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Cu incredere în triumful
ideilor coexistenței pașnice

Au început examenele de admitere In școlile profesionale. In fotografie : un grup de can
didați la examenul de admitere la Școala profesională de pe lingă Uzinele „Grigore Preo

teasa" din Capitală.

Partidului Comunist Bulgar

Tovarășului ANTON IUGOV, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului DIMITAR GANEV, 
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Bulgaria

Dragi tovarăși.

x Pentru ca brigada 
să fie... brigadă

Brigăzile de producție a’e 
t nerctului se bucură de apre
cierea colectivelor întreprinde
rilor tocmai pentru faptul că 
îi ajută pe tinerii muncitori 
să-și organizeze mai bine 
munca, să și perfecționeze 
pregătirea profesională, să-și 
însușească o atitudine înainta
tă față de muncă.

Și la Uzinele metalurgice din 
Tîrgoviște sînt brigăzi de pro
ducție ale tineretului care a- 
duc o contribuție importantă 
la îndeplinirea sarcinilor de 
plan, la îmbunătățirea calității 
produselor și realizarea de cit 
mai multe economii. Sînt însă 
și brigăzi care obțin rezultate 
slabe în întrecerea socialistă 
așa cum sînt cele de la turnă
torie, ds la montaj etc.

Cum s-a ajuns la această si
tuație ?

Din dorința firească de a-i 
ajuta pe tineri să contribuie 
cu forțe sporite la îndeplinirea 
sarcinilor de producție a’e u- 
zinei, comitetul U.T.M. a creat 
63 do brigăzi. A chibzuit bine 
comitetul U.T.M. cînd le-a 
creat ?

Es*e bine, firește, ca un nu
măr cit mai mare de tineri să 
fie organizați în brigăzi de 
producție. Dar acestea trebuie 
create acolo unde există con
diții. aco’o unde se simte ne
cesitatea lor. Comitetul U.T.M. 
a creat însă în multe secții 
brigăzi formale, brigăzi ai 
căror membri nu aveau un 
loc de muncă comun, lu
crau în schimburi și sec

ții diferite, așa cum s-a în- 
tîmplat cu brigăzile din sec
țiile montaj, lanțuri, palane și 
altele Cum era și firesc, aces
tea nu au dat rezultate în 
producție, nu au avut efica
citate, astfel îneît în cele din 
urmă multe din ele și-au în
cetat activitatea.

în la^ătură cu modul 
in care îndrumă 

Comitetul U. T. M. 
de Ia Uz nele 
metalurgice 
1 îrgoviște 

activitatea brigăzilor 
de producție 
ale tineretului

Brigăzile de producție ale ti
neretului reunind într-un co
lectiv bine organizat tineri 
fruntași și tineri mai puțin 
pregătiți trebuie să contribuie 
la îmbunătățirea muncii fie
cărui tinăr. Prezența în fieca
re brigadă de tineret a unor 
muncitori vîrstnici. cu expe
riență de viață și de muncă 
asigură creșterea puternică a 
nivelului activității brigă
zilor. Experiența dovedește 
că numai astfel organizate 
brigăzile își trăiesc viața,

< lolanda Balaș: 
medalia de aur

contribuie la transformarea 
locu’ui de muncă unde 
au fost create în locuri de 
muncă fruntașe. La secția seu- 
lerie s-a organizat o brigadă 
care cuprinde 10 muncitori 
fruntași. „Am organizat bri
gada din cei mai pricepuți, 
cei care realizează cele mai 
mari economii", — spune se
cretarul organizației de bază 
U.T.M. Este bine oare că to
varășii de aici au organizat 
brigada numai din muncitori 
fruntași ? Desigur că nu. Pro- 
cedind astfel, ceilalți peste 40 
de tineri din secție, dintre care 
unii mai slab pregătiți și care 
ar fi avut nevoie de ajutorul 
colectiv al brigăzii au fost lă- 
sați înafară. La fel de greșit 
ar fi fost desigur și dacă co
mitetul U.T.M. ar fi cuprins 
în brigadă numai pe tinerii 
s’ab pregătiți. Brigada trebuie 
astfel organizată îneît în ca
drul ei tinerii mai slab pre
gătiți să poată învăța din ex
periența fruntașilor, să folo
sească ajutorul vîrstnicilor 
pentru a se perfecționa con
tinuu. astfel ca fiecare lucrînd 
la nivelul celor mai buni mun
citori, să facă din brigadă un 
colectiv fruntaș de muncă.

Ca să ajungă un colectiv de 
muncă închegat, puternic, bri
gada trebuie să-și desfășoare 
activitatea în mod organizat 
E o cerință elementară ca 
membrii ei să cunoască ce 
sarcini au de îndeplinit, 
ce obiective stau în fața 
lor. Brigada trebuie să 
aibă deci un plan de activitate. 
Ce trebuie să cuprindă el ? 
Planul trimestrial de activi
tate al brigăzii trebuie în
tocmit de Întreaga brigadă în 
consfătuire și el trebuie să 
oglindească pe baza unei te
meinice analize principalele o- 
biective cei revin din planul 
de producție al secției, măsu
rile tehnico-organizatorice pe 
care le va lua pentru rezolva
rea problemelor ridicate de

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. 3-a)

A

Ieri, lolanda Balaș a adus patriei noastre o medalie ohm* 
pica de aur repurtînd un strâ lucit succes In codrul Olim

piadei de la Roma.
(Citiți în pag. IV-a relatarea întrecerilor Olimpiadei).

Telefoto î AGERPRES

Jesâtoarea Elena Jescu lucra 
la cele patru războaie ale sale, 
cînd secretarul organizației de 
bază U.T.M., i-a adus un flutu
ra?. (O bucățică de hîrtie tăiată 
in forma aripilor de fluture prin 
care utemiștii iși transmit, deo- 
bicei, invitații Io diverse activi
tăți cu caracter educativ). A 
privit după secretar, voind să-l 
întrebe pe semne, ce e cu flu- 
turașul. A observat insă că și 
tovarășele sale primiseră cite 
unul. L-a citit. Fluturașul o in
vita la adunarea generală a 
organizației de bază U.T.M. ce 
urma să aibă loc peste citeva 
zile. Ordinea de zi : răspuns la 
ancheta ziarului „Scînteia tine
retului".

In ziua fixată toți utemiștii 
din sectorul țesătorie, tura B., al 
Fabricii „Țesătura*‘-lași au luat 
loc în sala de ședințe, fiecare 
gata să-și spună cuvintul des
pre el și despre tovarășii săi.

- Partidul - și-a început cuvin
tul țesătoarea Valentina Adar- 
ma - ne-a deschis nouă, tineri
lor, un drum minunat Și ca să 
pășești demn pe acest drum, să 
fii la înălțimea acestor ani ai 
construcției socialiste, trebuie 
să te obișnuiești să-ți ceri 
de la o zl la alta tot 
mai mult. Eu sînt după cum 
știți, fruntașă în producție. Pen
tru mine, aceasta este o mare 
mîndrie. Pregâtindu-mă pentru

In numele C.C. al Partidului Muncitoresc Rom’n, al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Romine, al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale și al tuturor oamenilor muncii din Republica Populară 
Romină vă transmitem dv. și Întregului popor bulgar, cele mai 
călduroase felicitări și salutul nostru frățesc cu prilejul celei 
de-a 16-a aniversări a eliberării Bulgariei de sub jugul fascist.

Poporul romin împărtășește în mod sincer bucuria poporului 
frate bulgar pentru însemnatele succese pe care le-a obținut in 
anii puterii populare in construirea sociaFsmului, sub conduce
rea Încercată a Partidului Comunist Bulgar.

însuflețite de mărețele idealuri ale luptei pentru socialism 
și bunăstarea celor ce muncesc, popoarele romîn și bulgar dez
voltă și adîncesc relațiile de prietenie și colaborare frățească 
statornicite între țările noastre, luptă cu fermitate împreună cu 
celelalte țări socialiste, pentru înfăptuirea politicii leniniste dc 
coexistență pașnică în Balcani și în între-Jga lume.

Popoarele noastre întăresc prie'enîa ș- aF’nța indestructibilă 
cu marea Uniune Sovietică, care le-a ajutat să se elibereze și le 
acordă sprijinul său frățesc în construire? socialismului, își aduc 
contribuția la consolidarea continuă a unității și coeziunii între
gului lagăr

De ziua merii dv. sărbători naț’onele. vă urăm din toată inima 
dv. și prin dv. poporului mvnc'tor din R. P. Bulgaria succese iot 
mai mari în construcția socialistă, pentru propășirea patriei 
sale, in lupta pentru triumful cauzei nobile a păcii și socialis
mului.

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

Prim-secretar al Comitetu
lui Centrai al Part dului 

Muncitoresc Romîn

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de

Miniștri al Republicii
Populare Romine

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare 
Romine

Cu puține minute înainte 
erau încă exuberanți, își 
povesteau despre zilele 

i vacanței ce iși iau zborul una 
după alta, făceau pronosticuri 
cărora le atribuiau maximum de 
competență în legătură cu rezul
tatele olimpice, schimbau im
presii pe marginea filmelor ce 
rulează pe ecrane și nu uitau de
sigur noul an universitar ce 
bate la ușă. Citeam pe chipu
rile lor ci iși trăiesc din plin 
tinerețea, ci-i gustă bucuriile și 
satisfacțiile. Și iati-i acum as- 

i c.ultind pe unul dintre colegii lor 
j într-o tăcere ce-mi evoca amfi- 
■ teatrul în timpul orelor de curs. 
I Cine sînt tinerii aceștia ? Gheor

ghe Ion este student la mecani
că. Nu-i mult de cînd putea fi 
văzut la strungul său de la Uzi
nele -.Gheorghe Gheorghiu-Dej** 
din Tîrgoviște. Acum a schim
bat hala uzinei cu amfiteatrul 

' universitar. Mii ne — cit de a- 
' proape i se pare acest mîine, 

deși se afli abia la primii pași 
| at studenției — va deveni ingi- 
I ner. Tudor Valeria, fiica unui 

muncitor al Griviței Roșii, vi
sează să aline suferințele ome- 

. nești, să apere sănătatea celor 
I ce muncesc. Visurile i se împli- 
i ne-c : ests în anul lit la I.M.F.

Tinerii aceștia sorb din pre
zent insufletitoarea imagine a 
v'i'orului. învață, mereu învață. 
Dar la capătul învățăturii ii aș- 

j tezpti viața clocotitoare a mvn- 
î cii. cel mai greu examen din 
■ toate examenele de pină acum. 

Ci e visuri pasionante nu le în
flăcărează ființa. Dar ca să și le 
imp inească au nevoie de pace, 
ca norii războiului să nu le în
tunece tinerețea. Viitorul H pri- 
v-sc insă cu încredere : As
tăzi cei ce apără pacea popoare
lor, in frunte cu țările socialiste, 
sînt atît de puternici, incit unel
tirile dușmanilor păcii vor fi ză
dărnicite. Amatorii de aventuri 
războinice sînt înfierați de toate 
popoarele ce iubesc pacea. Re
centa sesiune a Marii Adunări

Naționale a arătat hotărîrea po
porului nostru, condus de par
tid, de a contribui cu toate for
țele sale la apărarea păcii.

/I ascultau vorbind pe Ius
tin Diaconu. Cuvintele lui 
îi purtau către anii plini 

de durere ai trecutului. Diaconu
era pe atunci un băiețandru ce 
abia descifrase abecedarul, tn 
pădurea de lingă satul în care 
locuia s-au dat lupte crîncene. 
Ochii copilului au întilnit atunci 
pentru prima dată mormane de

LA CASA DE CULTURA A 
STUDENȚILOR 
PREOTEASA" . SEARA DE ÎN
TREBĂRI Ș| RĂSPUNSURI IN 
LEGĂTURĂ CU SESIUNEA 
MARII ADUNARI NAJIO- 

NALE.

.GRIGORE

morți și tancuri care ardeau. 
Priveliș‘ea l-a îngrozit și nu o 
poate uita. După cum nu poa
te uita că tatăl său a devenit 
orfan datorită primului război 
mondial și invalid in cel de al 
doica război mondial. „Dorim 
ca cei tineri să nu mai devină 
niciodată orfani de război sau in
valizi pe cîmpurile de luptă. Și 
act zi mai mult decit oricind 
există această posibilitate For
țele păcii și socialismului au 
creccut într-atita incit s-a creat 
deplina posibilitate a preintim- 
pinăriî războiului. Ideile coexis
teriei pașnice vor triumfa".

în această sală d? la Casa de 
culturi a studenților „Grigore 
Preoteasa'* tint zeci de tineri. 
Astăzi s'udenți. Mîine ingineri, 
medici, profesori. S-au adunat 
aci la o seară de întrebări și 
răspunsuri în legătură cu recenta 
sesiune extraordinară a Marii 
Adunări Naționale, Din interesul 
față de evoluția evenimentelor 
internaționale s-au născut o serie 
de. întrebări cărora colegi de-ai 
lor le dau răspunsul. Citesc în 
fiecare zi paginile ziarelor, au

In regiunea Constanța

100.000 tone porumb 
însiiozat de tineret
Tineretul din satele regiu

nii Constanta întreprinde nu
meroase acțiuni pentru gră
birea ritmului de însilozare a 
porumbului in gospodăriile a- 
gricole colective si gospodă
riile agricole de stat Ti
nerii din comuna Rasova, 
bunăoară, au însiiozat pină a- 
cum 1600 tone de porumb, iar 
cei din comuna Castelu 1300 
tone. In multe sate au fost 
organizate brigăzi de muncă 
patriotică ale tineretului pen
tru sprijinirea recoltării și 
insilozării porumbului tn gos
podăriile agricole de stat. Ute
miștii din comuna Darabani 
au recoltat și transportat la | 
gospodăria agricolă de stat In
dependenta 70 tone de po , 
rumb Si au însiiozat 40 de j 
tone.

Pină acum tinerii din re- ' 
giunea Constanța au recoltat 
și Însiiozat peste 100.000 tone j 
porumb pentru siloz. *

La seara de întrebări șl răspunsuri de la Casa de cultură a studenților. 
Foto : N. STELOR1AN

citit cu atenție raportul tovară
șului Gheorghiu-Dej. Problemele 
aces'ea îi pasionează, Nu-i vor
ba doar de curiozitate, de dorin
ța de a cunoaște cît mai multe, 
ci de însăși preocuparea față de 
viitorul lor și al patriei întregi.

