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Șeful secției discută cu tinerii despre buna organizare și curățenia la locul de muncă. 
Foto V. RANGA

In întrecerea socialistă pe 
care o desfășoară în cinstea 
zilei de 23 August întreprin
derile forestiere din regiunea 
Oltenia au îndeplinit planul 
producției globale pe primele 
8 luni cu 18 zile mai devreme. 
O atenție deosebită au acor
dat în această perioadă mun
citorii forestieri creșterii indi
celui de utilizare a masei 
lemnoase. La fag el a crescut 
cu 3,4 la sută față de plan, 
iar la rășinoase cu 1,9 la sută.

Rezultatele obținute se da
toreze faptului că In exploa
tările din regiune s-a extins 
pe scară mai largă mecani
zarea lucrărilor și a lucrului 
in brigăzi complexe cu plata 
în acord global.

Fruntași în întrecere se 
află muncitorii de la Între
prinderea forestieră Novaci, 
care numai în primele 7 luni 
au exploatat cu 40 la sută mai 
multă masă lemnoasă față de 
perioada corespunzătoare a 
anului trecut și au obținut 
din aceeași cantitate de masă 
lemnoasă exploatată peste 
6.500 mc lemn de lucru.

de 23 August

Salutul C. C. al P.M. R
prilejul Împlinirii a 30 de ani de la a-

petrolier peste plan, în loc 
tone cit și-a propus pînă 
August, precum și alte di-

adresat ziarului „Scînteia“

Economii în valoare 
de 211.269.000 lei

Activitatea p« care o desfă
șoară colectivele întreprinderilor, 
din Capitală in cinstea celei de-a 
17-a aniversări a eliberării pa
triei noastre de sub jugul fascist 
se remarcă printr-o preocupare 
susfinută pentru sporirea produc
ției, îmbunătățirea calității produ
selor și reducerea prețului da 
cost al acestora. Tînărul colectiv 
al fabricii de țevi sudate, de 
exemplu, a raportat zilele acestea 
că în întrecerea socialistă pornită 
în cinstea marii sărbători a atins 
indicele de calitate planificat 
pentru sfîrșiful anului, cînd s-a 
prevăzut ca 70 la sută din pro
ducția de țevi sudate să fie de 
calitate superioară. Muncitorii de 
aici au realizat totodată o impor
tantă cantitate de țevi peste pre
vederile planului, precum și e- 
conomii suplimentare în valoare 
de aproape 1.500.000 lei. Un alt 
colectiv — cel al metalurgiștilor 
de la Uzinele „Mao Țze-dun" — 
a realizat pînă acum 10 tone da 
utilaj 
de 5 
la 23

ferite produsa finite printre care 
un cazan cu o capacitate de 10 
tone de abur pe ori, 3 separa
toare de gaze etc. Uzinele de ma
șini agricole „Semănătoarea", U- 
zinele de țevi „Republica", în
treprinderile pentru industria 
bumbacului șl numeroase alte 
unități ale Industriei bucureșfena 
au raportat, de asemenea, înde
plinirea principalelor angajamente.

Ca rezultat al activității rodni
ce a colectivelor de muncă din 
întreprinderile bucureștene, la ca
pătul celor 7 luni care au trecut 
din acest an s-a înregistrat o de
pășire a planului de 2,8 la sută la 
produefia globală șl de 2,2 la 
sută la producția marfă. Efortu
rile oamenilor muncii din indus
tria Capitalei pentru reducerea 
prețului de cost al produselor și 
mărirea rentabilității întreprin
derilor au fost de asemenea în
cununate de succes. In numai 6 
luni din acest an ei au realizat 
peste plan economii In valoare 
de 211.269.000 lei și beneficii de 
186.157.000 lei.

(Agerpres)

Ajustorul matrițer Gheor
ghe Ciornei de la Uzinele 
„Emst Thăhnann“ din Bra
șov este unul dintre frun
tașii uzinei în întrecerea 
socialistă desfășurată în 
cinstea zilei de 23 August.

»

POEZIA LOCULUI DE MUNCĂ
Pe ușa secției a II-a Meca

nică a Uzinelor „Tudor Vla- 
dimirescu" au intrat într-o zi 
vreo patru tineri de la o în
treprindere vecină. Au în
trebat de secretarul bi
roului organizației U. T. M. și 
au intrat direct in vorbă cu el.
- Brigăzile noastre de tine

ret — a spus unul dintre 
oaspeți — se află în întrecere 
pentru titlul de colectiv de 
muncă fruntaș. După cum știți 
și voi, unul dintre criterii este 
și aplicarea inițiativei pornită 
din uzina voastră. Tocmai de 
aceea am venit în vizită. 
Vrem să vedem concret în ce 
constă și cum trăiește ea la 
voi.

- Păi, uitați-vă împrejur, 
le-a spus atun.ci Dicea Aure
lian. Priviți, stați de vorbă cu 
oamenii și-o să vă convingeți.

Mai 
vit cu 
mas 
dinea 
piară 
secție, 
pe strungurile tinerilor și pe 
culoarul principal, perdelu- 
țele curate de la ferestre. A- 
cestea erau, desigur, numai 
ceea ce apărea în fața unei 
priviri aruncate fugar. Oaspe
ții au aflat însă mult mai 
multe discutând cu tinerii, cu 
membrii biroului organizației 
U.T.M. .

foarte important ar 
bui să faceți însă 
organizația U.T.M, cu ei : si-i 
obișnuiți, să-i învățați să de
vină adevărați gospodari. A- 
dică să știe cum să muncească, 
ce-nseamnă disciplina de 
producție, cum trebuie gospo
dărită secția. Doar ea e ca și 
casa voastră și vouă trebuie 
să vă fie drag să lucrați în ea. 
Gheorghe Aurel, secretarul de 
atunci al organizației U.T.M. 
din secție, a plecat îngîndurat 
de la această discuție. lntr-a-

tre- 
voi,

apucat de treabă. Au fă
cut o curățenie generală în 
secție, pe la mașini, prin dula
purile de scule, au aranjat 
sculele frumos, cu grijă deo
sebită. Apoi, au trasat cu var 
căile de acces în secție, au fă
cut rost de eîteva ghivece de 
flori ți le-au așezat la locuri 
potrivite în întreaga secție.

Luni dimineața, șeful secți
ei ți maiștrii au rămas plăcut 
impresionați ți au mers pe la 
tineri să-i felicite.

— Ei, ața da I Acum, parcă

Bo-ll-a mecanică, tovarășul 
dea Traian, spunea atunci :

— Organizația U.T.M. a 
făcut lucruri frumoase pen
tru educarea tinerilor din 
secția noastră, pentru for
marea lor

întîi, oaspeții au pri- 
atenție în jur și au ră- 
impresionați de or- 
și curățenia exem- 
care domnea în 

au admirat florile de

Organizare, disciplina, un loc de muncă frumos, 
atitudine civilizată în producție — iată în ce 

constă inițiativa tinerilor de la Uzinele 
„Tudor Vladimirescu"

o treabă pe 
tre- 

Era un lucru

afla 
primei 

atunci

1956 
încă 
sale 

se

Un scurt istoric
In luna mai a anului 

uzina se mai 
în perioada 
tinereți. Abia
forma, se închega colec
tivul ei. Era un colectiv în 
care peste 80 la sută din mun
citori erau tineri, unii chiar 
foarte tineri, abia ieșiți de pe 
băncile școlilor profesionale. 
Mai ales asupra acestora își 
îndrepta atenția organizația 
U.T.M,

Intr-o zi secretarul organi
zației de partid de la secția 
a U-a mecanică le-a spus 
băieților din biroul U.T.M.

— Sînt oameni de ispravă 
tinerii din secția noastră, 
nimic lucru

devăr, asta era
care organizația _U.T.M. 
buia s-o facă.
deosebit de util pentru pro
ducție și mai ales pentru edu
cația oamenilor.

Și pe loc, s-a dus 
unul dintre tineri.

- De ce nu-ți faci 
jurul mașinii, i s-a 
Gheorghe Aurel.

- Da’ femeia de serviciu ce 
treabă are ? i-a răspuns acesta 
nedumerit că-l bate la cap cu 
niște fleacuri.

Gheorghe Aurel a renunțat 
la discuție. Ii venise în minte 
o idee.

Era într-o sîmbătă. După 
terminarea schimbului, mem
brii biroului U.T.M. au ră
mas pe loe Și, după ce 
au plecat toți ceilalți, »-au

întina la

curat In 
adresat

dragul să lu- 
noastră.
lor însă tine- 
arătau minări

ți-e mal mare 
crezi în secția

Spre mirarea 
rii nu prea se 
de lauda ce li se aducea. Dim
potrivă, au plecat capul cam 
rușinați.

Ce a urmat apoi 7 O discuție 
la comitetul U.T.M., apoi la 
comitetul de partid și o adu
nare generală a organizației 
U.T.M. Așa s-a născut de fapt 
inițiativa tinerilor de la Uzi
nele „Tudor Vladimirescu": 
„Pentru buna organizare a 
locului de muncă, pentru cu
rățenie și atitudine civilizată 
în producție”.

Deprinderi firești
Comitetul U.T.M. a organi

zat, eu eîteva luni în urmă, 
o consfătuire. Șeful secției a

Ghiță Gh. șl Radu Nico- 
lae doi dintre fruntașii în
treprinderii „Electroapara- 

taj“ din București.
Foto : AGERPRES

ca buni gospo
dari, disciplinați, la al căror 
loc de muncă să domnească 
întodeauna buna organizare, 
curățenia. Să luăm un exem
plu, pe Lascu Ion, să vedem 
cum a fost el ajutat să 
crească.

Cu mai mulți ani în urmă 
o singură privire asupra locu
lui lui de muncă îți spunea 
de la bun început cu cine ai 
de-a face. Piesele erau arun
cate alandala, pe unde se 
nimerea, sculele de asemenea 
împrăștiate, din care cauză 
pierdea uneori ore întregi pînă 
le găsea. Pînă să înceapă lu
crul își irosea timp serios cu 
pregătitul materialelor, cu 
punerea la punct a mași
nii. Azi el este unul din
tre cei mai buni gospodari din 
secția noastră. Totul, la el și 
la cei din jur, este bine pus 
la punct. Dar cred că el va 
explica mai bine. Să-i dăm 
lui cuvintul.

Lascu Ion a spus :
— SI Pe mine, ca și pe mulți 

alți tineri, organizația U.T.M. 
m-a ajutat să devin un ade
vărat muncitor. Folosul ini- 

te face să 
privești munca ta de fie
care zi ca un adevărat gospo
dar în propria ta casă, în care 
să muncești cît mai cu folos 
și să te simți bine. Să vă spun

țiativei « că

I. BAIEȘU 
I. BODEA

(Continuare în pag. a 2-a)

Cu 
pariția primului număr al ,,Scânteii", Comite
tul Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
salută și felicită cu căldură colectivul redac
țional, pe colaboratorii și corespondenții vo
luntari, muncitorii tipografi și difuzorii ziaru
lui, pe toți lucrătorii din presa țării noastre.

In anii grei ai ilegalității, „Scînteia", „Lupta 
de clasă" și celelalte publicații comuniste — 
armă de răspîndire în mase a cuvîntului parti
dului, de propagare a ideilor marxist-leninîste 
— au chemat și organizat clasa muncitoare, 
țărănimea muncitoare și pe ceilalți oameni ai 
muncii la lupta împotriva exploatării și asu
pririi celor ce muncesc, împotriva politicii de 
fascizare a țării și a războiului antisovietic, 
pentru răsturnarea regimului burghezo-moșie- 
resc și independența națională a țării- După 
eliberarea patriei și instaurarea regimului de
mocratic, presa a adus sub conducerea parti
dului o contribuție de seamă la lupta pentru 
consolidarea puterii populare, pentru mobili
zarea energiilor creatoare ale întregului popor 
muncitor în opera de construire a socialismu
lui.

Partidul îndrumă și educă zi de zi presa, pe 
lucrătorii ei în spiritul principialității, al slu
jirii devotate a intereselor poporului, al res
pectului față de adevăr. Urmînd cu consecven
ță linia partidului, îndrumările și indicațiile 
conducerii de partid, presa comunistă din țara 
noastră și-a cîștigat stima și încrederea mi
lioanelor de cititori, prețuirea și dragostea lor.

Mărețul program al desăvîr.șirii construcției 
socialiste, trasat de Congresul al III-lea al 
partidului, ridică în fața „Scînteii" și a între
gii prese de partid sarcina de a-și spori neîn
cetat rolul de organizator, agitator și propagan
dist colectiv în lupta pentru traducerea în 
viață a politicii partidului- în centrul întregii 
ei activități trebuie să stea problemele întăririi 
și dezvoltării bazei tehniee-materiale a socia
lismului și a relațiilor de producție socialiste, 
ale creșterii continue a producției industriale și 
agricole, ale ridicării nivelului de trai al oa
menilor muncii. Mobilizînd masele largi ale 
poporului la înfăptuirea sarcinilor însuflețitoa-

re ale planului de șase ani, presa comunistă 
trebuie să fie o tribună a experienței înain
tate a organizațiilor de partid, a oamenilor 
muncii în lupta pentru creșterea producției și 
productivității muncii, reducerea prețului de 
cost, pentru îmbunătățirea continuă a calită
ții produselor, pentru larga extindere a între
cerii socialiste. Susținind cu pasiune ceea ce 
este nou și valoros, presa are în același timp 
datoria să combată cu hotărîre și intransigen
ță tot ceea ce împiedică mersul înainte, pe toți 
dușmanii cauzei socialismului.

Instrument puternic de formare a conștiin
ței socialiste, de educație partinică, presa este 
chemată , să lărgească și să îmbunătățească 
necontenit propaganda marxism-leninismului, 
să lupte pentru puritatea învățăturii marxist- 
leninîste, să combată cu fermitate influențele 
ideologiei și moralei burgheze, să educe pe ci
titorii ei în spiritul patriotismului socialist și 
internaționalismului proletar.

Presa din țara noastră are misiunea de a 
milita și pe viitor pentru prietenia de nezdrun
cinat cu poporul sovietic și cu popoarele ce
lorlalte țări socialiste, pentru continua întări
re a unității și coeziunii lagărului socialist, a 
mișcării comuniste internaționale, pentru a- 
părarea și consolidarea păcii, demaseînd cu 
tărie acțiunile agresive ale cercurilor imperia
liste îndreptate împotriva coexistenței pașnice.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn vă urează, dragi tovarăși, succese noi 
și tot mai importante în munca voastră de răs
pundere pusă în slujba înfloririi patriei și fe
ricirii poporului, în slujba cauzei păcii și so
cialismului.

