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Arături adinei de vară pe tarlalele G. A. C. „Ștefan Gheorghiu" din comuna Frumușani, 
regiunea București

Pentru creșterea continuă a calității pîinii

Să satisfacem exigența
cumpărătorului

Zilnic, prin cen
trul de vin- 
zare a pîinii 

numărul 51 din Ca
lea Rahovei nr. 410 
se desfac peste 1.500 
kg din produsele 
Întreprinderii de 
panificație „23 Au
gust" 
rești. 
timp, 
după 
țară „Pentru 
nea de cea 
bună 
cumpărătorii 
tot mai mulțumiți 
de calitatea produ
selor consumate. Și 
au de ce. Produse
le sînt mai gustoa
se, se prezintă 
tr-o formă mai 
pectuoasă. Mă 
fer îndeosebi 
pîinea albă, la 
intermediară : 
cum și la produse
le de specialitate.

Nu același lucru 
se poate spune, 
însă, despre pîinea 
neagră. Deși se sim
te o îmbunătățire 
in privința calității 
ei, totuși ea rămî- 
ne încă în urma ce
rințelor.

Pîinea care ni se 
aduce spre vînzare 
are cîteodată acidi
tate mai mare 
cea admisă, 
primim și 
care nu este

din Bucu- 
In ultimul 
și îndeosebi 

concursul pe 
pu
mni 

calitate", 
sînt

în-
as- 

. re
ia 

cea 
pre-

decît 
Mai 

pîine 
sufi-

cient crescută, cu 
forma plată, cu un 
miez lipicios, lucru 
care de aseme
nea nu este admis. 
Se mai întâmplă — 
așa cum a fost în 
ziua de 28 august 
— ca plinea să fie 
prea arsă, cu coaja 
prea tare. Obișnuim 
adesea să discutăm 
cu gospodinele care 
cumpără pîine de la 
centrul nostru. Ne 
interesează firește 
părerea lor despre 
calitatea pîinii, ce 
anume doresc sa 
găsească în unita
tea noastră.

Or, cele relatate 
mai sus ne-au fost 
semnalate de cum
părători.

Acestea sînt as
pecte care depind 
direct de procesul 
de fabricație, de 
respectarea rețete
lor, de felul cum 
lucrează colectivul 
din fabrică. Există 
însă și alte situații 
în care pîinea deși 
este frumoasă și 
bună ajunge la 
consumator într-o 
stare nu prea feri
cită. Este vorba de 
felul cum se trans
portă. Actualul sis
tem de transporta
re a pîinii în lădițe 
de cite 10 bucăți de 
întreprinderea pro-

ducătoare la cen
trele de desfacere 
este apreciat. Acest 
sistem de transpor
tare a fost introdus 
însă în urmă cu 
mai multe luni și o 
parte din lădițe 
sînt uzate. Tran
sportarea nu se 
mai face astfel 
în condiții bune. 
Sînt cazuri cînd din 
aceste motive pli
nea ajunge aici la 
centru deformată 
sau chiar strivită.

Una din măsurile 
necesare pentru asi
gurarea normelor 
de igienă în ma
nevrarea pîinii era 
și aceea ca des- 
scărcătorii lădîțelor 
să aibă peste 
călțămintea 
stradă botoșei 
pînză albă. Această 
acțiune a fost însă 
abandonată. Con
ducerile întreprin
derilor de panifica
ție ar trebui să 
oblige personalul 
respectiv să respec
te normele elemen
tare de igienă.

Noile produse- 
frumoase, 

aspectuoase, 
gustoase!

0-

în
de 
de

EMILIA
SCĂRLĂTESCU 

gestionar, Unitatea 
nr. 51 din Calea 

Rahovei nr. 410- 
București

umpărătorul se 
piește în magazin 
și cercetează a- 
tent produsele.

— O iranzeluță, 
vă rog 1

Vînzătoarea Jecu Aristița 
scoate din raft produsul ce
rut și-l dă cumpărătorului.
- Franzeluță cu lapte și 

unt, excelentă pentru masa de 
dimineață. E unul din cele 10 
sortimente noi pe care ni le 
trimite întreprinderea de pa
nificație „Constantin David". 
Vă rog să mai treceți pe la 
noi ca să ne spuneți cum ați 
găsit noul sortiment...

— Minunat - așa apreciază 
cumpărătorii acest nou pro
dus.

Vorbele tovarășei Elena 
Cofaru, responsabila unită
ții „Spicul" din bulevardul 
„6 Martie" nr. 24, și ale 
vînzătoarei Chirigeanu Filof- 
teia cuprind aprecierea publi
cului consumator pentru noile 
produse ale acestei fabrici.

— Ne-au venit 10 noi sorti
mente — continuă tovarășa 
Cofaru —mult solicitate: cozo
nac cu mac, pesmet dietetic, 
batoane cu lapte 
Produsele sînt de 
perioară, cu gust 
aromă. Ești tentat
sumi. Intîmpinăm

nr.

TELEGRAMA

și mac etc. 
calitate su- 

plăcut și 
să le con- 

însă o
mare greutate. Am sesizat-o 
și fabricii. Nu exista continui
tate în ce privește aprovizio
narea noastră cu sortimente 
noi. Cumpărătorii le solicită, 
iar noi nu le putem îndeplini 
cerința întotdeauna. Așa că

Tovarășului TODOR JIVKOV
Comitetului Central 

Comunist Bulgar
Prim-secretar al 

al Partidului
SOFIA

Dragă tovarășe Jivkov,
Cu prilejul celei de-a 50-a 

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
un cald salut tovărășesc și felicitări cordiale.

Poporul frate bulgar, sub conducerea Partidului Comunist 
Bulgar, a Comitetului său Central în frunte cu dv., a obținut 
succese importante în construirea socialismului — contribuție 
de seamă la întărirea forței și unității lagărului socialist.

Vă urăm, dragă tovarășe Jivkov, ani mulți de viață și acti
vitate rodnică pusă în slujba înfloririi Bulgariei socialiste, a 
triumfului cauzei păcii și socialismului.

aniversări a zilei dv. de naștere, 
vă trimite

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROM1N

Mecanizatorii din S. M. T.-uri 
au depășit planul

Stațiunile de mașini și trac
toare au depășit prevederile 
planului campaniei agricole 
de vară cu circa 4 la sută, e- 
x ecu tind un volum de lucrări 
echivalent cu 6.877.000 hectare 
de arătură normală, ceea ce 
reprezintă o creștere de 10,3 
Ia sută față de realizările din 
campania anului 1960. Acest 
spor se datorește creșterii 
sectorului agricol socialist și 
înzestrării stațiunilor cu noi 
tractoare și mașini. Mai buna 
organizare a muncii în stați
uni și în brigăzi, creșterea ni
velului profesional al tracto
riștilor s-a răsfrînt în obține-

rea unor randamente supe
rioare Ia utilizarea tractoare
lor. Realizări deosebite au ob
ținut mecanizatorii din regi
unile Ploiești, Maramureș și 
Crișana, care au depășit pla
nul cu 20 la sută.

Tractoriștii se pregătesc a- 
cum pentru campania agrico
lă de toamnă. Ei au revizuit 
și reparat întregul utilaj ne
cesar. Arăturile adinei sînt în 
plină desfășurare. In regiunile 
Maramureș, Mureș-Autonomă 
Maghiară, Argeș, București și 
Hunedoara au fost arate su
prafețe mai mari deeît acelea 
contractate. I

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

vatiA delewiei de m

Recepția oferită de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej
Toastul tovarășului

Oheorghe Gheorghiu-De}
Toastul tovarășului 

Istvan Dobi

delegației de 
P. Romîne, să 
dv. la această 

bucuria de 
nostru. Vi- 
apropie de 
dragi prie-

Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 

Romîn, al Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii 
Populare Romine, al întregului popor romîn, vă mulțumim din 
toată inima pentru felicitările deosebit de călduroase și 
urările frățești adresate cu prilejul celei de-a XVII-a aniversări 
a eliberării patriei noastre de sub jugul fascist, pentru înaltele 
aprecieri: asupra muncii desfășurate de poporul nostru în opera 
de construire a socialismului.

