespuniaz^r 
pregătirii lor profesionale să 
publice mai multe broșuri 
despre experiența practică a 
îngrijitorilor de animale frun
tași.

S-a discutat apoi pe larg 
despre ceea ce trebuie să facă 
organizațiile de bază U.T M. 
în vederea stimulării intere
sului tinerilor îngrijitori de 
animale pentru citirea litera
turii tehnice. La proptine rea 
participanților la discuții, co
mitetul raional U.T.M. a ho
tărît să-i antreneze pe toți 
tinerii specialiști din agricul
tura raionului — ingineri și 
tehnicieni agronomi și zoo
tehniști — la organizarea pe
riodică, pe unități agricole 
socialiste, a unor consultații- 
ghid unde să se recomande 
tinerilor îngrijitori cărțile 
cele mai potrivite cu care să 
înceapă studiul și, grddat, 
cele cu care să-1 continue.

In același scop, organizații
lor de bază U.T.M. li s-a tra
sat sarcina să urmeze exem
plul tinerilor îngrijitori de la 
G.A.S. Căteasca de a ame
naja la fermele de animale, 
colțul tehnic care să cuprindă 
o bibliotecă cu cărți, broșuri 
și reviste de specialitate* 
pliante, planșe, un panou pe 
care să se afișeze articolele 
de specialitate apărute în pre
să etc.

Participanții la consfătuire^ 
referindu-se la literatura de 
specialitate, s-au angajat: 
„Fiecare dintre noi să fie un 
cititor pasionat și un difuzor 
activ al cărții tehnice".

de ase_ 
ridicare

in con-
că

Proaspăt absolvent al Insti
tutului agronomic din Bucu
rești, inginerul zootehnist 
ION IVANESCU de la G.A.S. 
Căteasca sprijină cu dragos
te ridicarea nivelului profe
sional al tinerilor îngrijitori 

de animale.

Comunista IOANA POPA de 
la G.A.C. Leordeni a obținut 
In acest an de la vacile pe 
care le îngrijește producții 
duble de lapte față de pe
rioada corespunzătoare a 

anului trecut.

Calificat in gospodăria de 
stat, utemistul ION ALEXAN
DRU de la G.A.C. Rătești a 
reușit să sporească cu mult 
producția de lapte a vacilor 
pe care le are în îngrijire.

și al cărții
citește 

mult, află mul
te lucruri noi, 
învață, și învă- 
țînd poate să 
lucreze din ce 
în ce mai bine. 
Și dacă lu

crezi bine, după știință, mun
ca e mai spornică și ți-e 
răsplătită cu prisosință — spu
nea în consfătuire Alexandru 
Ciobanu, îngrijitor de porci 
la G.A.C. Leordeni. De ti

ceea eu învăț, citesc. Cînd 
am venit să lucrez la porci, 
nu cunoșteam încă nimic din 
meseria asta. Acum, după 
ce am citit in fiecare zi cite 
puțin din cărțile de specia
litate pe care le avem în bi
blioteca gospodăriei, am în
vățat bine ce sînt rațiile 
de hrană și cum se alcătuiesc 
ele, am învățat cum să îngri
jesc scroafele în perioada de 
gestație și multe altele.

Am reușit astfel să cresc

anul acesta 30 de porci peste 
planul gospodăriei, cu un 
consum redus de furaje con
centrate, folosind în locul a- 
cestora lucerna, dovleceii etc. 
Cartea tehnică m-a ajutat.

— Noi — a spus mulgătorul 
Constantin Georgescu de la 
G.A.S. Căteasca — pînă acum 
cităva vreme citeam mai 
mult în timpul iernii, cînd 
mergeam la cursurile agro
tehnice. După terminarea an
cestor cursuri, rar răsfoiam 
cărțile și revistele de specia
litate. Din cauza aceasta, bă- 
team pasul pe loc, nu eram 
la curent cu noutățile în 
meseria noastră. La îndemnul 
organizației de partid, într-o 
adunare generală a organiza
ției de bază U.T.M. am dis
cutat serios despre problema 
aceasta și ne-am angajat a- 
tunci să nu treacă o zi fără si 
citim cel puțin un articol din-

Din ce știi tu,
.-■■■* -v>

dă și tovarășilor 
tăi !

entru a deveni 
buni îngrijitori 
de animale, lu
crătorii din sec
torul zootehnic 
nu trebuie sâ 
se rezume la 
ce știu. Ei tre

buie să cunoască îndeaproape 
munca crescătorilor de animale 
fruntași să-și însușească meto
dele pe care aceștia le folosesc 
și să le aplice apoi in practică, 
la locul loc de muncă. 
Faptul acesta a fost subli
niat în cuvîntul multor par
ticipanți la consfătuire. Așa 
cum a arătat în cuvîntul 
său inginerul Nicolae lonescu de 
la G.A.S. Rătești, tinerii din 
sectorul zootehnic al gospodă
riei colective ,,Olga Bancic** 
din aceeași comună vin adesea 
la gospodăria de stat, urmăresc 
desfășurarea procesului de pro
ducție, discuta cu crescă
torii de animale fruntași, în
vață din metodele folosite de 
ei în creșterea și îngrijirea ani
malelor. Pe de altă parte, mul
gătorii fruntași din G.A.S. cum 
sînt comunistul Teofil Roșea, 
utemistul Alexandru Niculescu, 
Vladimir Holinat și alții merg 
aproape zilnic în gospodăria 
colectivă, stau de vorbă cu în
grijitorul de vaci Ion Alexandru 
și-l ajută să aplice în practică 
cele văzute in sectorul lor. Și 
dacă cele 13 vaci ale gospo
dăriei colective dau în prezent 
o producție de lapte dublă față 
de luna mai a acestui an, cînd 
au fost cumpărate, aceasta se 
datorește și faptului că tînărul 
îngrijitor colectivist a învățat 
de la -mulgătorii din G.A.S. să 
îngrijească animalele în mod 
rațional, și-a însușit metodele 
avansate de lucru ale acestora.

Dar numai cu o floare nu se 
face primăvară. Avînd posibi
lități asemănătoare în privința 
schimbului de experiență între 
îngrijitorii de animale, unele 
organizații de bază U.T.M. nu 
folosesc aceste posibilități. De 
pildă, în comuna Căteasca 
există o gospodărie agricolă 
de stat cu un sector zootehnic 
dezvoltat și cu rezultate bune 
în special în sectorul taurin. |n 
aceeași comună există și o gos
podărie colectivă, care anul a- 
cesta și-a mărit simțitor numă
rul de animale. Dar producti
vitatea vacilor de îopte ale a- 
cestei gospodării e încă des
tul de slabă. Cauza nu stă 
în faptul că gospodăria colec
tivă are vaci de rasă inferioară 
sau furaje mai puține, ci îfi 
lipsa de cunoștințe a colecti
viștilor care lucrează in acest 
sector. Colectiviștii ar putea 
să învețe de Io tovarășii loc 
din G.A.S. să îngrijească mal 
bine animalele. Cei din G.A.S.

i-ar putea ajuta. Și tatușî nJd 
unii, nici ceilalți nu au făcut 
nimic în această privință. Îngri
jitorii de animale din G.A.S. 
lucrează după metode avansa
te și abțin producții bune, iar 
colectiviștii - după cum ou a- 
pu-oat din bâtrîni și obțin rezul
tate slabe. Colectiviștii sint 
dornici să învețe din experien
ța vecinilor lor, iar cei din 
G.A.S. vor să le destăinuiasca 
din „secretele'1 Ier. Lipsește un 
singur lucru, dar esențial : ini
țiativa pentru organizarea unof 
schimburi de experiență.

Participanții la consfătuire a a 
mai vorbit și despre alte ca
zuri în care s-a făcut simțită 
lipsa de interes a unor organi
zații de bază U.T.M, față de 
răspîndirea experienței înain
tate a îngrijitorilor de animale 
fruntași.

A reieșit că în raionur^M^o- 
loveni există în general o t?abă 
preocupare din partea organi
zațiilor U.T.M. pentru răspindi- 
rea experienței înaintate a cres
cătorilor de animale. In discu
țiile purtate la consfătuire, par
ticipanții au criticat pe bună 
dreptate comitetul raional U.T.M. 
care nu s-a îngrijit să îndrume 
organizațiile de bazâ U.T.M, 
să organizeze vizite, întîlniri, 
discuții colective, consfătuiri^ 
în scopul răspîndirii expe
rienței bune. Comitetul ra
ional U.T.M. trebuie să țină 
seamă de acest lucru, în acti
vitatea sa de viitor. La con
sfătuire s-au făcut propuneri 
interesante, menite să ducă la
răspîndirea experienței înain
tate. Utemiștii din gospodă
riile agricole de stat Rătești șl 
Căteasca s-au angajat să aju
te pe tinerii crescători de ani
male din gospodăriile colecti
ve Rătești, Golești, Teiu-âpcl, 
Teiu-Vale, Căteasca, Leo-&=nl 
și Călinești să-și însușească 
metodele avansate de crește-
rea animalelor. Colectiviștii d:n 
G.A.C. „Olgc Bancic" Rotești 
au propus ca ingriiitorii de a- 
nirnale din gospodari-le colec
tive din Rătești. Teiu-Deal^ 
Teiu-Vale și Golești sâ se în- 
tîlnecscă periodic 
împărtăși reciproc 
Ambele propuneri 
Comitetul raional

spre a-și 
experiența, 

sînt bune. 
U.T.M. cu

ajutorul organelor agricole va 
trebui să vegheze ca aceste 
schimburi de experiență să sa 
desfășoare în cele mai bune
condițiuni, cu maximum de 
randament.