Comitetul Central
al Partidului Muncitoresc Romîn

Conferințe 
consacrate celei 

de-a 17-a aniversări 
a eliberării 
țării noastre 

de sub Jugul fascist

O tinără familie de dansatori
prinfenii dansatori 
din comuna Țigă
nești, care au evo
luat pe scena finalei 
celui de-al VI-lea 
concurs al formați

ilor artistice de la orașe și sate, 
au cucerit aplauze furtunoase la 
scenă deschisă. 30 de tineri și ti
nere, îmbrăcați în frumoase cos
tume populare locale, și-au do
vedit pe deplin talentul prin exe
cuția corectă a dansului, prin 
desenul coregrafic complex redat 
cu măiestrie pe scenă. „Seve- 
reancă" și „Ariciul", „Bugeacul" 
și „Jianul", „Balta" sau „Băltuța", 
toate dansurile din suita prezen
tată au îneîntat privirea și au en
tuziasmat publicul, vioiciunea miș
cărilor, exuberanța și avînful tine
resc caracteristic acestor dansa
tori cucerindu-l. Dar nu o croni
că a prezenței formației pe scena 
concursului ne propunem în rîn- 
durile de față, ci cu totul altce
va. Viața acestor 30 de tineri 
dansatori este atît de interesantă 
îneît trebuie subliniată. Ei consti
tuie acum o adevărată familie, 
condusă cu pricepere și înțelep
ciune de inimoasa lor instructoa
re, învățătoarea Ana Chiriac.

Munca în gospodăria colectivă 
și apoi întrecerile pe scenă, la 
căminul cultural, pentru repetiții, 
i-a unif pe acești tineri de nedes
părțit în momentul de față. Ei 
repurtează succese și în muncă, și 
în dans, fiind părtași la reali
zarea celor peste 4 milioane de 
lei cît numără azi averea gospo
dăriei colective și ducînd renu- 
mele ei oriunde tînăra formație 
este prezentă, inclusiv la Bucu
rești. Toți sînt membri ai organi-

zației U.T.M. și colectiviști de nă
dejde, toți sînt iscusiți dansatori. 
La început dădeau mai rar pe la 
căminul cultural, le plăcea însă 
mult să danseze la horă și, la în
demnul tinerei învățătoare, s-au 
hotărîf să danseze și pe scenă. 
Aici s-au împrietenit mai bine, 
s-au cunoscut mai bine. Așa s-a 
făcut că majoritatea celor 7 fa
milii de tineri colectiviști, cîte 
sînt în echipa de dans, s-au creat 
prin mijlocirea... artei, partenerii 
de dans îndrăgindu-se atît de 
mult îneîf au hotărît ca toată 
viața să fie alături la muncă și la

dans. Așa s-a înfîmplaf cu Iordan 
și Lamba Pădeanu, cu Constanța 
și Gheorghe Moraru. Florea Ba- 
lauru nu numai că nu a părăsit 
echipa cînd s-a căsătorit, dar și-a 
adus și nevasta la cămin, Alexan
drina devenindu-i o bună parte
neră la joc.

Familia tinerilor dansatori dis
cută după repetiții cărțile luate 
de la bibliotecă, vizionează în 
comun filme sau spectacole, sînt 
animatori ai vieții culturale a sa
tului.

Dar tinerii, acolo unde ajung, 
transmit mai departe experiența

acumulată în colectivul de dan
suri al căminului cultural, renu- 
mele Țigăneștilor din Alexandria 
crescind și prin aceasta. Pascu 
Marin, reîntors recent din armată, 
dansator din „generația" mai 
veche, se mîndrește cu faptul că 
la unitatea sa a fost instructor de 
dans. Olimpia Petcu, căsătorită în 
altă comună, la Calomfireșfi, a ini
țiat acolo crearea unei echipe de 
dansatori, dovedindu-se instruc
toare pricepută. Elevii învățătoa
rei Ana Chiriac, recrutați încă de 
pe băncile școlii în formația co
lectivă de dansatori—devin odată

BALAN GHEORGHE 
din formația de fluierași a 
Căminului cultural din co
muna Botoș raionul Cîm- 

pulung Suceava.

CHELARESCU GEORGETA 
din brigada artistică de a- 
gitație a întreprinderii de 

construcții nr. 1 Iași.

COVALCIUC ILIE 
din echipa de dansuri 
întreprinderii 
„Bernath Andrei" 

Domei.

a 
forestiere 

Vatra

CITIȚI IN PAGINA A 3-A 
Adunarea festivă cu prilejul 

celei de-a 30-a aniversări 
a ziarului ..Scînteia"

cu trecerea anilor conducători de 
formații, echipa din Țigănești ge- 
nerînd, am putea spune, alte și 
alte formații artistice de amatori. 
Echipa de dansatori din Țigănești 
a fost prezentă la aproape toate 
inaugurările de gospodării colec
tive din raionul Alexandria, parfl- 
cipînd la bucuria celor care eu 
pornit pe drumul agriculturii so
cialiste. Și nu de puține ori, în 
pauza dintre dansuri sau după e- 
ceia, tinerii închegau discuții cu 
alți tineri din satele gazdă, vor- 
bindu-le despre realizările gospo
dăriei lor colective, despre recol
tele bogate și nenumăratele con
strucții de case. Radu Pietreanu, 
membru al comitetului U.T.M., 
Ion Bîrceanu, Sfelian Pascu sau 
mulți alții au devenit astfel agi
tatori, transmițînd și altora expe
riența lor de colectiviști mai 
vechi.

Aceștia sînt cei 30 de tineri, 
entuziaști și pasionați dansatori, 
colectiviști destoinici, membri ai 
familiei care o reprezintă tînăre 
echipă de jocuri din Țigănești, 
participantă la finala celui de-al 
VI-lea Concurs.

9. RADULESCU

La faza finală a celui ae 
al VI-lea concurs al echi
pelor artistice de amatori 
de la orașe și sate. Briga
da artistică de agitație a 
Casei raionale de cultură 

din Negrești pe scenă.

Zn întreprinderi șl Insti
tuții din Capitală au 
avut loc marți după-a- 

miază conferințe consacrate 
celei de-a 17-a aniversări a 
eliberării țării noastre de sub 
jugul fascist.

In fața a peste 3.000 de 
metalurgiști de la uzinele ce 
poartă numele marii noastre 
sărbători naționale — „23 
August" —, tov. Radu Ste- 
lian, secretar al Comitetu
lui raional 23 August al 
P.M.R., a vorbit despre sem
nificația acestei zile. Scoțind 
în evidență puternica dezvol
tare a uzinei în anii puterii 
populare, vorbitorul a subli
niat succesele cu care colecti
vul de aici întîmpină ziua de 
23 August. Principalii indici 
de producție prevăzuți în pri
mele 7 luni ale acestui an au 
fost depășiți. Muncitorii, teh
nicienii și inginerii uzinelor 
au realizat în această perioa
dă economii peste plan în va
loare de 5.214.000 lei față de 
5.500.000 lei cit prevedea an
gajamentul pe întregul an. In 
același timp ei au produs 
peste plan 25 motoare Diesel 
de 450 CP, 1747 tone de oțel 
lichid, 1070 tone piese turnate 
din oțel și 172 tone piese for
jate Și matrițate.

O conferință asemănătoare 
a avut loc la Filatura româ
nească de bumbac (F.R.B.) 
din București. Aici, tovarășa 
Ana Ciocîrdel, secretar al co
mitetului de partid al între
prinderii, vorbind despre ma
rea sărbătoare națională a 
poporului nostru, a trecut în 
revistă principalele succese 
ale colectivului obținute în 
întîmpinarea zilei de 23 Au
gust. Planul de producție și 
productivitatea muncii au fost 
depășite. Indicele de calitate 
a crescut cu aproape 2 la 
sută ; de asemenea au fost 
obținute în plus circa 200.000 
lei economii față de angaja
mentul luat.

La fabrica de mase plastice 
București a vorbit despre sem
nificația actului de la 23 Au
gust tovarășul Simion Lu- 
cescu, directorul întreprinde
rii.

In cinstea celei de-a 17-a 
aniversări a eliberării patriei 

a 
nu- 
ar-
in-

Foto : N. STELORIAN

colectivul acestei fabrici 
introdus in producție 
meroase sortimente noi și 
ticole ca flacoane pentru 
dustria de medicamente, piese 
auto, carcase pentru lanterne 
și altele.

15 august
Ziua presei romine

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn a adop
tat o hotărîre prin care se Instituie Ziua presei romine.

Ziua presei romîne va ii sărbătorită în fiecare an la 15 
august — aniversarea apariției primului număr al ziarului 
„Scînteia".

TELEGRAMA
Excelenței Sale Arhiepiscopului Makarios 

Președintele Republicii Cipru

NICOSIA

De ziua aniversării proclamării independenței, sărbătoarea 
națională a Republicii Cipru, permiteți-mi Excelență, să vă 
transmit, în numele Consiliului de Stat al Republicii Popu
lare Romine și al meu personal cele mai cordiale felicitări 
și cele mai sincere urări de prosperitate pentru poporul ci
priot.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre 
se vor dezvolta spre binele popoarelor 
păcii și colaborării internaționale.

romîn și cipriot, al

GHEORGHIU-DEJ 
Consiliulni de Stat

GHEORGHE
Președintele 
al Republicii Populare Romine



.-PLANURI DE VIITOR-,
ÎN CASĂ NOUĂ

eșind din țesătura 
îndlcită a ulițelor 
laterale direct în 
șoseaua principală 
ce taie satul de 
la un capăt la ce

lălalt, am citit deasupra unei 
intrări o inscripție care, după 
luciul vopselei umede, arăta a 
fi destul de recentă: „Gospo
dăria agricolă colectivă „Uni
rea", comuna Ghercești, raio
nul Craiova".

Că această inscripție era 
foarte proaspătă am aflat mai 
bine de-abia după aceea. Nu 
era nici o săptămînă de zile 
de cînd cei din Ghercești, ur- 
mînd cu încredere îndemnul 
partidului pășiseră pe drumul 
agriculturii socialiste. Mai 
bine de 220 de fami- ——---- —
Iii cu peste 800 ha de 
pămînt s-au unit 
pentru totdeauna în 
gospodăria agricolă 
colectivă.

Atunci au ridicat 
ei deasupra unei 
porți șl inscripția 
vorbeam mai sus, 
au adăugat și urarea, 
tît de dragă poporului nostru : 
„Bine ați venit". Adică bine 
ați venit în casa noastră nouă.

Cei din Ghercești au în ge
neral pămînturi bune de agri
cultură. Dar producția a con
tinuat multă vreme să fie des
tul de mică. Acum cîțiva ani 
insă aici a luat ființă o înto
vărășire agricolă și în doi ani, 
producțiile de pe aceleași pă
mînturi aproape că s-au du
blat. La început oamenii au 
rămas nițel surprinși de lucrul 
acesta, dar apoi au început să 
judece, să gîndească mai a- 
dînc. S-a gîndit și Angel Iu
lian, care să fie motivul pen
tru care în anul 1960 produc
ția de grîu de la întovărășire 
a depășit-o pe aceea din sec
torul individual cu 400-500 și 
chiar cu 600 kg. Și nu i-a tre
buit prea mult timp să se du
mirească. Pe tarlalele întovă
rășirii se lucrase în mare mă
sură cu tractoarele și mașinile 
S.M.T.-ului. Toamna se însă- 
mînțase grîu din soiuri de 
înaltă productivitate ; se. făcu
seră și unele lucrări de între
ținere : grăpatul culturilor, pli- 
vitul. Care va să zică acesta 
era secretul: munca în comun, 
cu mașinile, aduce venituri 
mai mari și este mult mai 
ușoară.

Iar cînd comuniștii din sat

au organizat o vizită la cele 
trei gospodării agricole colec
tive din Dăbuleni, raionul Co
rabia, Anghel Iulian a mai ob
servat încă un lucru. Produc
țiile celor din Dăbuleni, atît 
la grîu cît și la porumb, erau 
cu mult deasupra celor din 
întovărășirea lor.

— Care este cauza ? a în
trebat el.
- Agrotehnica, i s-a răspuns, 

în colectivă nu facem nimic 
după ochi, ci totul după carte.

Anghel Iulian a tras de-aici 
o concluzie : cele mai mari 
producții sînt în gospodăriile 
colective. Dacă sînt producții 
mari, înseamnă că și traiul 
este mai îmbelșugat, viața de
vine mai frumoasă.

gospodăria agricolă colectivă 
din Maglavit, unde pe ute- 
mista Anica Voican a intere- 
sat-o printre altele, de pildă, 
cum de au colectiviștii în sec
torul legumicol roșii așa de 
mari în luna aprilie.

I s-a răspuns că ăsta este 
rodul științei și al bunei gos
podăriri. Roșiile timpurii aduc 
un venit foarte mare gospodă
riei colective.

Vizite au mai făcut gherceș- 
tenii și la gospodăriile colec
tive din Cetate, Segarcea și la 
cele înființate abia de un an 
în comunele Șitoaia și Cîrcea. 
Peste tot ei au văzut aceeași 
muncă organizată, făcută cu 
mașinile și după cele mai îna
intate

Peste 220 de familii de țărani 
muncitori din Ghercești, raionul 

Craiova, au pășit pe drumul 
gospodăriei colective

de care 
sub care 

a-

„Dar să mai mergem să ve
dem și alte gospodării agricole 
colective", au zis cei din Gher- 
cești. Și au mers.

La gospodăria agricolă co
lectivă „Gheorghi Dimitrov" 
din Bechet au rămas impresio
nați de dezvoltarea sectorului 
zootehnic. La înființarea gos
podăriei, sectorul zootehnic 
fusese inexistent. Acum oame
nii au peste 300 bovine, din
tre care 150 numai vaci cu 
lapte. Dar vaci, nu glumă. 
Nici una nu dădea o producție 
mai mică de 10 litri lapte pe 
zi. Iar altele, „recordistele" 
(termen pe care ei l-au reți
nut cu o deosebită plăcere), 
ating chiar 30 litri de lapte 
pe zi. „Vă interesează și veni
turile noastre din sectorul zoo
tehnic ? Atunci, scrieți, — le-au 
spus cei din Bechet. Pe 1960 - 
venituri de 682.104 lei, pe a- 
cest an — peste 1.100.000 lei. 
De ce se dublează ? Păi e sim
plu. Mărim numărul animale
lor și, printr-o îngrijire bună, 
sporim și producția. Iar pro
ducția mare de lapte înseamnă 
venituri".

— Ai, mă Anghele, la noi în 
sat cît dă o vacă ? - a vrut 
să-și amintească atunci Dumi
tru Pîrvu.

— Păi tu nu știi ? Vreo 5—6 
litri de lapte. Âlea mai bune 
j- a precizat Anghel Iulian.

Vizite asemănătoare au mai 
făcut țăranii muncitori din 
Ghercești, pe primăvară, și la

VEȘTI DIN G. A. S.

metode științifice. O 
muncă frumoasă ca
re aduce mult bel
șug în casele oame
nilor. belșug care se 
vede după bucatele 
care le prisosesc me
reu în casă, după 
felul cum se îmbracă, 

după faptul că își construiesc 
case noi; își cumpără bicicle
te, motociclete, aparate de 
radio, aragaze, ori mobilă, la 
care altă dată nici nu ar fi 
visat.