însuflețiți de realizările istorice obținute in anii puterii 
populare, oamenii muncii din patria noastră iși consacră în
treaga lor energie creatoare dezvoltării economiei, culturii, ri
dicării bunăstării în vederea desăvîrșirii construcției socialiste.

Militînd cu consecvență alături de Uniunea Sovietică și de 
celelalte țări socialiste, pentru politica de coexistență pașnică 
intre state cu sisteme sociale diferite, țara noastră este hotărită 
să facă totul pentru a contribui Ia întărirea continuă a poten
țialului de apărare a țărilor noastre, la zădărnicirea planurilor 
agresive ale promotorilor războiului și asigurarea securității 
popoarelor. R. P. Romînă sprijină în întregime propunerile 
Uniunii Sovietice și ale Republicii Democrate Germane îndrep
tate spre lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mon
dial, prin încheierea Tratatului de Pace cu Germania și trans
formarea Berlinului occidental intr-un oraș liber și demilita
rizat.

Aprobăm întrutotul Declarația Guvernului U.R.S.S. cu pri
vire la efectuarea experiențelor cu 
pătrunsă de grija pentru securitatea 
și salvgardarea păcii.

Poporul nostru nutrește cele mai 
caldă prietenie față de prietenul său cel mai apropiat, poporul 
frate sovietic care l-a ajutat să se elibereze de sub jugul fas
cist și îi acordă un ajutor continuu, internaționalist în opera 
de construcție a socialismului.

Recenta vizită a delegației de partid și guvernamentale a 
R. P. Romîne în U.R.S.S., întîlnirile și convorbirile avute cu 
conducătorii P.C.U.S. și ai statului sovietic, căldura și dragostea 
cu care poporul sovietic a înconjurat pretutindeni delegația 
noastră au constituit o manifestare strălucită a relațiilor inter
naționaliste dintre popoarele noastre, o expresie a hotărîrii de a 
dezvolta continuu colaborarea frățească dintre partidele și ță
rile noastre, în interesul ambelor popoare, al întăririi unității și 
coeziunii marii comunități a țărilor socialiste.

Oamenii muncii din patria noastră se bucură din toată inima 
de succesele epocale obținute de poporul sovietic sub conducerea 
gloriosului Partid Comunist al Uniunii Sovietice, a Comitetului 
său Central leninist, în construcția desfășurată a comunismului, 
în dezvoltarea economiei, științei, culturii, de victoriile fără 
precedent ale Uniunii Sovietice m cucerirea Cosmosului.

Primind cu deosebită însuflețire proiectul de Program al 
P.C.U.S. — document de imensă importanță teoretică și prac-. 
tică — poporul nostru întrevede în grandioasele perspective ale 
construirii comunismului în U.R.S.S. propriul său viitor.

Urăm popoarelor Uniunii Sovietice noi și mari victorii în 
lupta și munca lor nobilă pentru victoria comunismului și a 
păcii.

arma nucleară, măsură 
întregului lagăr socialist

profunde sentimente de

Dragă tovarășe Kadar, 
Dragă tovarășe Dobi, 
Dragă tovarășe Miinnich, 
Stimați oaspeți,
Dați-mi voie, ca, în numele 

partid și guvernamentale a R. 
salut din toată inima prezența
intilnire prietenească, să exprim 
a vă avea ca oaspeți în mijlocul 
zita noastră în R. P Ungară se 
sfîrșit. Vreau să vă încredințez, 
teni, că zilele petrecute pe pămîntul Ungariei 
socialiste, printre oamenii muncii unguri, în 
mijlocul conducătorilor de partid și de stat 
ai R. P. Ungare au produs asupra delegației 
noastre o impresie adincă, de neșters.

Avem convingerea că prietenia romîno-un- 
gară este astăzi mai vie și mai puternică 
deeît orieînd. Am admirat frumoasa dv. țară 
pe care munca harnică a poporului ungar, 
constructor al socialismului, o face mereu 
mai mîndră și mai înfloritoare. Aceasta 
arată capacitatea creatoare a poporului 
ungar, exprimă încrederea și elanul cu 
care muncitorii, 
unguri urmează 
înfăptuiesc 
citoresc Socialist 
Ie obțin popoarele 
socialismului, în dezvoltarea economiei 
culturii, în ridicarea nivelului de trai 
maselor sînt victorii
lagăr socialist, contribuie la întărirea continuă 
a forței marii comunități a țărilor noastre, Ia 
triumful cauzei păcii în lumea întreagă-

Permiteți-mi, dragi tovarăși, să toastez 
pentru Comitetul Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar și tovarășul Janos 
Kadar ;

pentru Consiliul Prezidențial al R. P Un
gare și tovarășul Istvan Dobi;

pentru Guvernul Revoluționar Muncitoresc 
Țărănesc și tovarășul Ferenc Miinnich ;

pentru prietenia și colaborarea frățească 
între partidele și popoarele noastre ;

pentru pace în lumea întreagă !

țăranii și intelectualii 
partidul și guvernul, 

politica Partidului Mun- 
Ungar. Victoriile pe care 

noastre în construcția 
si 
al 

comune ale întregului

cu muncitori

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

Prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn

Președintele Consiliului 
de Stat al Republicii 

Populare Romîne

Succese ale siderurgiștilor 
hunedoreni

Inițiativa „Să laminăm fie
care blum cu 15 secunde mai 
repede" a devenit un obiectiv 
principal al întrecerii pe care 
o desfășoară colectivul noului 
laminor de profile din Hune
doara. Acum, datorită organi
zării raționale a muncii la li
niile de laminare, durata de 
prelucrare a unui blum de 
oțel este mai mică cu 20 de 
secunde deeît cea stabilită. 
Timpul productiv cîștigat este 
folosit din plin de către lami- 
natorii de aici. în luna tre
cută, de exemplu, concomi
tent cu micșorarea cu 10 la 
sută a rebuturilor admise, la 
laminorul de profile s-au rea
lizat zilnic, în medie, cite 49 
tone de laminate peste plan.

Prin mărirea indicilor de 
utilizare a agregatelor au ob
ținut sporuri importante de

producție și furnaliștii com
binatului hunedorean. La sec
ția 1 furnale, bunăoară, pla
nul lunar a fost depășit cu a- 
proape 1800 tone de fontă. Aici 
producția de metal a fost ela
borată cu un procent de de
clasate mai mic cu 50 la sută 
față de cel admis.

Alături de furnaliști și Iami- 
natori au dobîndit 
remarcabile 
și muncitorii 
so-chimică și 
aglomerare 
Din bilanțul 
șitul celor 8 luni rezultă că 
planul a fost depășit cu 2.357 
tone 
tone 
tone 
trie.

Dragă tovarășe Gheorghe Gheorghiu-Dej^ 
Dragă tovarășe Maurer,
Dragi tovarăși,
Dragi oaspeți,
Permiteți-mi ca înainte de toate să exprim 

sincera bucurie a Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, a 
guvernului și a întregului nostru popor, că 
întoreînd vizita noastră delegația de partid 
și guvernamentală a R. P. Romîne ne-a vi
zitat patria.

îi mulțumesc scumpului nostru oaspete, iubi
tului nostru prieten, tovarășul Gheorghiu- 
Dej, pentru caldele cuvinte pe care le-a rostit 
la adresa poporului nostru constructor al 
socialismului- Te bucură întotdeauna o apre
ciere, îndeosebi cînd este rostită din toată 
inima și vine din partea unui adevărat 
prieten și frate bun cum este poporul romîn. 
Noi nu sîntem numai vecini, ci adevărați 
prieteni ale căror țeluri sînt identice: con
struirea socialismului și lupta pentru un 
viitor fericit al întregii omeniri. De 
aceea ne bucurăm și noi cu aceeași sinceri
tate de " 
romîn.