Din întrebări și din răspun- 
suri se reflectă adeziunea de* 
plină la politica de pace a par* 
tidului și guvernului, încrede
rea în victoria ideilor coexisten
ței pașnice. Bogdan Baltazar, stu
dent la mecanică, răspunde unei 
colege mediciniste despre stadiul 
actual al problemei dezarmării. 
Maria Perepeliuc, studentă la 
electronică, întreabă despre re
centa propunere a guvernului 
nostru de a se înscrie pe ordi
nea de zi a sesiunii O.N.U. un 
punct despre măsurile ce tre
buiesc luate pentru promovarea 
în rîndurile tineretului a ideilor 
păcii și înfrățirii între popoare. 
Un student la Facultatea de ști* 
ințe naturale, Anghel Ion. îi răs
punde. In cuvinte puține, dar 
bine g’ndite, zugrăvește tabloul 
vieții tineretului nostru educat 
în spiritul ideilor păcii și pre- 
zintă în contrast modul in care 
cercurile agresive încearcă să 
cultivp în rîndurile tineretului 
din Occident idei războinice, re- 
vanșarde. ura față de om, des
compunerea morală. Tablou su- 
gestit. plin de semnificații,

— Mai are cineva de pug vreo 
întrebare ?

Tăcere După mai bine de o 
oră de discuții șirul întrebărilor 
s-a epuizat Se ridică' totuși o 
tînără — Maria Nardin. începe 
să vorbească cu timiditate, dar 
curînd vocea capătă neașteptate 
accente de energie.

— Nu am de pus nici o în
trebare. Vre.au să spun doar ci. 
teva cuvinte. Acum cind dele.ga- 
ția țării noastre în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a plecat către New Yorkt 
la sesiunea O.N.U., doresc să-i 
transmit in numele meu și al to
varășilor mei urări dp deplin 
succes in importanta sa misiune. 
Sin *.em mîndri că țara noastră 
acordă o atît de mare importan
ță problemelor vieții internațio
nale și că își aduce o contribu
ție deosebită la rezolvarea pro
blemelor vitale ale contempora
neității La New York, delega
ția noastră va exprima dorința 
de pace a întregului popor care 
aprobă cu căldură politica ex
ternă a partidului și guvernului, 
politică călăuzită de principiile 
coexistenței pașnice.

M. RAMURA

te forma ca om înaintat...
------------- ANCHETA NOASTRĂ -------------

1. Cum trăiești, muncești și înveți pentru a fi la înălțimea 
cerințelor vieții noastie socialiste?

2. Ce model al in viață și de ce?
3. Ce ți se pare a fi cel mai rușinos in comportarea unui 

tinăr din zilele noastre? Cum lupți să elimini din viața ta și a 
tovarășilor tăi orice manifestare străină moralei noastre 
comuniste?

adunare mi-am dat însă seama 
că nu pot să mo văd numai pe 
mine, ci și pe tovarășii mei. Une
ori eu n-am ajutat 
se cuvine pe cei 
din 
lată, 
mine 
Ana 
lucrează numai 
la trei războaie șl 
produse de slabă calitate. M-a 
supărat acest fapt dar nu 
mi-am pus in gind, in mod ho- 
tărît, s-o ojut să fie și ea in rin- 
durile celorlalți tineri Colectivul 
ar fi ciștigat atunci incă un 
fruntaș în producție. Cred că 
este o chestiune esențială pen-

tru munca și viața noastră să 
știm să privim totul de pe po- 
zițiiîe intereselor colectivului.

Valentina,

jurul meu. 
alături de 

lucrează 
Jurcu. Ea

așa cum

Aveam in jurul meu țesătoare 
experimentate, fruntașe m pro
ducție, care m-au ajutat să capăt 
incredere in

gindit și eu la munca și viața 
mea - a spus in cuvintul ei tî- 
năra Elena Jescu. Iotă, lucrez in 
fabrică de cițiva ani. Doream 
mult să-mi însușesc meseria de 
țesătoare. Și așa cum se intim- 
plâ adesea, la început m-au cu
prins îndoielile. Voi putea eu 
oare sâ-ml îndeplinesc dorința ?

propriile mele forțe.
Fiecare zi care 
a urmat de a- 
tunci încoace 
au fost adevă
rate zile de 
învățătură la 

școala producției. Mărturisesc 
sincer că lucrul cel mai de 
seamă pe care mi l-am pus in 
gind a fost să muncesc in așa 
fel incit să mă bucur de pre
țuirea colectivului...
- Firește, ai dreptate in tot ce 

spui - a Intrerupt-o cineva din 
sală. Ți-aj luat obligația să

muncești bine. Șl, Intr-adevăr, 
muncești bine. Ești chiar un 
exemplu pentru noi, în această 
privință. Dar ia spune ne daco 
ci și învăța nu crezi că ai munci 
și mai bine ?

— Adevărat, a recunoscut 
Elena Să nu credeți că nu simt 
asta. Nu citesc încă atît cit tre
buie nici cărți tehnice, nici li
teratură beletristică... In plus 
m om amăgit singura că școala 
elementară e de ajuns pentru o 
țesătoare. Dar nu e așa. M-am 
convins că azi, intr-o fabrică 
socialistă, se cer fiecăruia din
tre noi tot mai multe cunoștințe. 
De aceea m cm hotărit ca din 
această toamnă să mă înscriu la 
cursurile serale a’e școlii medii

Răspunzînd, în adunarea ge
nerala U.T.M., la ancheta ziaru
lui vorbitorii și-au analizat cu 
profunzime felul in care trăiesc 
și muncerc ca utemiști ; ei și cu 
mărturisit in adunare planurile 
și gindurile lor de viitor, oprin- 
du se in mod deosebit asupra 
acelor laturi ale vieții in care 
mal ou incă de luptat pentru o 
fi la înălțimea cerințelor socia
lismului.

- Mo preocupă mult proble
ma ridicării calificării - spunea

C. SLAVIC 
corespondentul „Scînteii tinere

tului" pentru regiunea lași
(Continuare în pag. 2-a)

Primirea 
senatorilor francezi 
de către tovarățul 

Chivu Stoica
i

La 8 septembrie, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romine, tovarășul Chivu 
Stoica, a primit, la Consiliul 
de Miniștri, pe senatorii : 
Jean Louis Vigier. președinte
le grupului parlamentar pen
tru relații de prietenie Fran- 
ța-Romînia di.n Senatul fran
cez, Andre Armengaud, vice
președinte al grupului parla
mentar și Marcel Pellenc ca
re ne vizitează tara la invita, 
tia grupului parlamentar ro
mîn pentru relații de priete
nie Rominia-Franta.

La primire au fost de fată 
tovarășii Alexandru Birlădea- 
nu. vicepreședinte al Consiliu, 
lui de Miniștri, Gh. Gaston 
Marin, președintele Comitetu
lui de stat al planificării, pre
cum și C. Paraschivescu-Bălă- 
ceanu. deputat al Marii Adu
nări Naționale.

Convorbirea ce a avut loc a 
decurs intr-o atmosferă cor
dială.

(Agerpres)

Utemistul Szoga Bela de Io 
Fabrica de încălțăminte „lanoș 
Herbak" din Cluj, lucrind la 
mașina de sprițuit dă produse 
de calitate și depășește zilnic 

norma.



A 16-a aniversare a eliberării Bulgariei de sub jugul fascist

Salut frățesc poporului bulgar
Ziua de 9 septembrie este pentru poporul frate bulgar cea 

mai mare sărbătoare națională. Se împlinesc 16 ani de 
la eliberarea Bulgariei de sub jugul fascist. In inimile 

vecinilor și prietenilor noștri este mereu prezenta amintirea a- 
celei zile de septembrie 1944 cînd - în condițiile înaintării 
victorioase a Armatei Sovietice eliberatoare - oamenii muncii, 
conduși de Partidul Comunist au răsturnat dictatura fascistă 
gtit de urîtă de popor.

Anii care au trecut de la eliberare au schimbat radical în
fățișarea Bulgariei. Sub conducerea Partidului Comunist oa 
menii muncii au obținut succese mari pe drumul socialismului. 
Se realizează cu succes opera de industrializare socialistă și de 
transformare socialistă a agriculturii. A fost creată o industrie 
grea, au luat ființă noi ramuri industriale - metalurgică, con
strucția de mașini eîc. - care se dezvoltă cu succes, Noi orașe 
industriale se înalță pe locuri altădată pustii.

Dintr-o țară agrară înapoiată, Bulgaria s-a transformat in
tr-un stat industrial-agrar în plină dezvoltare. Datorită acestor 
succese, crește neîncetat nivelul de trai al poporului.

La baza victoriilor poporului frate bulgar stă poiitica leni
nistă a Partidului Comunist Bulgar, conducător iubit al oame
nilor muncii din țara prietenă.

Poporul nostru se bucură frățește de toate succesele înre
gistrate de poporul bulgar. Relațiile de prietenie dintre popoa
rele noastre în cadrul familiei strîns unite a țărilor socialiste, 
sînt indestructibile.

Popoarele romin și bulgar, unite în puternicul lagăr al păcii 
și socialismului, în frunte cu Uniunea Sovietică, slujesc credin
cios cauza scumpă întregii omeniri : lupta pentru menținerea 
și consolidarea păcii. Ele duc o politică de colaborare inter
națională pe baza principiilor coexistenței pașnice, militează 
pentru statornicirea unor relații de bună vecinătate între toate 
țările din Balcani, pentru crearea în această regiune a unei 
zone fără arme atomice și rachete pentru dezarmare generală 
și totală, pentru pace in lumea întreagă. Popoarele noastre, 
conduse de partidele marxist-leniniste ale clasei muncitoare, 
sînt însuflețite de profunda încredere în triumful nobilelor idei 
ale coexistenței pașnice.

Cu prilejul aniversării eliberării Bulgariei, tineretul nostru, 
întregul nostru popor, transmite poporului frate bulgar, gene
rației sale tinere un salut fierbinte și urarea de a obține noi 
succese pe drumul socialismului și păcii.

Din lirica bulgară 
contemporană Tineri constructori

Vedere de pe Bulevardul Muncii din Capitală.

Pentru buna desfășurare 
a lucrărilor agricole de toamnă 
Recomandările Ministerului Agriculturii

Eu nu pot 
fără oameni 
de Ludmil Stoianov

Cărarea-abia-nceputâ
Mă duce înainte
Și soarele-o sărută
Cu gura lui fierbinte.

In urmă sînt tarlale
Și sate megieșe
Unde-mi ieșiră-n cale 
Copiii cu cireșe.

Și a rămas moșneagul 
Acolo, în finețe, 
Zimbindu-mj cu tot dragul 
Că i-am adus binețe.

Ic dinșii, tăietorii
De lemne, în cabancr
M-au veselit cînd norii 
Porneau în cer hîrjoană.

O, chipuri dragi, senine, 
Ce mi risipirăți ceața, 
Am să vă port la mine, 
In suflet, toată viața.

Voi coborî-n cîmpie, 
Urca-voi dealul iarăși,
Cu amintirea vie,
A voastră, scumpi tovarăși.

Chiar dacă și sihastră
Mi-o fi poteca-n crînguri, 
Cu amintirea voastră
Nu-s niciodată singur.

Eu nu cunosc popasuri 
liniști, să-mi tihnească,

De n-«m in preojmâ glasuri 
Și fața omenească.

Prin colb sau prin omături 
Gnd doi merg pe-noptate 
Și eu le sint alături 
îndepărtatul frate.

In rominește de
VICTOR TULBURE

ai vieții noi

Manifestări consacrate 
eliberării Bulgariei
In cadrul manifestărilor ar

tistice prilejuite de cea de-a 
16-a aniversare a eliberării 
Bulgariei de sub jugul fas
cist joi seara la cinemato
graful Patria din Capitală a 
avut loc spectacolul de gală 
cu filmul ..Prima lecție", o 
nouă producție a studiouri
lor din R.P. Bulgaria.

Filmul s-a bucurat de suc- 
ces.

*
Joi seara, cu prilejul ani

versării a 16 ani de la elibe
rarea Bulgariei de sub jugul 
fascist, la Uniunea Artiștilor 
Plastici din Capitală a avut 
loc o manifestare culturală 
închinată artei plastice bul
gare, organizată de Institutul 
romîn pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea și Uniu
nea Artiștilor Plastici.

Telegramă
Cu prilejul sărbătorii na

ționale a poporului bulgar, 
tovarășul Avram Bunaciu, 
ministrul Afacerilor Externe 
al R.P. Romine, a adresat o 
telegramă de felicitări tova
rășului Karlo Lucanov, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
R.P. Bulgaria.

(Agerpres)

Oricine cunoaște satul Ma- 
lomirka, din districtul lambol- 
ski, a auzit desigur și despre 
tînărul zootehnician Gheor- 
ghie Jeleaskov, despre care 
toți vorbesc cu însuflețire. 
Cum și-a cîștigat acest tînăr 
respectul tuturor ?

Anul trecut, Uniunea Tine
retului Comunist Dimitrovist 
a lansat chemarea către tine
ret de a merge să muncească 
in sectorul creșterii animale
lor. Gheorghie Jeleaskov a 
răspuns cu entuziasm acestei 
chemări. Ridicarea muncii de 
creștere a animalelor în gos
podăria cooperatistă a devenit 
pentru el un țel înalt. Gheor
ghie a devenit un înflăcărat 
agitator pentru noua sa mun
că. La îndemnul organizației 
de partid, el ducea discuții cu 
tinerii țărani, le explica sensul 
muncii în sectorul creșterii 
animalelor, importanța acestei 
munci pentru economia na
țională. Datorită și eforturilor 
sale numărul tinerilor crescă
tori de vite a crescut în gos
podăria cooperatistă din satul 
lor. în fermele de produ
se lactate și cea de pă
sări munceau din ce în ce mai 
mulți tineri. în fața lui 
Gheorghie s-a deschis un nou 
timp de activitate. El a ajutat 
la organizarea unui curs de 
calificare pentru noii crescă
tori de animale. Sub conduce
rea organizației de partid, co
mitetul local al Uniunii Tine
retului Comunist Dimitrovist 
a creat un club al tinerilor 
crescători de animale, iar o zi 
pe săptămină. vinerea, a fost 
declarată „Ziua tinârului 
crescător de animale- fiind fo
losită in scopul perfecrio-ării 
metodelor de muncă. Gheor
ghie și alți tineri zootehniști 
luau cuvintul fn fața tineretu
lui. dezbați nd probleme ale 
muncii de creștere a animale
lor. Ferma a început să pro
duci in fiecare nouă zi mai 
mult decît in ziua precedentă. 
N-a trecui mult timp și tinerii 
crescători de vaci din sat au 
devenit fruntași pe district și 
s-au situat pe locul doi pe 
tară in ceea ce privește igie- 
na laptelui.