Cînd au făcut cererile de in
trare în gospodăria colectivă, 
țăranii muncitori din Gher
cești au avut viu în minte tot 
ceea ce văzuseră ei la colecti
viștii pe care îi vizitaseră, via
ța nouă a acestora care le plă
cuse mult.

De curînd intrați în casă 
nouă, țăranii muncitori din 
Ghercești fac acum planuri 
pentru viitor.

— Noi sîntem aici aproape 
de Craiova, zice Marin Călă- 

rașu, unul dintre noii colecti
viști. Avem condiții bune. Pu
tem dezvolta unele sectoare 
care să aducă gospodăriei ve
nituri serioase. Cînd ani fost 
acasă la colectiviștii din alte 
sate, am învățat și noi cîte 
ceva de la ei. De pildă, dacă o 
să dezvoltăm un sector zooteh
nic ca cei de la Bechet, o gră
dină de zarzavat ca la Magla
vit sau Segarcea, putem scoa
te venituri serioase, nu glumă. 
Lîngă sat există o baltă. Avem 
deci și condiții să creștem 
multe păsări pe care să le vin
dem pe piață și să facem un 
eleșteu model pentru creșterea 
peștelui... ca la colectiviștii 
din Cîrcea.

Cît despre producțiile de 
grîu și porumb, nu o să ne lă
săm noi mai prejos decît co
lectiviștii din Cetate, din Dă
buleni sau din Mîrșani. Aces
tea sînt deocamdată planuri. 
Curînd o să ne aflați și fap
tele !

Școli noi 
în Capitală

Noul an școlar se apropie. 
Și, cu toate că elevii se mai 
află încă în tabere, ori în 
excursii cei ce poartă răspun
derea pentru asigurarea con
dițiilor lor de învățătură fac 
intense pregătiri în vederea 
începerii noului an școlar. 
Pretutindeni se repară și se 
văruiesc localurile de școală, 
se verifică materialul didactic 
existent. Pînă acum au fost 
terminate aproape 70 la sută 
din lucrările prevăzute.

în vecinătatea unora dintre 
cartierele noi apărute în cu
prinsul orașului București se 
construiesc noi școli. Pe șan
tierele celor 10 școli cu 16—24 
de săli de clasă se muncește 
de zor. Constructorii sînt ho- 
tărîți ca 9 școli să fie date în 
folosință la începutul anului 
de învățămînt. La multe din 
acestea lucrările de finisaj 
sînt aproape gata, iar în in
terior se montează mobilierul 
nou. Construcția lor prezintă 
o serie de îmbunătățiri și 
modernizări, sălile de clasă 
sînt spațioase avînd geamuri 
mari, tabla este fixată în pe
rete iar pe lîngă sălile de cla
să se află laboratoare, săli de 
gimnastică prevăzute cu uti
lajul necesar.

Pentru ca elevii să poată 
avea din timp manualele și 
rechizitele școlare, de cîteva 
zile a început să se vîndă 
manualele pentru clasele 8-11 
la toate librăriile, iar peste 
puține zile prin școli se vor 
distribui gratuit și manualele 
pentru clasele 1-7,

(Agerpres)

Au terminat arăturile 
de vară

Mecanizatorii din gospodă
riile agricole de stat din re
giunea București au obținut 
un nou sueces in cinstea zilei 
de 23 August — terminarea 
arăturilor adinei de vară. El 
au arat peste 125.000 hectare. 
Pe tarlalele gospodăriilor a- 
gricole de stat din regiune au 
fost folosite la arat în această 
vară cu 575 tractoare mai 
mult decît anul trecut.

Numărul sporit de tractoare, 
folosirea in schimbul H a 
peste 30 Ia sută din numărul 
tractoarelor și începerea arătu
rilor imediat după recoltare 
au permis mecanizatorilor din 
gospodăriile agricole de stat 
din regiune să termine această 
lucrare mai devreme decît 
anul trecut

(Agerpres)

Crește numărul animalelor
Gospodăriile agri

cole de stat din re
giunea Hunedoara 
au mărit de la în
ceputul anului și 
pînă acum de două 
ori și jumătate nu
mărul vacilor de 
lapte. Totodată, în 
aceeași perioadă 
producția medie de

lapte de la fiecare 
vacă a crescut cu 
peste 120 litri, dato
rită unei mai bune 
îngrijiri și furajări. 
La G-A.S. Apoldu 
de Sus — gospodă
rie fruntașă în 
creșterea animale
lor — producția me
die de lapte de la 
fiecare vacă a fost 
cu 300 litri mai

mare decît cea pla
nificată.

Gospodăriile a- 
gricole de stat din 
regiunea Hunedoa
ra au livrat în pri
mele șapte luni ale 
anului cu peste 1200 
hectolitri lapte mai 
mult decît prevedea 
planul.

(Agerpres)

Asigurarea bazei furajere
Lucrătorii din 

gospodăriile agrico
le de stat și colecti
viștii din regiunea 
Banat desfășoară cu 
intensitate lucră
rile de însilozare a 
porumbului și a ce
lorlalte plante fu
rajere. în regiune 
au fost însilozate a-

proape 50.000 tone 
diferite nutrețuri 
din care mai mult 
de jumătate — po
rumb.

Rezultate mai 
bune în desfășura
rea acestei acțiuni 
au fost obținute de 
gospodăriile agri
cole de stat și gos
podăriile agricole

colective din raioa
nele Timișoara, A- 
rad. Sînicolau Ma
re și Deta unde la 
recoltări și însilo- 
zări se folosește un 
număr mai mare de 
mașini decît în anii 
trecuți-

(Agerpres)

PETRE GHELMEZ

Gospodăria agricolă co
lectivă „Ecateiina Varga" 
din comuna Țipari, raionul 
Criș, regiunea Crișana, 
are un sector avicol 
bine dezvoltat. Colectivista 
Paijin Ana îngrijește cu 
multă dragoste păsările pe 

care le are în primire.
Foto : AGERPRES

Cu „Neptiin"
in largul mării

Un semnal prelung, o coman
dă scurtă, marinărească și vasul, 
slobozit din odgoane, începe să 
alunece ușor pe oglinda de cleș
tar verzui a mării. „Nepfun" 
pleacă într-una din obișnuitele 
sale curse turistice pe întinderea 
fără hotar a apelor. De data a- 
ceasta pe puntea bătrînei nave sa 
află tinerejea voioasă : zeci de ti
neri, care-și petrec concediul de 
odihnă în stajiunile de pe litoral.

„Nsptun" se legăna undeva, 
în larg, pe direefia Est. Țărmul 
crenelat de clădirile noi ale Con
stantei se depărtează mereu, 
pînă se contopește cu linia difuză 
de ceajă violacee a orizontului. 
La provă, numeroși pasageri —< 
printre care Alexandru Reinhard 
— strungar la Uzinele „21 De
cembrie" din Capitală, Aurel 
Crintea — veterinar la o gospo
dărie de stat din raionul Bujor, 
elevul Florin Sterpu din București,

Borsec; studente la odihnă. 
Foto : AGERPRES

bibliotecara Eugenia Mituîescu, 
studenta Magda Cadiu — s-au 
strîns ciorchine în jurul marinaru
lui Dumitru Voituș și a| altor 
membri ai echipajului. O mie și 
una de întrebări cer răspuns : 
cum e marea în furtună ? la cîte 
mile de fărm ne afiăm ? cu ce se 
pescuiesc delfini ? cum se poa
te cineva orienta pe mare după 
stele ? etc etc.

— Ei, dar să ne cunoaștem 
casa I se aude de pe punte vocea 
puternică a comandantului, tova
rășul Constantin Muche.

— Știați că ne aflăm pe un vas 
care a făcut de două ori înconju
rul lumii ?!

Iahtul acesta a fost construit 
în Anglia în anul 1903, la coman
da unui mare lord, pentru voia- 
jele fiicei sale. Căpitanul con
duce pe tineri sub puntea de co
mandă arătîndu-le clopotul de 
bronz pe care a rămas incrustat 
numele bogatei plimbărefe, apoi 
îi coboară în pîntecul 
unde se mai 
luxosul salon de petrecere al 
aventuroasei englezoaice. După 
două lungi călătorii pe mări și 
oceane în jurul lumii, vasul a 
fost vîndut, poposind, printr-o îm
prejurare oarecare, la țărmul ro- 
mînesc pe care nu l-a mai pără
sit. In anii din urmă, reamenajat, 

,Neptun“ a 
mare zeci 

muncii și

Respectarea procesului tehnologic -

I ind m-am în
tors de la con
cursul „Pentru pîi
nea de cea mai 
bună calitate", to
varășii de muncă

asaltat cu întrebă- 
cum am reușit să 

premiul ? Ce am învă- 
București ? Cum a de-

uitau să le dea cu apă pe dea
supra sau le scoteau uneori 
necoapte. Lor. șefilor de echi- 
0e, celorlalți lucrători, 
le-am vorbit despre ex
periența mea, le-am explicat 
că la București cuptoarele e- 
rau aceleași, făina la fel ca a 
noastră, iar plinea ieșea mai 
bună, fiindcă tura de cuptor 
era de o oră, pîinea se intro
ducea cu grijă pentru a nu se 
lipi, era dată cu apă pentru a 
ajuta la creștere în timpul 
coacerii. Pe de altă parte, și

disciplinei tehnologice, în pro
cesul de producție sînt o serie 
de alte condiții care trebuie 
respectate pentru a asigura o 
calitate tot mai bună a pîinii- 
Colectivul nostru de muncă a 
discutat despre aceste sarcini 
și a trecut la aplicarea câtorva 
măsuri care să asigure res
pectarea acelor condiții care 
conduc la asigurarea u- 
nei calități mai bune a pîinii. 
Trebuie să spun, înainte de a 
da cîteva exemple, că între 
cele trei echipe ale celor trei 
schimburi din fabrica noas
tră a pornit o întrecere 
ce are la bază tocmai 
respectarea sarcinilor pe 
care ni le-a încredințat 
partidul- Noi am urmărit dru
mul pîinii pînă la consuma
tor. La discuțiile noastre am 
invitat magazionerul și distri
buitorii. Pîinea scoasă din 
cuptor trebuie așezată cu gri
jă și în ordine pe rafturi și 
în mașinile de transport pen
tru a nu se turti, căci altfel 
miezul devine cleios. Exemple
le concrete au convins pe cei 
în cauză. Conducerea între
prinderii a hotărît să măreas
că spațiul de depozitare, să 
asigure toate condițiile pen- 
trif respectarea celor mai 
stricte reguli de igienă-

După cum se știe, în cadrul 
concursului s-au obținut re
zultate foarte bune în ridica
rea calității pîinii. Ele au fost 
posibile datorită faptului că 
participanții au o calificare 
profesională înaltă, sînt oa
meni care-și iubesc cu pasiu
ne meseria- De aceea și la noi; 
în cadrul colectivului de con
ducere, s-a discutat despre im
portanța pe care o are în pre
gătirea profesională asigurare? 
însușirii experienței celor mai 
buni meșteri brutari și s-a ho
tărît pentru început înființa
rea în această toamnă a unor 
cursuri de ridicarea cunoștin
țelor profesionale. Aici, pe 
lîngă lecțiile teoretice, cei 
mai buni brutari vor ajuta 
practic la locul de muncă pe 
muncitorii tineri să-și însu
șească cea mai bună experien
ță de producție. Personal, arr» 
fost invitat de întreprinderea 
de panificație din Cîmpina, de 
care aparținem, să ajut la răs- 
pîndirea învățămintelor con
cursului prin schimburi de ex
periență, la mai buna organi
zare a echipelor în cadrul di
feritelor fabrici de pîine din 
raion.

Toate acestea ne vor ajuta 
pe noi, muncitorii brutari, s* 
îndeplinim o sarcină de cinsta 
încredințată de partid — rea
lizarea pîinii de calitate tot 
mai bună.

m-au 
rile : 
câștig 
țat la 
curs concursul ? Nu mi-a fost
greu să răspund, fiindcă 
la cele mai multe întrebări 
se potrivea un singur răspuns- 
Și răspunsul acesta a fost de 
fapt și prima măsură luată 
pentru îmbunătățirea muncii 
în echipele noastre. Este vor
ba de respectarea strictă a 
disciplinei tehnologice în pro
cesul de producție. Trebuie să 
spun că asigurarea unei înal
te calități a produselor noas
tre, așa cum a arătat de alt
fel concursul, depinde de res
pectarea riguroasă a întregu
lui proces de fabricație. în 
cadrul concursului au fost în
cercate multe rețete și în mo
mentul de față specialiștii lu
crează pentru a ne da nouă, 
celor care lucrăm la cuptoa
re, rețetele cele mai bune. 
Dar indiferent de rețeta apli
cată s-a văzut că fără res
pectarea Strictă a disciplinei 
tehnologice nu se poate reali
za pîine de cea mai bună ca
litate.

în cadrul echipei pe care o 
conduc și cu ajutorul condu
cerii întreprinderii, și în cele
lalte echipe din schimb am 
organizat mai bine sistemul 
de lucru, acordînd cea mai 
mare atenție respectării tutu
ror timpilor de fermentație, 
de coacere, tuturor operațiilor 
ajutătoare- La noi se obișnuia 
de pildă, ca tura de cuptor 
să dureze 50 de minute în loc 
de o oră. Și pentru a coace 
totuși pîinea forțam cuptoa
rele. încălzindu-le mai mult 
și îngrămădind pe vatră mai 
multă pîine. Botoancă Traian 
și Văcaru Virgil din echipa 
mea își făcuseră chiar o laudă 
din faptul că lucrau cu o ne
maipomenită iuțeală. Și, bine 
înțeles, că în această iuțeală; 
mai lipeau pîinile între ele,

Pentru pîine
de calitate superioară
conducerea întreprinderii ne-a 
sprijinit ca să respectăm toa
te regulile procesului tehno
logic. Astfel, la o nouă secție 
a întreprinderii noastre a fost 
creat încă un schimb pentru 
ca surplusul de pîine cerut 
de la noi să fie realizat acolo.

Acum, toți muncitorii din 
fabrica noastră au început să 
mărească tura de cuptor la o 
oră, adică așa cum este nor
mal. Timpul de coacere fiind 
mai mare, respectîndu-se cu 
strictețe fiecare fază a proce
sului tehnologic, pîinea a în
ceput a ieși mai coaptă, mai 
gustoasă, cu coaja lucioasă, 
fără crăpături. Totodată și 
specialitățile noastre sânt mai 
bune. în cadrul concursului am 
învățat, de pildă, de la meș
terii brutari cu experiență, că 
la pîinea albă este bine să se 
facă și maiaua sărată pentru 
a omogeniza mai bine alua
tul- Aplicînd noul procedeu 
cît și alte lucruri învățate la 
concurs, am reușit să schim
băm aspectul pîinii albe, s-o 
facem mai rumenă, mai pu
foasă și cu gust mai bun.