După 
poporul 
cei 17 ani de Ia eliberare, tovarășul Istvan 
Dobi a spus :

Aceste succese nu înseamnă numai un 
sprijin pentru popoarele care construiesc 
socialismul, dar constituie și un stimulent 
pentru popoarele încă asuprite și o contribuție 
la progresul general al omenirii.

Dragi prieteni, dragi tovarăși, iubite tova
rășe Gheorghiu-Dej !

în numele poporului nostru vă urez multe 
și noi succese în munca dv- minunată și vă 
rog împărtășiți poporului dv. ce forță și 
îndemn înseamnă pentru noi succesele po
poarelor frățești, și in felul acesta și succesele 
poporului romîn.

Ridic paharul pentru fericirea poporului 
romîn, în cinstea organizatorului succeselor 
sale, gloriosului Partid Muncitoresc Romîn 
și a Comitetului său Central, în sănătatea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Trăiască prietenia frățească indestructibilă 
a popoarelor noastre !

marile succese ale poporului frate

ce a subliniat succesele obținute de 
romîn sub conducerea partidului în

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Populare Romîne

în timpul vizitei din Budapesta.la Fabrica „Nikos Belolannis"

realizări 
oțelarii, precum 
de la Uzina coc- 
de la Fabrica de 
a minereurilor, 
încheiat la sfîr-

de cocs, cu peste 24.900 
de aglomerat și cu 16.000 
de oțel Martin și elec-

(Agerpres)

BUDAPESTA 6. - De la tri
mișii speciali Agerpres: C. Ră- 
ducanu și St. Deju :

Miercuri dimineața delegația 
de partid șl guvernamentală a 
R.P. Romîne, în frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a vizitat Fabrica de uti
laje de telecomunicații „Nikos 
Beloiannis" din Budapesta. 
Oaspeții romîni au fost înso
țiți de tovarășii Janos Kadar, 
Karoly Kiss, Istvan Kristof, 
Imre Hollai, și Frigyes Puja.

La intrarea în fabrică, pa
voazată cu steaguri romînești 
și ungare și cu lozinici de

SE ÎNVAȚĂ FRUMOSUl
Precup Gavril și Hovodi 

Ilona, sînt doi tineri modelieri 
de la Fabrica „Porțelanul"- 
Cluj. Iată-i: frămîntă lutul. 
Nu-ți dai seama ce va ieși, 
sub mîinile lor din lutul ne
gricios. Treptat capătă forme
le unui pescăruș alb - strălu
citor, planînd deasupra valu
rilor, apropiindu-și piciorul 
de spuma unui val.

Scrumiere, figurine, vaze 
de flori asemănătoare trun
chiului de mesteacăn, sînt 
cîteva din obiectele lucrate 
de ei.

Cu noțiuni despre linie, for
mă, volume, tinerii Precup 
și Hovodi s-au întâlnit pentru 
prima oară la Școala popu
lară de artă din Cluj. înainte 
de a frecventa cursurile școlii 
de artă lucrau la fabrică la 
obiecte de serie, la retuș. 
După trei ani de studii iată-i, 
se numără printre modelieri.

Pe tânărul Mihai Aștileanu. 
mașinist la Întreprinderea po
ligrafică Cluj, l-am întâlnit în 
orele libere. Iși lua cutia cu 
culori, șevaletul și pornea 
spre atelierul de pictură al a- 
celeiași școli de artă. Pasiunea

pentru pictură, dezvoltată în 
cei trei ani urmați la școala 
populară de artă, îl îndeamnă 
și acum, în vacanță, să intre 
în atelier, 
studiul.
învățat la școala populară 
de artă 
tăzi este 
buni mașiniști pentru tiparul 
policrom și un pictor amator 
cu reale calități. ~ 
sînt mulți alții.

Dacă pătrunzi 
curs ale acestei 
față lucrări a căror ținută ar
tistică merită toată atenția. 
Printre ele notăm picturile 
mecanicului Gheorghe Benea, 
ale lui Ion Bota, muncitor la 
„Porțelanul" și Paraschiva 
Dobrescu, tehniciană sanitară, 
ale lui Gheorghe 
tehnician și ale 
Francisc tâmplar la Fabrica 
de pensule, sau ale lui Dănăiiă 
Traian, montor la întreprin
derea de construcții și montaj. 
Să privim cîteva clipe doar, 
tabloul, lăcătușului Foldeș 
Iosif, de la Întreprinderea 
„Varga Catalin"-Cluj intitu
lat „Greva" : fețe aspre de

să-și continue 
Mihai Aștilean a

în așa fel incit as
tmul din cei mai

Ca dînsul

în sălile de 
școli ai în

Mureșan, 
lui Nagy

muncitori, figuri dîrze, înfrun
tă de după gardul de fier al 
Atelierelor C.F.R.-Cluj bata
lioane de jandarmi care 
au în priviri străfulgerări u- 
cigașe. Se înfruntă două lumi; 
sînt zile de grevă din întune- 
coșii ani ai regimului burghe- 
zo-moșieresc. Tînărul Foldeș a 
pus suflet, simțire în a- 
ceastă pînză. Fiu de mun
citor, trăit în preajma ate
lierelor, anii grei 
tăriei nu-i poate 
căutat să prindă în 
așezate pe pînză urgia trecu
tului. Prezentul luminos ocu
pă un spațiu larg în lucrările 
tânărului. Pînzele pictorului 
amator sînt pline de soare, de 
optimism.

Fiecare dintre acești artiști 
amatori își dedică o parte a 
timpului liber studiului, se 
străduiește în lucrările sale 
să aducă o lume de simțiri, 
un inedit și un pitoresc demn 
de semnalat. Ei urmează 
cursurile școlii populare de 
artă pentru că simt nevoia 
îmbunătățirii calității pro
priei lor munci sau, simplu, 
din plăcere. La școala popu-

ai copi- 
uita. A 
culorile

Iară de artă sînt și alte sec
ții frecventate de tineri mun
citori din fabricile și între
prinderile orașului. De multe 
ori estradele orașului s-au bu
curat de prezența unor artiști 
amatori din secția canto a 
școlii populare de artă: bari
tonul Gulyăș Iosif, strungar 
la Atelierele C.F.R. „16 Fe
bruarie", sopranele Aurica 
Lărcuțiu și Maria Tăuțan și 
contralta Maria Inclezan au 
îneîntat cu vocea lor auzul a 
mii de spectatori. Ei nu sînt 
deeît o parte, și, ce-i drept, 
cea mai bună din numărul 
însemnat al elevilor care ur
mează cursurile de canto. 
Vioara, viola și violoncelul au 
virtuoșii lor: Bereki Iulia, 
muncitoare la Întreprinderea 
poligrafică, Mihalyko Eugen, 
muncitor la I.R.T.A., Borza 
Iosif, elev la școala pedagogi
că, Adam Laslo, muncitor la 
Uzinele „Jănos Herbâk".

Dar secția actorie ? Oa
menii muncii din Săvă-

ROMULUS ZAHARIA

(Continuare în pag. a 3-a)

salut în cele două limbi, mem
brii delegației romîne au fost 
întâmpinați de Janos Csergo, 
ministrul Industriei Siderur
gice și Constructoare de Ma
șini, Imre Diosi, prim-secretar 
al Comitetului raional de 
partid din circumscripția 11 
din Budapesta, Gyula Vanko, 
directorul fabricii, precum și 
de conducători ai organizații
lor de masă din întreprin
dere.