Am dat aici numai un rtn- 
pur exemplu. Asemenea tineri 
cum este Gheorghie Jeleaskov 
există la noi sute și mii. In 
patria noastră liberă, a cres
cut. sub grija părintească a 
Partidului Comunist, o gene
rație de tineri înflăcărați 
care-și consacră toate forțele 
construcției socialiste. Iar a- 
cest tineret nou constituie una 
dintre cele mai mari bogății 
ale țării noastre care la 9 sep
tembrie sărbătorește cea de-a 
16-a aniversare a răsturnării 
dictaturii fasciste.

încă in primii ani de după 
memorabila zi de 9 septem
brie 1944 tineretul a partici
pat la construcția unor obiec
tive dintre cele mai însemna
te ale economiei naționale. Pe 
șantierele liniilor de cale fe
rată Pemik-Voluak și Loved- 
Troian, barajelor ..Alexandr 
Stambolski* și „Gheorghi Di
mitrov**, la șoseaua peste 
munții Stara Pianina — tine
retul a muncit cu însuflețire, 
în prezent Uniunea Tineretu
lui Comunist Dimitrovist con
tinuă această frumoasă tradi
ție. Pe cele mai importante 
șantiere ale celui de-al treilea

cincinal tinerii muncesc în 
număr mare. în cinstea celei 
de-a 16-a aniversări a eliberă
rii va fi dată în folosință pri
ma turbină a termocentralei 
„Marița—Est" la care tineretul 
și-a adus contribuția. Este 
vorba de un uriaș complex e- 
nergetic. care va exercita o 
mare influență asupra dezvol
tării industriei noastre. Pe 
șantier, geologii noștri au des
coperit rezerve de cărbune 
care se ridică la aproximativ 
3,5 miliarde tone. Cărbunele

Corespondență 
specială pentru 

„Scînteia tineretului**

va pune în mișcare turbinele 
centralei electrice, care în 
prima etapă, va livra 550 mii 
kilowați, iar in cea de a doua
— 1 milion kilowați. Acolo 
unde abia acum doi ani a fost 
un loc viran, se înalță corpu
rile masive ale centralei elec
trice și ale fabricii de briche- 
tare, strălucește întinderea 
lacului format de barajul cen
tralei electrice, iar uriașe 
excavatoare extrag cărbune 
din cariere descoperite, încăr- 
Cind eșalon după eșalon. Din 
întreaga țară, au sosit aici 
3.500 de tineri constructori. 
Aici a devenit cunoscută bri
gada de tineret condusă de 
Kostea Dîrpatov. care a înde
plinit anul acesta planul a- 
nual de producție numai în 6 
luni. După exemplul ei lucrea
ză încă 110 brigăzi de tineret.

Tineretul îl poți inîUni 
și la alte obiective indus
triale dintre cele mai mari. 
rcT se fnaltd în tara noastră
— combinatul metalurgic din 
apropierea satului Kremikov- 
țt fabrica de îngrășăminte 
azotoase din Stara Zagora, u-

zina de rafinat plumb și zinc 
din împrejurimile orașului 
Plovdiv. Colectivele de mun
citori de la aceste șantiere 
sînt formate mai ales din ti
neri. Cea mai mare parte din
tre ei lucrează și învață con
comitent pentru ca, după 
terminarea construcției, să ră- 
mînă aici ca muncitori în uzi
nă, cu o specialitate bine de
terminată.

Se mai pot spune multe lu
cruri despre înfăptuirile tine
retului bulgar. Generația ti- 
nără, sub conducerea partidu
lui, își aduce o contribuție im
portantă la accelerarea dez
voltării economiei noastre na
ționale. în munca avîntată. ti
nerii și tinerele capătă trăsă
turile morale ale constructo
rului noii societăți.

Uniunea Tineretului Comu
nist Dimitrovist desfășoară 
sub conducerea partidului 
diferite acțiuni care ajută 
tinerilor să-și completeze stu
diile. să-și ridice nivelul 
cultural. să-și însușească 
trăsăturile moralei comu
niste. în Uzina .J^liment 
Vorosilov din Sofia a fost 
deschisă o universitate a tine
retului muncitor. La Gabrovo, 
tineretul s-a adunat la o con
sfătuire consacrată fruntașilor 
în producție. Acum. în urma 
hotăririi celei de a 7-a plena
re a C.C. al Uniunii Tineretu
lui Comunist Dimitrovist, care 
a avut loc nu de mult. orga
nizațiile de tineret din cen
trele industriale s-au engeja* 
să depună toate eforturile 
vederea mobiUzirri tineretului 
muncitor pentru complectnrec 
studiilor. întreaga activitate a 
U.TXLD. este îndreptată spre 
îndeplinirea sarcinilor trasate 
de Partidul Comunist, pentru 
construirea noii societății so
cialiste. pentru rtttorul de 
aur — eomunirmuL

D. GHEORGHIEV

Sofia, septembrie 1960.

Sărbătorirea „Zilei solidarității 
internaționale a ziariștilor"

Joi la amiaza, la sediul Uniu
nii Ziariștilor din Capitală, a a. 
vui loc o adunare cu prilejul Zi
lei solidarității internaționale a 
ziariștilor.

La adunare a luat cuvintul tov. 
Mircea Radulescu, redactor șef al 
ziarului „Rominia liberă*, care a 
subliniat semnificația acestei sile, 
ce se sărbătorește in fiecare an 
ca semn al solidarității ziariștilor 
din toate țările in lupta pentru 
pace, democrație și progres.

Participanții la adunare au a- 
doptat o telegramă către Organi
zația Internaționala a Ziariștilor 
in care își afirmă solidaritatea 
lor cu acțiunile Organizației In. 
ternaționale a Ziariștilor, în fa
voarea eliberării ziariștilor deți
nuți și a respectării drepturilor 
ziariștilor din toată lumea de a-și 
exercita liber profesiunea lor în 
slujba adevărului,

(Agerpres)

Peste puțin timp vor începe 
din plin în toate regiunile ță
rii lucrările de recoltare a 
culturilor tîrzii și cele pentru 
asigurarea recoltei anului vi
itor.

In toamna acestui an se vor 
însămința peste 3.500.000 hec
tare din care circa 3.200.000 
hectare cu grîu și secară. Se 
va strînge recolta de porumb, 
orez, sfeclă de zahăr, floarea- 
soarelui, cartofi de pe aproa
pe 4.800.000 de hectare.

în toate regiunile țării sînt 
create condiții pentru buna 
desfășurare a lucrărilor agri
cole de toamnă. Deoarece sec
torul agricol socialist este 
preponderent acum în agri
cultură, au crescut posibilită
țile de folosire mai rațională 
a parcului de tractoare și ma
șini agricole, de organizare 
mai bună a lucrărilor, de fo
losire a unei cantități sporite 
de îngrășăminte și mai ales 
de aplicare a unei agrotehnici 
diferențiate.

Pentru buna desfășurare a 
lucrărilor agricole de toamnă, 
Ministerul Agriculturii reco
mandă să se asigure pe toată 
durata campaniei de toamnă 
buna funcționare și folosire a 
întregii capacități de lucru a 
mașinilor agricole și a mijloa
celor de transport. Rezultate
le experiențelor făcute de in
stitutele de cercetări agricole 
din țara noastră și experiența 
unităților agricole fruntașe au 
demonstrat și în acest an că 
pentru a se obține o producție 
ridicată este necesar ca arătu
rile adînci pentru însămîn- 
țare să se facă mai din vre
me, iar pînă la însămînțare 
să fie bine întreținute ca ogor 
negru. Ingrășămintele natu
rale și cele chimice să fie a- 
plicate odată cu arătura de 
bază sau sub arătura de însă- 
mînțare în funcție de planta

premergătoare, de soiul folo
sit și de tipul de sol.

în toamna aceasta gospodă
riile agricole de stat vor folosi 
numai semințe de grîu din 
soiuri cu productivitate ridi
cată, iar gospodăriile colecti
ve vor introduce și ele aceste 
soiuri în cultură pe mari su
prafețe. Ministerul Agricultu
rii recomandă să se țină sea
ma de indicațiile consfătuirii 
pe țară privind cultura griu
lui și să se acorde toată aten
ția agrotehnicii speciale ce 
trebuie aplicată pentru a se 
folosi calitățile productive a^ 
acestor soiuri. -J

Schimbul la bazele de 
cepționare a semințelor comu» 
ne cu semințe de mare pro
ductivitate trebuie terminat 
în cîteva zile. De asemenea 
trebuie să se intensifice con
diționarea semințelor.

întrucît respectarea epocii 
optime de însămînțare are o 
importanță deosebită în spo
rirea producției, se recoman
dă ca însămînțările să se facă 
în perioadele cele mai potri
vite fiecărui soi și să se exe
cute în așa fel îneît să fie 
terminate pînă la 15 octom
brie în regiunile nordice șl 
pînă la 20 octombrie în cele 
sudice.

Recolta culturilor tîrzii este 
în general bună. Ea trebuie 
strînsă la vreme, fără pierderi 
și bine depozitată. Se reco
mandă să se recolteze în pri
mul rînd culturile de pe tere
nurile ce urmează să fie însă- 
mînțate în toamnă și să se 
execute de îndată pe aceste 
terenuri arăturile de însămîn
țare. Lucrările de strîngere a 
recoltei la culturile tîrzii să 
se organizeze în așa fel îneît 
să se desfășoare concomitent 
cu cele de arături și însămîn- 
țări. în regiunile viticole să se 
ia măsuri pentru culesul la 
vreme a viilor și pentru asi
gurarea unei bune vinificații 
și depozitări a vinurilor.

A te îorma ca om înaintat...

Cuvîntarea radiotelevizată 
a ambasadorului R. P. Bulgaria 

la București
Cu prilejul celei de-a »16-a 

aniversări a eliberării Bulga
riei. ambasadorul R.P. Bulga
ria la București. Ivan Kinov, 
a rostit joi seara o cuvântare 
la posturile noastre de radio 
și televiziune.

La 9 septembrie, a spus 
vorbitorul, se împlinesc 16 
ani de la eliberarea Bulgariei 
de sub jugul fascist și capi
talii’ La această dată, masele 
populare sub conducerea Par
tid: lui Comunist Bulgar au 
înfăptuit cu ajutorul hotărî - 
tor al Armatei Sovietice in
surecția armată răstumînd 
puterea monarho-fascistă și 
creînd astfel condiții pentru 
construirea socialismului în 
Bulgaria.

Treci nd în revistă succesele 
dobîndite de poporul bulgar 
în cei 16 ani care au trecut 
de la eliberare, vorbitorul a 
spus : In anul 1960 industria 
R.P. Bulgaria dă o producție 
de 11 ori mai mare decît în

Uzina metalurgică irUnin“ de lingă Dimitrova

anul 1939. Socialismul a în
vins pe deplin și la sate. A- 
proape toate gospodăriile ță
rănești s-au unit în gospodă
rii agricole colective. Dezvol
tarea impetuoasă a economiei 
naționale din Bulgaria creea
ză posibilități pentru îmbu
nătățirea necontenită a situa
ției materiale a oamenilor 
muncii, pentru dezvoltarea 
științei și culturii. Succesele 
poporului bulgar pe drumul 
construirii socialismului nu 
ar fi fost posibile fără aju
torul imens pe care ni-1 acor
dă Uniunea Sovietică și fără 
colaborarea reciprocă avan
tajoasă cu celelalte țări so
cialiste, printre care și Re
publica Populară Romînă.

în continuare, ambasado
rul R.P. Bulgaria, referindu- 
se la relațiile de prietenie 
care leagă cele două țări ale 
noastre, a amintit de ajuto
rul pe care poporul romîn l-a 
acordat poporului bulgar în 
lupta lui pentru eliberarea de 
sub jugul turcesc. Astăzi, 
a continuat vorbitorul, am
bele popoare construiesc so
cialismul în țările lor și 
duc o luptă comună pentru 
pace și un viitor luminos. 
Partidul Comunist Bulgar 
sprijină întru totul politica 
leninistă externă de pace a 
Marii Uniuni Sovietice și a 
celorlalte țări socialiste, stă 
ferm pe pozițiile Declarației 
și Manifestului păcii de la 
Moscova din anul 1957. Gu
vernul bulgar depune efor
turi pentru întărirea păcii 
în Balcani, pentru transfor
marea peninsulei Balcanice 
într-o zonă fără arme nu
cleare și rachete, pentru pace 
și coexistență pașnică între 
popoarele din lumea întreagă.

Poporul bulgar, a încheiat 
tovarășul Ivan Kinov, sărbă 
torește ziua eliberării sale în 
condițiile unui avînt multi
lateral în toate domeniile 
vieții. El merge curajos îna
inte, ferm convins în victoria 
deplină a socialismului și 
comunismului.

(Urmare din pag. l-a) 
utemistul Gheorghe Hirțan. Lu
crez ca ajutor de maistru și în 
această calitate mi se cere să 
cunosc bine procesul de pro
ducție, oamenii, să știu cum a- 
nume să ! ajut pe unul, in care 
d 'eeț"e să-l sprijin pe altul pen- 
trj ca întregul nostru colectiv 
să se ridice Ic nivelul unui co
lectiv fruntaș.

— Eu rnî-em ous in gird să 
der n ing'-e* - și-a mărturisit 
v*su! uteer stu' Ntcolae Crun
ta. In toc—«a ocecsta voi da 
exo—e- la foeuilate. In patria 
noastră, tehnica progresează me
reu și imi dau seama că și fa
brica noastră va avea nevoie 
de oameni cit mai bine pregă
tiți, de specialiști...

..A trăi, a munci și a învăța 
astfel incit să fii la înălțimea 
vieț i noastre socialiste — s-a 
subhniat in adunare - înseam
nă să tinzi mereu să te desâvîr- 
șesti ca om, să ai mereu în 
fața exemplul insuflețitor al co
muniștilor.

Modelul meu în viața — spu
nea in continuer« tînărul ajutor 
de maistru — sint comuniștii 
pentru cc ei pun întotdeauna 
mai presus interesele colectivu
lui. Admir ia ei plinătatea sen
timentelor, viața lor activa, fru
moasă Așa sint la noi de exem
plu comuniștii Gheorghe Cio- 
banu și O'gc Atașoae. li vezi 
peste tot în fruntea tuturor ac
țiunilor, insufiețind întregul co
lector. Energici, veșnic preo
cupați și plini de voință, ei n-au 
odihnă pinâ nu se realizează 
ceec ce și-au pus in gind.