Scrisoarea Comitetului Cen
tral al P.M.R. adresată parti- 
cipanților la concurs și tutu
ror lucrătorilor din industria 
de panificație și morărit ne 
arată că, alături de respectareaI. STA VARUS

vasului,
păstrează și acum

ai

botezat marinărește, „I 
purtat în excursii pe 
de mii de oameni 
turiști străini...

Pe larga punte din spate — 
cîntec și voie bună. Cîțiva tineri 
artiști — Nicu Constantin, Ma
rian lorga, Nicolae Mironovici și 
alții — care au adus cu ei pe 
bord o chitară, acordeon și jazz 
prezintă ad-hoc un plăcut program 
muzical. Perechile se prind vesele 
In ritmul dansului.

După două ore petrecute plă
cut și instructiv pe „insula pluti
toare" în mijlocul freamătului de 
ape, tinerii coboară pe țărm, du- 
cînd cu ei amintiri de neuitat.

Trecerea interzisa: Sala 
Palatului R.P.R., L C. Frimu; 
8 Martie, Al. Sahia, Magheru; 
El Hakim : Patria, București, 
Volga ; Carmela : Republica, 
Elena Pavel, Cultural, Arta, 
Donca Simo; Acțiunea Cobra: 
înfrățirea între popoare, V. 
Roaită, Miorița; Hoinarii : V. 
Alecsandri, Timpuri Noi, Al. 
Popov ; Capcana lupilor : Lu
mina; Omul cu pantaloni 
Bcurți; Central; Nopțile Ca- 
birieii Victoria j Neînfricata:

M. Gorki; Program special 
pentru copii (dimineața), Cer
neala roșie (după amiază): 13 
Septembrie; Drumul spre înal
ta societate: Tineretului ; O 
mul cu două fețe: Gh. Doja, 
30 Decembrie; Nu vreau să 
mă însor: Grivița; Escrocii: C. 
David; Romeo, Julieta și întu
nericul: Unirea, Drumul Serii* 
Cerasella: Flacăra, N. Băl< 
cescu; Insula în flăcări: T. 
Vladimirescu, A. Vlaicu; Ae-

reportul nu primește: Munca; 
Ker Oglî: Popular ; Revista 
visurilor: Moșilor; Oameni pe 
pod : 23 August, Libertății; 
Libelula: 16 Februarie; Pescu
itorii de bureți: M. Eminescu, 
G. Coșbuc : Fii atentă, buni- 
cuțo !: Ilie Pintilie, G. Ba- 
covia; Frumoasa aventură : 8 
Mai; La capătul drumului: 
Floreasca; Piticul vrăjitor: 
Olga Bancic; Călătorie peste 
trei mări: B. Delavrancea.

ION BUNGHEZ
șef de echipă 

Fabrica de pîine 
din Bușteni

POEZIA LOCULUI DE MUNCĂ
(Urmare din pag. l-a)

în cîteva cuvinte cum îmi 
organizez locul de muncă. In 
fiecare zi știu ce voi lucra 
miine. De aceea îmi pregă
tesc cu o zi înainte cu
țitele, așezîndu-le în dulap 
în ordinea în care știu că voi 
avea nevoie de ele. De aseme
nea, îmi pregătesc mașina, 
adică o ung, îi fac o verifi
care sumară pentru ca a doua 
zi să funcționeze perfect. Cînd 
lucrez, fiecare categorie 
de piese, de pildă, o pun 
într-un anumit loc, fără 
să le amestec. Asta mă ajută. 
Piesele care le lucrez mai îna
inte mi le pun la îndemînă ca 
să fac cît mai puține mișcări 
și dacă se poate nici o miș
care inutilă. Da fel procedează 
și ceilalți membri din brigadă.

La ce duce asta? Că pot să 
folosesc din plin orele de 
muncă, adică nu mai sînt ne
voit să întrerup lucrul ca să 
alerg după piese, după scule, 
nu mai am surprize la ma
șină. Cum ne spunea odată 
tovarășul Badea Traian, șeful 
secției noastre, asta înseamnă 
că ți-ai asigurat 50 la sută din 
succesul muncii din ziua res
pectivă. Înseamnă producti

vitate sporită, calitate mai 
bună a pieselor.

Se poate afirma că felul de 
a-și organiza locul de muncă 
al lui Lasou Ion este 
identic cu al tuturor celor
lalți tineri din secție. Pentru 
că meritul organizației U.T.M. 
este că absolut toți tinerii 
au fost ajutați să capete* ase
menea deprinderi gospodărești. 
La fel procedează și Tudor 
Nicolae și Lascu Ștefan și 
Lighean Gheorghe și toți cei
lalți.

Cum a reușit organizația 
U.T.M. să imprime tinerilor 
acest nou spirit în muncă, o 
nouă atitudine în producție ? 
Lucrurile sînt destul de sim
ple și faptele vor demonstra 
aceasta.

A fost nevoie la început ca 
ținerii să înțeleagă, să îndră
gească deprinderea de a fi 
buni gospodari, de a face 
totul ca să muncească cit 
mai bine, de a le fi drag de 
locul lor de muncă. Astfel 
multe adunări generale ale 
organizației U.T.M., discuții în 
brigăzi, teme ale raidurilor 
postului utemist de control, 
discuții in cadrul biroului 
U.T.M. sau discuții perso

nale ale membrilor birou
lui U.T.M. cu tinerii au 
fost închinate acestui scop.

Dar, desigur, cea mai bună 
cale pentru formarea unui 
spirit gospodăresc în muncă 
al tinerilor se realizează în 
condițiile concrete ale produc
ției, ajutîndu-i direct în aceas
tă privință. Astfel, au discutat 
odată despre ce înseamnă să-ți 
organizezi bine locul de mun
că. Baza de discuție au consti- 
tuit-o referatele verbale ale 
cîtorva fruntași. Postul ute
mist de control a întreprins 
apoi un raid pe tema : „Cum 
ne îngrijim mașinile". La a- 
cest raid s-a dezbătut îndeo
sebi cazul lui Matei Marin. El 
și-a lăsat mașina murdară, 
neîngrijită. Maistrul, un om 
în vîrstă, s-a dus în urma lui 
și a făcut ceea ce de fapt tre
buia să facă Matei Marin. La 
gazeta postului a apărut un 
articol și o caricatură despre 
acest fapt. Cît privește folosul 
unei asemenea lecții pentru 
Matei Marin și alții, e inutil 
să mai vorbim. Cu ocazia altor 
raiduri au fost criticați Ilie 
Gheorghe pentru felul cum își 
întreține și aranjează locul 
de muncă, Miron Dumitru 

pentru felul cum își îngrijea 
mașina și alții.

Organizația U.T.M. s-a stră
duit prin întreaga sa muncă 
politico—educativă ca aceste 
deprinderi gospodărești să in
tre în obișnuința de zi cu zi 
a fiecărui tînăr. Așa se face 
că acum, dacă un tînăr din 
brigada lui Tudor Niculae, de 
pildă, neglijează într-o zi să-și 
aranjeze sculele în dulap, cei
lalți tineri i le pun ei in or
dine. Dar nu uită să-i lase un 
bilețel: „Dacă se mai întimplă 
și a doua oară, să nu te mire 
o caricatură la gazeta postului 
utemist de control!“.

Au înflorit gladiolele
Secția a Il-a mecanică sea

mănă într-un fel eu un teren 
de tenis de cîmp. De la in
trare te conduce pînă la ca
pătul celălalt al secției un 
culoar marcat cu linii albe. 
Din culoarul principal pornesc 
mici alei către grupurile de 
mașini ale brigăzilor. Pretu
tindeni e o curățenie desăvîr- 
șită. Ea e organizată de tinerii 
înșiși și se face în două „eta
pe". Etapa principală se desfă
șoară sîmbătă după orele 14,30. 

Atunci, după expresia lui Dicea 
Aurelian, „se face baie mași
nilor" cu motorină, se mătură 
împrejurul lor, se face curat 
in dulapuri. Celelalte „etape" 
se desfășoară la sfîrșitul fiecă
rei zile de lucru cînd se face 
de asemenea curățenie, se 
șterg și se ung mașinile. Toate 
acestea au căpătat caracterul 
unui fel de lege nescrisă, auto- 
impusă.

în secție, la fiecare mașină 
se află o floare, pusă în ghi
veci de lemn frumos lustruit. 
Florile au fost procurate de la 
sera uzinei. In prima clipă, 
am avut totuși o oarecare de
zamăgire : la cîteva mașini nu 
existau flori- Dicea ne-a lămu
rit pe loc.

— Florile există, dar vedeți, 
la un moment dat ele încep să 
dea semne de ofilire din cauza 
mirosului de motorină, uleiuri 
sau din alte pricini. Atunci 
ele sînt scoase afară, la aer, 
pentru înviorare.

In aceste zile în secție s-a 
petrecut un eveniment emoțio. 
tant : a înflorit prima gladiolă 
lîngă mașina lui Gheorghe Li
ghean. Cititorii ar putea crede 
că aceasta nu e decît o gratuită 
poantă gazetărească. Dar nu 
e așa. Să ne gîndim numai 
ce a fost și ce este acum Di- 
ghean Gheorghe.

Cu mulți ani în urmă la 
mașina de găurit din centrul 
secției lucra un tînăr „cu pro

bleme", după cum se exprima 
Dicea. Pe mașina și în jurul 
lui era dezordine. Tînărul 
umbla îmbrăcat dezordonat, 
răspundea uneori necuviincios 
maiștrilor și muncitorilor, 
virstnici.

Cum a fost îndreptat tînă
rul ? Odată, i-a apărut o ca
ricatură la gazeta P.U.C. 
S-a supărat. „Nu-i nimic, o 
să-i treacă, au spus membrii 
postului. Dar o să-i fie învă
țătură de minte". Altă dată, 
un muncitor de alături, un 
muncitor vîrstnic s-a apucat 
să-i facă curat în jurul ma
șinii de față cu el. Tînărul 
s-a înroșit pînă în vîrful ure
chilor. Biroul U.T.M. a avut 
apoi grijă să discute foarte 
des felul cum muncește și se 
comportă, ca despre el să se 
discute în multe adunări ge
nerale. Astăzi el e unul dintre 
cei mai buni tineri din secție. 
Este renumit pentru felul 
cum își organizează locul de 
muncă, pentru felul în care 
se poartă, pentru curățenia 
„de farmacie", care domnește 
la locul lui de muncă.

De aceea poate e atît de 
emoționant faptul că, în vara 
aceasta prima gladiolă care a 
înflorit în secție a fost aceea 
de lîngă mașina lui.

O floare care vorbește des
pre frumosul care a fost insta
urat in chipul cel mai firesc 
alături de util, ca un element 
inseparabil legat de munca o

mului socialist. Frumosul îți 
creează acea ambianță plăcută 
de muncă stimulatorie. De a- 
ceea și spun băieții că locul de 
muncă al lui Lighean este or
ganizat... artistic. O altă de
prindere care a devenit foarte 
firească pentru tinerii de aici 
este atitudinea civilizată în 
producție. Ce înseamnă asta ? 
în primul rînd, ea este legată 
de disciplina în produc
ție, adică tinerii respectă 
și prețuiesc indicațiile, sfa
turile maiștrilor și ingineri
lor, ale muncitorilor virstnici. 
în al doilea rînd asta înseamnă 
să ai o atitudine tovărășească 
față de ceilalți muncitori, să 
împărtășești din experiența ta 
și altora, să-ți ajuți tovarășii 
de muncă cînd este nevoie. Și 
mai înseamnă o atitudine cu
viincioasă față de toți munci
torii și îndeosebi față de 
virstnici.

★
Am pomenit la început des

pre vizita pe care au făcut-o 
nu de mult, un grup de tineri 
dintr-o uzină bucureșteană 
la Uzinele „Tudor Vladimi
rescu" unde s-a născut iniția
tiva. Secretarul comitetului 
U.T.M. de la întreprinderea 
vecină și-a notat după vizita 
aceea concluziile a tot ce vă
zuse.

„Inițiativa, și-a notat el, are 
următoarele obiective princi
pale :

1. Buna organizare a locului 
de muncă, adică îngrijirea 
mașinilor, îngrijirea sculelor 
și aranjarea lor în ordine în 
dulapuri, pregătirea, cu o zi 
înainte, a mașinei, a sculelor, 
necesare și a materialului, 
aranjarea pieselor în stive sau 
cutii separate pentru ca pro
cesul de producție să se des
fășoare din plin, fără întreru
peri, cît mai spornic. Apoi a- 
ranjarea locului de muncă 
într-un chip dt mai frumos și 
plăcut : curățenia în jurul ma
șinii, flori la locul de muncă, 
perdele la ferestre, marcarea 
căilor de acces spre mașini.

2. Atitudine civilizată în 
muncă, respectarea vi-stnicilor, 
ținută corectă, adică să ai în
totdeauna o comportare de 
om înaintat, pentru care să 
meriți stima celor din jur.

Despre toate acestea vom 
discuta în prima adunare ge
nerală a organizației U.T.M. și 
la viitoarea consfătuire cu 
brigăzile de producție ale ti
neretului. care luptă pentru 
cucerirea titlului de brigadă 
colectiv de muncă fruntaș."

Secretarul a sesizat exact 
ceea ce era esențial. Intr-ade
văr, aceasta este inițiativa 
tinerilor de la uzinele „Tudor 
Vladimirescu" din Capitală.



Adunarea festivă cu prilejul 
celei de-a 30-a aniversări 

a ziarului „Scînteia"
Marți după-amiază, în sala 

de marmură a Casei Scînteii, 
a avut loc adunarea festivă 
organizată de Comitetul oră
șenesc București al P.M.R. cu 
prilejul celei de a 30-a aniver
sări a ziarului „Scânteia".

Au luat parte membri ai 
C.C. al P.M.R., conducători ai 
unor instituții centrale și or
ganizații obștești, vechi mili- 
tanți ai mișcării muncitorești 
din țara noastră — tovarăși 
care au colaborat la apariția 
și au ajutat la difuzarea „Scân
teii “ în ilegalitate, activiști 
de partid, numeroși ziariști, 
corespondenți și difuzări vo
luntari, muncitori tipografi, 
oameni de cultură.

Au participat atașați de pre
să ai misiunilor diplomatice 
și corespondenți de presă din 
țările socialiste.

Adunarea festivă a fost des
chisă de tov. Florian Dănăla- 
che, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Co
mitetului orășenesc București 
al P.M.R., care, din împuter
nicirea Comitetului Central a 
dat citire salutului adresat 
de către Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Ro
mîn ziarului „Scînteia".

Salutul a fost primit cu pu
ternice și îndelungate ovații 
de asistență.