Pagină realizată de:
N. BARBU 
N. FATU 
N. SIMIONESCU

Desene de A. CALISTRAT
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VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Ce discutăm 
în adunările generale 

U. T. M.

Cu prilejul celei 
de-a lc-a aniversări 
a eliberării Bulgariei

despre atitudinea nepermisâ fața 
de muncă a tînărului utemist Ka- 
pa* Victor, despre greutățile pe 
care le aduce eî muncii mi trenu
lui colectiv din care face parte. 
S au înscris la cuvînt 22 utemiști.

’ mai mulți au arătat ci pen. 
ei munca este izvorul celor 
mari bucurii, apoi au eriti- 
aspru atitudinea tovarășului 
«fățuindu-1 m același timp

Rractica muncii de zi cu zi a 
organizației U.T.M. de la Lami
norul de 809 mm, din cadrul 
Combinatului Siderurgic Hune
doara a dovedit încă o dată că 
atunci cînd în discuția utemiști- 
lor se pun problemele cele mai 
importante, adunările generale 
își măresc considerabil puterea 
lor educativă.

La începutul acestui an — spu
nea tov. Alexandru Ion, secre
tarul organizației U.T.M. din 
schimbul comunistului Trifu loan 
— Tnvățămîntnl politic U.T.M. 
meTgea slab în organizația noas
tră din canzu fre venței neregu
late a unoi cursanți. Tov. Vlaicu
Nicolae, secretarul organizației de 
partid, ne a sfătuit să pregătim 
o adunare genei ală în care să 
discutăm despre felul în care de
curge învățămîntul po’ilic. de- 
-spre con ținutul acestuia. Refera
tul a analizat m spirit critic si. 
tu a ți a existentă în organizația 
noastră și în spevkal atitudinea 
nejustă manifestată de unii uie- 
miști față de învățământul poli
tic.

Referatul a fost ascultat cu a. 
tfenție, iar la discuții s-au înscris 
17 utemiști. Unii dintre ri au a- 
rătat cum a contribuit învățămîn
tul politic la ridicarea nivelului 
lor politic și cultural. Alții au 
criticat cu asprime pe cei vizați 
în referat, arătîndu.le cit de mult 
greșesc neacordînd atenția cuve
nita însușirii nemuritoarei învă- 
țături marxist-leniniste. în urma 
acestei adunări generale, a dis
cuțiilor purtate și a celorlalte 
măsuri concrete luate de comi
tetul U.T.M. după aceea, situa
ția învățămînttdui politic s.a 
schimbat mnlt. Frecvența la 
cursuri a devenit în permanență 
între 98—100 la sută, iar la 
minării tinerii criticați au 
răspunsuri bune.

în organizația U-T-M. 
schimbul maistrului Crăciun
mai manifestau și ahe lipsuri care 
îngreunau activitatea atît pe li
nie de organizație cît și în pro. 
ducție. Utemistul Kapaș Victor 
lipsea neinolivat. Îh schimbul de 
noapte dormea pentru că ziua 
stătea deseori în bodegă, risipin. 
du-și banii.

— Trebuie să-l ajutăm să-și 
schimbe comportarea — șuau 
spus membrii biroului U.T.M. Și 
astfel s-a născut ideea adunării 
gen -ale U.T.M. pe tema ..Mun
ca in țara noastră este o chesti
une de cinste și onoare". La în
tocmirea referatului un sprijin 
important a fost primit de la co- 
muniștii, maiștrii și inginerii din 
schimbul respectiv. Referatul a 
vorbit pe larg despre dreptul la 
muncă al omului în țara noas. 
tră, despre prețuirea muncii în 
socialism, despre fericirea și bu
năstarea pe care ți-o dă munca 
cinstită și devotată construcției 
Socialiste. S-a vorbit despre e- 
xemplul eroilor muncii socialise 
printre care se numără «i oțela- 
rul Ștefan Tripșa din Combina, 
tul Siderurgic Hunedoara, de oa
meni care prin muncă au ajuns 
maiștri și ingineri stimați și a- 
preciați. Apoi referatul a vorbit

se
dat

din
se

Cei 
<m 
nai 
cat 
lor, 
ce trebuie sâ facă pentru a se 
debarasa de lipsurile pe care le 
are.

Nu a trecuj multă vreme de la 
aceasta adunare și ajutat în con
tinuare de utemiști Kapaș Victor 
a deveniț aproape un alt em. 
Acta» zilnic el îți depășește nor
ma cu 15—29 la sută, iar despre 
absențe nemotivate nici nu mai 
poate fi Verba.

De multe ori 
generale viitoare 
utemiști. Biroul 
a--e«te propuneri 
gă’irea adunării 
care trebuie prezentat. Unii ute- 

au arătat că printre ei se 
mai găsesc superstițioși. tineri 
care mai cred in diferite basme 
btbîtve. Pornind de la această 
realitate s.* născut ideea orga
nizării unei adunări generale pe 
tema : „Știința și religia”, A 
vorbit secretarul organizației de 
partid, tov. VI ai cu Ntcolae. Inte
resant, convingător, cu exemple, 
referatul a stirnit discuții aprin- 
•e. combative la adresa supers ti. 
țiifer și misticismului.

,3ă respectăm pe cei în virată 
ca pe părinții noștri”. „Să ne 
purtăm în societate cu demnitate 
și politețe” — iită alte teme 
discutate în adunările generale 
care au urmat celor amintite.

Exemple asemănătoare aT mai 
fi încă multe, Este nevoie de pre
cizat însă ca tovarășii din acea, 
stă organizație de bază nu au 
socotit nici un moment că odată 
ce o problemă a îost dezbătută 
într-o adunare generală ea poate 
fi considerată ca și rezolvată. De 
obicei, adunarea generală stabi
lește o seamă de măsuri sau pro. 
pune comitetului U.T.M organi- 

menite să 
problemei

tema adunării 
este propnsă de 
U.T.M. studiază 
și trece la pre- 
și a referatului

zarea unei acțiuni 
ducă ia rerolvarea 
respective. Adunarea organizată 
pe tema ..Știința 
gia*. de piMă. * 
de o larga difezare a cărților de 
știință popularizată, de organiza, 
rea

și reli- 
fost urmată

r

Intîinire 
prietenească

Marți la amiază, la Asocia
ția oamenilor de artă din in
stitutele teatrale și muzicale, 
membri ai colectivului Tea
tral „Madach“ din Budapesta 
s-au întâlnit cu oameni de 
teatru din Capitală. La întâl
nire au fost de față și repre
zentanți ai Ambasadei R. P. 
Ungâre la București.

Artistul poporului Costache 
Antoniu.
Asociației oamenilor de artă 
din instituțiile teatrale și mu
zicale a salutat pe artiștii 
Teatrului „Madach". și i-a 
felicitat pentru spectacolele 
prezentate, care au găsit un 
larg ecou în rîndurile publi
cului bucureștean.

A răspuns Both Bela, direc
tor și regizor al — - - 
,.Madach“, care a 
importanța acestor 
artistice pentru mai 
noaștere a popoarelor romîn 
și maghiar și a mulțumit peh* 
tru căldura cu care a fost pri. 
mit colectivul teatrului atit de 
către spectatori cît și de ar
tiștii romîni.

între cei prezenți la intîinire 
au urmat apoi discuții priete
nești.

vicepreședinte al

Teatrului 
subliniat 

schimburi 
buna cu-

(Agerpres)

ANUNȚ
Centru Școlar Veterinar 

București, str. Justiției nr, 
55. primește înscrieri pen- 
trul examenul de admitere 
în școlile î
- Tehnică Veterinară și 

Tehnică de Contabilitate A- 
gricolă

Se primesc absolvenți ai 
școlii medii de cultură ge
nerală cu examen de ma
turitate.

înscrierile se fac între 
18-24 septembrie 1960.
- Școala Tehnică de 

Maiștri Veterinari - cursuri 
fără frecvență

Primește In anol I fără 
examen de admitere cadre 
din producție care au cel 
puțin 1 clase elementare și 
ocupă In prezent funcția de 
maistru veterinar.

înscrierile se tac pină la 
15 noiembrie 1960.

Informații suplimentare 
la secretariatul școlii ți la 
telefon 15.65 96.

Cu prilejul upropiutei sărbă
toriri « eelm de-a 16.a aniversări 
a eliberării Bulgariei de sub ju
gul fascist, sub auspiciile Uniu
nii Scriitorilor din R. P. Romînă 
și a Societății pentru răspindirea 
științei și culturii — Filiala 
București — marți a avut loc la 
lectoratul S-R^.C. din Capitală 
o seară literară bulgară.

Acad Mihai Beniuc, prim, 
secretar el Uniunii Scriitorilor 
din R. P. Romînă, a ținut cu 
acest prilej conferința : „De la 
Bulgari^ i^h fo Bulgaria de 
*ma'.

Poeții Mihu Dragomir, George 
Dan și Mihai Gavril au recitat 
apoi, in tălmăcire rominemei, 
lucrări din lirica bulgară.

în încheiere a fost prezentat 
filmul bulgar „Voci în insulă".

Au participat numeroși oameni 
oi muncii din Capitală, oameni 
de litere și artă. Au luat parte 
de asemenea membri ai Amba
sadei R P. Bulgaria la Bucu
rești, in frunte cu ambasadorul 
Iran Kinot.