In curtea fabricii s-au adu
nat sute de muncitori care 
au întâmpinat cu aplauze 
furtunoase pe oaspeții romîni. 
Copiii de la grădinița fabri
cii le-au înmânat buchete de 
flori. După aceea, oaspeții au 
fost invitați în sala de consi
liu unde Gyula Vanko a vor
bit despre istoria dezvoltării 
fabricii. Întreprinderea, crea
tă în 1880, a cunoscut o dez
voltare vertiginoasă în anii de 
după eliberare. Astăzi fabrica 
produce o largă gamă de pro
duse, de la cabluri și pînă la 
telefoane, centrale telefonice 
automate de diferite dimen
siuni și instalații de 
municații prin unde ultra
scurte. Unele din aceste pro
duse sînt exportate și în 
țara noastră. Vorbind despre 
planurile de dezvoltare a 
întreprinderii care numără 
astăzi peste 6.000 de munci
tori, Gyula Vanko a arătat 
că, potrivit hotărîrii partidu
lui si guvernului, pînă la 
sfîrșitul anului viitor va fi 
terminată reconstrucția fabri
cii, iar la sfîrșitul anului 1965 
producția ei va crește de trei 
ori. ’

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și ceilalți membri ai 
delegației se interesează în
deaproape de metodele pe 
care le folosește întreprinde
rea pentru sporirea producti
vității muncii și reducerea 
prețului de cost. Directorul în
treprinderii arată că pentru 
modernizarea tehnologiei și a 
mecanizării, în fabrică a fost 
creată o secție specială de

teleco-

proiectare- care elaborează 
proiecte de mașini automate și 
care va ajuta întreprinderea 
să-și sporească productivitatea 
muncii pînă în 1965 cu 20 la 
sută. Oaspeții romîni se inte
resează de asemenea de viața 
culturală și condițiile de trai 
ale muncitorilor.

Începe vizitarea fabricii. 
Este impresionant modul în 
care s-au pregătit muncitorii 
și muncitoarele de aici să-și 
primească oaspeții. Atelierele, 
secțiile, sint pavoazate sărbă
torește. Pretutindeni se pot 
vedea lozinci de salut la a- 
dresa poporului romîn, stegu- 
lețe cu culorile celor două 
țări, flori pe mesele de lucru, 
numere festive la gazetele de 
perete. Totul vorbește despre 
bucuria pe care o trăiește as
tăzi colectivul întreprinderii.

Sîntem în secția nr. 46 care 
produce bobine pentru centra
lele telefonice sătești. Aci 
domnește o ordine exemplară. 
Secția pare mai curînd o sală 
de laborator. Ana Golgovics, 
operatoare, salută pe tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și îi urează bun-venit. Mem
brii delegației se opresc la 
mesele de lucru și stau de 
vorbă cu muncitorii. O deo
sebită impresie lasă în rîndul 
muncitorilor de aici faptul că 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej examinează în amănun
țime, cu ochi de cunoscă
tor, procesul de fabricație. Cu 
multă dragoste ei îl înconjoa
ră pe conducătorul delegației 
romîne, îi vorbesc despre pro
dusele și planurile lor de 
viitor. Tuturor tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
urează sănătate, 
noi succese în muncă și 
viața personală. Printre acești 
muncitori sînt Fiilop Sandor, 
Kramarik Nandor, Gyori Er- 
zebet, Ordobi Mihaly, șeful 
unei brigăzi de muncă socia
listă și alții, care au fost pre- 
zenți la marea adunare de la

le
fericire și 

în

(Continuare în pag. a 3-a)



O activitate bogată, 

interesantă
n școlile bucu- 
reștene ca și în 

I școlile din întrea- 
I ga țară, vacanța 
I se apropie de 
j sfîrșit. Faptul a- 

cesta ne prilejuie
ște interesante concluzii asu
pra felului In care a fost orga
nizată vacanța, asupra conți
nutului programului, ne dă po
sibilitatea să sintetizăm expe
riența bună dobîndită de co
mitetele raionale și orășenești 
U.T.M., să vedem mai bine 
care au fost deficiențele și cum 
trebuie înlăturate pe viitor.

Cum și-au petrecut elevii 
bucureșteni vacanța ? Ar fi 
deajuns să-i oprim pe cîțiva 
și să-i întrebăm. Unii au fost 
la odihnă în taberele de ia 
munte sau de la mare, alții au 
drumețit prin patria 
dragă petrecînd zile 
de neuitat. Mulți au 
petrecut la club, în 
tabăra pionierească.

Anul acesta vacan
ța a fost plină de 
bucurii.

Pentru copiii care 
mas în Capitală au 
ganizate în această 
25 de tabere locale, 
deosebire de anii trecuți, în 
acest an taberele locale au 
fost organizate pe lîngă sta
dioane, parcuri, ștranduri, 
creîndu-se astfel copiilor po
sibilitatea să desfășoare cît 
mai multe activități în aer li
ber, să facă 
sport.

Programul 
se desfășoară 
săptămînă. El 
în așa fel, încît una din a- 
ceste zile să fie rezervată ex
clusiv excursiilor, alta activi
tății în cadrul Palatului pio
nierilor, iar cealaltă zi activi
tăților în cadrul taberei.

în vara aceasta s-au orga
nizat nenumărate excursii 
pentru cunoașterea realizări
lor obținute de poporul nostru 
condus de partid, pentru cu
noașterea frumuseților și bo
gățiilor patriei.

S-au organizat astfel pentru 
pionieri și școlari excursii cu 
o durată pînă la 7 zile prin 
tară, cu prilejul cărora copiii 
au vizitat orașele mari ale 
patriei, numeroase întreprin
deri, gospodării agricole co
lective, locuri pitorești. Din 
aceste excursii fiecare copil 
s-a întors cu impresii de ne
uitat, fiecare și-a putut da 
seama de uriașele transfor
mări ce s-au petrecut în pa
tria noastră în anii de demo
crație populară. în afară de 
excursiile acestea, taberele 
au organizat numeroase ex
cursii în jurul Capitalei, la 
locuri istorice, în gospodării 
colective din apropierea 
Bucureștiului, în păduri etc. 
în lunile iunie și iulie 
numărul pionierilor, școlarilor 
și elevilor care au fost 
prinși în excursii a fost 
6000.

în programul taberelor 
fost prevăzute de asemenea 
întîlniri cu activiștii, cu mun
citorii fruntași, cu maeștri ai 
sportului. Fiecare tabără a 
organizat săptămînal infor
marea politică în care au 
fost prezentate copiilor pro
blemele de politică internă și

internațională în mod atractiv, 
la nivelul înțelegerii lor. în 
ziua destinată activităților în 
cadrul taberei, copiii s-au pre
gătit de asemenea pentru 
focurile de tabără, ■ au orga
nizat reuniuni cu temă, jocuri 
pionierești etc.

în această vacanță noi 
am organizat pentru copii și 
tabere în corturi, sau puncte 
turistice, cu o durată de 6 
zile. Aceste puncte turistice 
s-au organizat în pădurile 
Snagov, Brănești, Pustnicul și 
Argeș și au cuprins pînă la 
1 august 3000 de copii. Pe 
lîngă activitatea în aer liber 
(plajă, înnot, diferite con
cursuri sportive) programul a- 
cestor tabere a cuprins vizite 
la locuri istorice din apropie
rea taberei, la gospodăriile

explicații elevilor la fie- 
loc pe care îl vizitează, 
afara taberelor locale.

dea 
care 

în
a punctelor turistice, a tabe
relor de odihnă ce s-au or
ganizat în această vacanță 
pentru copii, ne-am ocu
pat și de organizarea clubu
rilor pentru elevii școlilor me
dii și profesionale. în fiecare 
raion a existat un asemenea 
club, care a funcționat pe 
lîngă baze sportive, pe lîngă 
casele de cultură ale tinere
tului.

Activitatea în tabere și clu
buri continuă, se organizează 
acțiuni interesante, pionierii 
școlarii și elevii participă la 
ele în număr tot mai mare.

în urma unei ședințe în care 
comisia orășenească de orga
nizare a

Cum și-au petrecut vacanța 
de vară pionierii, școlarii și elevii 

din București

au ră- 
fost or- 
vacanță 

Spre

cît mai mult

acestor tabere 
de trei ori pe 
a fost alcătuit

cu-
de

au

Un nou ierbar va intra în 
patrimoniul Școlii de 7 ani 
nr. 4. El a fost alcătuit de 

elevi în vacanță.