A luat apoi cuvântul tov., 
Teodor Marinescu, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., re- 
dactor-șef al ziarului „Scân
teia”.

Sărbătorim astăzi — a 
spus vorbitorul — împlini
rea a 30 de ani de la apari
ția primului număr al ziaru
lui „Scînteia". Lung este dru
mul străbătut de presa parti
dului — de la foile ilegale, u- 
neori ceva mai mari ca pal
ma, tipărite la multiplicator și 
răspândite cu prețul. libertății 
și adeseori al vieții de luptă
torii din ilegalitate, până la 
ziarele de masă de azi, citite 
de milioane de constructori ai 
socialismului. în istoria presei 
comuniste, se reflectă drumul 
eroic al partidului clasei mun
citoare, lupta neabătută de 
patru decenii, sub steagul a- 
totbiruitor al marxism-leni- 
nismului, pentru triumful no
bilei cauze a socialismului și 
păcii.

Sub conducerea și Îndru
marea permanentă a partidu
lui, presa comunistă a chemat 
și mobilizat masele la lupta 
împotriva exploatării și asu
pririi celor ce muncesc, îm
potriva fascizării țării și a 
războiului antisovietic, pentru 
doborîrea regimului burghe- 
zo-moșieresc, pentru indepen
dență națională, pace și so
cialism.

în ciuda prigoanei sălbati
ce a claselor exploatatoare, 
biruind nenumărate greutăți; 
partidul a editat și a răspân
dit numeroase publicații ile
gale sau legale.

Presa de partid a adus o 
contribuție prețioasă la mun
ca partidului pentru educarea 
patriotică și intemaționalistă 
a oamenilor muncii. în pagi
nile presei de partid și-a gă
sit o puternică expresie poli
tica de prietenie și solidari
tate cu Uniunea Sovietică, cu 
gloriosul P.C.U.S., politică ce 
caracterizează întreaga istorie 
a mișcării muncitorești revo
luționare din țara noastră și 
a partidului nostru.

în continuare, vorbitorul a 
spus : Insurecția armată vic
torioasă din august 1944, pre
gătită și înfăptuită sub con
ducerea partidului, a deschis 
o eră nouă în istoria poporu
lui romîn- Presa comunistă 
a contribuit la unirea în 
jurul partidului a imensei 
majorități a poporului, la in
staurarea regimului democrat- 
popular.

Sub conducerea partidului, 
presa și-a afirmat tot mai pu
ternic rolul de propagandist; 
agitator și organizator colec
tiv în opera de făurire a vie
ții noi.

în lupta pentru înfăptuirea 
sarcinilor construcției socia
liste, presa a luat un avînt 
necunoscut în țara noastră. 
Faptul că toate mijloacele 
materiale necesare presei a- 
parțin azi poporului, permite 
înfăptuirea cea mai comple
tă a libertății presei, consfin
țită în Constituția țării- Presa 
apare astăzi într-Un tiraj de 
aproape un miliard de exem
plare anual la ziare și aproape 
80 milioane la reviste. Câtă 
deosebire între presa noastră 
de astăzi și presa burgheză 
din trecut, presă antipopulară, 
aservită intereselor claselor 
exploatatoare-

Datorită îndrumării perma
nente primite din partea 
partidului, a Comitetului său 
Central, care educă presa și 
pe lucrătorii ei în spiritul 
principialității marxist-leni- 
niste, al slujirii devotate a po
porului, al respectului față de 
adevăr, presa noastră și-a câș
tigat încrederea și prețuirea 
maselor.

înainte de procurarea ma
nualelor școlare, consul
tarea listei afișată în li

brărie este necesară.

Foto : AGERPRES

Conducerea de către partid 
a fost întotdeauna, este și va 
rămâne principiul fundamen
tal al activității ziarelor noa
stre. Partidul nostru a ve
gheat necontenit ca presa să 
fie purtătorul său fidel de cu
vânt, să militeze neabătut pen
tru traducerea în viață a sar
cinilor trasate de partid, a 
politicii partidului în toate 
domeniile de activitate. Parti
dul nostru îndeplinește indi
cația lui Lenin care sublinia 
că o principală condiție a 
partinității presei este condu
cerea directă, nemijlocită de 
către partid a organelor de 
presă. „Puterea presei — spu
nea Lenin — constă în legă
tura cu partidul, în forța idei
lor lui".

Faptul că an de an presa 
comunistă din țara noastră a 
militat neabătut, cu cinste 
pentru cauza partidului, și-a 
îmbogățit și îmbunătățit con
ținutul de idei, tematica abor
dată. nivelul publicistic, com
petența și eficiența activității; 
toate acestea se datoresc con
ducerii de fiecare zi a presei 
de către Comitetul Central al 
partidului, de Biroul Politic al 
C.C. al P.M.R., de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej per
sonal.

Manifestând o înaltă exigen
ță față de activitatea ziarelor, 
față de cuvîntul scris, condu
cerea partidului a cerut întot
deauna redacțiilor, ziariștilor 
comuniști, să trateze în mod 
aprofundat, cu competență și 
înalt simț de răspundere pro
blemele ce se pun, să cunoas
că temeinic politica partidului, 
pentru ca în permanență cele 
scrise în presă, în orice pro
blemă — mare sau mică - să 
reflecte punctul de vedere al 
partidului.

In continuare, vorbitorul a 
spus: Sarcina fundamentală a 
presei noastre comuniste con
stă în desfășurarea unei acti
vități sistematice pentru mo
bilizarea maselor la înfăptui
rea politicii partidului, a hotă
rârilor Congresului al III-lea 
al partidului, a mărețelor pre
vederi ale planului de 6 ani.

O datorie de frunte a presei 
comuniste este să-și exercite 
cu tot mai multă eficiență și 
vigoare rolul ei organizator 
ca tribună largă a experienței 
înaintate, ca luptătoare entu
ziastă pentru răspândirea și 
generalizarea ei. Vorbitorul a 
subliniat sarcinile puse de 
partid în fața presei în do
meniul industriei și agricultu
rii, al muncii de partid și acti
vității ideologice, în dezvolta
rea conștiinței socialiste a oa
menilor muncii, în întărirea 
continuă a caracterului de 
masă al presei. Stînd ferm pe 
pozițiile partinității marxist- 
leniniste, presa e datoare să 
ofere un înalt exemplu de 
combativitate și intransigență 
împotriva oricăror manifestări 
ale ideologiei burgheze, împo
triva oricăror denaturări sau 
deformări ale teoriei marxist- 
leniniste.

Presa comunistă este o tri
bună a poporului, ea se adre
sează maselor și este scrisă de 
mase. Larga mișcare a cores
pondenților voluntari a luat 
în anii puterii populare o dez
voltare considerabilă, consti4 
tuind una din minunatele a- 
firmări ale democratismului o- 
rinduirii noastre sociale și de 
stat. Partidul ne cere să întă
rim necontenit caracterul de 
masă al presei noastre, să 
perfecționăm neîncetat mun
ca ziarelor cu corespondenții 
voluntari.

De la primul său număr, pe 
frontispiciul „Scânteii" este 
înscrisă nemuritoarea che
mare : „Proletari din toate ță
rile, uniți-vă !“ — ca un anga
jament solemn al presei de 
partid de a propaga neobosit 
ideile atotbiruitoare ale 
internaționalismului, pe care 
partidul le-a slujit cu fideli
tate în tot cursul existenței 
sale. Ducînd înainte tradi
țiile presei ilegale, ziarele noa
stre sânt stegari ai prieteniei și 
solidarității frățești cu Uni
unea Sovietică, își aduc apcm (Agerpres)
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tul la întărirea continuă a uni
tății indestructibile a marii fa
milii a țărilor socialiste, la în
tărirea solidarității cu oamenii 
muncii de pretutindeni.

Factor activ al politicii ex
terne a partidului și guvernu
lui R. P. Române, presa noas
tră este devotată cu trup și 
suflet cauzei vitale a omenirii 
- pacea. Noi ducem în mase 
ideile partidului, ideile comu
nismului, a cărui misiune is
torică constă nu numai în în
lăturarea exploatării pe scară 
mondială, ci și în izbăvirea 
omenirii de coșmarul unui nou 
război pustiitor. Să demascam 
viguros uneltirile cercurilor 
imperialiste agresive care, ig
norând raportul real de forțe 
în lume, își pun speranța în- 
țr-o politică aventuristă și in
tensifică psihoza de război.

Vorbitorul a transmis în 
numele ziariștilor din țara 
noastră un călduros salut 
glorioasei prese sovietice — 
exemplu luminos pentru pre
sa comunistă din întreaga 
lume — presei comuniste și 
muncitorești de pretutindeni.

Inepuizabilele izvoare de in
spirație ale presei noastre co
muniste sânt ideile partidului; 
politica sa marxist-leninistă, 
uriașa activitate a maselor 
care o înfăptuiesc cu abnega
ție și nemărginită încredere-

Asigurăm Comitetul Cen
tral, pe tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, că lucrătorii 
„Scânteii", ai întregii noastre 
prese, ducând înainte tradițiile 
nevaiilțianare ale presei comu
niste, își vor consacra toată e- 
nergia, priceperea și puterea 
de muncă măreței cauze a 
partidului nostru — cauza co
munismului și păcii.

Tov. Valeria Pop, redactor- 
șef adjunct al „Scânteii", a dat 
citire mesajului de salut pri
mit din partea ziarului „Prav
da", organ al C.C- al P.C.U-S- 
Pe adresa ziarului au sosit 
numeroase alte mesaje și te
legrame de felicitare din 
partea organelor de presă ale 
unor partide frățești-

Președintele Uniunii Ziariș
tilor din R. P- Română, tov. 
Nestor Ignat, a dat apoi 
citire scrisorii adresate de co
lectivul redacțional al ziaru
lui și de ceilalți lucrători din 
presă, Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Ro
mîn, tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Exprimîndu-se adânca recu
noștință pentru salutul adre
sat de C.C- al P M R., în scri
soare se arată că aprecierea 
făcută activității presei din 
țara noastră, indicațiile deo
sebit de prețioase date, mobi
lizează și mai puternic pe lu
crătorii din presă în munca 
pentru aplicarea neabătută a 
politicii partidului.

Dragostea și încrederea de 
care se bucură ziarele și pu
blicațiile noastre în masele 
cele mai largi se datoresc con
ducerii ei de către partid — 
principiul suprem care stă la 
temelia tăriei și succeselor 
presei comuniste.

în încheiere este exprimat 
angajamentul întregului co
lectiv redacțional al „Scîn
teii al tuturor lucrătorilor 
din presă, de a continua 
eroicele tradiții ale presei co
muniste din țara noastră, de 
a-și închina și pe mai depar
te toate puterile luptei pentru 
triumful cauzei partidului, 
pentru măreața cauză a comu
nismului și păcii.

Adunarea festivă a prilejuit 
o caldă și puternică manifes
tare a dragostei și atașamen
tului profund al lucrătorilor 
din presă față de partid și 
conducerea sa.

Ei și-au reafirmat hotărârea 
lor fermă de a munci cu ab
negație pentru răspândirea a- 
totbiruitoarelor idei ale mar- 
xism-leninismului, de a milita 
neobosit pentru înfăptuirea 
politicii partidului, pentru 
desăvârșirea operei de constru
ire a socialismului în țara 
noastră, pentru triumful cau
zei păcii în lumea întreagă.

(Agerpres)

Vedere din Piatra Neamț. Foto : AGERPRES

Participanți la lucrările
Forumului Mondial 

ai Tineretului 
ne vizitează țara

La invitația CC al U.T.M., 
marți după-amiază a sosit în 
Capitală un grup de tineri re
prezentanți ai unor organiza
ții de tineret și studenți din 
Argentina, Chile, Cuba, Gha
na, Grecia, Indonezia, Mexic 
și SU.A., care au participat 
la lucrările Forumului Mon
dial al Tineretului ce a avut 
loc la Moscova.

Oaspeții vor vizita, timp de 
cîteva zile, țara noastră spre 
a cunoaște viața și munca po
porului romîn, activitatea or
ganizațiilor UT.M.

„Nu ne-a fost greu 
să constatăm progresul 
considerabil realizat 

de Romînia11
Declarațiile

dr. EMILIOS FRANGOS

Marți dimineața a părăsit Ca
pitala, înapoindu-se în patrie, de
legația Parlamentului cipriot în 
frunte cu dr. Emilios Frangos, 
care timp de cîteva zile ne-a vi
zitat țara la invitația Grupului 
național romîn din Uniunea inter
parlamentară.

înaintea plecării, dr. Emilios 
Frangos a avut o convorbire cu 
un redactor al Agenției romîne de 
presă „Agerpres5, ț

Am apreciat mult ospitalitatea 
ce ne-a fost oferită în timpul șe
derii noastre în Romînia, ca și 
sentimentele de prietenie cu care 
am fost întîmpinafi peste tot — a 
declarat oaspetele. Vă putem asi
gura că aceleași sentimente de 
prietenie le nutrește și poporul 
cipriot față de poporul romîn. 
Poporul nostru — a continuat 
oaspetele — este profund recu
noscător Romîniei pentru spriji
nul susținut pe care i l-a dat în 
cadrul O.N.U. în lupta sa pentru 
libertatea și autodeterminarea 
Ciprului.

Dr. Emilios Frangos și-a împăr
tășit apoi din impresiile culese 
în timpul vizitelor făcute în țara 
noastră. Nu ne-a fost greu să con
statăm progresul considerabil rea
lizat de Romînia în toate dome
niile de activitate — a decla
rat el. «

Tn țara dv. s-au produs transfor
mări radicale, care dau un aspect 
cu totul nou Romîniei. Industriali
zarea țării, numeroasele construc
ții ridicate pentru odihna oame
nilor, înființarea a numeroase 
școli și institute de învățămînt 
superior, toate realizate în țara 
dv. sub conducerea actualului gu
vern, dovedesc că Romînia pă
șește înainte spre soluționarea 
definitivă a problemelor sale, 
care vor duce la ridicarea bună
stării poporului, la un nivel de 
viață fot mai ridicat.

In încheiere, oaspetele a sub
liniat rolul constructiv pe care îl 
au schimburile de delegații parla
mentare. Aceste vizite — a spus 
e| — nu pot decît să contribuie 
la promovarea prieteniei între 
popoare, la eliminarea unora din 
neînțelegerile care ar putea exis
ta, la menținerea păcii mondiale.