♦
Marți seara, a avut loc la A- 

sociația corespondenților presei 
străine din Capitală, o reuniune 
cu care prilej Atanaa P. Gheor. 
ghiev, secretar al Ambasadei 
R. P Bulgaria ia București, a 
vorbit despre succesele obținute 
de popvnd bulgar în opera de 
construcție socialistă.

A fost prezentat apoi un pro
gram de filme documentare des
pre R. P. Bulgaria

Au participat redactori ai pre
sei centrale, precum și corespon. 
denți ai presei străine la Bucu
rești.

(Agerprw)

.«----

COCTEIL

Școala elementară de 7 ani din B-du! Tolbuhin, din Capitală, data recent în faloshițâ.

Foto: AGERPRES

Jocurile Olimpice de la Roma
Adunare consacrată 
sărbătorii naționale 

a poporului 
vietnamez

Vizitele delegației. 
de senatori francezi

Cohtihuîndu-și vizita în 
țara noastră, marți diminea
ța senatorii francezi Jean 
Louis Vigier, Andre Armen- 
gaud și Marcel Pellenc cu 
soțiile, însoțiți de C. Paras- 
chivescu-Bălăceanu, 
al Marii 
au făcut 
Breaza, 
producție 
„Arta casnică* 
tate, oaspeții francezi au ad
mirat costumele naționale și 
covoarele lucrate cu măies
trie de cooperatori.

Sosind în orașul Ploeștij 
senatorii francezi au fost în
tâmpinați de președintele Sfa
tului popular regional Ploești# 
Gh. Stan, deputat în Marea 
Adunare Națională. Oaspeții 
au vizitat apoi Rafinăria nr. 
3 Teleajen unde s-au intere
sat îndeaproape de procesul 
tehnologic de rafinare.

La amiază grupul de sena
tori francezi și persoanele 
care îi însoțesc au vizitat 
Combinatul viticol Valea Că
lugărească.

deputat 
Adunări Naționale, 
un scurt popas la 

La cooperativa de 
meșteșugărească 

din locali-

Seara, înapoindu-se în Ca- 
• pitală, oaspeții francezi au 
asistat la o gală de filme.

într-o convorbire, senato
rul Jean Louis Vigier, 
rindu-se .
din cursul vizitei făcute pînă 
în prezent a subliniat: în 
cele trei zile de vizită prin 
țară ale delegației noastre 
am cunoscut cîteva regiuni 
unde am avut prilejul să ve
dem din însemnatele dv. rea
lizări în diferite domenii de 
activitate. J. L. Vigier a în
cheiat aducînd mulțumiri 
pentru primirea caldă, prie
tenească de care membrii 
grupului de senatori francezi 
s-au bucurat pretutindeni.

Referindu-se la importanța 
cunoașterii și apropierii între 
popoare senatorul Marcel Peî- 
lenc a relevat rolul important 
al colaborării grupurilor par
lamentare pentru relații de 
prietenie Romînia—Franța și 
Franța—Romînia, pentru dez
voltarea legăturilor de prie
tenie dintre cele două țări.

(Agerpres)

refe-
la unele impresii

„Progresul este evident 
în toate sectoarele vieții"

Declarațiile medicului american Henry Heimlich 
care ne-alicite pentru victorie se afla 

și dublul campion olimpic de 
la Melbourne, Vladimir Kuț 
(U.R.S.S.). Elliot, care este în 
vîrstă de 22 ani, a declarat 
ziariștilor că va continua să 
alerge dar va renunța la pro
ba de 1500 m plat, dedieîn- 
du-se probei de maraton.

Rezultate foarte bune au 
fost înregistrate și în proba 
de 400 m plat. Pentru prima 
oară în istoria atletismului s-a 
coborît sub 45“ Campion olim
pic O. Davis (S.U.A.) 44“9/10 
(nou record mondial și olim
pic).

Conform previziunilor, me
dalia olimpică de aur în pro
ba de triplu săît a revenit re
cordmanului mondial, polone
zul Josef Schmidt. Lupta pen
tru victorie a fost deosebit de 
spectaculoasă, recordmanul 
mondial avînd adversari re
dutabili în persoana atleților 
sovietici Goraiev și Kreer-

Clasament : 1. J. Schmidt
(R. P. Polonă) campion olim
pic 16,81 m (nou record olim
pic); 2. VI Goraiev (U.R.S.S.) 
16,63 m; 3. V. Kreer (U.R.S.S.) 
16.43; 4. Ira Davis (S.U.A.) 
16,41 m. De remarcat că bra
zilianul Da Silva, campion o- 
limpic la Helsinki și Melbour
ne, s-a clasat pe locul 14 cu 
un rezultat de 15,07 m

în seriile probei de 800 m 
plat femei, cel mai bun rezul
tat a fost obținut de Dixie 
Willis (Australia) 2’05"9/10 
(nou record olimpic). Alte 8 
atlete printre care 
(Anglia), Parliuk I 
Șevțova (U.R.S.S.), 
feld (Germania) au 
recordul. Concurenta 
Florica Grecescu a ocupat lo
cul 3 în seria a doua cu timpul 
de 2T0“ și a ratat calificarea.

★
A luat sfîrșit proba de 

PISTOL PRECIZIE. Medalia 
olimpică de aur a fost câști
gată de țintașul sovietic Ale
xei Gusein, care a realizat 
560 puncte- El a fost urmat în 
clasament de compatriotul său 
M. Umarov cu 552 puncte și 
japonezul Y Yoshîkawa cu ace
lași număr de puncte. Trăgă
torii romîni Maghiar Gavril 
și Ilie Nițu au ocupat locurile 
10 și 35 cu 542 puncte și res
pectiv 524 puncte.

Se cunosc trăgătorii care 
s-au calificat pentru finala 
probei de TALERE. Cel mai 
bun rezultat a fost obținut de 
sportivul sovietic Nikandrov 
cu 99 puncte. Printre cei cali
ficați pentru finală se află și 
campionul romîn Ion Dumi
trescu care 
puncte.

ROMA 6 (Prin telefon de la 
trimisul special Agerpres T. 
Vomicu).

Jocurile Olimpice se apropie 
de sfîrșit. Peste 80.000 de spec
tatori au asistat marți pe sta
dionul ..Centomilla" la una din 
Cele mai interesante probe ale 
concursului de ATLETISM : 
cursa de 1500 m plat, care a 
reunit un buchet de semifon- 
diști renumiți. Cursa a prile
juit un spectacol de înaltă 
clasă, la sfîrșitul căruia aus
tralianul Herb Elliot a termi
nat victorios, stabilind un nou 
record mondia’ și olimpic- 
Vamoș se clasează pe locul 5.

Clasament : 1. H. Elliot
(Australia) campidn olimpic 
3’35"“ 6/10 (nou record mon
dial. Vechiul record mondial 
33’6“); 2. M. Jazy (Franța) 
3'38*4/10; 3. I. Rozsavolgyi 
(R. P. Ungară) 3’39“2/10; 4. D. 
Waern (Suedia) 3 40"; 5- Z. Va- 
moș (R. P. Romînă) 3’40“8/10; 
6. D. Burleson (S.U.A.) 3’40“ 
9/10; 7. M. Bernard (Franța) 
3’41“5/W; 8. J. Grelle (S U.A.) 
3'45“.

Cursa lui Elliot a entuzias
mat pe spectatori și pe spe
cialiști. Printre primii care au 
coborît din tribună ca să-1 fe-

15-a
in*

vizitat țara
cetor acum pentru medicii din 
întreaga lumț să se viziteze reci
proc mai des, să facă schimburi 
de păreri.

în continuare dr. Henry 
“ ’FîeihitîcK1. a împărțit unele im-> 

Capitâla ță
rii noastre șv^cu focurile pe care 
le-a vizitat-. în timpul șederii 
sale. în ce "privește Bucureștiul, 
el nu mai ^sțe același oraș pe 
care l-am cunoscut acum 4 ani 
— a declarat oaspetele american. 
Păstrîndu-și pitorescul său de 
mai înainte, orașul a oiști gat în 
frumusețe prin noile clădiri care 
s-au ridicat în ultimul timp. Am 
rămas foarte impresionat cînd 
am văzut noua piață a Palatului 
R. P. Romîne. Litoralul, prin 
localitățile sale Mamaia. Con. 
stanța, Mangalia, este unul din 
cele mai frumoase locuri de 
acest fel pe care le-am întîlnit 
vreodată. Cred că mulți turiști 
din lumea întreagă și în special 
din America doresc să se bucure 
de aceste frumuseți așa cum 
ne-am bucurat eu și soția mea. 
Am remarcat totodată posibili
tățile pe care le are tineretul de 
a-și petrece vacanța pe litoral 
și cred că mii de tineri ameri* 
câni ar putea fi oaspeții acestei 
minunate regiuni a țării dv.

Față de acum cîțiva ani, cînd 
am vizitat Jtomznia, progresul 
este evident în toate sectoarele 
vieții: oamenii, sînt mai bine 
îmbrăcați, piețele și magazinele 
sini bine aprovizionate —• a in* 
cheiat dr .H, Heimlich.

Cu prilejul celei de-a 
aniversări a proclamării 
dependenței R. D. Vietnam, 
marți după-amiază a avut loc 
în sala clubului central de 
la Bicaz o adunare consacra
tă sărbătorii naționale a 
poporului vietnamez.

La adunare au participat și 
membri ai Ambasadei R. D. 
Vietnam la București, în 
frunte cu însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R.D. Viet* 
nam, Nguyen Minh Chuong.

Directorul fabricii de ci
ment din localitate, ing. Sil
viu Opriș, a transmis poporu
lui frate vietnamez un salut 
călduros și urări de noi suc
cese în lupta pentru construi
rea socialismului, pentru uni
ficarea pașnică a Vietnamu
lui pe baza independenței și 
democrației, pentru pace.