Foto : GR. PREPELIȚA

colective, la întreprinderile din 
apropiere. Activitatea în a- 
ceste tabere s-a dovedit a fi 
deosebit de atractivă pentru 
copii. In zilele de tabără s-au 
organizat multe excursii, 
după care copiii s-au simțit 
minunat.

Cu aceeași grijă ne-am o- 
cupat și de crearea condiții
lor pentru pionierii, școlarii 
și elevii care au venit din 
țară să viziteze Capitala. în 
vacanța aceasta 11.000 de e- 
levi au vizitat Capitala. Co
mitetul orășenesc U.T.M. în 
colaborare cu secțiunea de 
învățămînt și cultură a sfatu
lui popular al Capitalei s-a 
îngrijit din vreme să creeze 
acestor elevi posibilitatea să 
petreacă în Capitală zile rAi- 
nunate, să vadă toate frumu
sețile sale. Astfel s-a organi
zat un colectiv de conducere 
care să asigure cazarea copii
lor, desfășurarea în bune con
diții a excursiei. Acest colecr 
tiv s-a ocupat de asemenea 
de stabilirea itinerariului 
pentru fiecare serie de elevi 
turiști. Tot în vederea aces
tor excursii ne-am ocupat de 
instruirea unui colectiv de 40 
de ghizi, format din profesori.

vacanței a analizat 
felul cum s-a desfă
șurat vacanța, s-a 
stabilit să se organi
zeze mai multe ex
cursii. Astfel 6.000 de 
elevi de la școlile 
medii vor fi trimiși 
pînă la începutul a- 

școlar în excursii inter-

Cursuri serale la Școala 
medie „Gh. Șlncai" din 

București

Foto : O. PLECAN

Primele lecții 
la seral

nului 
regionale de cîte 7 zile. De a- 
semenea, 900 de elevi au ple
cat pînă acum în excursii de 
7 zile pe litoral, iar 1200 de 
elevi au plecat în excursii 
în jurul Bucureștiului. S-a 
luat de asemenea măsura de 
a se organiza cît mai multe 
reuniuni, seri distractive, mai 
multe activități în aer liber 
care să cuprindă un număr 
cît mai mare de pionieri și 
elevi.

In urma analizei făcute și 
a măsurilor ce s-au luat, am 
constatat că, în aceste ultime 
săptămini ale vacanței de 
vară, activitatea se desfă
șoară din ce în ce mai 
bine atît în tabere cît și la 
cluburi. Sîntem convinși că 
pînă la începutul anului șco
lar pionierii, școlarii și elevii 
vor petrece vacanța
chip cît mai plăcut, mai in
structiv, că vor începe anul 
școlar reconfortați, odihniți.

într-un

CECILIA STAN
Secretar al Comitetului

Școala noua

Onouă școală s-a ri
dicat la Breasla. Pe 
frontispiciul ei stă 

scris cu litere mari, roșii : 
„Școala elementară de 8 
ani, comuna Breasta, raio
nul Craiova".

Schelele au fost coborîte 
cu cîteva zile în urmă. Ul
timele mistrii de mortar au 
completat construcția, iar 
mîinile harnice ale zidarilor 
din Breasta au drișcuit ul
tima porțiune de zid ...

Școala de 8 ani din Breas
ta are 9 săli de clasă, un 
laborator, o bibliotecă și un 
atelier școlar. Săli spațioa
se, cu pereții proaspeți vă- 
ruiți, mobilate cu bănci noi 
sau complet renovate, cu 
catedre și table își așteap
tă elevii. Laboratorul dispu
ne de un aparataj nou... 
Cele peste 1.000 de volume 
de cărți, care împodobesc 
rafturile bibliotecii, satis
fac de pe acum gusturile 
cititorilor.

Intr-una din săli, rindui- 
te pe clase, manualele 
școlare așteaptă ziua inau
gurării școlii și totodată so
lemnitatea împărțirii gra
tuite a cărților la elevi...

STELIAN CINCA

Luni — deci a doua zi de 
școală — la ora 21,30 am 
înregistrat următoarea dis

cuție :
— Aveți romanul „Setea" de 

Titus Popovici ?
— Da, îl avem în colecția 

„Biblioteca pentru toți".
— Dar „Moromeții" ?
— Și „Moromeții"...
Cu încetul brațul cumpărătoarei 

s-a umplut: M. Sadoveanu — „Mi- 
trea Cocor", Gala Galaction — 
„Lîngă apa Vodislavei" etc. etc....

Nu am surprins discuția aceasta 
Intr-o librărie. Librarii închiseseră 
de mult. Eram pe culoarul unei 
școlii medii în imediata apropriere 
a sălii de clasă în care cu cîteva 
minute mai înainte profesorul de 
limba romînă, vorbind la prima 
oră de literatură din acest an șco
lar despre materia ce va fi par
cursă, a dictat și bibliografia res
pectivă. în pauză toți elevii erau 
prezenji în fafa standului de cărți. 
Acolo i-am găsit și am făcut cu
noștință pentru prima dată cu ele
vii clasei a Xl-a B — secția serală 
de la Școala medie „Gh. Lazăr" 
din Capitală. Cărțile solicitate nu 
erau numai cele incluse în biblio
grafia obligatorie pentru un elev 
de clasa a Xt-a ci și altele cum 
ar fi, bunăoară, M. Novicov „Chi
pul luptătorului comunist tn pro
za contemporană", M. Petroveanu 
„Tudor Arghezi — poetul" și 
alte lucrări de critică literară. Toa
te aceste lucrări le vor fi de un 
real folos în studierea literaturii 
romîne contemporane. Și acestea, 
desigur, nu sînt singurele. Proas
petele noastre cunoștințe, elevii 
clasei a Xl-a B, tn viața de toate 
zilele mecanici, strungari, electri
cieni etc., ca oamenii care In anii 
regimului democrat-popular și-au 
putut forma o trainică și bogată 
cultură, posedă acasă biblioteci 
personale din care sînt nelipsite 
lucrările clasicilor literaturii ro
mîne și universale și alături de 
cărțile de specialitate din ramura 
de producție în care lucrează, 
cărți da știință și artă. Standul 
de cărți de la școală ca și stan-' 
durile de cărți din întreprinderi 
le satisfac mereu setea de noi și 
noi cunoștințe. Faptul că încă din 
primele zile de școală este cerce
tată amănunțit întreaga bibliogra
fie, atestă temeinica preocupare 
a muncitorilor-elevi pentru în
vățătură, pentru școală. Munca a 
început din plin.

*
In cei peste 100 de ani de 

existență, băfrînul liceu „Gh. La
zăr", a cunoscut an de an tinere
țea. Școală cu vechi tradiții, ea 
a dat în fiecare an generații noi 
de absolvenți. Totdeauna spre

ultima clasă — ca spre un ba
rometru — își îndreaptă privirea 
toată lumea. Clasa a Xt-a B a 
secției serale este o asemenea 
clasă. Elevii ei pășesc în ultimul 
an de studiu, în învățămîntul 
mediu. Ajunși aici ei au for
mat începînd din clasa a Vlll-a 
un colectiv unit, puternic. De me
serii diferite, de la întreprinderi 
diferite, toți au ajuns să se cu
noască foarte bine, să-și știe unul 
altuia toate bucuriile și necazuri
le. în prima, a doua și a treia zi 
de curs, revederile sînt însoțite 
de obișnuitele discuții pe tema : 
„cum ne-am petrecut vacanța". 
Evident, despre perioada aceasta 
sînt multe de spus. Munca în pro
ducție și însuflețită întrecere so
cialistă în cinstea zilei de 23 Au
gust, concediile petrecute la mun
te sau la mare — iată cîteva 
subiecte. Apoi alte noutăți. Vasile 
Andreescu, tehnician la I.R.C.R.- 
23 August este pe lingă un bun 
elev și un bun sportiv. El a par
ticipat la campionatul republican

de lupte, obfinînd frumoase succe
se. Ioana Condilă, muncitoare 
la Uzinele chimice romîne, a citit 
mult. Traian Moldoveanu, mecanic 
de cameră la studioul „Al. Sahia", 
a participat alături de tovarășii 
săi de muncă la producerea unor 
interesante filme documentare.