— Am absolvit școala profe
sio na’â dor meseria mi-am în
sușit-o cu adevărat aici, în pro
ducție - o spus tînărul Victor 
Neacsu — sub îndrumarea co
munistului Otto Schweitzer. N-a 
existat bjcru, cit de neînsemnat, 
pe cere el să nu mi-l explice și

mie, tînăr absolvent. Luni de 
zile s-a întîmplat așa : executa 
el o lucrare, cerîndu-mi să fiu 
atent. A doua oară mă lăsa pe 
mine, să execut aceeași lucrare, 
iar el mă supraveghea. Apoi 
trecea, iarăși el la mașină încre- 
dințîndu-mi mie rolul de 
„maistru** și cerîndu-mi să-l co
rectez dacă greșește. Greșea 
intenționat ca să-mi pootă dez
vălui le ne pe core eu nici 
•^ocor nu le bănu*am. $: făcea 
toate acestea cu otita răbdare 
și dragoste tovărășească inert 
aș fi considerat o rușine pentru 
mine să nu-mi depun tot sufle
tul în însușirea meseriei. Și In- 
chipuițî-vâ cît de mare a fost 
mîndria mea și a tovarășului 
Otto cînd eu însumi am devenit 
maistru I

- Vezi, îmi spune dînsul și 
acum, în glumă, nu degeaba te 
numeam eu „maistru" !

Tinerii au vorbit în adunare 
despre comuniștii din fabrică 
dînd numeroase exemple de 
conduită și sprijin tovărășesc, de 
dragoste față de colectiv, de 
exigență și combativitate revo
luționară, de inițiativă, operati
vitate și îndrăzneală... Vorbind 
despre comuniști ca despre oa
menii care însumează în profilul 
lor moroi cele mai alese însu
șiri, utemiștii și-ou arătat hotâ- 
rirea de a lupta necontenit pen
tru a se apropia cît mai mult 
prin viața, munca și activitatea 
lor de acest înalt model de 
viață.

Pornind de la cerințele vieții 
noastre socialiste, participanții 
Io adunare au luat o atitudine 
combativă față de unele mani
festări străine moralei comuniste, 
care se mai ivesc ici, colo, în 
comportarea unor tineri. Răspun- 
zînd la cea de a treia întreba
re a anchetei ei au calificat ca 
deosebit de rușinoase în com
portarea unui tînăr din zilele

noastre lenea, Hpsa de grijă 
pentru ajutorarea celor rămași 
în urmă, chiulul, fuga de în
vățătură...

— S-a vorbit aici despre aju
torul care trebuie dat tovarășilor 
mai slabi, a spus o tînâră 
țesătoare și eu sînt de acord 
că trebuie să dovedim, în mun
ca noastră, un spirit mai înalt 
de întrajutorare. Mai sint însă 
tineri care, deși muncesc prost 
și dau produse de slabă calita
te, nu manifestă totuși nici un 
fel de voință în a primi ajutor. 
S-a amintit aki de Ana Jurcu. 
Dar Anei Jurcu, trebuie sa i-o 
spunem deschis : este leneșă. 
Iar noi ar trebui să luptăm mai 
întii s-o ajutăm să se debara
seze de lenevie.
- Mie unul - a spus utemis

tul Victor Neacșu - nu-<mi place 
nicidecum, la un tînăr muncitor, 
atitudinea de văicăreală. Avem 
în colectivul nostru mulți oameni 
în vîrstă dar nu i-am auzit 
niciodată sâ se văicărească ; 
ba dimpotrivă au o inima ca a 
unui tînăr de 20 de ani I Pe 
Eleonora Stativă însă, fată în 
toată puterea tinereții o auzi 
mereu : „vai, nu pot să învăț, 
mî-e greu, am încercat...**. Și nu 
numai ea, dar chiar și tovarășa 
Elena Jescu se plîngea într-o 
vreme că n-o sâ poată munci 
așa cum trebuie. Cînd s-a ho- 
târît însă să pună capăt văică
relii și să adopte o atitudine 
activă față de muncă, tovarășa 
Jescu a reușit sâ-și îndeplineas
că bine sarcinile de producție. 
Ba a devenit chiar fruntașă I

Analizîndu-și munca și com
portarea, participanții la aduna
re s-au străduit sincer să dez
văluie lipsurile care mai dăinuie 
în munca și comportarea lor 
tinzînd astfel să pășească în 
mod și mai hotârît pe drumul 
formării lor ca oameni înaintați 
ai societății noastre socialiste.

Să se intensifice în toate 
regiunile însilozarea nutrețu
rilor și executarea construc
țiilor gospodărești.

în mare măsură recolta a- 
nului viitor depinde de lucră
rile ce se fac încă de pe acum. 
De aceea arăturile de toamnă 
pentru însămînțările de pri
măvară să se facă îndată ce 
s-a strîns recolta și să se exe
cute la o adîncime mai mare 
decît pînă acum, încorporîn- 
du-se în sol ingrășămintele 
naturale și chimice potrivit 
planului de îngrășare.

La Institutul de cercetări fores
tiere.

In ajunul celui de-al doilea Festival Internațional al Teatrelor de păpuși

lntîlnirea artiștilor păpușari
Ne mai despart cîteva zile 

pînă la începerea celui de-al 
doilea Festival Internațional 
al Teatrelor de păpuși și ma
rionete de la București: la 15 
septembrie va avea loc des
chiderea festivă a acestei mari 
intîlniri a artiștilor păpușari 
din toată lumea.

Festivalul de la București 
s-a înscris in rîndul celor mai 
importante manifestări inter
naționale de artă încă de la 
prima ediție, care a avut loc 
acum doi ani. în primăvara 
anului 1958. atît prin partici
parea unor valoroase colective 
din străinătate și din țară, 
prin nivelul ridicat al specta
colelor prezentate, cît Și prin 
deosebitul ecou stîmit de a- 
ceastă manifestare în presa de 
peste hotare.

Cum se va desfășura cel de 
al doilea Festival Internațio
nal ? Ce ne aduce nou ? Ce 
vom vedea ? Iată întrebări în
dreptățite ale spectatorului 
bucureștean.

Festivalul se va desfășura 
simultan pe 4 scene bucureș- 
tene ; zeci de spectacole în 
matineu și seara vor da posi
bilitatea de a satisface aflu
ența publicului. Participarea 
la festival a colectivelor de 
teatru din străinătate este 
mult mai importantă decît la 
prima ediție a Festivalului:

s-au anunțat peste 30 de co
lective.

Festivalul va fi dotat cu un 
concurs în cadrul căruia un 
juriu internațional va acorda 
medalii și premii.

în timpul Festivalului vor 
avea loc întilniri și consfătuiri 
ale regizorilor, pictorilor, acto
rilor pe probleme actuale ale 
teatrului de păpuși.

Astfel, la propunerea Aso
ciației oamenilor de artă din 
țara noastră va avea loc 
o consfătuire pe tema re
pertoriului teatrelor de pă
puși, axat pe problemele cele 
mai legate de actualitate. La 
aceste manifestări, care vor 
prilejui un bogat schimb de 
experiență, vor participa ac
tiv susținînd referate atît re
prezentanți ai teatrelor noas
tre cît și personalități artisti
ce de peste hotare Este ca
zul decanului Facultății de 
teatru de păpuși din Praga, 
dr. Erik Kollar, care și-a 
anunțat participarea cu un re
ferat despre teatrul de păpuși 
ceh contemporan.

Spectatorul bucureștean va 
avea ocazia să cunoască noi 
colective, din țările care vin 
pentru prima dată în Bucu
rești cu reprezentanții acestei 
arte. Astfel va vedea teatrul 
tradițional de păpuși din 
R. P. Chineză, teatrul de pă

puși din Budapesta, două co
lective din S.U.A., teatrul de 
marionete din Cairo, ca să ci
tăm numai cîteva dintre ele.

Păpușarii din țara noastră 
vor fi prezenți în competiție 
cu cîteva spectacole interesan
te. Pregătirile sînt pe termi
nate. Teatrul din Constanța va 
prezenta „Isprăvile viteazului 
Heracle“ de Al. Mitru sub di
recția de scenă a lui CI. Cris- 
tescu. Teatrul din Craiova se 
prezintă cu dramatizarea unei 
lucrări de Julfes Verne. Tea
trul din Cluj a realizat două 
spectacole pentru copii de 
vîrstă preșcolară, de o factură 
foarte interesantă, iar Teatrul 
din Tg Mureș o fantezie ști
ințifică de Xenia și Aurel 
Boeșteanu.

La „Țăndărică" pregătirile 
sînt și ele intr-un stadiu a- 
vansat. Sub conducerea regi
zorului Radu Penciulescu, co
lectivul sectorului marionete 
a terminat de cîteva zile re
petițiile la dramatizarea „Mi
cului Prinț" după Saint-Exu- 
pery, colectivul de păpușari 
realizează sub conducerea re
gizorilor Margareta Niculescu 
și Lucian Giurchescu specta
colul „Soldatul și Moartea". în 
stadiu de repetiții generale se 
află și un recital de fabule. 
Recitalul, pe care îl semnează 
poetul Romulus Vulpescu, în

cearcă prin mijlocirea teatru
lui de păpuși să aducă șgec- 
tatorului contemporan intr-o 
formă nouă, sensurile uftui 
mănunchi de fabule.

Diversitatea de teme și mij
loace ale acestui peisaj tea
tral ne dă încrederea că 
țara noastră va fi bine repre
zentată în Festival pe măsura 
valorii și a faimei de care se 
bucură scenele romîncști de 
păpuși.

Dacă există emoții ? Sigur 
că există, e și firesc. E un 
festival internațional, cu o 
tradiție de mare competiție. 
Este cea mai mare întîlnire 
teatrală de la noi din acest 
an și cea mai importantă. Este 
emoția competiției, dar și ne
răbdarea de a te înt-îlni cu 
prieteni și a te întîlni sub 
semnul păcii și prieteniei în
tr-o artă care slujește progre
sul, care se adresează tinerilor 
generații.

Este și emoția premierelor, 
a primului gong.. și nerăbda
rea, bucuria de a prezenta pu
blicului spectacolul.

Este și emoția cunoașterii, 
căci, înainte de orice, Festiva
lul Internațional din septem
brie este un mare schimb de 
experiență.

ȘTEFAN LENKISCH 
regizor al Teatrului „Țăndărică'9



WILHELM PIECK~|
Către conducerea centrală 

a Federației Sindicatelor Libere Germana
Berlin 

Drugi tovarăși,

Delegația de partid ți guvernamentală 
• R. P. Romîne care va participa 

la funeraliile președintelui
Consiliul Central al Sindicatelor din Republica Populară 

Română, în numele tuturor oamenilor muncii organizați în sin
dicate, adresează Federației Sindicatelor Libere Germane și 
tuturor oamenilor muncii germani cele mai sincere condoleanțe 
în legătură cu încetarea din viață a scumpului nostru tovarăș 
Wilhelm Pieck, președintele Republicii Democrate Germane, fiu 
credincios al poporului german și militant de frunte al mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale.

Împărtășim alături de voi, dragi tovarăși, marea durere pe 
care o încercați prin pierderea tovarășului Wilhelm Pieck, al 
cărui nume este strins legat de făurirea Partidului Comunist 
German și a Partidului Socialist Unit din Germania, unul din 
întemeietorii Republicii Democrate Germane — primul stat 
muncitoresc-țărănesc din istoria poporului frate german, luptă
tor neobosit pentru triumful marxism-leninismului.

Va rămîne deapururi vie în memoria tuturor celor ce mun
cesc din țara noastră imaginea luminoasă a regretatului nostru 
tovarăș Wilhelm Pieck, militant neobosit în lupta împotriva 
militarismului și fascismului, care și-a dedicat întreaga sa viață 
și capacitate de muncă pentru cauza clasei muncitoare și a 
întregului popor german, pentru întărirea și dezvoltarea unită
ții și coeziunii mișcării muncitorești internaționale.

în aceste clipe de profundă durere, vă asigurăm, dragi to
varăși, că vom fi întotdeauna alături de lupta hotărîtă a sindi
catelor și a întregului popor german pentru făurirea unei Ger
manii unite, democrate și iubitoare de pace, pentru pace trai
nică in Europa și în întreaga lume.

R. D. Germane, 
a părăsit 

Joi dimineața a părăsit Ca
pitala plecînd spre Berlin de
legația de partid și guverna
mentală careva participa la 
funeraliile președintelui Re 
publicii Democrate Germane, 
Wilhelm Pieck, compusă din 
tovarășii Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., conducătorul 
delegației. Petre Borilă, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
ai P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al 
PM.R.

Wilhelm Pieck, 
Copitala

La plecare, in gara Bănea- 
sa, membrii delegației au fost 
conduși de tovarășii Chivu 
Stoica. Gheorghe Apostol, E- 
mil Bodnăraș, Alexandru Dră- 
ghicl, Dumitru Coliu, general 
de armată Leontin Sălăjan, j 
Anton Moisescu, Alexandru | 
Bîrlădeanu, Avram Bunaciu, | 
de membri ai C.C. al P.M.R., 
miniștri, conducători ai insti- | 
tuțiilor centrale.

Au fost de față membrii i 
Ambasadei R. D. Germane la 
București în frunte cu amba- ' 
sadorul Wilhelm Bick.

(Agerpres)

CONSILIUL CENTRAL AL SINDICATELOR 
DIN REPUBLICA POPULARA ROMÎNA

Componența delegației sovietice 
care va participa la funeraliile 

tovarășului Wilhelm Pieck

Plecarea unei delegații 
de activiști ai P.M.R. 

în R. S. Cehoslovacă
In cadrul schimbului de ex

periență In domeniul agricul
turii intre R F- Romină și 
R. S. Cehoslovacă, joi dimi
neața a părăsit Capitala, ple
cînd spre Fraga, o delegație 
de activiști ai Partidului 
Muncitoresc Romin. Delega
ția este condusă de tov. Nico- 
lae March ian, membru al C.C. 
al P.M.R., prim-secretar al 
Comitetului regional Stalin al 
P.M.R.

La plecare, pe aeroportul 
Băncașa, delegația a fost con
dusă de tovarășii Iile Verdeț, 
membru al C.C. al P.M.R., 
Constantin Lăzărcscu, mem
bru supleanta! C.C.aiP.M.R., 
de activiști de partid.