A luat apoi cuvîntul tova
rășul Nguyen Minh Chuong 
Care a vorbit despre sărbăto
rirea celei de-a 15-a aniver
sări a proclamării R.D. Viet
nam și despre realizările 
poporului vietnamez în opera 
de construcție pașnică. Vor
bitorul a subliniat printre al
tele ajutorul pe care specia
liștii romîni l-au dat la con
struirea fabricii de ciment de 
la Haifon.

în cadrul adunării a luat 
cuvîntul și ing. Ion Stoica de 
la fabrica de ciment din 
Orașul Stalin care â lucrat 
timp de aproape 2 ani ca spe
cialist în R.D. Vietnam.

Adunarea a prilejuit o cal
dă manifestare a prieteniei 
romîno-vietnameze.

La invitația Societății științe
lor medicale din R. P. Romînă 
timp de o săptămână ne-a vizi
tat țara dr. Henry Heimlich, șe. 
ful Departamentului de chirur
gie esofagianâ de la „Metropolis ' 
tan Hospital* ‘ din New York, 
Marți, oaspetele american a pă
răsit Capitala. înainte de ple
care, dr. Henry Heimlich a de
clarat printre altele unui redac
tor al Agenției Romîne de Pre
să „Agerpres" : ,,Sînt oaspetele 

pentru a doua oară. 
1956 am fost in 
tot ca invitat al 
științelor medicale 

i asista la o opera- 
înlocuire a esofagu- 

pe care chirurgii

Asociația oamenilor de artă 
din instituțiile teatrale și mu
zicale a oferit marți după- 
amiază la restaurantul „Athe- 
nee Palace“ un cocteil cu o- 
cazia vizitei în R. P. Romînă 
a Teatrului american de balet.

La cocteil au luat parte 
C. Prisnea, adjunct al minis
trului Învățămîntului și Cul
turii, O. Livezeanu, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S., artistul 
poporului George Georgescu, 
vicepreședinte ăl Asociației 
oamenilor de artă din institu
țiile teatrale și muzicale, N. 
Gonda. director în Ministerul 
Afacerilor Externe, Mihai Bre- 
diccanu. directorul Teatrului 
de Operă și Balet, N. Minei, 
directorul O.S.T.A., oameni de 
artă și cultură.

A fost de față P. E. Wheeler, 
atașat al Legației S.U.A. la 
București.

(Agerpres)

Aspect de w adunarea cdre ti avut loc la Uzinele „Grigore Preoteasa” din Capitală. 
Foto : N. STEtORIAN

unui ciclu de conferințe etc.
LAL ROMULUS 
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Oamenii muncii • • •sprijină cu

: Jordan 
(U.R.S.S.), 
Hummer- 

corectat
i romînă (Agerpres

țării dv. 
în anul 
Romînia 
Societății 
pentru a 
ție de I 
lui, operație 
romîni o experimentau la Bucu
rești, în timp ce eu o experimen
tam la New York. Deși de astă- 
dată am venit în țara dv. mai 
mult ca turist decât în calitate 
de medic, totuși am vizitat o 
serie de spitale, printre care spi
talul de la Fundeni — instituție 
nouă, moderna, unde am avut 
întâlniri plăcute cu medici pe 
care i-am întâlnit și cu prilejul 
unor manifestări internaționale 
de specialitate, în spitalul de 
la Fundeni, îndeosebi în sala de 
operații, am găsit un utilaj ex
trem de modem.

încă de la prima mea vizită 
în Romînia am rămas favorabil 
impresionat de studiul. în care 
se află chirurgia românească. 
Sînt convins că țările noastre nu 
pot dedt să oiștige de pe urma 
vizitelor dintre medici și a 
schimburilor de informații medi
cale și sper că în viitor acestea 
vor fi din ce în ce mai mult* 
ți organizate. De altfel este ne-

La înfrumusețarea orașului
(Urmare din pag. l-o)

seama de aceasta, comitetul 
orășenesc U.T-M. și-a făcut un 
plan de acțiune menit să sti
muleze participarea unui nu
măr tot mai mare de tineri la 
activitatea brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică. S-a sta
bilit astfel printre altele ca 
reprezentanți ai sfatului popu
lar orășenesc, ingineri de ne 
șantiere să explice în mod 
concret tinerilor însemnătatea 
și foloasele pe care le 
duce oamenilor muncii 
tivele la care muncesc, 
sta îi va însufleți De
brigadieri ai muncii patrioti
ce. îi va stimula să participe 
cu forțe sporite la acțiunile de 

modernizare și înfrumusețare

vor a- 
obiec- 
Acea- 
tinerii

a orașului. De asemenea ne-am 
propus să organizăm în mod 
sistematic unele acțiuni ca de 
pildă „Zile ale muncii patrio
tice", „Zile ale colectării fie
rului vechi" etc. Pe baza ex
perienței acumulate, noi am 
constatat că acestea âu un rol 
deosebit de important în mo
bilizarea unor mase largi de 
tineri la acțiunile inițiate și 
în sporirea eficacității mun
cii tinerilor, 
ma de 
care îl 
tașilor, 
U. T. M.

(Agerpres)

Universitatea 
„C. I. Perhon

anunț

a realizat 92

căldură
politica de pace a partidului și guvernului
Principiul coexistenței pașnice 

vitală pentru popoarelenecesitate lumii
Entuziaste adunări

La adunarea juriștilor din 
Capitală, care a avut loc 
marți dună-amiază la Palatul 
Justiției, deputatul Petre Dră- 
goescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, a prezentat 
o dare de seamă asupra lucră
rilor recentei sesiuni a Marii 
Adunări Naționale.

In raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — a 
spus vorbitorul — se exprimă 
profund clarvăzător poziția 
statului nostru în problemele 
importante ale politicii exter
ne. Țara noastră și întreg la
gărul socialist promovează cu 
succes politica coexistenței 
pașnice Vorbitorul a arătat 
apoi că in timp ce socialismul 
cîștigă simpatia a cit mai 
mulți oameni prin realizările 
pe care le înfăptuiește în fo
losul omului, întreaga politică 
a cercurilor reacționare din 
occident dovedește că impe
rialismul nu și-a schimbat 
metodele folosite decenii de-a 
rîndul. Uneltirile imperialiste 
se lovesc însă de forța invin
cibilă a puternicului lagăr So
cialist

După ce a arătat că intere

sele noastre merg pe linia în
tăririi păcii vorbitorul a sub
liniat că dezarmarea generală 
și totală este problema cheie 
a vieți, internaționale contem
porane.

Exprimînd voința întregului 
nostru popor, dorința sa fier
binte de pace — a subliniat în 
încheiere vorbitorul — Marea 
Adunare Națională a hotărit 
ca delegația tării noastre la 
sesiunea O.N.U. să fie condu
să de tovarășul Gheorghiu-Dej, 
ourtătorul de cuvînt al nă
zuințelor poporului romîn și 
al forțelor iui creatoare con
sacrate progresului și socia
lismului

A luat aooi cuvîntul Mihai 
Profiriu, judecător la Tribu
nalul Capitalei. Politica ex
ternă a statului nostru — a 
spus el — este justă și princi
pială pentru că ea exprimă 
năzuințele adinei ale poporu
lui. Toate popoarele își dau 
seama cit de catastrofal ar fi 
un război in condițiile tehni
cii actuale. Pentru a construi 
socialismul noi avem nevoie 
de pace și vrem să ne intre- 
efeta cu capitalismul în pro
ducția de bunuri materiale,

știință, artă, cultură și în tot 
ce e frumos și înnobilează 
viața omului. Noi lucra
torii din justiție, ca apă
rători fideli ai legalității 
populare — a încheiat vor
bitorul — sîntem fericiți 
că delegația $tii noastre la 
cea de-a 15-a sesiune a O.N.U 
condusă de tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, va expri
ma acolo dorința fierbinte de 
pace a poporului nostru.

Avocatul Grigore Rusescu. 
a arătat că politica de 
pace și coexistență pașnică 
este izvorîtă din însăși carac- 
terul orînduirii sociale a țări
lor socialiste. Astăzi, mai mult 
ca oricînd — â subliniăt vor
bitorul — principiul coexisten
ței pașnice este o necesitate 
vitală pentru toate popoarele 
lumii.

în încheiere a fost adoptată 
o moțiune adresată CC. al 
P.M.R.. Consiliului de Miniștri 
și Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, prin care juriștii 
din Capitală își exprimă to
tala lor adeziune la politica 
externă a statului nostru.

(Agerpres)

în întreaga țară
(Urmare din

întreprinderile
numeroși ___ 1
cultat as... J
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de-

întreprinderile orașului 
numeroși intelectuali au 
cultat aarea de seamă a 
putatului Ene Țureaeu. prim- 
secretar al Comitetului regio
nal Suceava al P.M.R.

TG. MUREȘ. — La aduna
rea muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor de la Com
plexul' pentru industrialiaarea 
lemnului de le Gălâuțaș. da
rea de seamă a fost prezenta
tă de deputatul loan Bățagâ. 
secretar al Comitetului regio
nal al Regiunii Autonome 
Maghiare al P.M.R.