Dar toate aceste discuții se duc 
în pauză. La ore, nu mai vorbește 
nimeni. Toți urmăresc atent pe 
profesor, notează în caiete, răs
pund la tablă. Orele de curs au 
intrat în obișnuință.

Toți, muncitori harnici și pri- 
cepuți, au devenit acum, seara, 
elevi sîrguincioși. Ei vor să mun
cească și anul acesta ca și pînă 
acum. Și rezultatul muncii lor ni 
l-au arătat profesorii, în cataloa
ge : anul școlar trecut nici un co
rijent, toată clasa promovată.

Iar rezultatul primelor trei zile 
de școală din noul an l-am con
statat noi : nici un absent, răspun
suri bune la lecțiile recapitulative.

AL. I. VLADIMIR

Școlile din Cluj 
își așteaptă 

elevii
Școlile din Cluj se pregă

tesc să-i întâmpine pe elevi. 
La Școala medie nr. 15 din 
strada Al. Vlahuță constructo
rii execută ultimele lucrări de 
finisaj. Pe măsura terminării 
lucrărilor de finisaj, cadrele 
didactice și părinții lucrează 
la instalarea sălilor de clasă, 
a laboratorului de chimie, de 
științele naturii și a bibliotecii. 
După masa, echipele formate 
din părinți și profesori nive
lează curtea, amenajează ron- 
dourile cu flori. Secretara 
organizației de partid din car
tier, tovarășa Enache Elisa- 
beta împreună cu directorul 
școlii, Ambruș Ștefan, sînt 
continuu prezenți, organizînd. 
și îndrumând munca echipelor. 
Spiritul lor gospodăresc însu
flețește și pe părinți care vor 
să pregătească așa cum se cu
vine nu numai deschiderea 
noului an de învățămînt, ci 
și inaugurarea noii școli cu 
16 săli de clasă, 2 laboratoare 
camera pionierilor și birourile 
necesare cadrelor didactice.

★
La Școala medie nr. 14 

din cartierul Dîmbul Rotund, 
vor frecventa cursurile serale 
în anul școlar 1961 —1962 
aproape 400 de elevi. Condu
cerea școlii a luat din vreme 
măsuri ca aceste cursuri să se 
desfășoare în condiții cît mai 
bune- Încă din timpul vacan
ței ea a luat legătura cu între
prinderile care trimit elevi 
pentru a-i repartiza în schim
buri convenabile de muncă. 
De asemenea, conducerea 
școlii a amenajat o sală de 
clasă care va sta la dispoziția 
elevilor pentru organizarea 
consultațiilor înaintea cursu
rilor. Din partea corpului di
dactic va fi prezent prin rota
ție cîte un profesor pentru a 
îndruma și ajuta la clari
ficarea problemelor studiate.

★
Majoritatea școlilor clujene 

au fost pregătite cu seriozi
tate, pentru a asigura condi
ții bune de desfășurare a 
cursurilor. Nu același lucru 
putem spune însă despre șco
lile de 4 ani de pe străzile 
Sighișoarei și Szenti Molnar a 
căror reparare nu a început 
încă nici pînă în prezent. De 
această situație este răspun
zător în primul rînd I.O.G.C- 
ul care a tărăgănat începerea 

I acestor reparații.
T MUREȘAN

— An nou tn școală nouă. 
La Școala de 7 ani nr. 128 
din Capitală se aduc de 
către elevii înșiși manua
lele ce le vor fi distribuite, 

tot lor, gratuit.

Foto : AGERPRES

In aceste zile prin librarii

Printr-o singură gară 7000 de elevi-turiști
...O locomotivă traca gră

bită, trăgînd după ea o în
treagă garnitură de vagoane. 
La urma trenului, împodobit 
cu crenguțe verzi, și cu in
scripții de cretă : „Tabăra tu
ristică" — „Excursie școlă
rească" etc., un vagon din 
care răzbat, cucerind munți/ 
și văile, oîntece și hohote de 
veselie îți indică existența 
unui grup de 50—60 sau 70 
de elevi, stăpîni pe tren, pe 
munți, pe tinerețea și fericirea 
lor. Pe litoral, pe Valea Oltu
lui, sau pe Valea Prahovei, 
aceleași vagoane cu elevi 
străbat în lung și-n lat dru
murile țării, se întîlnesc, se 
încrucișează, se despart și 
se răstiră în toate direcțiile. 
Brașovul joacă rolul de placă 
turnantă, care primește și 
distribuie pe toate rutele gru
purile de elevi excursioniști. 
Intr-o singură zi au trecut 
prin Brașov :

• 72 elevi din clasele VII!— 
XI ale școlilor medii din 
Lugoj, plecați din orașul lor 
în urmă cu două săptămini. 
La București, ei au văzut cum 
se tipăresc manualele școlare 
la „Casa Scînteii ', au admirat 
la „Muzeul satului" așezări 
moldovenești sau maramu
reșene, așa cum nu mai vă
zuseră nicicînd. La Uzinele 
„Grivița Roșie", profesoara de 
istorie le-a amintit de măre
țele zile de luptă ale ceferiș-

tiloi chiar pe locurile unde 
s-au desfășurat. Apoi au ple
cat pe litoral, au lăcut cunoș
tință cu toate speciile de 
pești ai „Acvarium“-u!ui, au 
asistat la încărcarea și des
cărcarea vapoarelor din por
tul Constanța, și li s-au um
plut inimile de mîndrie în fața 
noilor construcții de pe litoral. 
De acolo au pornit-o spre 
Valea Prahovei. La Plo
iești, și-au îmbogățit cu
noștințele tehni
ce viziiînd Uzi
nele „1 Mai", iar 
la Sinaia pe cele 
de geografie și 
naturale, urcînd 
pînă la Virful cu 
Dor și Babele, iar 
de la Brașov ur
mau să plece la 
Sibiu, cu intenția 
de a vedea Bru- 
kenthalul.

e 62 elevi de la 
școlile sătești de 7 
ani din 
Calafat, 
țărani 
viști, ai 
n-au părăsit în viața 
moșia pe care au slugărit, au 
cutreierat toată Capitala, s-au 
instalat în comodele fotolii 
plușate ale sălii 
R.P.R., s-au bucurat 
mu3ețile parcurilor 
tene. La Muzeul de 
Partidului Inimile lor

crîmpel de cer șl gindul ca 
o zi de primăvară" s-au în
dreptat recunoscătoare către 
cei care prin jertfa lor le-au 
pregătit bucuriile de azi. Au 
vizitat apoi Rafinăria din Cîm- 
pina. Fabrica de hirtie dffl 
Bușteni etc. In această ex
cursie care continuă prin Si
biu, pe Valea Oltului, elevii 
din Calafat șl-au propus să 
adune plante și roci pentru 
muzeul scolii.

bințl șl al școlilor profesio
nale de mecanici agricoli din 
Tiiu și din Urziceni au sosii 
la Brașov, după ce au stră
bătut aproape toată Moldova. 
La Galați au vizitat portul, 
șantierul și orașul, la Mărâ- 
șești — mausoleul bătăliilor 
celebre din primul război 
mondial, iar la Bicaz, perla 
sistemului nostru energetic. 
Hidrocentrala „V. I. Lenin" și 
lacul de acumulare.