Cu prilejul celei de-a 16-a 
aniversări a eliberării Coreei 

de către glorioasa 
Armată Sovietică

Marți seara, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al R.P.D, Coreene la Bucu
rești, Kim Ben Dik, a oferit 
o recepție la restaurantul Pes
căruș cu prilejul sărbătoririi 
celei de-a 16-a aniversări a e- 
liberării Coreei de către glo
rioasa Armată Sovietică-

La recepție au luat parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Drăghici; Gh. 
Gaston Marin, președintele 
Comitetului de Stat al Plani
ficării ; Bujor Almășan, M. 
Florescu, D. Simulescu, A. Vi- 
joii, miniștri ; Grigore Gea- 
mănu, secretar al Consiliului 
de Stat; A. Mălnășăn, ad
junct ai ministrului Afacerilor 
Externe; membri ai C.C. 
al P.M.R., ai Consiliului 
de Stat, conducători ai 
instituțiilor centrale și ai 
organizațiilor obștești, ge
nerali și ofițeri superiori ai 
Forțelor noastre Armate, oa
meni de știință, artă și cultu
ră, ziariști romîni și cores
pondenți ai presei străine-

Au participat șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la

în „Cursa Scînteii**

Evoluția debutanților 
foarte bună

deea instituirii u- 
nui clasament ul 
debutanților par- 
ticipanți la „Cursa 
Scânteii" a fast 
apreciată de la 

început ca foarte inspirată, 
deosebit de stimulatoare în 
ceea ce privește prezența la 
start a începătorilor, afirma
rea și promovarea elemente
lor talentate în ciclismul nos
tru de performanți. Cele șase 
zile de întreceri au confirmat 
pe deplin eficacitatea unui 
asemenea clasament. Prima 
garnitură a debutanților, spre 
pildă: ION AR.DELEANU, 
GRIGORE NICOLAE, GH. 
BĂDARĂ, GH. VASILESCU, 
S. MIHĂLȚEANU și C. TU- 
DOSE, ar putea forma o re
prezentativă de tineret omo
genă, de perspectivă.

La startul primei etape a 
întrecerii, debutanții formau 
aproape jumătate din numă
rul tuturor concurenților. 
Linia de sosire din ultima 
etapă a fost trecută de 25 de 
debutanți. „Amănuntul" acesta 
are menirea să indice pri
ma caracteristică privind evo
luția debutanților și anume: 
voința, dîrzenia și o mare pu
tere de luptă pentru a ter
mina pe bicicletă această 
cursă de lung kilometraj.

Evitarea abandonului n-a 
constituit insă „lucrul de căpă- 
tîi“ al debutanților. Dorința 
de afirmare, prin realizarea 
unei medii orare cît mai 
bune, i-a călăuzit în obținerea 
victoriei la sprinturi, la ten
tative de evadare, soldate 
adesea cu succes.

„Vioara I-a" a debutanților, 
brașoveanul Ion Ardeleana, 
s-a dovedit un sprinter foarte 
dotat, bine pregătit, de vreme 
ce-a dispus categoric în între
cerea sprinterilor de nume 
consacrate: G. MOICEANU, 
I. COSMA. S. ARITON. El a 
confirmat valoarea sa de fon- 
dist mai ales în etapa a V-a 
devenind învingător cu aproa
pe 4 minute avans față de 
pluton.

în rîndurile celor mai buni 
sprinteri, sau ale fugarilor în
tâlnești adesea numele lui

P e s
Baschet

Marți seara sala sporturilor 
Floreasca a găzduit primele 
meciuri ale echipelor mascu
line de baschet ale Cubei. în 
prima întîlnire echipa secundă 
a Cubei a jucat în compania 
reprezentativei de tineret a 
Capitalei. Victoria a revenit 
baschetbaliștilor romîni cu 
scorul de 65—58 (34—20). Me
ciul dintre prima echipă a re
prezentativei Cubei gi selecțio
nata studențească din R.P.R.

București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

în timpul recepției ambasa
dorul Kim Ben Dik a toastat 
pentru unitatea și coeziunea 
puternicului lagăr socialist, în 
cinstea marelui popor sovie
tic, prietenul și eliberatorul 
poporului coreean, pentru 
prietenia de nezdruncinat din
tre popoarele coreean și ro
mân, pentru pace în lume, în 
sănătatea tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej și a tutu
ror conducătorilor Partidului 
Muncitoresc Romîn și a guver
nului R. p. Române.

Răspunzând, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a toastat 
pentru prosperitatea poporu
lui coreean, pentru unificarea 
pașnică și democratică a Co
reei, pentru prietenia dintre 
poporul romîn și poporul co
reean, pentru pace în lumea 
întreagă, pentru Comitetul 
Central al Partidului Muncii 
din Coreea și Cabinetul de 
Miniștri al R.P.D. Coreene, în 
frunte cu tov. Kim Ir Sen.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie. (Agerpres)

Szatmari, Mihălțeanu. N. 
Grigore, C. Tudose, Al. Zin, 
Paul Dulu (cel mai tînăr con
curent) Gh. Vasilescu, C. Ni- 
culescu.

Inițierea unui atac pentru 
evadare, conducerea trenii 
„fugarilor", câștigarea unui 
sprint reclamă o tactică abilă, 
însoțită de o bună pregătire 
fizică, remarcabile calități 
tehnice. Și majoritatea debu
tanților au făcut nu o dată 
dovada unor asemenea cali
tăți.

Sutele de kilometri greu 
pot fi parcurse intr-un timp 
cît mai scurt, cu pene de 
cauciuc și pe deasupra intr-o 
căldură toridă. în asemenea 
momente te încearcă ușor 
gîndul de a abandona, como
ditatea de a aștepta mașina 
atelier. Exemplul oferit de 
Egyed WUmoș în cea de-a 
Il-a etapă,, cînd a alergat 15 
km pe geantă și șase pe o 
bicicletă „Carp ați" i-a însufle
țit pe debutanți, care au gă
sit în asemenea situații sufi
ciente resurse morale, pentru 
a nu pierde nici o secundă, 
pentru a termina întrecerea 
pe un loc cât mai de frunte. 
Mai mult decât atât ei au de
zaprobat gestul nesportiv al 
ciclistului I. Cosma, care 
a abandonat în etapa a IV-a 
cu 2 km înainte de sosire.

Ion Cosma (Dinamo Bucu
rești) a oferit astfel tinerilor 
cicliști un prost exemplu și 
a umbrit evident ' prestigiul 
său de alergător cu renume.

„Cursa Scînteii" și-a confir
mat încă o dată renumele de 
întrecere a tinereții. Actuala 
ediție a descoperit și promo
vat cu curaj elemente tinere 
și le-a oferit prilejul ca îm
preună cu cicliștii cansacrați 
să participe la o bună „re
petiție" pentru Turul R.P.R. 
a cărei dispută va începe 
la 10 septembrie. Cele 
13 etape ale Turului 
R.P.R. vor constitui fără în
doială un nou prilej de pro
movare și afirmare a elemen
telor tinere printre cei mai 
valoroși cicliști din țara 
noastră.

V. RANGA

curt
s-a încheiat cu scorul de 86-55 
(44—27) în favoarea echipei 
romîne.

Parașutism
Concursul internațional fe

minin de parașutism sportiv 
de la Forte Gaucher a fost 
câștigat de echipa U.R.S.S. 
care a totalizat 1.067 puncte. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat Franța II - 1.024 punc- 

'■ te, Franța I — 994 puncte și 
R.P. Bulgaria — 933 puncte.

Salut participanților
la Seminarul internațional 

al redactorilor presei
studențești!

Astăzi își începe lucrările 
la București Seminarul 
internațional al redac

torilor presei studențești or
ganizat de Uniunea Asocia
țiilor Studenților din R.P.R. în 
colaborare cu U.I.S. De cîte
va zile sosesc în Capitală 
numeroși participant la se
minar. Sînt reprezentanți ai 
unor organizații și ziare stu
dențești din Europa, Asia, 
Africa și America Latină. 
Peste 50 de organizații stu
dențești din mai mult de 40 
de țări vor fi prezentate la 
seminarul pe care-1 găzduie
ște Bucureștiul. Faptul acesta 
relevă interesul deosebit pe 
care l-a stîrnit organizarea 
Seminarului internațional al 
redactorilor presei studențești. 
Acest interes provine din 
faptul că la seminar se va 
dezbate problema importantă 
a rolului pe care presa stu
dențească îl are în dezvolta
rea cooperării și înfăptuirea 
unității în mișcarea mondială 
studențească, în lupta pentru 
apărarea intereselor funda
mentale ale studenților, în 
promovarea în rîndul stu
denților a ideilor păcii, res
pectului reciproc și înțelegerii 
între, popoare. Seminarul, fără 
îndoială, va prilejui un schimb 
de păreri util și va contribui 
la dezvoltarea cooperării în
tre studenții și tinerii iubitori 
de pace de pretutindeni.

Presa studențească are un 
rol important. în paginile ei 
se reflectă viața și preocupă
rile studențimii, a zeci și zeci 
de mii de tineri ce se pregă
tesc să intre în viață, a- 
nirnați de idealurile nobile 
ale păcii și prieteniei între 
popoare.

Studențimea nu poate fi in
diferentă față de marile pro
bleme ale contemporaneității. 
Viața a dovedit în mod con
vingător cît de absurdă este 
teoria așa-zisului „apolitism 
universitar". Studentul este 
preocupat de problema fun
damentală a prezentului — a 
păcii sau războiului — și zig- 
rul studențesc nu poate să nu 
reflecte această preocupare. 
Mase importante ale studen
ților din diferite țări participă 
la acțiunile de luptă pentru 
dezarmarea generală și tota
lă, controlată, pentru interzi-

Concursul 
internațional 
de atletism 

al armatelor prietene
Duminică cu începere de la 

ora 18,30 stadionul Republicii din 
Capitală va găzdui concursul in
ternațional de atletism al Armate
lor Prietene, în cadru] căruia se 
vor întrece atleți și atlete din 
U.R.S.S., R.P. Bulgaria, R.S. Ceho
slovacă, R.D. Germană, R.P. Mon
golă, R. P. Polonă, R. P. Ungară 
și R. P. Romînă. Pe lista partici
panților figurează numele unor 
atleți de renume mondial. Astfel, 
spectatorii bucureșteni vor putea 
să-l urmărească pe fostul record
man mondial la aruncarea discu
lui Piatkowski (R. P. Polonă), pe 
recordmanul lumii în cursa de 
3000 m obstacole Krzyskowiak 
(R. P. Polonă), aruncătorul de cio
can Rut (R. P. Polonă), Galina 
Dolia (U.R.S.S.), creditată cu un 
rezultat de 1,77 m la săritura în 
înălțime, pe sprinterul cehoslovac 
Mandlik și alții.

Din echipa țării noastre fac 
parte, printre alții, lolanda Balaș, 
Ion Sorin și N. Rășcănescu. Ulti
mele probe ale concursului se 
vor desfășura la lumina reflec
toarelor. (Agerpres) 

Joi 17 august la cinematograful 

REPUBLICA
iar din 19 august și la cinematograful 

I. C. FRIMU
Premiera filmului

Alba Regia

O producfie a studiourilor maghiare
FILM DISTINS CU MEDALIA DE ARGINT LA FESTIVA
LUL INTERNAȚIONAL AL FILMULUI DE LA MOSCOVA 

în rolurile principale : TATIANA SAMOILOVA ; MIKLOS 
GABOR; HEDI VARADY ; IMRE RAD AY

Scenariul: LALASTHY GYORGY, după nuvela lui BELA 
LEVAY și SIPOS TAMAS

Regia : MIHALY SZEMES 
Imaginea: BAROABAS HEGYI 
Muzica: SANDOR SZOKOLAY

cerea armelor nucleare, îm
potriva colonialismului, pen
tru reglementarea pașnică a 
problemei germane etc.

Numeroase publicații stu
dențești se iac ecoul dorinței 
de pace a studenților, iau 
atitudine împotriva politicii 
războiului rece promovată de 
cercurile conducătoare occi
dentale, se pronunță pentru 
reglementarea pașnică a pro
blemelor internaționale liti
gioase. Tot mai puternic ră
sună cerința unirii eforturilor 
tuturor organizațiilor studen
țești în lupta pentru apărarea 
păcii și pentru apărarea inte
reselor fundamentale ale stu
denților, pentru promovarea 
în rîndul studențimii a ideilor 
păcii, respectului reciproc și 
înțelegerii între popoare. Dez
voltarea cooperării și înfăp
tuirea unității în mișcarea 
mondială studențească se a- 
firmă ca o necesitate vitală 
pe care nu o mai pot nega 
nici măcar cei mai reacțio
nari reprezentanți ai unor or. 
ganizații studențești.

Avem convingerea că se
minarul de la București va 
reflecta starea de spirit a 
studențimii iubitoare de pace, 
va arăta năzuința acesteia 
către dezvoltarea cooperării 
în lupta pentru pace și va 
sublinia înalta responsabili
tate a ziarului studențesc. 
Larga participare la acest se
minar este o garanție că pro
blemele vor fi dezbătute mul
tilateral, că deși vor exista 
puncte de vedere diferite, se 
va ajunge la concluzia comu
nă a necesității unirii tuturor 
eforturilor în apărarea păcii 
și că lucrările vor fi încunu
nate de un. real succes.

Este o mare bucurie pentru 
studenții și tineretul nostru, 
pentru lucrătorii și colabora
torii presei de tineret din țarc? 
noastră faptul că seminarul 
internațional al redactorilor 
presei studențești își va des
fășura lucrările la București. 
Ne bucură acest fapt deoare
ce oaspeții noștri vor putea 
face cunoștință cu viața po
porului și tineretului nostru, 
vor constata sincera noastră 
dorință de pace, munca pli
nă de entuziasm pe șantierul 
construcției socialiste. Zilele 
pe care le voi petrece în țara 
noastră vor prilejui partici
panților la seminar un contact 
direct cu tineretul nostru 
studios. Ei vor putea 
vedea grija cu care regimul 
democrat-popular înconjoară 
pe studenții noștri, condițiile 
din ce în ce mai bune de 
viață și de studiu ce le-au fost 
create. Totodată oaspeții noș
tri se vor putea convinge de 
puternica năzuință a tineretu
lui romîn universitar de a-și 
aduce contribuția la dezvol
tarea cooperării și înfăptui, 
rea unității în mișcarea mon
dială studențească.

Ziarul „Scînteia tineretului14 
transmite un cald salut parti
cipanților la Seminarul inter
național al redactorilor presei 
studențești și urează deplin 
succes lucrărilor sale.

Direcția de metodo
logie și documen

tare statistica de pe 
lîngă Direcția 

Centrală 
de Statistica

comunică :
a apărut volumul „RE- 
CENSĂMÎNTUL POPU
LAȚIEI R.P.R., DIN 21 
FEBRUARIE 1956" cuprin
zând „STRUCTURA SO 
CIAL - ECONOMICA A 
POPULAȚIEI — OCUPA
ȚII".

Este ultimul volum din 
seria publicațiilor conți
nând rezultatele reoensă- 
mintului.