SIGHET. — în sala cine
matografului Muncitoresc din 
orașul Sighet sute de oameni 
ai muncii din localitate au 
ascultat darea de seamă a 
sculptorului Vida Geza, mae
stru emerit al artei din R. P. 
Romînă. deputat în Marea 
Adunare Națională, privind

lucrările recentei sesiuni a 
Marii Advaări Naționale

ORAȘUL STALIN. — La 
adunarea oamenilor de știință, 

artă și cultură, cadre didac
tice. medici care a avut loc la 
casa de culturi din Orașul 
Stalin a vorbit deputatul Fi
lip Geltz. membru al Pre
zidiului Marii Adunări Na
ționale.

♦
Participant» la adunări au 

trimis moțiuni CC. al .P.M.R., 
Consiliului de Miniștri și 
Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a R P. Romîne în 
care își exprimă adeziunea u- 
nanimă ia politica de pace și 
coexistență pașnici pe care o 
duce cu fermitate partidul și 
guverna? nostru. Ei și-au ex
primat totodată boturirea de 
a susține politica starului 
nostru prin noi și importante 
realizări în producție, pentru 
dezvoltarea continuă a eco
nomiei noastre naționale.

(Âgerpret)

Ținînd sea- 
rolul important pe 
are stimularea frun- 
comitetul orășenesc 
va decerna cu re

gularitate steagul de bri
gadă utemistă de muncă pa
triotică fruntașă pe oraș. Pen
tru stimularea celor mai des
toinici brigadieri, noi am în
drumat organizațiile de bază 
U.T.M ca la sfîrșitul orelor 
de muncă pe șantier în cadrul 
careului brigăzii, să eviden
țieze pe fruntași, sâ-i înscrie 
în cartea de onoare a șantie
rului, să organizeze reuniuni 
tovărășești în cinstea acestora, 
să-i popularizeze la stația de 
radioamplificare pe oraș etc.

în anii care vin, prin grija 
partidului și guvernului ora
șul nostru va cunoaște o mare 
dezvoltare și modernizare. în
cadrați în brigăzi utemiste de 
muncă patriotică, tinerii din 
orașul nostru sînt hotăriți să 
participe cu tot entuziasmul, 
cu toată puterea lor de muncă 
la aceasta.

Candidați! la concursul 
de admitere sînt înștiințați 
că la toate facultățile aces
tei Universități (matemati- 
că-fizică. chimie, științe na* 
turale, geologie-geograTh;, 
filozofie, istorie, filologie, 
științe juridice) funcționea
ză cursuri de pregătire și 
consultații la disciplinele 
pentru care se ține concur
sul.

Pentru orice informații 
suplimentare, candidații se 

pot adresa comisiilor de 
îndrumare și secretariate
lor facultăților.

Condițiile de admitere au 
fost publicate in broșura: 
„Admiterea in învățămin- 
tul superior* editată de Mi
nisterul Invățămintului și 
Culturii.

ANUNȚ
Școala Tehnică de Acti

viști Culturali din Bucu
rești, B-dul Schitu Măgu- 
reanu nr. 1, raional Lenin, 
telefon 14.09.17 face cu
noscut candidaților că exa
menul de admitere pentru 
anul școlar 1960—1961 se va 
ține pe data de 25—30 sep
tembrie în următoarele 
centre : București, Iași, Cluj 
și Timișoara

■ OEPUNÎND CU REGULARITATE 
PE IIBRETFDE ECONOMII CEC 
CU OOBÎNDÂ CHENZINAL CITE 
100 LEI REALIZAȚI:
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Guvernul sovietic propune includerea 
problemei reprezentării Chinei pe ordinea de zi 

0. N. U.a Adunării Generale a
MOSCOVA 6 (Agerpres). — 

TASS transmite : Guvernul 
sovietic a propus să se inclu
dă pe ordinea de zi a celei 
de-a 15-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U problema : 
^Reprezentarea Chinei în Or
ganizația Națiunilor Unite".

In legătură cu aceasta, A. A. 
Gromiko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., a adresat 
o scrisoare lui Dag Hammar- 
skjoeld, secretar general al 
Organizației Națiunilor Unite-

După cum se menționează în 
nota explicativă anexată la

scrisoare, Republica Populară 
Chineză — cel mai mare stat 
din lume sub raportul numă
rului locuitorilor — este lipsi
tă de posibilitatea de a parti
cipa la lucrările Organizației 
Națiunilor Unite. Totodată lo
cul Chinei în O.N.U. este ocu
pat de clica lui Cian Kai-și, 
respinsă de poporul chinez, a- 
ciuită sub protecția baionete
lor americane în insula Tai van 
— parte integrantă a R. P. 
Chineze — ocupată de trupele 
S.U.A.

Scrisoarea lui V. V. Kuznețov 
adresată președintelui Consiliului 

de Securitate
NEW YORK 6 (Agerpres). 

— TASS transmite : V. V. Kuz- 
nețov, prim-locțiitor al minis
trului Afacerilor Externe al 
U.R.S S., care se află la New 
York, a adresat la 5 septem
brie președintelui Consiliului 
de Securitate o scrisoare în 
care cere convocarea de 
urgență a unei ședințe a Con
siliului de Securitate pentru a 
discuta hotărîrea adoptată de 
Organizația Statelor America
ne care condamnă actele de 
intervenție și agresiune săvîr
șite împotriva Republicii Ve
nezuela de regimul antidemo-

cratic al lui Trujillo din Re
publica Dominicană și care 
prevede punerea in aplicare a 
unor măsuri de constringere 
împotriva acestui regim.

în scrisoare se arată că, 
călăuzindu-se după articolul 
53 al Cartei O.N.U. Consiliul 
de Securitate, trebuie să exa
mineze această problemă și sâ 
aprobe hotărîrea Organizației 
Statelor Americane îndreptată 
spre înlăturarea pericolului la 
adresa păcii și securității creat 
de acțiunile autorităților do
minicane.

Această situație se explică 
prin faptul că guvernele unor 
țări membre ale O.N U. și în 
primul rînd guvernul S U.A. 
au o atitudine negativă față 
de orînduirea de stat din Chi
na și recurg la orice mijloace 
pentru a împiedica pe repre
zentanții Chinei să participe 
la lucrările O.N.U.. „Această 
politică a statelor care împie
dică participarea R. P. Chine
ze la activitatea O.N.U. dove
dește că statele respective nu 
doresc o dezvoltare reală a 
colaborării internaționale, ci 
vor să folosească O.N.U. în 
scopuri înguste care nu au ni
mic comun cu Carta O-N.U.“,

In nota explicativă se subli
niază că privarea Republicii 
Populare Chineze de posibili
tatea de a participa la activi
tatea O.N.U. prejudiciază în 
cel mai înalt grad Organiza
ția Națiunilor Unite și limi
tează în mare măsură posibili
tățile ei în ceea ce privește 
dezvoltarea colaborării inter
naționale. „Tergiversarea la 
infinit a unei rezolvări poziti
ve a problemei reprezentări 
Republicii Populare Chineze 
în O.N.U. nu face decit să 
complice situația și aduce pre
judicii Organizației Națiunilor 
Unite".

Congresul Partidului
celor ce muncesc din Vietnam

6 (Agerpres). — La 
al III-lea al Parti- 

din

HANOI 
Congresul 
dului celor ce muncesc 
Vietnam, raportul de activi
tate a fost prezentat de Le 
Duan, secretar al C.C.

La începutul raportului său. 
Le Duan a vorbit despre 
transformările care s-au pe
trecut după cel de-ai doilea 
Congres al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam.

Sistemul socialist mondial 
în frunte cu marea Uniune 
Sovietică, a spus raportorul, 
se dezvoltă într-un ritm ver
tiginos. S-a produs o modifi
care evidentă a raportului de 
forțe în favoarea forțelor so
cialismului, ale independenței

■ naționale, în favoarea forțelor 
iubitoare de pace. în conse- 
cință au apărut posibilități 
reale pentru preîntîmpinarea 
războiului nuclear, pentru 
menținerea păcii.

In prezent, a spus în conți- 
’ nuare Le Duan. în fața parti

dului nostru stau sarcini 
î mari : de a dezvolta opera de 

• construire a socialismului în 
. partea de nord a țării, de a în

tări Vietnamul de nord, trans- 
formîndu-1 într-un bastion de 
nădejde al luptei pentru uni-

■ ficarea patriei, a desăvîrși re
voluția democrat-populară na
țională în întreaga țară. Noi, 
a spus Le Duan, urmăm cu 
hotărîre linia unificării paș
nice a țării, pentru că ea co
respunde dorințelor și intere
selor poporului nostru și ale 
popoarelor iubitoare de pace

. din lumea întreagă.
Referindu-se la problemele 

întăririi solidarității interna
ționale, ale luptei active pen
tru menținerea și consolidarea 
păcii în lumea întreagă, Le 
Duan a subliniat că o impor-

tantă sarcină internațională a 
Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam va continua sâ 
fie și pe viitor aceea de a 
contribui prin toate mijloace
le la cauza întăririi unității 
și a coeziunii lagărului socia
list, precum și a unității miș
cării comuniste internaționa
le. a lupta cu hotărîre împo
triva oricăror uneltiri și ac
țiuni care urmăresc submina
rea solidarității intemapooa- 
le a clasei muncitoare.

In ședința de seara, după 
raportul politic prezentat de 
Le Duan. secretar al C.Q a! 
Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, au luat cuvintul 
reprezentanți ai Frontului pa
triei din Vietnam. Partidului 
democrat și Partidului socia
list care au salutat congresuL 
A luat apoi cuvintul șeful de
legației de partid și guverna
mentale sovietice, N. A. Mu- 
hitdinov, membru al Prer- 
diului. secretar al C.C. al 
P.C.U.S., care a subliniat că 
cel de-al III-lea Congres al 
Partidului celor ce rr.mjcesc 
din Vietnam constituie un e- 
veniment important nu numai 
în viata poporului vietnamez 
ci și în viața popoarelor în
tregului lagăr puternic al so
cialismului.