în raionul Filiași
Zn cele trei luni 

ale vacanței de 
vară, peste 

7.000 de elevi de la 
școlile elementare și 
medii din raionul Fi
liași, regiunea Olte
nia, au luat parte la 
excursiile organizate

raionul ■1 " 11 
fii de I
colecti- 

căror moși-strămoșl 
lor

1961

Palatului 
de iru- 

bucureș- 
isiorie a 

„ca un

• 533 elevi din Cluj, Deda, 
Năsăud, Beclean, au trecut 
spre București, unde urmează 
să stea cinci zile, într-o ex
cursie organizată de secția 
de învățămînt a Sfatului 
popular al regiunii Cluj șl 
comitetul regional U.T.M.

• 47 elevi ai școlii profe
sionale de țesătoare din Fler-

• 58 elevi din Miercurea 
Ciuc, Reghin și Sinmartin se 
întorceau acasă după ce au 
vizitat litoralul și Capitala. 
La București profesorul de 
științele naturii a repetat a- 
proape toată materia, pe viu, 
în sălile Muzeului de istorie 
naturală „Gr. Antlpa".

FLORIN Z. FLORIN

pentru cunoașterea 
regiunii șl a țării.

Multe lucruri noi, 
interesante și edu
cative prin semnifica
ția lor au cunoscut 
cei peste 7.000 elevi 
In aceste excursii. In 
Craiova ei au vizitat 
„Casa muzeu" unde

în 1933 a avut 
procesul intentat 
munițiilor în frunte 
cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, 
mers la Uzinele 
leclroputere", la „Mu
zeul de istorie". La 
„Muzeul de artă", au 
admirat noile și mi
nunatele blocuri care 
se ridică acum în 
oraș dîndu-i o înfă
țișare tinerească. De 
asemenea, lucruri in
teresante au văzut la 
Tr. Severin, pe insula 
Ada-Kaleh, la Tg. Jiu, 
In comuna Vădeni, 
(unde se află casa e- 

Teo-

loc 
co-

au
„E-

de 
pen-

roinei Ecaferina 
doroiu) etc.

Minunate și 
neuitat au fost
tru ei și impresiile 
din excursiile organi
zate în țară pe iti- 
nerarii dintre cele 
mai interesante. MuJfi 
elevi din raionul Fi
liași îți pot vorbi 
acum despre frumuse
țile Capitalei, des
pre monumentele ei 
arhitectonice, (Piața 
Palatului, Casa Sein-

teii, cartierul Floreas- 
ca etc.) despre zilele 
petrecute cu vaporul 
pe Dunăre ori despre 
cele petrecute pe pla
ja stațiunilor de pe 
litoral. Peste tot, ele
vii au avut 
cunoască 
vînfată a 
nostru, i 
realizări 
de construire a socia
lismului în țara noa
stră.

Vacanța se 
de sfîrșit. 
cîteva zile și șco- 
își vor deschide 
nou porțile pen- 
a-și primi locata-

‘ prilejul si 
munca a- 

poporulul 
marile lui 
în opera

apro- 
Malpie 

sînt 
Iile 
din 
tru 
rii care au lipsit timp 
de trei luni. Elevii din 
raionul Filiași vor în
cepe noul an școlar 
cu forțe noi, plini de 
încredere în viitorul 
lor luminos pe care 
încă o dată, în vara a. 
ceasta, au avut oca
zia să-l vadă 
construit de 
celor care au 
grijă ca viața 
fie cît mai frumoasă.

cum e 
mîinile 

atH» 
lor să

C. DIACONU

In aceste zile, librăriile 
sînt asaltate de elevi 
de toate viratele.

Așezate ordonat în rafturi, 
îmbrăcate în frumoase co- 
perți de vinilin, manualele 
școlare așteaptă cumpărăto
rii.

In lumea aceasta pestriță 
și gălăgioasă, privirile îți 
sînt atrase de o tînără parcă 
sfioasă și totuși hotărîtă.

— Vă rog manuale pentru 
clasa VIII-a.

Tovarășa Toader Victoria, 
operator chimist, a pășit anul 
acesta în clasa a VIII-a sera
lă. Ziua va munci în laborato
rul de analize, iar seara, aple
cată asupra cărților va căuta 
să pătrundă tainele științelor.

După ce-și ia manualele 
sub braț, Toader Victoria se

îndreaptă către un grup de 
tineri care discută cu aprin
dere. Gavrii Viorica, Constan- 
tinescu Margareta, Sîrbu 
Ghedrghe și Panea Teodor 
sînt și ei elevi-muncitori la 
Școala medie serală de pe 
lîngă Uzinele „7 Noiembrie" 
din Capitală.

Mîinile acestea ce pun în 
mișcare diferite mașini, răs
foiesc acum cu grijă noile 
manuale școlare ce le vor fi 
tovarăși nedespărțiți un an 
școlar.

Fiecare dintre ei vor să de
vină muncitori cu o înaltă ca
lificare, să stăpînească tehni
ca modernă cu care este do
tată fabrica lor.

SÎRBU VASILICA 
operator chimist

Disputa șahistă pe malul Argeșului, în tabăra de pionieri 
și școlari din Adunații Copă ceni.

Foto : AUREL GEORGESCU
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A început prima etapâ 
a Concursului

Miercuri dimineață a în
ceput în Capitală prima etapă 
a Concursului internațional 
„George Enescu". Concurența 
s-au prezentat în ordinea sta
bilită prin tragerea la sorți 
din ziua precedentă.

în sala mică a Palatului 
R. P. Române, unde se desfă
șoară concursul de vioară, au 
cântat în fața juriului violo
niștii : Eberhard Palm (R. D. 
Germană); Ilarion lonescu- 
Galați (R. P. Română); Cheng 
Shin-sheng (R. P. Chineză); 
Attila Kubinyi (R. P. Ungară).

In studioul de concerte al 
Radioteleviziunii au concurat 
în cursul aceleiași dimineți 
pianiștii: Ivan Evtimov (R. P. 
Bulgaria); Luis Gonzales Ro
jas (Cuba); Grigore Dan 
(R. P. Romînă); Pao Hwei- 
chiao (R. P. Chineză); Mari-

Larg răsunet 
international

„Fără îndoială — scria în 
urmă cu șase ani marele 
compozitor sovietic Aram 
Haciaturian — că numele lui 
Enescu va trăi mult tâmp 
în amintirea poporului său 
drag, în amintirea muzicie
nilor din toată lumea".

Nicicând n-au fost mai ac
tuale aceste cuvinte decît în 
zilele acestea cînd în înso
rita capitală a Romîniei so
cialiste și-au dat întîlnire 
unii din cei mai de seamă re
prezentanți ai artei contem
porane.

Gîndurile oricăruia dintre 
iubitorii muzicii se îndreaptă 
în aceste zile spre Bucureș
tiul nostru unde cel de-al 
II-lea Concurs și Festival In
ternațional reunește, sub sem
nul marilor idei ale artei 
lui George Enescu, zeci de ti
neri interpreți din multe țări 
ale lumii și fruntași ai clavia
turii, arcușului, cîntecului, ba
ghetei dirijorale.

Alături de membrii juriului, 
personalități muzicale de prim 
ordin, critici muzicali ai unor 
mari publicații muzicale de 
peste hotare, reprezentanți ai 
radioului și televiziunii sînt 
prezenți în aceste zile în Ca
pitala țării noastre.

Pe toate meridianele globu
lui, zeci de pasionați ai artei 
sunetelor urmăresc în fața a- 
paratelor de radio emisiunile 
închinate manifestărilor mu
zicale de la București.

Concursul și Festivalul in
ternațional „George Enescu" 
este în atenția întregii lumi 
muzicale.

Cîteva fapte relatate de 
către tovarășul VIRGIL IOA- 
NID, secretar al Comitetului 
de organizare al celui de-al 
II-lea Concurs și Festival in
ternațional „George Enescu" 
sînt pe deplin edificatoare 
din acest punct de vedere.

Alături de concertiști de 
faimă mondială care-și vor 
da concursul în cadrul festi
valului (prezentați zilele tre
cute în coloanele ziarului nos
tru) o serie de personalități 
de seamă ale vieții muzicale 
internaționale sînt membri ai 
juriilor.