(Agerpres)

Plecarea din București 
a ambasadorului 
R. S. Cehoslovace

Comilefului Cenlral al Tinerelului Liber German

Comitetul Central al Uniunii Tineretului Muncitor, întregul 
tineret al patriei noastre a aflat cu profundă durere vestea în
cetării din viață a tovarășului Wilhelm Pieck, președintele 
Republicii Democrate Germane, membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania.

în persoana tovarășului Wilhelm Pieck tineretul german 
pierde un scump prieten și conducător încercat în aceste clipe 
grele tineretul romîn se află alături de voi, dragi tovarăși și 
vă exprimă sincere condoleanțe.

Viața și activitatea revoluționară a tovarășului Wilhelm 
Pieck este și pentru tineretul patriei noastre un exemplu stră
lucit de abnegație și devotament față de cauza luptei pentru 
pace și socialism, pentru triumful atotbiruitoarelor idei ale 
marxism-leninismului.

Amintirea tovarășului Wilhelm Pieck va rămîne neștearsă 
în memoria tineretului nostru.

COMITETUL CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI 
MUNCITOR

Republica Democrată Germană
în doliu

* Prin telefon de la Berlin *

De miercuri dimineața. în 
Republica Democrata 
Germană steagurile sînt 

coborite in berna. Tovarășul 
Wilhelm Pieck nu mai este in 
viață. Inima primului președinte 
al primului stat al muncitorilor 
și țăranilor din istoria Germa
niei a incetat să bată. A luat 
sfirșit viața luptătorului neobo
sit pentru cauza clasei munci 
toare, a păcii și socialismului. 
Cu profundă tristețe, stă pin iți 
de durerea stirnită de moartea 
tovarășului Wilhelm Pieck, po
porul, tineretul din R.D. Ger
mană, se înclină în fața cota- 
falcuiui cu corpul neînsuflețit 
al aceluia care a fost o pildă 
Insuflețitoare, o pildă de devo
tament față de cauza clasei 
muncitoare. Wilhelm Pieck va 
trăi in veci in inimile noastre. 
El ne-a lăsat neprețuita moște
nire de a continua cu toate 
forțele, cu întreaga noastră 
energie măreața sa operă. Ti
neretul va îndeplini cu cinste 
această poruncă, urmind cu de
votament jurâmîntul formulat în 
necrologul Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din 
Germania, Consiliului de Mini
ștri, Camerei Populare și Fron
tului Național al Germaniei de
mocrate, consacrat marelui dis
părut : „Steagul pe care moar
tea l-a smuls din miiniîe încer
catului muncitor președinte va 
fi preluat și purtat înainte de 
milioane de oameni, pentru 
triumful socialismului in Repu
blica Democrată Germană, pen
tru victoria păcii în întreaga 
Germanie".

Mare și profundă este dure
rea stirnită de această grea 
pierdere pentru poporul ger
man și întregul sau tineret. 
Miercuri, la ora 11,30 (ora Euro
pei centrale), cînd toate postu
rile de radio ale R.D.G. au 
anunțat aceasta veste dure
roasă, oamenii muncii de pe în

treg teritoriul țării s-au oprit o 
Iclipă din munca lor. La Com
binatul „Wilhelm Pieck" din 
Mansfeld, minerii in salopetele 
de lucru au format gărzi de 
onoare. Steagul școlii supe
rioare din localitate, care poar-

In legătură 
cu funeraliile 
tovarășului 

Wilhelm Pieck
BERLIN 8 (Agerpres). — 
în cursul zilei de vineri 9 

și in dimineața zilei de 10 
septembrie corpul neînsuflețit 
al tovarășului Wilhelm Pieck 
va fi depus la Sediul Comi
tetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, 
pentru a da posibilitate popu
lației să-și ia rămas bun de 
la primul președinte al sta
tului german al muncitorilor 
și țăranilor. Ceremonia fune
bră va avea loc în după-a- 
miaza zilei de 10 septembrie, 
după care procesiunea fune
rară se va îndrepta, cu ex- 
cortă militară, de la sediul 
Comitetului Central spre cre
matoriu. La ora 17,00, la cre
matoriu, va avea loc ceremo
nia incinerării. 

tă numele lui „Wilhelm Pieck-» 
a fost coborit în berna.

Numeroase întreprinderi, școli, 
instituții, brigăzi și colective 
din R.D. Germană poartă nu
mele primului muncitor preșe
dinte din istoria germană. In 
școala „Wilhelm Pieck" din 
Beriin-Pankow, elevii și profe
sorii ii cinstesc pe marele dis
părut I ui nd u-și angajamentul 
de a-și consacra întreaga lor 
viață luptei pentru înaltele 
idealuri ale socialismului și co
munismului, așa după cum a 
trăit și i-a învățat Wilhelm 

Pieck.
Știrea morții lui Wilhelm 

Pieck a fost primită cu o deo
sebită durere la Guben, locul 
natal al președintelui. Bărbați, 
femei, tineri au arborat steaguri 
încadrate în negru, au împodo
bit tablouri și busturi ale pre
ședintelui cu flori.

In aceste zile, în întreaga 
țară poporul german îl cinstește 
pe marele fiu Wilhelm Pieck, 
care a închis pentru totdeauna 
ochii. Marea dragoste a oame
nilor față de încercatul pre
ședinte, stima lor față de el, 
admirația față de viața și lupta 
lui își găsesc expresia în faptul 
că multi tineri muncitori, mulți 
bărbați și femei din întreprin
derile și cooperativele agricole 
din țară au cerut să fie primiți 
în rîndurile Partidului Socialist 
Unit din Germania, ale partidu
lui printre ai cărui întemeietori 
s-a aflat Wilhelm Pieck și în 
rîndurile căruia a luptat pînă 
la ultima suflare de viață.

Wilhelm Pieck continuă să 
trăiască în inimile tineretului. 
Neuitate au rămas zilele cînd 
președintele a apărut in mijlo
cul lui. Amintirea ne duce în 
anul 1949, cînd zeci de mii de 
tineri și tinere din toate regiu
nile Republicii Democrate Ger
mane, abia constituite, au ve
nit la Berlin pentru a-l aclama 
pe Wilhelm Pieck - primul 
muncitor președinte. Ore în
tregi, pină tirziu seara. s-au 
scurs în fața lui coloane de ti
neri, ținînd torțe în mîini. Neui
tate au rămas marile intilniri 
ale tineretului la care n-a lip
sit niciodată președintele nos
tru. De neuitat este privirea sa 
plină de bunătate, încuraja 
toare care izvora din ochii lui 
limpezi. Neuitate rămin cuvin
tele sale adresate tineretului - 
care a văzut și continuă mereu 
să vadă în viața și activitatea 
lui o pildă de viață strălucită, 
de abnegație și devotament 
pusă în slujba celui mai scump 
ideal al omenrii, comunismul.

Wilhelm Pieck a acordat or
ganizației Tineretului Liber Ger
man cea mai mare distincție a 
Republicii Democrate Germane. 
Ea ne este astăzi mai scumpă 
ca oricind. Ea ne obligă ca, 
deși cuprinși de durere, să ți 
nem capul sus și să ne închi
năm toate forțele cauzei căreia 
scumpul nostru președinte și-o 
consacrat întreaga viață. Ea ne 
obligă să luptăm așa cum o 
luptat și ne-a învățat el.

RUDI PESCHEL 
redactor al ziarului „Jun

ge Welt"
8 septembrie 1960.

MOSCOVA 8 (Agerpres). - 
TASS transmite: Comitetul 
Central al P.C.U.S., Prezidiul 
Sovietului Suprem ai U.R.S.S. 
și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au hotărit să trimită 
următoarea delegație guverna- 
mentală a U.R.S.S. la funera
liile lui Wilhelm Pieck:

Leonid Brejnev, președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem ai U.R.S.S., membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S. 
(șeful delegației). Mihail Per- 
vuhin, ambasadorul U.R.S.S. 
in R. D. Germană, membru

Wilhelm Pieck de vorbă cu muncitorii unei uzine din R.D. 
Germană.

Așa l-am cunoscut 
pe tovarășul Pieck

panții la reuniune s-au întîl- 
nit cu tovarășul Wilhelm 
Pieck. Rînd pe rînd, Wilhelm 
Pieck ne-a îmbrățișat pe fie
care cu căldură. Aflînd că 
sîntem din Romînia, tovarășul 
Pieck ne-a adresat cuvinte pli
ne de dragoste, <je prietenie 
sinceră față de poporul romîn, 
cuvinte care ne-au mișcat a- 
dînc. Această întîlnire o păs
trez vie în memorie.

Tovarășul Wilhelm Pieck 
nu se mai află astăzi printre 
noi. Figura luminoasă a luptă
torului neobosit pentru socia
lism și pace, tovarășul Wil
helm Pieck, va rămîne însă 
neștearsă în amintirea noas
tră.

ȚIULESCU COSTACHE 
pensionar — fost muncitor 

tab acar

Cu profundă durere am 
aflat vestea încetării din via
ță a tovarășului Wilhelm 
Pieck, președintele R- D Ger
mane, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., emi
nent militant al mișcării 
muncitorești internaționale.

A încetat să bată inima 
unuia dintre cei mai de seamă 
fii ai poporului german, care 
și-a dăruit întreaga viață 
cauzei luptei pentru pace și 
socialism. Viața tovarășului 
Wilhelm Pieck constituie o 
pildă strălucită de abnegație 
și devotament nemărginit 
pentru cauza clasei munci
toare, pentru triumful nemu
ritoarei învățături marxist- 
leniniste.

Acum aproape patru dece
nii. cînd eram ucenic la între
prinderea ..Talpa" din Bucu
rești și aveam doar 15 ani, 
am auzit pentru prima dată 
de Wilhelm Pieck. Tovarășii 
mai vîrstnici ne citeau buleti
nele Internaționalei comu
niste. Acolo am aflat despre 
lupta neînfricată a oamenilor 
muncii din Germania împo
triva dominației iunkerilor și 
a monopolurilor, împotriva 
forțelor militarismului ger
man. în fruntea acestei lupte 
se găsea Partidul Comunist 
din Germania, conducătorii 
săi în rîndul cărora se numă
ra și neobositul Wilhelm 
Pieck.

Am avut fericirea să-l cu
nosc personal pe tovarășul 
Wilhelm Pieck. Nu voi uita 
niciodată acest moment din 
viața mea. pe care totdeauna 
mi-1 amintesc cu emoție și 
totodată cu mîndrie. Era în 
anul 1951. La Berlin avea loc 
o reuniune internațională a 
foștilor luptători din mișcarea 
de rezistență împotriva fascis
mului la care am participat 
ca membru al delegației ro
mîne. Cu acest prilej, pârtiei- 

supleant a! Prezidiului C.C. 
a? P C.U.S , Dmitri Ustinov, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., mem
bru al C.C. al P.C.U.S. și Ser- 
ghei Lapin, ministrul Afaceri
lor Externe al R S.F.S.R.

Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. a hotărit să declare 
ziua de 10 septembrie, în care 
vor avea loc funeraliile pre
ședintelui R.D. Germane, Wil
helm Pieck, zi de doliu în 
Uniunea Sovietică, arborîn- 
du-se în această zi steaguri 
îndoliate.

Telegrame de condoleanțe adresate 
în legătură cu încetarea din viață 

a lui Wilhelm Pieck
BERLIN 8 (Agerpres). —
Pe adresa Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din 
Germania, a guvernului Republi
cii Democrate Germane, a Pre
zidiului Camerei Populare a 
R. D. Germane și a Frontului 
Național al Germaniei Democra
te au continuat să sosească tele
grame de condoleanțe în legătu
ră cu încetarea din viață a to
varășului Wilhelm Pieck, emi
nent luptător pentru cauza păcii 
și socialismului.

Au adresat telegrame de con
doleanțe : Wladislaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P,, 
A. Zawadzki, președintele Con
siliului de Stat al R. P. Polone, 
Jozef Cyrankiewicz, primul mi
nistru al R. P. Polone, Czeslaw 
Wicech, președintei© Seimului 
R. P. Polone, I. Loga Sowinski 
președintele Consiliului Central 
al Sindicatelor poloneze ; Janos 
Radar, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Mun. 
eitoresc Socialist Ungar, Istvan

Vizitele delegației 
de senatori francezi

Joi dimineața grupul de 
senatori francezi, oaspeți ai 
țării noastre, însoțiți de C. 
Paraschivescu-Bălăceanu, de
putat al Marii Adunări Națio
nale au făcut o vizită la Fa
brica de confecții „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“. Cu acest 
prilej oaspeții au putut cu
noaște această modernă în
treprindere, producția sa, 
precum și condițiile de mun
că și viață ale muncitorilor.

în cursul aceleiași dimi
neți senatorii Andr6 Armen- 
gaud și Marcel Pellenc au fă
cut o vizită la Academia R.P. 
Romîne unâe au avut o în
trevedere cu membri ai Pre
zidiului Academiei R.P. Ro
mîne.

Senatorul Jean Louis Vi- 
gier, care e președinte de 
onoare al Federației Fran
ceze de tenis de masă, a fă
cut o vizită la Federația ro- 
mînă de tenis de masă.

Soțiile senatorilor francezi 
au fost primite de Maria 
Rosetti, președintă a Consi
liului național al femeilor din 
R.P. Romînă.

★
După-amiază la Palatul Ma

rii Adunări Naționale a avut 
loc o ședință de lucru a mem
brilor delegației grupului se
natorilor francezi cu membri 
ai conducerii grupului parla
mentar romîn pentru relații 
de prietenie Romînia—Franța.

în cadrul discuțiilor care 
au avut loc senatorii fran
cezi s-au interesat de orga
nizarea și funcționarea Marii 
Adunări Naționale a R.P. Ro
mîne și de diferite probleme 
ale organizării de stat a țării 
noastre. De asemenea au fost 
discutate probleme în legă
tură cu dezvoltarea celor 
două grupuri parlamentare și

INFORMAȚII
Joi la amiază a părăsit Ca

pitala, îndreptîndu-se spre R.S. 
Cehoslovacă, delegația guver
namentală a R.P. Romîne, con
dusă de tov. Constantin Tuzu, 
ministrul Industriei Grele, care 
va participa la deschiderea 
festivă a Târgului internațional 
de la Bmo

Au fost de față reprezentanți 
ai ambasadei R. S. Cehoslova
ce la București.

★
Ministerul învățămîntului 

și Culturii a oferit joi seara 
în saloanele Asociației oame
nilor de artă din instituțiile 
teatrale și muzicale un coc
teil cu ocazia turneului în 
țara noastră al colectivului 
Teatrului „Madach* din R.P. 
Ungară.