N. A. Muhitdinov a dat 
apoi citire salutului adresat 
de C.C. al P C US. celui de-al 
III-lea Congres al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam.

După N. A. Muhitdinov a 
luat cuvîntul Li Fu-ciun, coe- 
ducătorul delegației Partidu
lui Comunist Chinez.

Cu aceasta, ședința din 
septembrie a congresului 
luat sfîrșit.

5
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Istorie de pe pozițiile
(Urmare din pag. I-a)

mai mari „înalta educație
• umanitară^ este mai precisă ' 

In „Cartea mea de istorie" de 
K.H. Graff, după care se înva
ță în Renania se află un lung 
capitol intitulat „Călare spre 
țările răsăritului" și are foto
grafii cu următoarele explica
ții : „Tunuri germane în luptă 

' . pentru a cuceri un sat rus".
„Hitler în timp ce pronunță 
un discurs*1. In acest capitol 
autorii fasciști ajung cu misti
ficarea istoriei pînă acolo in
cit să afirme că Hitler a în
ceput războiul temindu-se, 
chipurile, de amenințările Po
loniei, care a „forțat armatele 
Reich-ului să restabilească 
ordinea și justiția". Asistăm 
cum se aplică în practică o 
murdară metodă fascistă, a 
induce tineretul in eroare prin 
mistificarea istoriei, a-i infil- 
,tra în conștiință otrava revan- 
șismului.

Din astfel de cărți, învață ti
neretul german istoria, în ver
siunea pe care o vrea Ade
nauer, revanșarzii. întregul 
'„înalt ideal uman" se reduce 
la stimularea spiritului revan- 
șist. la ascunderea trecutului 
fascist la transformarea tineri
lor în carne de tun.

Dar lucrurile nu se reduc 
Ta pagini ticăloase de istorie 
mistificată, ori la faptul că 
elevii unor s școli audiază 
cursuri infectate cu doctrină 
fascistă. Drojdia' fascistă se 
umflă, capătă tot mai mult

proporții de cangrenă în statul 
lui Adenauer.

latăl pe ziaristul englez 
Serge Flieger, care în urm.4 
cu citva timp recomandindu-se 
drept americap de origir.ă 
germană a reușit să intre în
tr-o bandă de tineret neofas- 
cistă și să ia contact cu efec
tele „înaltului ideal" promovat 
de Herr Adenauer. Flieger po
vestește într-un articol din 
ziarul englez ..People** intilm- 
rea sa in fundul unei berării 
din Berlinul 
cinci tineri 
care sgiriau 
cu cuțite.

— Vă obligați să slujiți țe
lurile noastre și să vi supuneți 
fără crîncnire ordinelor fuh- 
rer-ului nostru ?

— Da, a răspuns ziaristul.
— Atunci te primim în rin- 

durile tinerilor atacanți ger
mani. La un semnal cu toții 
au ridicat uriașe halbe 
bere și au strigat „Hoch un 
fel de „Heil !** Uniforma pe 
care o purtau tinerii fasciști 
era aproape identică cu cea 
purtată de batalioanele de șoc 
hitleriste. „Ei poartă ' cisme 
soldățești, cuțite de vînătoare, 
centuri late și cravate negre. 
In locul svasticii poartă em
blema teutonică din lemnu. 
Cineva a explicat ziaristului 
sensul emblemei.

— Aceasta confirmă supe
rioritatea germanilor asupra 
celorlalte rase. Tînărul care 
rostise aceste cuvinte purta 
sub braț „Mein Kampfu biblia 
fascistă.

occidental cu 
vin joși, blonzi, 
masa de stejar

de

Sosirea președintelui 
Seku Ture la Moscova

Guvernul SALA* practică o politică 
de violare premeditată a spațiului 

aerian în scopuri de spionai

MOSCOVA 6 (Agerpres).- 
TASS transmite: La 6 sep
tembrie, președintele Renubli- 
cii Guineea, Seku Ture, a so
sit la Moscova într-o vizită 
oficială.

Pe aerodromul Vnukovo, 
președintele a fost întîmpinat 
de Nikita Hrușciov, Anastas 
Mikoian. Nikolai Ignatov, 
Dmitri Poleanski și de alte 
persoane oficiale, de reprezen- 
tanți ai opiniei publice din 
Moscova, de studențj din ță
rile Africii care învață în in
stituțiile de învătămînt din 
Moscova.

Nikita Hrușciov și Seku 
Ture au rostit cu vin țări de 
salut

N. S Hrușciov a declarat 
că președintele Guineei a so
sit in Uniunea Sovietică în
tr-o perioadă cînd lupta nobi
lă și dreaptă pentru libertate 
și pentru independență națio
nală a popoarelor din Africa 
a intrat intr-o nouă etapă im
portantă. Rușinosul sistem co
lonial care și-a trăit traiul 
se prăbușește.

Arătând 
străduiesc 
orice preț 
a statelor 
au luat 
N. S. Hrușciov a subliniat că 
nimeni nu va reuși să oprească 
mersul istoriei.

N. S. Hrușciov și-a exprimat 
convingerea că vizita lui Seku

că imperialiștii se 
să împiedice cu 
dezvoltarea liberă 
independente care 
naștere in Africa.

Ture în U.R.S.S. și întîlnirile 
sale cu conducătorii statului 
sovietic vor contribui la dez
voltarea prieteniei dintre Uni
unea Sovietică și Guineea.

Răspunzînd șefului guver
nului sovietic președintele 
Seku Ture a declarat că po
porul Guineei și reprezentan
ții lui care au sosit în pre
zent la Moscova nutresc sen
timente de profundă priete
nie față de Uniunea Sovietică 
ș: față de conducătorii ei. 
..Ne străduim să întărim re
lațiile de prietenie dintre po
poarele și guvernele noastre".

Politica Partidului Comu- 
nist al Uniunii Sovietice și a 
poporului sovietic, a spus pre
ședintele Seku Ture, este o 
politică a păcii, coexistenței 
și prieteniei. Poporul Guineei 
sprijină această politică, de
oarece știe că pacea va aduce 
falimentul colonialismului. El 
a subliniat că Guineea este 
pentru întărirea prieteniei și 
colaborării cu Uniunea Sovie- 
t.că. țară frățească care a 
acordat Guineei ajutor finan
ciar. economic și

★
IW BATOR, 

îrvntmile agenția Monțame, la 
intii^ția Prezidiului Marelui Hu
ral Popular și a Guvernului 
R. P. Mongole, la 9 septembrie 
t.e. ra sosi la U lan-Bator o de. 
legație guvernamentală a Repu- 
bLcu Guineea condusă de Seku 
Ture, președintele republicii și 
președintele guvernului Guineei.

diplomatic.

După cum

Situația din Congo
se agraveaza

PARIS 6 (Agerpres). - Si
tuația tinerei Republici Con
go se agravează. Elementele 
separatiste instigate de colo
nialiști își intensifică activi
tatea subersivă urmărind 
scindarea țării. Agravarea si
tuației a intervenit după ce 
președintele Republicii Con
go, Kasavubu, a declarat în 
seara de 5 septembrie că ..el 
destituie guvernul Lumum
ba".

Corespondentul din Braz
za vil le al agenției France 
Presse anunță că în seara zi
lei de 5 septembrie Patrice 
Lumumba, primul m.mstru 
al RepebScu Ccc^s. a ras&t 
o curățare rai -<±J-uzată »- 
dresa* â popomtoz cocEouez. 
Jn tînăra noastră republică, 
a declarat primul mzmssru. 
s-a produs un nou eveniment. 
Acest ever.i-r.erț nu trebuie 
să ne surprindă. Este o con
secință a complotului pe care 
imperialist:: si aeolițu 
l-au precaut in ruLse timp 
de cîteva sâptămlr—

Postul de radio național, a 
spus in cocxiruare Lumumba, 
a transmis chiar acum decla
rația conducătorului statui-i, 
Kasavubu. eă guvernul Ln 
fruntea căr-ia mă aflu tre
buie să-si prezmte demisia. 
In numele guvernului între
gii țări resc-rig In mod cate
goric această cerere. Guver
nul nu a sta: de vorbă in >- 
ceastă privință cu o?aducăto
rul statul uL Tntrjri: guvee- 
nul a fost ales de țară pe 
bază democratică $i se boro- 
ră de încrederea deplină a 
parlamentului. a sublimat 
primul ministru, el nu poate 
fi destituit decît în cazul cird 
ar pierde încrederea poporu
lui’.

Comectind lovitura de 
stat nereușită a eoedueăto- 
rului statului. Kasavubu’, 
primul miristru Lumumba a 
anunțat că a avut loc o șe
dință extraordinară a Coest- 
liului de Miniștri la care Ka-

savubu a fost declarat trădă
tor de patrie.

Buletinul medical 
privind 

starea lânâtății 
lui Wilhelm Pieck

BERLIN 6 (Agerpres) — 
A-D.N. transmite; în buleti- 
z-L tr.ed.cal ca privire la sta
rea sănătății lui Wilhelm 
Reek, președintele Republicii 
Derrocrate Germane, dat pu- 
bbctiCu la Berlin se spune 
câ Ircepind din ziua de 5 sep- 
tmhrie starea sănătății pre- 
sec_rtelu: s-a înrăutățit. Deși 
temperarora a scărat la 37.2 
grad* s. mp temele slăbirii ac- 

cardiace și a circula
re angrlai a-au accentuat.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite : La o conferin
ță de presă a ziariștilor sovie
tici și străini care a avut loc la 
Casa Ziariștilor din Moscova, 
Bernon Mitchell și W’lliam Mar. 
tin, funcționari ai Agenției națio, 
nale de securitate a S.U.A., au 
făcut declarații. în legătură cu 
cauzele car^ i-au determinat să 
părăsească Statele Unite.