Deschiderea la Tokio a expoziției 
comerciale și industriale sovietice

Opinia publică mondială 
se pronunță pentru tratative 

în problema germană 
Oamenii muncii din R. D. G.

sprijină rezoluția adoptată 
la sesiunea Camerei Populare

BERLIN 15 (Ageqpres). — 
Oamenii muncii din întreaga 
Republică Democrată Germa
nă îșl manifestă sprijinul de
plin față de importanta rezo
luție adoptată de sesiunea 
Camerei Populare a R.D. Ger
mane cu privire la încheierea 
Tratatului de pace cu Germa
nia și la rezolvarea problemei 
Berlinului occidental. Repre
zentanți al tuturor păturilor 
populației subliniază în decla
rațiile lor hotărîrea lor de a 
acționa pentru a apăra mun
ca de construire a socialis
mului în Republica Democra
tă Germană.

In cadrul unul miting care 
a. avut loc la Berlin, praf. 
Kurt Hager, membru suple
ant al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidu
lui Socialist Unit din Germa
nia, a atras atenția asupra ne
cesității combaterii manevre
lor cercurilor revanșarde din

$♦ U. A* trebuie să inceapă 
tratative cu Uniunea Sovietică
NEW YORK 15 (Agerpres). — 

Ziarul „Capital Times", care apa
re la Madison, statul Wisconsin, 
cere într-un articol redacfional 
ca Statele Unite să nu mai zăn- 
găne armele și să înceapă tra
tative cu Uniunea Sovietică în 
problema Berlinului occidental.

„De ce să nu ducem tratative ? 
întreabă ziarul. Oare militariștii 
au triumfat ? Dacă nu, este timpul

Retragerea trupelor străine din Laos 
în discuția Conferinței de la Geneva

GENEVA 15 (Agerpres). — 
TASS: De dteva zile confe
rința internațională pentru 
Laos discută prevederea refe
ritoare la retragerea unități
lor militare străine și a per
sonalului militar străin din 
Laos care urmează să fie cu
prinsă în viitorul acord. Ne
cesitatea acestei prevederi 
pentru reglementarea situației 
în Laos este atît de evidentă 
incit nimeni n-o contestă. Ne- 
putând să se împotrivească pe 
față retragerii personalului 
militar străin delegațiile pu
terilor occidentale fac totul 
pentru a tergiversa pe cit po
sibil această retragere. După 
cum se știe, în Laos se află 
instructori și „consilieri" mi
litari americani și francezi, 
precum și detașamente de 
ciankaișiști. înseși propunerile 
S.U.A. în problema retragerii 
trupelor străine dovedesc 
lipsa de dorință a delegației 
americane de a contribui la 
rezolvarea rapidă a acestei 
probleme.

Spre deosebire de proiectul 
american care prevede fel de 
fel de „condiții preliminare" 
și portițe de scăpare pentru 
menținerea pe timp nedeter
minat a personalului militar 
străin în Laos, proiectul so
vietic prevede retragerea ne
condiționată din Laos a tutu
ror unităților militare străine 
în termen de 30 de zile de la 
intrarea în vigoare a acordu
lui. Foarte asemănător cu 
proiectul sovietic este proiec
tul Indiei și, în legătură cu 

Rasiștii americani continuă acțiunile teroriste împotriva 
populației de culoare. Foto grafia noastră înfățișează pe 
tînăra Glosla Hoyd rănită de bandele de huligani rasiști

Germania Federală care con
stituie o amenințare pentru 
pace în Germania și în Eu
ropa. „Absența unui Tratat 
de pace cu Germania — a spus 
Kurt Hager — face ca milita- 
riștii și cercurile politice re
vanșarde să devină tot mai 
insolente și ca primejdia pe 
care manevrele lor o prezintă 
pentru pace și pentru munca 
populației din Republica De
mocrată Germană să crească. 
Considerăm deci că a sosit 
vremea să se pună capăt acti
vității acestor cercuri revan
șarde prin încheierea unui 
Tratat de pace cu Germania, 
astfel încît militariștii vest- 
germani să nu mai fie în mă
sură să amenințe pacea!“.

BERLIN 15 (Agerpres). — 
Opinia publică din R. D. Ger
mană consideră măsurile luate 
de guvern pentru întărirea 
granițelor tn Berlin drept o

să ducem tratative șl trebuie să 
facem aceasta acum, pînă cînd 
militariștii nu vor căpăta șl mai 
mult curaj din cauza discuțiilor 
despre război".

Președintele Kennedy, se spune 
în articol, trebuie să știe că „Spo
rirea torțelor armate din ordinul 
său nu poate să influențeze a- 
supra situației din Berlin...".

aceasta mai mulți participanți 
la conferință (delegația Neo 
Lao Haksat, R. P. Chineze, 
R. D. Vietnam etc.) au propus 
ca Comisia de redactare să 
elaboreze pe baza acestor 
două proiecte o formulare a- 
decvată pentru a fi inclusă în 
proiectul de acord.

După cum au aflat însă zia
riștii, delegațiile puterilor 
occidentale împiedică adopta
rea de comun acord a unei 
hotărîri și prin aceasta fri- 
nează progresul conferinței- 
Astfel, reprezentantul Angli
ei, Macdonald, care a luat 
cuvîntul la 14 august, a spri
jinit proiectul american și, ți- 
nînd isonul delegatului S.U.A., 
a cerut lărgirea împuternici
rilor Comisiei internaționale 
de supraveghere și control. In 
același spirit a vorbit și dele
gatul Vietnamului de sud.

In cercurile ziaristice s-a 
aflat, de asemenea, că dele
gatul Indiei a criticat proiec
tul american și a respins ar
gumentele aduse de delegații 
Angliei și Vietnamului de

Poluarea tratativelor 
de la Na Mon

NA MON 15 (Agerpres). — 
După o întrerupere de jumă
tate de lună, la 14 august au 
fost reluate tratativele politice 

contribuție la cauza păcii. At
mosfera a fost curățită. Oa
menii muncii din republică 
mulțumesc din toată inima gu
vernului lor, scriu ziarele din 
15 august. Muncitori, țărani, 
reprezentanți ai intelectualită
ții, în scrisorile și telegramele 
adresate Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri al 
R.D.G. își manifestă atașamen
tul față de guvernul muncito
resc țărănesc și se pronunță 
pentru încheierea cit mai grab
nică a Tratatului de pace cu 
Germania.

„Aceasta ar constitui o ușu
rare pentru toți care doresc 
pacea și înțelegerea reciprocă 
și o lovitură pentru aceia care 
plănuiesc un război atomic. 
Dar aceasta nu este încă to
tul. Rezolvarea definitivă poa
te fi realizată pe calea lichidă
rii atmosferei de oraș de front 
în Berlinul occidentaT, scrie 
președintele Ligii germane 
pentru problemele O.N.U. prof. 
Steinimger.

Regizorul de filme K. Ma- 
etz'.g, laureat al Premiului 
național, cunoscutul artist W. 
Schwabe și artista E. Dunkel- 
mann scriu: „Pentru pace 
trebuie să luptăm. De aceea 
declarăm că guvernul nostru 
pe care l-am ales și în care a- 
vem deplină încredere, poate 
conta pe sprijinul nostru în 
toate acțiunile sale. Politica sa 
de pace și de ripostă hotărîtă 
agresorului este politica noas
tră".

sud în apărarea acestui pro
iect.

Delegatul Indiei a arătat că 
proiectul american exclude 
guvernul laoțian de la o ac
țiune atît de importantă ca 
controlul asupra retragerii 
trupelor străine din Laos. Gu
vernul laoțian, a spus el, va 
cere fără îndoială retragerea 
cit mai grabnică din țara sa a 
trupelor străine întrunit a- 
ceasta corespunde politicii sale 
de neutralitate. Procedura 
propusă în proiectul american 
nu poate decît să tergiverseze 
retragerea trupelor.

Reprezentantul guvernului 
legal al Laosului, Quinim 
Folsena a arătat că primul mi
nistru Suvanna Fumma a de
clarat în reptate rînduri că 
nu este de acord ca în Laos 
să se creeze posturi numeroa
se ale Comisiei internaționale 
de supraveghere și control.

Reprezentantul Poloniei a 
arătat îndeosebi că proiectul 
american ignorează complet 
guvernul laoțian.

Discutarea acestei probleme 
continuă.

și militare tripartite de la Na 
Mon.

După cum anunță corespon
dentul din Na Mon al agenției 
China Nouă, la ședința din 14 
august au continuat discuțiile 
pe marginea problemei formă
rii guvernului provizoriu de 
coaliție în Laos. Conducătorul 
delegației guvernului regal al 
Laosului, Fong Savang, a sub
liniat în cuvîntarea sa că gu
vernul de coaliție din Laos 
trebuie să fie condus de 
prințul Suvanna Fumma.

La această părere s-a raliat 
conducătorul ad-interim al 
delegației Partidului Neo Lao 
Haksat, generalul de brigadă 
Sipasat. El a subliniat că 
Partidul Neo Lao Haksat a 
sprijinit și va sprijini politica 
de pace și neutralitate promo
vată de prințul Suvanna 
Fumma.

Reprezentanții grupului 
Boun Oum-Fumi Nosavan s-au 
situat pe o poziție obstrucțio
nistă, fără să aducă nici un 
fel de argumente în spriji
nul ei.

PNOM PENH. — Șeful sta
tului Cambodgia, prințul No
rodom Sianuk, și-a dat în 
mod cu totul neașteptat demi
sia. După cum anunță cores
pondentul agenției Associated 
Press, prințul a propus con
vocarea neîntîrziată a sesiunii 
extraordinare a Adunării Na
ționale a Cambodgiei pentru 
discutarea acestei probleme.

Adunarea Națională a 
Cambodgiei a refuzat în una
nimitate să accepte demisia 
prințului Norodom Sianuk. Co
respondentul din Pnom Penh 
al agenției UPI, anunță că Ia 
cererea deputaților, Sianuk a 
hotărît să rămină in postul 
său.

Tratativele in proDlcmo
Demnului occidental

au devenit $1 mal urgente
LONDRA 15 (Agerjpres). — 

Comentînd măsurile luate de 
guvernul R. D. Germane pen
tru curmarea activității sub
versive a militariștilor și re
vanșarzilor de la Bonn și din 
Berlinul occidental, mai mul
te organe ale presei engleze 
subliniază încă o dată necesi
tatea de a se duce imediat 
tratative în problema Berli
nului occidental.

Ziarul „Evening Standard" 
relevă că în momentul de 
față tratativele în problema 
Berlinului occidental au deve
nit și mai urgente. „Orice ter
giversare în realizarea acor
dului cu privire la convocarea 
unei conferințe intensifică 
pericolul", arată ziarul

„Evening Standard" critică 
elementele din Occident care 
au început să facă zarvă pro
pagandistică în legătură cu 
adoptarea unor „contramă- 
suri" împotriva R. D. Germa
ne. „Această campanie, scrie 
ziarul, are la bază neînțele
gerea situației create".

Ziarul „Evening News" 
compară situația din Berlinul 
occidental cu un „fitil aprins", 
care „trebuie să fie stins".

Festivitatea înmînării premiului 
international Lenin președintelui Seku Ture

CONAKRY 15 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 13 august 
a avut loc la Conakry — capi
tala Republicii Guineea — 
festivitatea înmînării premiu
lui internațional Lenin „Pen
tru întărirea păcii. între po
poare" președintelui Guineei, 
Seku Ture.

In piața unde a avut loc 
festivitatea înmînării premiu
lui, s-au adunat aproximativ: 
30.000 persoane.

Deschizînd festivitatea, D. 
V. Skobelțîn, președintele Co-

Demonstrație în Anglia împo
triva hotărîrli guvernului de a 
pune la dispoziția trupelor 
Bundeswehrului terenuri pen

tru instrucție.

Luptele patrioților din 
Hadramaut împotriva 
colonialiștilor englezi
BEIRUT 15 (Agerpres). — In 

protectoratul englez Hadramaut 
din sudul Peninsulei Arabice au 
loc lupie între triburile arabe răs
culate și colonialiștii englezi. Pri
ma luptă între triburile răsculate 
și trupele de ocupație, scrie co
respondentul săptămânalului liba
nez „Al-Hurriya“ a avut loc în 
zilele de 18 și 19 iulie. Cu acest 
prilej au fost uciși 257 și răniți 
284 soldați englezi.

Trupele engleze continuă să 
bombardeze pozițiile răsculaților. 
Bombardamentele au căpătat ca
racterul unei campanii de exter
minare In masă. Englezii incen
diază ferme, omoară vite, otră
vesc fînfînile. Ei folosesc împo- 
friva răsculaților bombe lacrimo
gene și cu napalm, ucid copil, 
femei și bătrînl.

DELHI. — Reprezentanți ai 
diferite organizații obștești 
din India, inclusiv membri ai 
Parlamentului indian, au ho
tărît să convoace la 9 septem
brie la Delhi o conferință pe 
întreaga Indie de protest îm
potriva ajutorului militar a- 
merican acordat Pakistanului. 
Conferința se va desfășura 
sub lozinca „Protestăm împo
triva faptului că se livrează 
Pakistanului tot mai multe 
arme moderne americane a- 
ducătoare de moarte".

VIENTIANE 15 (Agerpres). 
— Corespondentul din Vienti
ane al agenției Reuter rela
tează că Ia 13 august, la 80 
mile nord-est de orașul Vien-

Recepție la Phenian 
cu prilejul celei 

de-a 16-a aniversări 
a eliberării Coreei

PHENIAN 15 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la recepția ofe
rită cu prilejul celei de-a 16-a 
aniversări a eliberării Coreei 
de către armata sovietică, 
Kim Ir Sen, președintele C.C. 
al Partidului Muncii din Co
reea și președintele Cabine
tului de Miniștri al R.P.D. Co
reene, a spus că „cei 16 ani 
care au trecut de Ia ziua me
morabilă cînd poporul coreean 
a fost eliberat de sub jugul 
dominației coloniale japoneze 
au reprezentat o perioadă de 
transformări cu adevărat mă
rețe așa cum n-a mai cunos
cut istoria poporului coreean. 
Țara noastră — a spus vorbi
torul — s-a transformat intr-o 
țară socialistă cu un înalt 
nivel cultural, într-o țară in
dustrial agrară".

Kim Ir Sen a adus mulțumiri 
profunde marelui popor sovie
tic. Toate realizările poporului 
coreean în construirea socie
tății noi tu perioada de după 
eliberare, a declarat el, sînt 
de neconceput fără ajutorul 
internaționalist al popoarelor 
Uniunii Sovietice și al celor
lalte țări din lagărul socialist.

Vom depune și în viitor 
eforturi în vederea întăririi 
puterii și unității lagărului 
socialist, bazat pe principiile 
internaționalismului proletar, 
a spus în încheiere Kim Ir 
Sen.

mitetului pentru decernarea 
premiilor internaționale Lenin, 
a spus că este fericit de a în- 
mîna Premiul internațional 
Lenin „gloriosului fiu al A- 
fricii, eminentului om de stat 
și fruntaș al vieții publice, 
luptător de seamă pentru pace 
și prietenie între popoare, pre
ședintele republicii și preșe
dintele guvernului Republicii 
Guineea, Seku Ture".