La cocteil au luat parte 
Constantin Prisnea, adjunct 
al ministrului învățămîntu
lui și Culturii, V. Manoliu, 
secretar general al Institutu-

Dobi, președintele Consiliului 
prezidențial al R. P, Ungare, și 
dr. Ferenc Munnieh, președintele 
Guvernului revoluționar muncito
resc țărănesc ungar; Rim Ir Sen 
președintele Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea 
și președinte al Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene și 
Țoi En Ghen, președinte al Pre
zidiului Adunării Populare Su
preme a R. P. D. Coreene; Co
mitetul Central al Partidului 
Muncii din Albania, Prezidiul 
Adunării Populare și Consiliul de 
Miniștri al R. P. Albania; Comi
tetul Central al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, Prezi
diul Marelui Hural Popular și 
Consiliul de Miniștri al R. P.- 
Mongole; Cel de-al IlI-lea Con
gres al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam; Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Francez; Comitetul Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugo- 
•tavlă, 

metode de lucru în vederea 
întăririi continue a relațiilor 
multilaterale romîno-fran- 
ceze.

★
Tot în cursul după-amiezii, 

senatorii francezi au avut în- 
tîlnire cu reprezentanți ai 
presei din Capitală.

★
Joi seara președintele gru

pului parlamentar romîn pen
tru relații de prietenie Ro
mînia—Franța, acad. Simion 
Stoilov, a oferit o masă în sa
loanele hotelului Athenăe Pa
lace în cinstea senatorilor 
francezi.

Au luat parte Petre Dră- 
goescu, vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale, Petre 
Constantinescu-Iași și C. Pa
raschivescu-Bălăceanu, mem
bri ai Prezidiului Marii Adu
nări Naționale. Mihail Flo 
reseu, Gh. Vasilichi, deputați, 
membri ai grupului par
lamentar romîn pentru rela
țiile de prietenie Romînia— 
Franța, Dionisie Ionescu, șe
ful Ceremonialului de Stat, 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și 
ai Marii Adunări Naționale.

Au participat ministrul 
Franței la București, Pierre 
Paul Bouffanais, și membri 
ai legației.

în timpul mesei acad. S. 
Stoilov și senatorul Jean 
Louis Vigiar. președintele 
grupului parlamentar pentru 
relații de prietenie Franța— 
Romînia din Senatul francez 
au toastat pentru dezvoltarea 
continuă a colaborării din
tre Romînia și Franța, pen
tru prietenia romîno-fran- 
ceză.

Masa s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

lui romîn pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, Leti- 
ția Ionescu, vicepreședinte al 
Sfatului Popular al Capitalei, 
reprezentanți ai Asociației 
oamenilor de artă din insti
tuțiile teatrale și muzicale, ai 
Oficiului de spectacole și tur
nee artistice, numeroși oa
meni de artă și cultură.

Au fost de față reprezen
tanți ai Ambasadei R.P. Un
gare.

Au participat membri ai 
colectivului Teatrului „Ma- 
dach" în frunte cu Both Bela, 
directorul și regizorul teatru
lui.

Cocteilul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

(Agerpres) 

Indicațiile maistrului sînt 
întotdeauna binevenite pen
tru tinerii muncitori. De a- 
ceea tinerii Nenciu Tudor 
și Barabaș Andrei de la 
Uzinele „Metro-m“ din Ora
șul Stalin, asculta cu aten
ție pe maistrul Lepșa Con
stantin care le explică ce 
trebuie să facă pentru ca 
produsele lor să iasă de 

eea mai buna calitate.

Pentru ca brigada 
să fie.., brigadă

(Urmare din pag. l-a)

necesitățile locului de muncă 
respectiv, de aplicarea celor 
mai înaintate metode de mun
că etc. La Uzinele metalurgice 
din Tîrgoviște cea mai mare 
parte a brigăzilor nu au insă 
nici un fel de plan de activi
tate. Dar chiar și brigăzile care 
au planuri muncesc la voia în
tâmplării. Și asta pentru că 
planurile nu sînt întocmite pe 
baza unei analize temeinice a 
posibilităților existente la fie
care loc de muncă, nu reflec
tă condițiile specifice de mun
că ale brigăzilor respective. De 
altfel aceste planuri seamănă 
între ele ca picăturile de apă. 
Comitetul U.T.M. a găsit chi
purile, o „inovație": a întoc
mit un plan tip cu 13 obiec
tive pe care Fa multiplicat și 
l-a difuzat brigăzilor.

Imaginati vă în ce încurcă
tură au fost puse brigăzile din 
secția tîmplărie cînd au pri
mit un asemenea plan P-i 
unde să economisească tinerii 
de aici plăcuțe widia, cum să 
confecționeze șuruburi din de
șeuri de fier cînd, după cum 
orice copil știe, materia 
primă a tâmplarului este lem
nul ? Cu toate acestea, o- 
biectivele de mai sus fac 
parte din cele 13 cuprinse în 
planul tip de activitate al bri
găzilor stabilit de comitetul 
U.T.M. Este clar pentru oricine 
că o asemenea măsură nu nu
mai că nu contribuie la buna 
desfășurare a muncii brigăzii 
și nu stimulează activitatea 
creatoare a tinerilor, preocu
parea acestora pentru a folosi 
toate rezervele existente la 
locurile lor de muncă, ci dim
potrivă o frînează.

Fără plan, sau cu un ase
menea plan formal, brigada 
nu-și poate organiza bine mun
ca, nu-și poate-folosi în mod 
rațional forțele pentru a înde
plini sarcinile ce-i revin, pen
tru a deveni un colectiv îna
intat de muncă.

Brigada lui Ion Mocan eseu 
lucrează în secția turnătorie. 
De multe ori calitatea muncii 
brigăzii lasă de dorit. Și 
ea a contribuit ca în acest an, 
aproape lună de lună, secția 
să depășească coeficientul ad
mis de rebut. în brigada lui 
Mocănescu lucrează mulți ti
neri buni, care au dobîndit o 
experiență valoroasă. Dar pe 
lîngă aceștia lucrează și tineri 
slab pregătiți și care nu fac 
nimic pentru a-și îmbogăți cu
noștințele profesionale, tineri 
care lucrează neatent, care 
dau lucru de proastă calitate. 
Normal ar fi fost ca brigada 
să ia atitudine împotriva lu- 

I erului de mîntuialâ. să-i ajute 
pe tineri. Ce se întîmplă însă 

j în realitate ? în brigadă s-a 
' încetățenit o atmosferă lipsită 

de răspundere. în care tinerii 
își tolerează reciproc lipsurile. 
Nu se critică, nu se iau mă-

Aspect al secției de pasteuri- 
zare a laptelui de la Fa
brica de produse lactate 

din lași.

Joi, 8 septembrie a. c. a pă
răsit definitiv R.P.R. dr. Ivan 
Rohal-Ilkiv, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar 
al R.S. Cehoslovace la Bucu
rești.

La plecare dr. Ivan Rohal- 
Ilkiv a fost salutat de Nicu 
Șerban, director ad-interim 
al Protocolului Ministerului 
Afacerilor Externe.

surj împotriva celor care din 
neglijență dau cu regularitate 
rebuturi. Unii tineri gîndesc 
cam așa : Azi a dat rebut 
Florescu Ștefan, Diaconescu 
Ion sau Matri Ștefan. Mîine 
poate am să dau eu. De ce 
să-i critic ? Asemenea concep
ții se dezvoltă acolo unde nu 
există o atmosferă de exigen
ță, unde există un slab spirit 
de răspundere pentru munca 
personală și a colectivului, a- 
colo unde nu s-a dezvoltat 
spiritul critic si autocritic

O altă cauză pentru care 
unele brigăzi din secția turnă
torie dau rebuturi este și sla
ba calificare profesională a 
unor tineri, lipsa de experien
ță a celor veniți de curând în 
brigadă. Brigada trebuie să-i 
ajute, să-i repartizeze pe lîngă 
cei mai buni muncitori, să le 
recomande literatură de Spe
cialitate, să discute cu ei cau
zele rebuturilor și Să le arate 
cum pot fi ele înlăturate, să 
le pună la îndemână experien
ța înaintată obținută în bri- 
gadă.

Crearea în brigadă a unei 
atmosfere de netolerar© a lip
surilor, de exigență, de ajuto
rare a celor mai slab pregă
tiți, iată ce ar fi trebuit să 
preocupe comitetul organiza
ției U.T.M

Faptul că brigăzile își des
fășoară activitatea în mod 
formal, că aduc o slabă con
tribuție la îndeplinirea sar
cinilor de producție se dato- 
rește felului în care comite
tul U.T.M., organizațiile de 
bază U.T.M. se ocupă de în
drumarea și ajutorarea lor. 
Deși deseori comitetul U.T.M. 
a stabilit unele măsuri care 
să ducă la consolidarea brigă
zilor, el nu și-a respectat pro
priile sale hotărîri. Așa de 
exemplu comitetul U.T.M. a 
stabilit organizarea unui curs 
de pregătire a responsabililor 
de brigăzi și posturi utemiste 
de control, schimburi de expe
riență între brigăzi, analiza 
activității brigăzilor, măsuri 
care au rămas doar pe 
hîrtie. Membrii comitetului 
U.T.M au primit sarcina să 
răspundă de un număr de 
brigăzi, să le îndrume, să le 
ajute în organizarea activită
ții lor. Sînt însă unii membri 
din comitet care nu trec cu 
săptămânile pe la brigăzi. în 
afară de faptuj că munca de 
îndrumare și instruire a bri
găzilor este superficială, co
mitetul U.T.M. nu controlează 
activitatea acestora nu cu
noaște contribuția pe care a- 
cestea o aduc în procesul de 
producție. în cele mai multe 
secții acest control a liosit cu 
desăvârșire.

în acest an colectivul de 
muncă al uzinei și-a luat an
gajamente sporite în întrece
re, la realizarea cărora trebuie 
să-și aducă o contribuție im
portantă și brigăzile de tine
ret. Pentru aceasta este nece
sar ca organizația U.T.M., sub 
îndrumarea organizației de 
partid, cu sprijinul muncitori
lor vîrstnici, al inginerilor și 
tehnicienilor, să ia măsuri 
pentru organizarea temeinică 
a brigăzilor, să le îndrume, 
să le ajute să-și stabilească 
trimestrial obiective și măsuri 
tehnico-organizatorice concre
te în așa fel îneît toate brigă- 
zile să devină și să se menți
nă continuu colective de mun
că fruntașe.



Participarea conducătorilor de state 
la sesiunea O.N.U. —

o importantă inițiativă de pace
Rsprezenlanji ai unor fări afro-asiatice despre apropiata sesiune 

a Adunării Generale a O. N. U.
NEW YORK 8 (Agerpres).- 

Corespondentul agenției TASS 
V; Ozerov transmite : Princi
pala temă a discuțiilor care 
au loc în aceste zile pe cu
loarele O.N.U. este propune
rea președintelui Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, ca delegațiile la se
siunea Adunării Generale a 
O.N.U. să fie conduse de șefi 
de guverne sau șefi de state 
precum și știrea că N. S. 
Hrușciov a fost numit șeful 
delegației sovietice.

Și dacă reprezentanții pu
terilor occidentale nu ascund 
dezorientarea și enervarea 
provocate de această propu
nere, țările care sînt intr-ade
văr interesate în destinderea 
încordării internaționale au 
apreciat-o cît se poate d? fa
vorabil. Corespondentul agen
ției TASS și corespondentul 
ziarului Pravda* au rugat pe 
reprezentanții unor țări din 
Asia și Africa — membre ale 
Organizației Națiunilor Unite

spună părerile în le-

Rezoluția
C.C. al P.C. din India

- să-ș;
gătură cu apropiata sosire a 
unor conducători de state pen
tru a participa la cea de-a 
15-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

După părerea reprezentan- 
. tu’.ui Irakului, ideea președin

telui Consiliului de Miniștri 
al U R.S.S. este foarte intere
santă și participarea conducă
torilor unor guverne și state • 
va conferi, fără îndoială, se- 
shin’i o însemnătate deosebi
tă. Dr. Abdul Hakim Ta- 
bibi (Afganistan) a decla
rat că țara sa este in fa
voarea oricărei încercări de 
realizare a unei Înțelegeri și 
de reglementare a relațiilor 
între state. De aceea nu în
cape îndoială că participarea 
unor conducători investiți cu 
mari împuterniciri la apropia
ta sesiune a Adunării, va con
stitui un mare eveniment in 
activitatea O.N.U. și-i va da 
posibilitatea să soluționeze 
intr-un mod mai eficient pro
blemele aflate pe 
zi a sesiunii.

Ambasadorul 
O.N.U. C. S. Jha. 
că sos'rea unor 
de state la Adunarea Genera
lă a O.N.U. va pune pe baze 
realiste soluționarea celei mai

se- 
a 

so
re- 
In-

ordinea de

Indiei la 
a subliniat 
conducători

Ședință festivă Ia Sofia 
consacrată celei de-a 16-a 

aniversări a eliberării Bulgariei 
de sub jugul fascist

SOFIA 8 (Agerpres). — După 
cum a transmis agenția BTA, la 
8 septembrie, in clădirea Operei 
Populare din Sofia a avut loc 
o ședință festivă consacrată ce
lei de-a 16-a aniversări a elibe
rării Bulgariei de sub jugul 
fascist.

Participanții la ședință au pri
mit cu căldură apariția în pre
zidiu a lui Dimităr Ganev, mem
bru al Biroului Politic al C C. 
al P. C. Bulgar, președintele 
Prezidiului Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria, Anton lugov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Miniștri, și a 
celorlalți conducători ai parti
dului și guvernului,

Dimităr Ganev a deschis șe
dința rostind un scurt cuvînt in. 
troductiv.

Rididndu-se în picioare, par

ticipanții la ședință au cinstit 
memoria lui Wilhelm Pieck, 
președintele R. D. Germane

1. Mihailov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Bu'gar, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și ministru al 
Apărării Naționale, a prezentat 
un raport cu privire la cea de-a 
16-a aniversare a eliberării Bul
gariei de sub jugul fascist.

Raportorul a trecut în revistă 
succesele obținute de către po
porul bulgar sub conducerea Par- 
tidului Comunist Bulgar in dez- 
vo'tarea socialistă a țării..

In încheiere Ivan Mihailov a 
subliniat că guvernul Republicii 
Populare Bulgaria va duce și pe 
viilor o politică consecventă de 
pace și coexistență pașnică, de 
bună vecinătate, o politică care 
să contribuie la transformarea 
Balcanilor într-o zonă a păcii 
și înțelegerii între popoare.