Mitchell și Martin au hotărît 
să rupă cu S.U.A. și au cerut 
azil politic guvernului sovietic. 
Guvernul U.R.S S. a satisfăcut 
cererea lor de a li se acorda ce
tățenia sovietică

Mihail Harlamov, șeful secției 
de presă din Ministerul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S., care a 
deschis conferința de presă, i-a 
prezentat pe Mitchell și Martin 
corespondenților.

Mitchell a dat citire unei de
clarații în limba engleză pe care 
el și Martin au depus-o la „Sta
te Bank of Laurel‘ din orașul 
Laurel, statu1 Maryland, la ca
seta de valori nr. 174, închiriata 
pe numele lui Bernon F. Mit
chell. In această declarație sînt 
expuse moti/^le pentru care ei 
ati hotărît să rupă cu S.U.A. Ei 
au adus o fotocopie a acestui 
document.

In declarația pe care au lăsat-o 
în S.U.A înainte de a părăsi 
Statele Unite ale Americii la 
sfîrșitul lunii iunie a c. Mitchell 
și Martin explică părinților, prie. 
tenilor și altor persoane moți, 
vele care î-au îndemnat să soli
cite cetățenia Uniunii Sovietice.

Ei arată eg de la începutul ac
tivității lor l-a Agenția națională 
de securitate a S.U.A (din vara 
anului 1957) s-au convins că 
,,guvernul Statelor Unite pentru 
a justifica propria sa politică 
și pentru a condamna acțiunile 
altor state face în mod conștient 
declarații fals^. menite să inducă 
în eroare".

Mitchell și Martin arată că „în 
secret, guvernul S.U.A. se folo
sește uneori de bani și arme 
pentru a încerca să răstoarne 
guverne, dacă presupune că a- 
ceste guverne sînt ostile State
lor Unite". Asemenea acțiuni i.au 
convins că guvernul Statelor II- 
nite nu se dă înlături de la 
folosirea nici unui mijloc, deși 
el acuză de aceasta guvernul 
Uniunii Sovietice

Foștii funcționari ai Agenției 
naționale de securitate a S.U.A. 
menționează că recentul incident 
cu avionul „U-2" nu are nici o 
legătură cu hotărîrea lor de a 
pleca din S.U.A., ..deoarec© a- 
ceastă hotărîre a fost luată de 
mai bine de un an".

în afară de dezamăgirea șl în. 
grijorarea pe care Mitchell șl 
Martin au exprimat-o în legă
tură cu unele acțiuni ale S U.A. 
eu existat și alte motive care 
i-au determinat să ia hotărîrea 
oe a pleca în U.R.S.S. ..Sooo-

CU

Sofia
revanșei

Flieper mc: redă cîteva cre
zuri ale interlocutorilor soi :

— Cînd va veni timpul, vom 
conduce mz:le de oameni pen
tru a reînvia gloria Reichu- 
lui G9^man.

— Ziua acțiunilor nu mai 
este departe. Acum avem nu- 
mai cuțite. In curind rom 
dispur.e de arme.^

Acestea sint fapte, relatate 
de un ziarist britanic, indig
nat de rasismul și reranșis- 
mul ce și face loc tot mai 
mult m rîndul tineretului vest- 
german.

^Și totuși dacă ar fi să dai 
ascultare lui Herr Adenauer 
ar însemna că el dorește sâ 
transforme tinerii germani in 
tineri cuviincioși, cumsecade, 
care toată ziua se gindesc nu
mai la binele aproapelui.

Dacă Hitler a reunit să-?i 
facă de cap o bucată de vreme 
în schimb soarta lui Adenauer 
este dinainte pecetluită. Re
vanșarzii din Germania occi
dentală nu mai pot induce in 
eroare. Există astăzi in lume 
forțe capabile să lichideze 
din rădăcini orice aventură a- 
gresivă fascistă. Chiar în Ger
mania occidentală tot mai nu
meroase sint forțele sociale 
ce se ridică împotriva politicii 
militariste, revanșarde a lui 
Adenauer. Spiritul revanșist, 
militarist, în care este educat 
tineretul vest german, neliniș
tește opinia publică mondială, 
hotărîtă să acționeze tot mai 
energic pentru a împiedica pe 
fasciști să-și mai facă vreo
dată de cap.

i în 
a 

____ am 
poposit in gare C” -’Xrtă a So
fiei »a cree cînd răzbateau zo
ri zi ei. Ploua. O pînză subțire 
ca un voal de «nireasă plutea 
peste orașul încă somnoros. 
Curiozitatea — trăsătură univer
sală a turistului — a alungat 
fără drept de opel somnul de 
pe ochi. Privirile doreau să anti
cipeze cu cîteva clipe cunoaște
rea orașului, răscolind cu avidi
tate peisajul. Tramvaie nu toc
mai pline, o aglomerare ce 
autobuse, oameni cărora le ci
teai pe înfățișare graba mati
nală și șiraguri de clădiri ce, 
greu descifrabile, se pierdeau 
în depărtare. Un ghid ne poartă 
cu conștiinciozitate în trecutul șl 
prezentul Sofiei. Orașul acesta 
cu peste 700.000 de locuitori 
are o istorie de 2.000 de ani. 
Primii s-au înstelat pe aceste 
meleaguri tracii. Romanii au 
numit orașul Ulpia. Secole de 
cotropiri, de suferințe, de lupte 
cu trecut peste Ulpia romană 
pînă cînd la poalele Vitoșei s-a 
înălțat Sofia de astăzi, oraș mo
dern pe care și-a pus amprenta 
civilizația socialistă.

uoă o ~©cate petrecută 
legăncrec -nonotonâ 
vagonului de tren, i

La Sofia te solicită 
reu prezentul. Mi 
povestit că centrul orașu

lui era o aglomerare de căsuțe 
coșcovite ce au devenit un 
morman de ruine după un bom-

La Sofia te sol 
reu prezentul.

me
sa

Succesul Teatrului Municipal 
la Budapesta

astăzi

seara 
sreua 
Budi- 
Gorki

ba’dcT.eri c—eoccx Acum 
centrul ceasuljî are trăsături 
monumente ■«. Construcții masi
ve din grc*‘t se îmbină într-un 
ansamblu arhitectonic armonios 
ce se d.st-nge prin liniile sa e 
sobre. Clod Ir e acestea s-au 
construit în caii din urmă, «oii 
puterii pap-ere. Ne reține aten
ția pavajul. Dreptunghiuri de 
piatră ce par lucrate cu migală 
de meșteșugar.
. Zăbovesc pe bulevardele 
largi înecate în verdeață, cărora 
clădirile cu .mai multe etaje le 
conferă o notă de eleganță ca 
și pe stradelele înguste cu 
case ce au fost martore mute 
ale anilor îndepărtați. Dar la 
Sofia se construiește într-un 
ritm viu. Clădiri trainice, 
ror vîrstâ tînărâ o 
descifrezi ușor, în- 
tîlnești pe toate 
arterele orașului. 
Pe harta capitalei 
bulgare și-au fă
cut apariția 
Krasna Poliana, 
brika, 
și altele.
impetuos 
uzină, cu 
blocurilor 
și creșe din care răzbate ciripi
tul nedomolit al vocilor de copil. 
Am poposit o jumătate de oră la 
Casa de cultură a studenților. 
Cîteva cunoștințe intîmplătoare 
și o discuție interesantă s-a în
chegat, o discuție în care pro
blema legăturii intelectualului

a câ-

co "tierenoi
Zakharna fa- 

Ivan Vasov 
se întinde 
coșuri de 

zvelte ale

Lozenetz,
Orașul 

cu noi 
siluetele 
de locuințe, cu școli

cei prezenți ;a 
®i acad. Tudor 
petrece în pre- 
concediului în

Ungari. Printre 
spectacol a fo«t 
Arghezi, care își 
xent o parte a 
R. P. Ungari.

Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes, publicul răsplă
tind pe artiștii romîni cu aplau
ze îndelungate la scena deschisă.

Presa mazhiari din 6 septem
brie a publicat articole ctegioa- 
•e d^pre spectacolele prezen
tate la Budapesta de Teatrul

Dezvăluirile a doi {oști 
colaboratori 

ai serviciului de spionaj 
american, care au cerut 
azil politic în U. R. S. 5. 
tim că din punct de veder© so
cial ne vom simți tnaî bine a- 
colo și vom putea lucra mai bine 
potrivit proiesiunii noastre" — se 
arată în declarația lăsată de 
'Mitchell și Martin în S.U.A.

..Nădăjduim să devenim lucră, 
tori științifici în Uniunea Sovie
tică ș> credem că vom putea să 
ne ocupăm acolo de cercetări 
științifice fără teama că prin a- 
ceasta vom aduce prejudicii eco. 
nomice altora"

William Martin a făcut apoi 
în numele său personal și în nu
mele lui Bernon Mitchell o de
clarație pentru piesă.

El a spus că autoritățile ame
ricane nu au dat publicității de
clarația lot lăsată în S.U.A., 
deși Martin Ș* Mitchell au dorit 
ca ea să fie adusă la cunoștința 
opiniei publice Putem explica 
acest lucru numai prin aceea că 
guvernul Efsenhower-Ntxon nu 
dorește ca unele aspecte a’e po
litici' lui să fie cunoscute po
porului american".