Festivitatea a fost încheiată 
prin cuvîntarea rostită de pre
ședintele Seku Ture.

Populația din Goa este hotărîtă 
să obțină independența

DELHI 15 (Agerpres).—Re- 
cent au sosit în Goa aproxi
mativ 1.500 de soldați portu- 
ghezi. Guvernatorul general 
portughez din Goa ceruse ca 
aceste trupe să vină în Goa 
,pentru cazul unor eventuale 
tulburări în ziua de 15 august 
— Ziua independentei Indiei", 

Potrivit ziarelor indiene, în 
Goa se desfășoară tot mai larg 
mișcarea de eliberare națio

Procesul criminalului 
Eichmann

IERUSALIM 15 (Agerpres). 
Avocatul criminalului de 
război nazist Eichmann și-a 
terminat luni pledoaria. A- 
ceastă pledoarie constituie o 
încercare nedibace de a fal
sifica istoria și de a nega toa
te crimele hitleriștilor. Res- 
pingînd acuzațiile care i se 
aduc lui Eichmann, avocatul 

tiane, s-a prăbușit un avion 
care transporta alimente pen
tru trupele generalului Nosa
van. întregul echipaj alcătuit 
din cinci americani a pierit.

CIUDAD TRUJILLO 15 
(Agerpres).—După cum trans
mite corespondentul din Ciu
dad Trujillo al agenției Uni
ted Press International, la 13 
august în capitala Republicii 
Dominicane a avut loc un mi
ting de masă organizat în 
semn de protest împotriva 
lipsei drepturilor cetățenești 
și democratice. Mai multe mii 
de persoane — arată agenția 
— au subliniat în repetate 
rînduri cuvîntările scandînd 
„libertate", „libertate".

TOKIO 15 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 15 august 
la Tokio s-a deschis expozi
ția comercială și industrială 
a Uniunii Sovietice. La inau
gurarea expoziției au fost de 
față reprezentanți al guver
nului japonez, membri ai 
parlamentului, conducători al 
partidelor politice, conducă
tori sindicali și reprezentanți 
de seamă ai vieții publice 
japoneze. Cei prezenți au pri
mit cu aplauze pe A. I. 
Mikoian, prlm-vicepieședlnte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

A. I. Mikoian a rostit o am
plă cuvîntare la inaugurarea 
expoziției. El a spus că Uniu
nea Sovietică dorește sincer o 
normalizare deplină a rela
țiilor cu Japonia, stabilirea șl 
dezvoltarea colaborării cu ea 
pe bază de egalitate, de res
pectare reciprocă a indepen
denței și suveranității, a nea
mestecului în treburile interne.

A. I. Mikoian a subliniat că 
Uniunea Sovietică urmărește 
stabilirea unor adevărate re
lații de bună vecinătate cu 
Japonia, extinderea legăturilor 
comerciale, culturale șl de 
altă natură pe baza avanta
jului reciproc. El a spus că 
oamenii sovietici respectă 
profund harnicul și talentatul 
popor japonez, cultura lui na
țională originală, contribuția 
la dezvoltarea gîndirli științi
fice șl tehnloe universale.

Refeiindu-se la grandiosul 
Program de construire a so
cietății comuniste în Uniunea 
Sovietică, A. I. Mikoian a 
spus : „Normalizarea relațiilor 
internaționale, reducerea chel
tuielilor pentru nevoi militare 
șl, mal cu seamă, dezarmarea 
generală șl totală ar asigura 
șl ar acoelera îndeplinirea 
acestui program grandios".

In numele șl din însărcina
rea guvernului sovietic A. I. 
Mikoian a declarat expoziția 
deschisă. A. I. Mikoian, E. 
Sato, persoanele care îi înso
țesc și invitații au examinat 
exponatele care oglindesc 
succesele Uniunii Sovietice în 
cucerirea Cosmosului. Printre 
ele sînt modele ale primilor 
trei sateliți artificiali sovietici 
ai Pămîntului, portrete ale 
eroilor cosmonauți hirl Ga
garin și Gherman Titov. La 
standul „Atomul pentru pace" 

nală împotriva jugului colo
nial portughez. Populația din 
Goa este ferm hotărîtă să ru
pă lanțurile robiei coloniale 
încă pînă la sfârșitul acestui 
an. Sub această lozincă opinia 
publică cu vederi patriotice 
din India intensifică lupta 
împotriva cotropitorilor stră
ini care au ocupat această 
parte inalienabilă a Republi
cii India.

Servatius a cerut din nou tri
bunalului să oprească judeca
rea procesului și să se decla
re incompetent.

Avocatul lui Eichmann a 
calificat drept mincinoase toa. 
te mărturiile depuse în ca
drul procesului, recunoscând 
drept adevărate doar declara
țiile monstrului din cușca de 
sticlă incasabilă.

Servatius a provocat un sim
țământ de repulsie atunci cînd 
a vorbit cu un cinism demn 
doar de clientul său, despre 
folosirea gazului pentru ex
terminarea a milioane de oa
meni și despre sterilizările 
forțate. El a afirmat că folo
sirea gazelor și sterilizările au 
fost „chestiuni medicale" care 
nu erau de resortul lui Eich
mann. Cînd un judecător i-a 
cerut să precizeze ce anume 
vrea să spună, Servatius a re
petat d’n nou că el consideră 
că folosirea gazului și steri
lizările constituiau „probleme 
medicale".

După pledoaria lui Serva
tius, președintele tribunalului 
a anunțat că procesul se în
trerupe *1 că sentința va fi 
pronunțată în noiembrie. 

atenția vizitatorilor a fost 
atrasă de o machetă a cen
tralei atomoelectrice de la 
Voronej, în curs de construc
ție, care va avea o putere de 
peste 200.000 kW.

La standul consacrat medi
cinii sînt expuse fiole de vac

Inaugurarea Expoziției 
naționale franceze la Moscova

MOSCOVA 15 (Agerpres). h 
TASS transmite : în parcul 
Sokolniki din Moscova s-a 
inaugurat într-un cadru festiv 
Expoziția națională franceză, 
prima de acest fel în Uniunea 
Sovietică. La festivitate au 
participat conducători ai gu
vernului sovietic, membri ai 
corpului diplomatic, precum și 
reprezentanți ai cercurilor de 
afaceri franceze sosiți la Mos
cova cu prilejul inaugurării 
expoziției.

După ce a subliniat că aceas
ta este cea mai vastă expozi
ție, organizată vreodată de 
țara sa în străinătate, Maurice 
Dejean, ambasadorul Franței 
în U.R.S.S., a spus : „Acest 
lucru nu este întâmplător, a- 
ceasta este o dovadă a profun
dei simpatii pe care francezii 
o manifestă față de poporul 
sovietic".

în numele guvernului sovie
tic, Dmitri Poleanski, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al R.S.F.S.R., a salutat pe 
organizatorii expoziției. Consi
derăm deschiderea expoziției 
franceze de la Moscova, a spua 
el, ca o expresie a dorinței 
Franței de a lărgi și întări co

India a sărbătorit festiv 
Ziua independenței

DELHI 15 (Agerpres). — La 
15 august Republica India a 
sărbătorit într-un cadru so
lemn Ziua independenței.

Acum 14 ani, aruneînd odio
sul jug colonialist britanic 
care timp de sute de ani a 
oprimat poporul indian, a- 
ceastă mare națiune s-a ală
turat familiei popoarelor li
bere ale lumii.

In dimineața zilei de 15 au
gust, în fața istoricului Fort 
roșu — monument al eroismu
lui patrioților indieni în lupta 
pentru eliberarea națională, a 
avut loc solemnitatea înălțării 
drapelului independenței In
diei. In sunetele imnului na
țional pe versurile marelui 
fiu al Indiei Rabindranath 
Tagore, primul ministru 
Jawaharlal Nehru a înălțat 
în fața Fortului, în aclamațiile 
celor prezenți la festivitate, 
drapelul tricolor de stat.

După defilarea gărzii de 
onoare formată din reprezen
tanții celor trei genuri de 
trupe: terestre, aviație și

Â luat sfîrșit Conferința mondială 
de la Tokio pentru interzicerea armei 

atomice și cu hidrogen
TOKIO 15 (Agerpres). — 

TASS transmite : Conferința 
mondială de la Tokio pentru 
interzicerea armei atomice și 
cu hidrogen a luat sfîrșit la 14 
august. Timp de cîteva zile 
125 de delegați din 27 de 
țări, inclusiv din Uniunea So
vietică, R. P. Chineză, S.U.A., 
R. P. Romînă, Anglia, India, 
reprezentanți a opt mari or
ganizații internaționale — 
Consiliul Mondial al Păcii* 
F.S.M., F.D.I.F. și altele — 
precum și 10.000 de reprezen
tanți ai organizațiilor politi
ce, sindicale, de femei și de 
tineret din Japonia au discu
tat cele mai importante pro
bleme ale omenirii — lupta 
popoarelor pentru interzicerea 
cit mai grabnică și pentru tot
deauna a armei nucleare și 
înfăptuirea dezarmării gene

Activitatea teroristă 
a ultracolonialiștilor continuă

PARIS 15 (Agerpres). — în 
cursul întregii nopți din 14 
spre 15 august pe căile prin
cipale de acces și pe arterele 
mari ale capitalei Franței erau 
postate formații ale poliției 
și așa-numitele „detașamente 
republicane" • Ele opreau au
tomobilele și autobuzele și 
verificau deosebit de minuțios 
documentele și conținutul 
portbagajelor-

în legătură cu informațiile 
apărute în numeroase ziare 
franceze că „organizația ar
mată secretă" va organiza un 
puci antiguvernamental în ju
rul datei de 15 august, timp 
de trei nopți puternice forma
ții polițienești, înarmate cu 
puști automate, au patrulat

S. U. Ă. sprijină cu arme moderne 
clica trădătoare sud-vietnamezâ

NEW YORK 15 (Agerpres). 
Străduindu-se să înăbușe lupta 
patrioților din Vietnamul de 
sud, Statele Unite trimit arme 
de tipuri noi autorităților sud- 
vietnameze. Săptămânalul 
„Newsweek" anunță că prin
tre aceste arme figurează un 
gaz special care se propagă 
repede. „O noutate importan
tă. a declarat un expert mi
litar, este că noi am hotărît 
să folosim pentru prima oară 
unele tipuri de arme ultramo
derne și cel mai bun echipa
ment acolo unde se desfășoa
ră realmente operațiuni mili

cin antipoliomielitic sovietic, 
pe care U.R.S.S. l-a trimis re
cent Japoniei pentru inocula
rea a 10 milioane de copil.

După vizitarea expoziției, 
intre A. I. Mikoian și invitați 
a avut loc o convorbire sin
ceră destinsă.

laborarea noastră economică* 
culturală și științifică.

După cum a arătat D. S- Po
leanski, există încă posibilități 
nefolosite pentru sporirea con
tinuă a comerțului soviete-, 
francez.

Politica de coexistență paș
nică, promovată în mod con
secvent de guvernul sovietic* 
deschide largi perspective pen
tru colaborarea Internațională 
în domeniul comerțului, a su
bliniat în încheiere Dmitri Po
leanski.

Luînd apoi cuvîntul Wilfrid 
Baumgartner, ministrul de Fi
nanțe și al Afacerilor Economi
ce, conducătorul delegației ofi
ciale franceze la deschiderea 
expoziției, a declarat că guver
nul francez este gata să ducă 
tratative în vederea stabilirii 
unui echilibru între importul 
și exportul mărfurilor sovie
tice și franceze.

Wilfrid Baumagartner a 
inaugurat apoi în mod oficial 
expoziția națională franceză 
de la Sokolniki. Peste 800 de 
firme industriale și comerciale 
din Franța, au trimis mostre 
ale produselor lor la expoziția 
de la Moscova, care ocupă o 
suprafață de peste 34.000 m.p.

flota, primul ministru Nehru 
a rostit o cuvîntare.

In cuvântarea sa, primul mi
nistru Nehru a felicitat po
porul indian cu prilejul Zilei 
independenței. El a propus să 
se cinstească memoria acelora 
care și-au dat viața în lupta 
pentru independență, a în
demnat națiunea să constru
iască o Indie înfloritoare.

Trebuie, a spus în continua
re premierul, să depunem 
toate eforturile spre realizarea 
păcii. El a scos în evidență 
însemnătatea dezarmării ge
nerale și totale pentru asigu
rarea păcii în întreaga lume. 
Secolul nostru, subliniază 
Nehru în încheiere, este seco
lul călătoriilor în Cosmos. In 
epoca actuală navele cosmice 
țintesc spre alte planete.

Ziua independenței a fost 
sărbătorită în întreaga țară 
de la munții veșnic înzăpeziți 
ai Cașmirului — în nord, 
pînă în sud la tropice, la 
capul Comorin.

rale și totale. Această repre
zentativă conferință interna
țională și-a exprimat gînduri- 
le și năzuințele în documen
tele pe care le-a adoptat în 
unanimitate — Apelul de la 
Tokio și rezoluțiile și reco
mandările cu privire la acțiu
nile internaționale comune 
pentru înfăptuirea dezarmă
rii generale și totale și in
terzicerea bombelor atomice și 
cu hidrogen.

Participanții la conferință 
au recomandat ca cea de-a 
8-a conferință mondiali pen
tru interzicerea armei atomi
ce să aibă loc în august 1962 
în Japonia în scopul dezvol
tării continue a mișcării pen
tru interzicerea bombelor a- 
tomice și cu hidrogen și pen
tru dezarmare.

pe străzile și în piețele orașu
lui, oprind și percheziționând 
autovehiculele. în aceste zile 
în unele suburbii ale Parisu
lui au fost aduse unități poli
țienești din provincie.

Activitatea teroristă desfă
șurată de ultracolonialiști con
tinuă. în Algeria și în metro
polă continuă să explodeze 
bombe. Ziarul „Le Combat" a 
calculat că începînd de la 26 
mai numai în orașul Alger au 
explodat 480 de bombe.

în noaptea de 13 spre 14 aw 
gust la căminul studenților 
tunisieni. care învață în insti
tuțiile de învățământ superior 
din Franța, a explodat o bom
bă, pricinuind mari pagube.

tare. Este vorba de locurile 
unde luptăm împotriva co
muniștilor, și tocmai pe acest 
câmp de bătălie sîntem datori 
să depunem toate eforturile".

După cum relatează „New
sweek", în afară de acest gaz, 
în Vietnamul de sud se trimit: 
„Microrachete", mitraliere spe
ciale de tip simplificat, avioa
ne de transport „Caribou" li
vrate de societatea canadiană 
„De Havilland", mici șalupe 
pentru operațiuni pe cursuri 
de apă în junglă, aparate pen
tru urmărirea operațiunilor 
militare în timpul nopții etc.
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