In urma atentatului împotriva premierului iordanian- pe strâ zile Aromânului patrulează 
tancuri.

DELHI 8 (Agerpres). — 
TASS transmite : De la 4 la 
7 septembrie la Delhi a avut 
loc o ședință a Comitetului 
Central Executiv al Partidu
lui Comuliîst din India in ca
drul căreia a fost examinat 
Comunicatul cu privire la în
tâlnirea de la București a re
prezentanților partidelor co
muniste și muncitorești din 
țările socialiste.

în rezoluția, cu. privire la a- 
ceastă. problemă Comitetul 
Central Executiv al Partidu
lui .Comunist, din India subli
niază cu satisfacție că Comu
nicatul adoptat la București 
de partidele comuniste și 
muncitorești din țările socia
liste 
puse 
cova

în
profundele schimbări interve
nite in raportul de forțe pe 
plan internațional — crește
rea puterii și influenței 
U.R.S.S. și a lagărului socia
list, destrămarea sistemului 
colonialist și apariția imul 
mare număr de țări ca India, 
Indonezia și R.A.U.. care pro
movează o politică externă 
independentă, precum și în
tărirea partidelor comuniste 
$i a mișcării oamenilor mun
cii, creșterea luptei de elibe
rare națională și extinderea 
avîntului mișcării internațio
nale pentru pace.

A fost rea.firrpată teza for
mulată in Declarație și in Ma
nifestul Păcii cu privire la 
faptul că in prezent forțele 
păcii:au crescut atît de mult 
incit există posibilitatea rea
lă de a preîntimpina războaie
le, se spune in rezoluție. Pen
tru a înlătura primejdia unul 
război nuclear, pentru a li
chida bazele militare și alian
țele. militare și pentru a rea
liza dezarmarea generală este 
nevoie de cea mai 
tate a maselor și 
lor lor.
.. în lupta pentru 
păcii și slăbirea 
țările Asiei și Africii care au 
aruncat jugul colonialist au 
avuț și au un rol important, 
în această ordine de idei pre
zintă o importanță deosebită 
rolul Republicii India, care 
asigură Indiei respectul po
poarelor din întreaga lume.

importante probleme a zile’or 
noasîre — dezarmarea genera
lă și totală. Popoarele din în
treaga lume, a spus el, aș
teaptă soluționarea acestei 
probleme și, firește, privirile 
lor vor fi ațintite spre prin- 
cipa’ul organ internațional — 
Adunarea Generală.

Hotărirea lui N. S. Hrușciov 
de a participa la lucrările 
siunii Adunării Generale 
O.N.U. ca șef al delegației 
vietice a fost apreciată de 
prezentantul permanent al
doneziei, la O.N.U., Sukardjo 
Wirjopranoto, drept o inițiati
vă de pace. Orice acțiune 
care poate duce la pace reală 
in întreaga lume, a declarat 
el, trebuie să fie salutată de 
toate țările membre ale Or
ganizației Națiunilor Unite. 
Participarea personală a con
ducătorilor statelor la sesiune 
va Întări rolul organizației tn 
rezolvarea problemelor inter
naționale și va da un deose
bit dinamism discutării im
portantelor probleme aflate 
P3 ordinea de zi a Adunării 
și, în primul rind, problemei 
dezarmării. O uriașă însemnă
tate, a spus Wirjopranoto ca
pătă problema distrugerii de
finitive a rușinosului sistem 
al dominației coloniale.

Comunicatul comun sovieto-guinez

reafirmă principiile ex- 
în Declarația de la Mos- 
și în Manifestul Păcii, 
rezoluție se subliniază

largă uni- 
a acțiuni-

asigurarea 
încordării,

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite :

In comunicatul comun so- 
vîeto-guinez dat publicității la 
Moscova în legătură cu vizita 
în Uniunea Sovietică a lui 
Seku Ture, se subliniază că 
în cursul convorbirilor care au 
avut loc între oameni de stat 
ai U.R.S.S. și ai Republicii 
Guineea „a fost reafirmată 
identitatea de vederi a guver
nelor U.R.S.S. și Republicii 
Guineea în problemele fun
damentale ale asigurării păcii 
și securității popoarelor'4.

După cum se arată în co
municatul comun, cele două 
părți și-au exprimat convin
gerea fermă în necesitatea ur
gentă a încetării cursei înar
mărilor, primejdioase și îm
povărătoare pentru toate po
poarele, și a interzicerii ex
periențelor cu arme nucleare, 
în comunicat se subliniază de 
asemenea că participarea șefi
lor guvernelor la lucrările ce
lei de-a 15-a sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U. „ar per
mite discutarea sub toate as
pectele a problemelor dezar
mării, independenței naționa
le și dezvoltării economice a 
popoarelor, ceea ce ar contri
bui în mod incontestabil la 
rezolvarea acestor probleme 
atît de importante ale contem
poraneității".

Nikita Hrușciov și Seku 
Ture vor participa personal la 
lucrările celei de-a 15-a se
siuni a Adunării Generale în 
calitate de conducători ai de
legațiilor țărilor lor, se spun* 
în comunicat.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., se spune 
în comunicat, a declarat că 
guvernul sovietic sprijină in
tru totul mișcarea popoarelor 
africane pentru independența 
națională și dorește să ajute 
acestor popoare să obțină rea
lizarea dreptului lor la inde
pendență și la suveranitate 
națională. „Uniunea Sovietică 
dorește să contribuie prin toa
te mijloacele la consolidarea .

independenței statelor care au 
cucerit suveranitatea și este 
gata să colaboreze cil ele pe 
baza principiilor exprimate la 
conferința de la Bandung, la 
conferințele de solidaritate ale 
țărilor afro-asiatice, precum și 
la conferințele statelor și po
poarelor independente din 
Africa".

în comunicat se relevă iden
titatea de vederi în problema 
necesității lichidării sistemu
lui colonial. Părțile au expri
mat același punct de vedere în 
aprecierea situației din Con
go și au declarat că sînt ho- 
tărîte să lupte pentru înde
plinirea cît mai grabnică și 
necondiționată a rezoluțiilor 
Consiliului de Securitate care 
cer retragerea neîntîrziată și 
totală a trapelor agresive din 
Republica Congo și reafirmă 
integritatea teritorială și in
dependența politică a acestui 
stat.

în comunicat se arată că 
cele două părți și-au expri
mat satisfacția față de dezvol
tarea cu succes a relațiilor 
dintre Uniunea Sovietică și 
Republica Guineea, relații ba
zate pe principiile coexisten
ței pașnice : respectarea reci
procă a integrității teritoria
le și a suveranității, neagre
siune, neamestec în treburile 
interne, egalitate și avantaj 
reciproc. „Mergînd în întîm- 
pinarea cererii guvernului Re
publicii Guineea, guvernul so
vietic s-a declarat de acord să 
participe la construirea com
plexului de instalații pe flu
viul Konkure".

Lucrările Congresului al III-lea 
al Partidului celor ce muncesc 

din Vietnam
HANOI 8 (Agerpres). — 

După cum transmite Agenția 
Vietnameză de Informații la 
Hanoi își continuă lucrările 
Congresul al III-lea al Parti
dului celor ce muncesc din 
Vietnam.

La ședința din 8 septembrie 
delegații la congres au ascultat 
mesajele de salut din partea 
Comitetelor Centrale ale Par
tidului Muncii din Elveția, 
Partidului Comunist din Fin
landa, Partidului Comunist 
din Tunisia și Partidului Co
munist din Noua Zeelandă.

La dezbaterile pe marginea 
raportului politic al C.C. al 
partidului au luat cuvîntul 
zece delegați.

Analizînd perspectivele de 
dezvoltare a industriei ușoa
re, Ngo Minh Loan, ministru 
adjunct al Industriei Ușoare, 
a declarat că în anii primului 
cincinal, în afară de extinderea 
uzinelor existente, Vietnamul 

Nord va construi aproxima- 
80 noi fabrici și uzine, in-

de 
tiv

clusiv cinci fabrici de zahăr, 
peste zece fabrici de prelucra
re a ceaiului cu o capacitate 
anuală de producție de cîte 500 
tone ceai și o serie de fabrici 
pentru prelucrarea produselor 
agricole, a cafelei, laptelui și 
grăsimilor.

In curs de cinci ani, a spus 
Ngo Minh Loan, producția de 
textile pe locuitor va crește 
de la 5,2 metri la 6,5 metri, 
producția de zahăr — de la 1,6 
la 3.44 kg. și de hîrtie — de 
la 1,4 la 2,5 kg.

In cuvîntarea sa Nguyen 
Lam, prim-secretar al C.C. al 
Uniunii Tineretului Muncitor 
din Vietnam, a scos în evi
dență marile sarcini care stau 
în fața tineretului vietnamez în 
actualul cincinal. Uniunea Ti
neretului Muncitor care numă
ră 730 000 membri, are datoria 
ca și pe viitor să-și întărească 
organizația și să-și lărgească 
rîndurile pentru a îndeplini cu 
cinste sarcinile revoluționare.

La 9 septembrie congresul îșj 
va continua lucrările.

Un succes al aripii de stingă 
a Partidului laburist 

și a sindicatelor britanice
DOUGLAS 8 (Agerpres) TASS: 

transmite : La Congresul Sind - 
cateîor britanice care își desfă. 
șoari lucrările la Douglas cel 
mai de seamă eveniment l-a con
stituit adoptarea cu majoritate 
covârșitoare de voturi a rezolu
ției în problemele apărări: și 
politicii externe, piezentată d? 
Sindicatul muncitorilor din trans
portin' și al muncitorilor necali- 
ffeâți.

în rezoluția acestui sindicat, 
care întrunește oeste 1 300.000 de 
membri, se subliniază că „avînd 
în vedere tend:nța majorității 
populației din tara noastră spre 
o pace tr-aincă și finind seama 
de intensificarea încordării inter, 
naționale, viitorul guvern labu
rist trebuie sa renunțe la orice 
Dolitică bazată pe amenințarea 
fo’osirii armei nuc'ea re “

Ținînd se^ma de interesele pă- 
cH. în rezoluție se cere ..să se 
înceteze pentru totdeauna pro
ducția și exoeri menta rea armelor 
nuc’eere șt să se pună c’Dăt 
ibnnjf’lor de patrulare a’e avioa
nelor de la bazele engleze avînd

La bord astfe> d* «rme nwc’-eare-. 
în rezoluție se exprimi un pro
test hotirit împotriva creării de 
baz« de rachete pe teritoriul en
glez.

Observatori care asistă la con
gres consideră că adaptarea re
zoluției Sindicatului muncitorilor 
d n transporturi și al muncitori
lor necalificați, reprez.ntă o pu
ternica lovitură dată politicii 
conducerii de dreapta a Part'du- 
lui laburist și a Congresului Sin
dicatelor Britanice.

In ședința din 7 septembrie, 
Congresul Sindicatelor Britanice 
a adootat o rezoluție în care con
damnă ..reînarmaTe-a Germaniei 
occidental? cu rachete și cu arme 
nucleare. precum și planurile de 
instruire a trupelor vest-germa- 
ne și de creare a bazelor vest- 
germar« în Anglia Congresul 
remarcă, se spune în rezoluție, 
că ..ideologia nazismului conti
nuă să domine conștiința unui 
mare număr de administratori 
de la Bonn-

Situația din Congo

Ședința Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane

BERLIN 8 (Agerpres). — 
După cum transmite A.D.N., 
la 8 septembrie Consiliul de 
Miniștri al Republicii Demo
crate Germane s-a întrunit 
într-o ședință pentru a cinsti 
memoria președintelui Repu
blicii Democrate Germane, 
Wilhelm Pieck.

în comunicatul publicat de 
către Departamentul de pre
să de pe lingă președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R.D.G. cu privire la ședința 
Consiliului de Miniștri se a- 
nunță de asemenea că Wal
ter Ulbricht, prim-secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Ger
mania și prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, a 
prezentat la ședința Conciliu
lui de Miniștri o declarație 
asuDra situației politice ac
tuale. El a prezentat Consi
liului de Miniștri propune
rile pentru cea de-a 15-a se
siune a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite.

în centrul acestor propuneri 
se află memorandumul guver
nului Republicii Democrate 
Germane către cea de-a 15-a 
sesiune a Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Uni
te în problema dezarmării și 
scrisoarea către secretarul ge
neral al O.N.U., D. Hammarsk- 
joeld, in care este solicitat să 
contribuie la invitarea Repu
blicii Democrate Germane la 
cea de-a 15-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. pen
tru ca reprezentanții ei 
aibă posibilitatea să-și

să 
___ r__________  _ ex
pună punctul de vedere cu 
privire la dezarmarea gene
rală și totală în Germania.

Ajutorul dot 
de U. R. S S. 

Republicii Arabe Unite
MOSCOVA. La 7 septembrie a 

fost semnat la Moscova protoco
lul cere prevede acordarea de a- 
jutor tehnic de , către Un-.unea 
Sovietici Republicii Arabe Unite 
in construirea căii ferate Kamișli 
— Aleppo — Latakia, care va 
trece peste un lanț muntos și ra 
avea o lungime de circa 770 km, 
în construirea unei fabrici de 
in grăș'.minte azot oase cu o capa
citate de 110.000 tone de nitrat 
de amoniu pe an, in construirea 
unei fabrici de lubrifianți cu o 
capacitate de circa 25.000 de 
tone pe an, precum și a altor 
întreprinderi avind o mare im
portanță pentru dezvoltarea eco
nomică a Regiunii Siriene a 
R.A.U. Se prevede lărgirea volu 
mului de prospectări geologice la 
petrol și alte minerale.

DECLARAȚIA 
GUVERNULUI REPUBLICII 

CONGO

LEOPOLDVILLE 8 (Ager
pres). — După cum transmite 
agenția France Presse, joi di
mineața a avut loc o ședință 
a Consiliului de Miniștri al 
Republicii Congo. în comuni
catul oficial dat publicității 
se arată că la această ședință 
a fost luată în discuție situa
ția generală a țării „în lumina 
evenimentelor recente care 
s-au soldat cu o victorie stră
lucită a guvernului".

„Parlamentul congolez, se 
spune în comunicat, a anulat 
cu desăvîrșire decretele ile
gale semnate de Kasavubu 
prin care se destituie guver
nul Lumumba. Prin aceeași 
hotărîre parlamentul a anulat 
toate celelalte hotărîri, pre
cum și acuzațiile cuprinse în 
cuvîntările rostite de Kasa
vubu la 5 septembrie 1960.