Martin și Mitei ell au explicat 
cauza principală a nemulțumirii 
lor față de politica americană : 
„Sîntem extrem de îngrijorați 
d© politica violării premeditate 
0 spațiului aerian al altor țări 
în scopuri de spionaj, politică 
promovată de guvernul Statelor 
Unite, și de practica guvernului 
S.U.A. de a face declarații false 
referitor la astfel de violări în 
scopul de a înșela opinia pu-, 
blică".

Cei doi funcționari au decla
rat că sînt indignați de aseme
nea de sistemul practicat de gu
vernul S.U.A d© a intercepta și 
a descifra informațiile secrete ale 
aliaților lor Ei mi sînt da acord 
cu faptul că guvernul. S.U.A. a 
mers atît de departe îneît a 
început să recruteze agenți din 
rîndul funcționarilor aliaților lor.

..Cercul bazelor militare ale 
S.U.A., care înconjoară Uniunea 
Sovietică, are probabil drept 
scop să demonstrez© cg guver
nul S.U.A. consideră că ©1. poate 
lupta efectiv împotriva ideilor 
comunismului cu mijloace mili
tare" — au declarat Martin și 
Mitchell.

Mitchell șl Martin au declarat 
că zborurile de spionaj ale e- 
vioanelor americane de a lungul 
frontierelor și deasupra teritorii
lor țărilor comuniste s-au efec
tuat nu numai în cursul ultimi
lor patru ani, ci și în perioada 
din 195? pînă în 1954 „cînd noi 
em funcționat la stația de ra- 
diointerceptare de la Garnisea în 
apropier© de Yokohama (Japo
nia) a forțelor maritime militare 
•le S.U.A*.

Mart n și Mitehe’’ pu arătat 
că după ce au intrat în serviciul 
Agenției naționale de securitate 
eu aflat de încă o metodă de 
spionaj care implică pătrun
derea în spațiul aerian al țării 
spionate. „Aceste operațiuni, cu
noscute sub denumirea de „elint" 
(pentru spionajul electronic), se 
efectuează cu ajutorul unor zbo
ruri săvîrșite în apropiere de sta
țiile radar ale Uniunii Sovieti
ce și ale altor țări în scopul de 
a obține Informații asupra natu
rii fizice a radiațiilor stațiilor 
radar".

Martin a dat amănunte asupra 
zborului avionului american 
,,S-130“, care în septembrie 1958 
a traversat frontiera sovietică

dinspr© Turcia și a pătruns în 
spațiul aerian al Armeniei sovie
tice. Un funcționar superior al 
Agenției naționale de securitate 
îi spusese lui William Martin că 
frontiera sovieto-turcă a fost 
violată premeditai în scopul de 
a pătrunde în regiunea în care 
sînt situate stațiile sovietice de 
radiolocație.

Mitchel și Martin au vorbit 
despre unei© amănunte ale acti
vității Agenției naționale de 
securitate. Ea se specializează în 
interceptarea telecomunicațiilor 
și funcționează ca organ semiau- 
tonom în cadrul Ministerului de 
Război sub conducerea direcției 
pentru operațiuni speciale. Ea 
are unul din principalele roluri, 
dacă nu chiar rolul de bază, 
printre diferitele organizații de 
spionaj din S.U.A

Agenția națională de securitate 
are aproximativ 10.0U0 d© func
ționari. Numai pentru întreține
rea instituțiilor centrale se chel
tuiesc anual aproximativ 100 mi
lioane de dolari.

După cum au arătat Martin șl 
Mitchell, din instituțiile centrale 
al© Agenției naționale de secu
ritate fac parte patru direcții de 
bază. La Direcția de operațiuni 
există secți’ care studiază, între 
altele, sistemele de cifru guvern 
narnentale și codurile diplomati
ce ale Uniunii Sovietice, sistem 
mele de cifru ale armatei sovie
tice și sistemele fo'osite în in
teriorul U.R.S.S., codurile și sis
temele de cifru din țările soci-a* 
liste din Asia, precum și din ță
rile aliate ale S.U.A. și din ță« 
rile neutre.

Agenția națională de securitate 
a S.U.A cuprinde un grup spe
cial de telecomunicații al rega
tului unit, care se compune din 
cetățeni englezi. în afară d© An. 
glia, Statele Unite colaborează 
strîns și cu Canada în domeniul 
interceptării telecomunicațiilor.

Mitchell șî Martin arată că 
rugămintea lor adresată guver« 
nuluj sovietic de a li se acorda 
cetățenia sovietică și de a fi a- 
jutați să învețe limba rusă, a fost 
satisfăcută. Guvernul sovietic 
le-a propus să-și aleagă singuri 
locul unde doresc să s© stabi
lească, le-a dat posibilitatea 
să-și continue studiile șl i-a 
j-utat să-și caute de lucru în 
domeniul matematic’!. Martin a 
declarat că el și Mitchell vor 
primi aproximativ același salariu 
p© oare l«*au avut în Statele 
Unite,

„Vom fi bucuroși de posibili
tatea de a coresponda și de a 
oferi o bună primire rudelor și 
prietenilor care vor dori să ne 
viziteze" — au declarat Mitchell 
și Martin.

Răspunzînd la întrebările ziaț 
riștilor, William Martin a spus că 
S.U.A. citesc cifrurile din Turcia, 
Franța, Italia. Iugoslavia, Uru* 
guay. Indonezia, Republica Ara
bă Unită. Această enumerare, a 
subliniat el. oferă o imagine su
ficientă a acestui aspect al acti
vității Agenției naționale de 
securitate.

La întrebarea dacă posturile! 
de rad'.o-interceptar© america ne 
sînt folosite numai împotriva 
Uniunii Sovietice sau și împo
triva țărilor und<- sînt amplasa
te. Mitchell a răspuns că este 
o politică generală a S.U.A. de 
a intercepta informații ale tu
turor țărilor, fără excepție, sau. 
după cuin s-a exprimat el, „fără 
discriminare".

Mitchell șl Martin au arătat 
că fiind matematicieni, în cadrul 
Agenție} naționale de securitate 
ei au lucrat la deslușirea cifru- 
rilor cu ajutorul mașinilor da 
calculat electronice.
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In centrul Sofiei. Foto : AUTORUL

cu realitatea construcției socia
liste a dominat Redactorul u- 
nei reviste studențești care ne-a 
găzduit apoi in biroul său in 
care se înghesuiau mese de lu
cru familiare nouă, cu șpalte, 
fotografii și mormane de ziare, 
ne-a vorbit despre invâțâmîntul 
din Bulgaria. Colegul de breas
lă a ținut să-mi sublinieze că 
în anul acesta numai pentru

modernul combinat „Ernst Thăl- 
<mann“. Despre Radka am aflat 
că este fruntașă în muncă. Dar 
cite Radka Dimitrova n-am în- 
tilnit la Sofia ? Tînăra generație 
a Bulgariei este conștientă de 
răspunderea ce-i revine. La che
marea partidului, ea este pre
zentă cu cinste pe fronturile 
cele mai dificile ale construcției 
socialiste.

lUUiUilrunv
construcția de noî clădiri desti
nate institutelor de învățămînt 
superior s-au alocat 25.000.000 
leva. Numărul studenților este 
în prezent de patru ori mai 
mare decît înainte de eliberare. 
Am notat cifrele cu un interes 
ce depășea obișnuința reporte
ricească. Cifrele acestea cuprind 
în ele o frîntură deosebit de 
sugestivă a noii realități bulgare.

a

Intr-o revistă ilustrată am 
întîlnit pentru prima dată 
fotografia tinerei filatoa- 

Radka Dimitrova. Se afla înre
fața mașinii la care lucrează in

In capitala bul
gară se realizează 
o cincime din în
treaga producție 
industriala a țării, 

întreprinderi din cele mai dife
rite au îmbogățit peisajul ur
ban în anii din urmă. Desigur, 
m-a atras combinatul poligrafic 
ce poartă numele lui Dimitr 
Blagoev. O construcție trainică, 
masivă, utilată cu tehnica mo
dernă șl amenajată cu un re
marcabil simț practic. Ziare, re
viste și cărți pornesc de aci că
tre toate colțurile țării. O pro
ducție a luminii, a luminii cap
tată în slova tipărită și calculată 
nu în kilowați, ci în milioanele 
de exemplare ale ziarelor șl căr
ților.

Nu știu dacă filatoarea aceea, 
Radka Dimitrova, se găsea la 
muzeu! de artă în după-amiaza 
aceea cînd eu am vizitat clă
direa ce odinioară era palat 
regal. Mai mult ca sigur că toc
mai atunci nu se afla. In schimb, 
veniseră o mulțime de tineri, 
zgomotoși ca toți tinerii, cu o 
exuberanță ce s-a potolit brusc 
în fața operelor de artă. In cli
pa aceea, chipurile lor au căpă
tat o expresie gravă, matură. 
M-am bucurat cînd, printre ei, 

• prietenul meu bulgar a desco
perit pe eroii unuia din recen
tele sale reportaje — o brigadă 
de tineri ce au biruit timpul 
lucrînd în contul viitorului...

...De sus de pe Vitoșa, Sofia 
își dezvăluie panorama. 2.000 
de ani de zbucium s-au scurs 
peste aceste locuri. Și totuși Ul- 
pia romană de odinioară, ora
șul socialist din zilele noastre* 
trăiește de-abia anii tinereții. Al 
unei tinereți dobindită la 9 Sep
tembrie 1944. .
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