Toate cele de mai sus con
stituie o înfrîngere morală și 
politică atît a lui Kasavubu 
însuși, cît și a celor ce-i dau 
sfaturi".

„Guvernul reafirmă că ar
mata și poliția nu s-au supus 
ordinelor conducătorului sta
tului de a depune armele, se 
arată în continuare în comu
nicat. Dimpotrivă, armata și 

I poliția au rămas credincioase 
' guvernului republicii care 

controlează situația în țară".
în sfirșit. ..guvernul con

stată cu surprindere ameste
cul Organizației Națiunilor 

.Unite în conflictul dintre con
ducătorul statului și guvern".

R A.U. ESTE GATA SA ACORDE 
AJUTOR REPUBUCII CONGO

CAIRO 8 (Agerpres) — In 
seara zile? de 7 septembrie, 

1 agenția M E.N. a anunțat că 
in cercurile politice din Cairo 
se exprimă nedumerirea în le
gătură cu știrile din Leopold* 
vili? potrivit cărora trupele 
O N U. au ocupat aeroportu
rile congoleze și au suspendat 
pcstul de radio Leopoldville.

în cercurile oficiale din 
R.A.U. guvernul congolez este 
considerat singura putere su
verană care trebuie să aibă 
controlul aeroporturilor și 
ponturilor de radio din Congo.

Comentatorul politic al zia
rului .,A1-Gumhuria" scrie 
că acțiunile reprezentanților 
O.N.U. in Congo sînt abuzive 
și constituie o încercare ,.de 
a crea un stat in stat".

Comentind declarația lui 
Patrice Lumumba care a ce
rut țărilor africane indepen
dente să acorde ajutor militar 
urgent Republicii Congo, un 
purtător de cuvînt al R.A.U. a 
declarat că R.A.U. este hotă
rî ti să acorde ajutorul multi
lateral cerut de guvernul Re
publicii Congo.

REPREZENTANTUL
R.P.F. JUGOSLAVIA ÎNSĂRCI
NAT SA CEARA CONVOCAREA 
CONSILIULUI DE SECURITATE

BELGRAD 8 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Guvernul R.P.F.I. a dat in
dicații reprezentantului său la 
O.N.U. din New York să 
ceară convocarea imediată a

Consiliului de Securitate pen
tru o nouă examinare a situa
ției din Congo. Ca urmare a 
intervenției forțelor colonia
liste și a neîndeplinirii hotă- 
rîrilor Consiliului de Securi
tate, această situație se în
răutățește în mod serios și 
impune noi măsuri în scopul 
îndeplinirii rezoluțiilor adop
tate de Consiliul de Securi
tate și al menținerii autori
tății Organizației Națiunilor 
Unite.

PRIMUL MINISTRU 
AL CONGOULUI A CERUT 

RETRAGEREA TRUPELOR O.N.U.

LONDRA 8 (Agerpres). — 
Corespondentul din Leopold
ville al agenției Reuter anun
ță că la 8 septembrie Patrice 
Lumumba, primul ministru al 
Republicii Congo, a cerut să 
fie retrase imediat din Congo 
toate trupele Organizației Na
țiunilor Unite.

BELGIA 
TRIMITE ARME IN 

KATANGA
ELISABETHVILLE 8 (A*

gerpres). — După cum trans
mite agenția Reuter, la 7 sep
tembrie a sosit la Elisabeth- 
ville venind din Belgia un a- 
vion care a adus armatei din 
Katanga aproape nouă tone 
de arme.

' După cum a declarat la o 
conferință de presă un purtă
tor de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Interne al Katan- 
gei, aceasta nu reprezintă de- 
cît o parte a transporturilor

de arme ce urmează să so
sească neîntrerupt din Belgia.

Purtătorul de cuvînt al mi
nisterului a declarat că în
treaga comandă este trimisă 
nu la Leopoldville ci în Ka
tanga.

Aceste arme, subliniază co
respondentul, vor fi predate 
armatei din Katanga care a 
ocupat poziții defensive de-a 
lungul frontierei Katangei.

CUVÎNTAREA 
LUI P. LUMUMBA IN 

PARLAMENT
LEOPOLDVILLE 8 (Ager

pres). — După cum transmite 
agenția France Presse, la 7 sep
tembrie Patrice Lumumba, pri
mul ministru al Republicii 
Congo a rostit o amplă cuvinta- 
re în Camera deputaților. „Că
derea guvernului meu ar fi in- 
Sf.mnat anarhie și război civil, 
a spus el. Imperialiștii vor să 
provoace o catastrofă în Congo 
pentru a rămîne in această țară . 

în contirmare Lumumba a re
levat în mod hotărît rolul 
Parlamentului și a vorbit despre 
frăția dintre toți congolezii.

Lumumba a chemat in repe. 
ta‘e rînduri la unitate. „Trebuie 
să ne apărăm țara împotriva 
străinilor și a imperialiștilor și 
să ne reglementăm singuri pro
blemele", a declarat el.

•k
LEOPOLDVILLE 8 (Ager

pres). — După cum transmite 
agenția United Press Interna
tional, la 8 septembrie Sena
tul Republicii Congo a expri
mat cu 41 voturi pentru și 2 
contra, încrederea în guvernul 
condus de Patrice Lumumba.

Jocurile Olimpice de la Roma

Succesul artiștilor 
Teatrului Municipal 

la Budapesta
BUDAPESTA 8. — în seara 

de. 7 septembrie Teatrul Mu
nicipal din București care se 
află în turneu în capitala 
R.P. Ungare a dat în sala 
Teatrului Madăch ultimul său 
spectacol cu piesa lui Jean 
Sarment „Mamouret".

Apariția pe scenă a artistei 
poporului Lucia Sturza Bu- 
landra a stîrnit un ropot de 
aplauze care au răsunat mult 
timp în sala arhiplină. în re
petate rînduri spectatorii care 
au umplut sala pînă la refuz 
au. aplaudat îndelung virtuo
zitatea artiștilor romîni.

MOSCOVA. Președintele Con
s'liului de Miniștri al U.R S.S., 
N. S. Hrușcov, a primit la 8 
septembrie pe ambasadorul ame
rican. Llewellyn Thompson, la 
cererea acestuia și a avut cu el 
o convorbire

MOSCOVA. A. 
prim-U’cepreședinte 
de Miniștri al U.R.S.S , a primit 
la Kremlin pe șefii delegațiilor 
care au participat la lucrările 
celei de-a V-a consfătuiri a mi
niștrilor Ocrotirii Sănătății din 
țările socialiste. ce și-a încheiat 
lucrările la 8 septembrie la Mos
cova

NEW YORK. După cum trans- 
mite agenția France ’Press?., 
membrii delegației marocane la 
Organizația Națiunilor Unite aii 
declarat că la apropiata sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., 
delegația marocană va fi condu
să de prințul moștenitor Moulay 
Hassan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri în guvernul 
condus de regele Mohammed al 
V-lea

SEUL. Postul de radio Seul a 
anunțat că tn ședința din dimi
neața zilei de 8 septembrie a gtu 
vernului Coreei de sud toți mi-

/. Mikoian, 
al Consiliului

niștrii și-au înaintat demisia. Tn 
legătură cu aceasta. premierul 
Tian Men a hotărît ca. în după- 
ainiara zilei de 8 septembrie, să 
se întîlnească cu conducătorii 
celor dou$ earners ale Adunării 
Naționale și cu unii lideri ai 
Partidu1’!’ democrat pentru a 
discuta problema formării noului 
cabinet.

MONTEVIDEO Tn conformitate 
cu rezoluția adoptată la confe
rința miniștrilor Afacerilor Exter. 
ne ai țărilor Americii de la San 
Jose, Consiliul național guverna
mental al Uruguavului a hotărît 
să rupă relațiile d plomatice cu 
Republica Dominicană,

BUENOS AIRES. Argentina a 
rupt relațiile diplomatice cu Re
publica Dominicană. în decretul 
semnat de p-eședinfele Argenti
nei, Frondizi se spune că Argen
tina rupe relațiile diplomatice cu 
Republica Dominicană potrivit re.

zoluțiel Conferinței de la Costa 
Rica a miniștrilor Afacerilor Ex
terne ai țărilor membre ale Or
ganizației Statelor Americane.

VIENA 8 (Agerpres). — 
Standul R.P. Romine la Tîr- 
gul internațional de toamnă 
de la Viena, a fost vizitat de 
vicecancelarul Austriei, dr. 
Bruno Pittermann, de minis
trul Comerțului, dr. Bock. mi
nistrul de Interne, J. Afritsch, 
primarul orașului Viena, Jo
nas. directorul Tîrgului, dr. 
Mrazek și de numeroase alte 
personalități din lumea eco
nomică și financiară, ziariști 
etc. Cu acest prilej vicecan
celarul Pittermann și ceilalți 
vizitatori au subliniat impor
tanța dezvoltării relațiilor co
merciale dintre R-P. Romînă 
și Austria în spiritul coexis
tenței pașnice și au evocat 
tradiționalele relații dintre 
cele două țări pe plan econo
mic cît și în alte domenii. Ei 
au arătat că există nume
roase alte posibilități privind 
dezvoltarea acestor relații.
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ROMA 8 — Prin telefon de 
la trimisul special Agerpres 
Tudor Vornicu :

în ultima zi a întrecerilor 
olimpice de atletism pe stadio
nul „Ceniomilla“ din Roma a 
fost consemnat cel mai strălu
cit succes pe care l-a obținut 
vreodată sportul rominesc. Cu
cerind medalia de aur la pro
ba de săritură in înălțime, 
Iolanda Balaș a dovedit o mă
iestrie neasemuită, intrecin- 
du-și cu nu mai puțin de 14 
cm concurentele care au ur
mat in clasament. Miile de 
spectatori prezenți pe stadio
nul din Roma nu și-au putut 
imagina ca o femeie. în con
diții de concurs foarte grele 
(ploaie și vint), să poată rea
liza o performanță atît de ex
traordinară 1,85 m, obținută 
de recordmana mondială.

15 atlete au început exact la 
ora 15 întrecerea la această 
probă. Cu nr. 64, dar prima 
la fiecare încercare — Iolanda 
Balaș. Vremea ploioasă, aerul 
sufocant și pista de elan des
tul de slabă, fărâmițată în a- 
tîtea zile de concurs de către 
aruncători și decatloniști. La 
înălțimea de 1,68 m au fost 
eliminate din concurs 10 par
ticipante. Pînă atunci Iolanda 
Balaș a sărit 1,60. 1.68 din pri
ma încercare, renunțind la 
1,55 și la 1,65. La 1.71 m ea 
trece ușor din prima încerca
re. La această înălțime concu
renta sovietică Cencik reușește 
din a treia încercare, iar polo
neza Jozwiokowska și engle
zoaica Shirley — din prima 
încercare. La 1,73 Iolanda Ba
laș trece din nou prima, cele
lalte 3 concurente doboară. 
Din momentul acesta Iolanda 
a cucerit titlul de campioană 
olimpică dar pentru ea între
cerea nu s-a terminat. Trebuie 
să bată recordul olimpic și 
cere arbitrilor să pună ștache
ta la 1,77. Cu o mișcare plină 
de grație ea trece ștacheta și 
tot stadionul este deodată în 
picioare. Record olimpic, anun
ță crainicul emoționat. Ap’au- 
zele nu mai contenesc Pe ma
rele tablou care a înscris în 
aceste zile de concurs rezulta
te excepționale, zeci de becuri 
înscriu anunțul : săritura în 
înălțime 1,81 și un singur 
nume — Iolanda Balaș (Romî- 
nia). Celelalte probe trec a- 
proape neobservate. Vremea 
care se făcuse din ce în ce mai 
proastă (ploua), în timp ce Io
landa trecea 1,71, 1.73 și 1,77, 
s-a mai îndreptat. Dar este în 
plină desfășurare cursa de 
10.000 m și 49 de concurenți
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trec pe lîngă atleta noastră 
care face eforturi ca să se 
concentreze. La a doua încer
care, ea sare 1,81 m și, într-un 
entuziasm extraordinar al 
spectatorilor, cere ca ștacheta 
să fie așezată la 1,85 m. A- 
ceastă înălțime este trecută 
din cea de-a treia încercare 
de Iolanda. Entuziasmul pu
blicului este de nedescris. Pe 
stadion se aplaudă furtunos. 
Din marginea stadionului an
trenori, atleți și specialiști 
îndreaptă către locul de con 1 
curs pentru a felicita pe re-1 
prezentanta noastră. Antreno
rul Iolandei Balaș, fostul cam
pion Ion Soeter cere ca șta
cheta să fie așezată la 1,87 m. 
După 3 ore și jumătate de 
concurs Iolanda obosită ratea
ză cele 3 încercări de a doborî 
propriul său record mondial. 
Ea continuă să primească fe
licitări din toate părțile O 
rugăm pe campioana olimpică 
să ne facă o declarație. Iată 
ce ne spune ea : ..Sînt nespus 
de fericită că am reușit să 
aduc patriei mele o medalie 
olimpică dr aur. Mulțumesc 
pe această cale statului nostru 
democrat-popular pentru mi
nunatele condiții ce mi-au fost 
create de a mă pregăti cît mai 
bine. Pe viitor nu voi precu
peți nimic, dornică de a aduce 
țării noi victorii de prestigiu".

Alături de proba de sărituri 
în înălțime femei o altă rnart^ 
atracție a concursului de atle
tism a fost cursa de 10 000 m 
în care atletul sovietic Piotr 
Bolotnikov a cucerit medalia 
de aur arătîndu-se un demn 
urmaș al gloriosului său pre
decesor Vladimir Kuț.

O comportare remarcabilă a 
avut în competiția de gimnrs- 
ticf. echipa feminină a R. P. 
Romine care a reușit să se 
claseze pe locul trei după e- 
chipele U.R.S S - medalia de 
aur. și R. S. Cehoslovacă — 
medaiia de argint. Gimnaste’e 
romînco au lăsat o frumoasă 
impresie prin eleganța cu care 
au lucrat la sol și aparate. 
Echipa R. P. Fomîne a obți
nut medalia de bronz Intre- 
cînd puternicele echipe a’e 
Japoniei. Germaniei și R. P. 
Ungare.

Fina'a probei de armă liberă 
calibru redus (3x40) a fost do
minată de țintașii sovietici 
care au ocupat primele două 
locuri prin : Victor Sambur- 
kin — 1149 punct? (record 
mondial egalat), medalia de 
aur și Marat Niasov — 1145 
puncte — medalia de argint