Pe lîngă muzicienii care-șl 
dau conoursul la manifestări
le Festivalului sau sînt mem
bri în juriu, Bucureștiul 
are ca oaspeți în aceste zile 
o serie de compozitori ca: 
Dmitri Kabalevski (U.R.S.S.), 
autorul unora dintre cele 
mai interesante lucrări mu
zicale contemporane, Eugen 
Suchon (R. S. Cehoslovacă), 
autorul cunoscutelor „Me
tamorfoze" recent interpre
tate de Filarmonica bucu- 
reșteană. N. G. Jiganov, 
secretar al Uniunii Compozi
torilor din U.R.S.S., director 
al Conservatorului din Kazan, 
Erich Schenk (Austria) ; pe 
muzicologul maghiar Szabol- 
czy Bencze, pe dirijorul fin
landez Tauno Hannikainen 
care a apărut în anii tre- 
cuți la pupitrul uneia

r

Unde se învață frumosul
(Urmare din pag. l-a)

disla. Cîmpia Turzii, Ocna 
Mureș, Sîngeorz-Băi și multe 
alte localități au aplaudat în 
multe rînduri interpreții — 
care nu-s alții decît elevii 
școlii populare de artă — din 
piesa „Căsătoriții îndărătnici" 
a lui Otto Sofranic.

Din anul 1955, școala popu
lară de artă din Cluj a dat 
promoții de tineri dornici să 
se perfecționeze, să pătrundă 
mai adine tainele artei. La 
secțiile interne ale școlii — 
muzică, teatru, arte plastice, 
au fost înscriși în anul școlar 
1960-1961 un număr însemnat 
de cursanți. Promovați sau 
absolvenți la finele acestui an 
au fost declarați 283 de 
cursanți. Așa dar. aproape 
300 de tineri care la locurile 
lor de muncă, în întreprinde
rile și fabricile Clujului devin 
animatori ai vieții culturale. 

nova Dimitrinka (R. P. Bulga
ria) ; Rujka Ciarakcieva (R. P. 
Bulgaria).

Totodată, în sala Ateneului 
R. P. Romîne, au fost audiați 
primii concurenți la secția de 
canto: Elena Simionescu
(R. P. Romînă); Iulia Buciu- 
ceanu (R. P. Română); Chris
tina Bull (Anglia); Blanka 
Danon (R- P- F. Iugoslavia); 
Elena Baldjieva (R. P. Bulga
ria) ; Max Schulz-Janssen 
(R. D. Germană); Demeter 
Marczis (R. P. Ungară); Ina 
Maria Schulz (R. D. Ger
mană).

★
Miercuri după-amiază, mem

bri ai juriilor, invitați și zia
riști, prezenți la aceste mani
festări, au făcut o vizită la 
Muzeul „George Enescu".

(Agerpres)

dintre orchestrele noastre. 
Lean Surujon, profesor la 
Conservatorul din Sofia, San
dor Frigyes, profesor la Con
servatorul din Budapesta, 
Fuad Turkay, directorul Con
servatorului din Ankara ș.a.

Bucureștiul este vizitat la 
ora aceasta de o serie de re
prezentanți ai organizațiilor 
impresariate din U.R.S.S., 
R. S. Cehoslovacă, R. P. Po
lonă, R. P. Ungară, R. P. 
Bulgaria și alte țări.

Directori muzicali ai Ra
diodifuziunilor din Cehoslo
vacia, Ungaria, Polonia, Iu
goslavia și alte țări se găsesc 
și ei în aceste zile în Bucu
rești.

Interesul suscitat peste 
hotare de organizarea celui 
de-al II-lea Concurs și Festi
val internațional „George E- 
nescu" a făcut ca numeroase 
societăți de radiodifuziune 
(Radiodifuziunea poloneză— 
Varșovia, Radiodifuziunea un
gară — Budapesta, Radiodifu
ziunea chineză — Pekin, Ra
diodifuziunea bulgară — So
fia, Radiodifuziunea cehos
lovacă — Praga, Radiodifu
ziunea suedeză — Stockholm, 
Suddeutsche Rundfunk — 
Stuttgart, Broadcasting Fon- 
dation of America — New- 
York, Radiodifuziunea ar- 
gentineană — Buenos Aires, 
Radiodifuziunea canadiană — 
Montreal, Radiodifuziunea 
New-Zeelandeză, Radiodifu
ziunea din Boston, să solicite 
înregistrări de la concertele 
care figurează în programul 
manifestărilor muzicale de la 
București.

Prin participarea a nume
roase și reprezentative perso
nalități remarcabile a'e vieții 
muzicale internaționale și a 
unui mare număr de concu
renți, concursurile și festiva
lurile consacrate memoriei lui 
George Enescu se situează 
printre manifestările de prim 
ordin de acest gen din lume.

I SA VA

întrecere do canotaj pe lacul Herăstrău
Foto : V. RANGA

Mulți dintre absolvenții sec
țiilor de actorie, pictură sau 
instrumente muzicale sînt ini
țiatorii cercurilor artistice 
din fabrici. Brigăzile artistice 
simt ajutorul lor experimentat, 
competent. Pregătirea lor mi
nuțioasă în mai mulți ani la 
școala populară de artă se 
dovedește astfel a fi folosi
toare.

Pictorii, sculptorii, artiștii 
estradelor, toți laolaltă a- 
jută prin arta lor la dezvol
tarea gustului pentru frumos. 
Ei sînt propagandiștii frumo
sului și o fac din toată inima.

...Lângă Feldru, comună 
năsăudeană, se află satul Ne- 
pos. Despre echipa de dansuri 
din acest sat s-a dus vestea 
departe, pe Valea Someșului.

Faima se datorește dansato
rilor populari care au fost 
ajutați în permanență de învă
țătorul Mircea Loghin, ab
solvent al școlii populare de 
artă, secția coregrafie.

In sala de lectură a clubu
lui Fabricii de țevi din 

Roman
Foto : N. STELORIAN

Noile produse — 
frumoase, 

aspectuoase, 
gustoase I

(Urmare din pag. l-a)

este bine ca fabrica să țină 
seamă de acest lucru.

Strădania fabricilor de a 
lărgi gama de sortimente, de a 
realiza una din principalele 
sarcini cuprinse în scrisoarea 
C.C. al P.M.R. este evidentă. 
Acest lucru îl constati vizi- 
tînd centrele de desiacere a 
produselor de panificație. La 
centrul 318 din strada Ar
gentina nr. 50 găsești pro
duse proaspete, îmbiindu-i 
cu aroma lor pe cumpă
rători, produse noi; fran
zele record de 500 gr., fran
zela crestată cu lapte de 
300 gr, aifele — franzeluțe 
lunguiețe — și alte speciali
tăți lucrate cu multă grijă de 
fabrica „Nicolae Bălcescu". 
La centrul nr. 10 din strada 
Doamnei nr. 27 am nimerit în 
momentul cînd au lost aduse 
produsele de la fabrică.

— Primim multe produse 
noi — ne-a spus tov. Olteanu 
Stanciu, responsabilul centru
lui. Sînt frumoase și gustoase. 
Priviți-le numai. Bulcile de 
250 gr se vînd „cxi pîinea cal
dă", pîinea de senvișuri la 
fel. Nu mai vorbesc de pîi
nea albă cu cartofi de 2 kg. 
Există însă un bai. Primim 
pîinea de la întreprinderea 
de panificație „Steagul roșu". 
Noi sîntem cei mai în mă
sură să cunoaștem cerințele 
și gustul cumpărătorilor. în 
funcție de aceasta facem și 
comenzile. Cumpărătorii cer 
pline gen „superioară" pe 
care însă o primim în canti
tăți foarte mici. Ni se aduce 
rar pîine neagră de 2 kg. Și 
mai este ceva. Fabrica face 
eforturi să mărească numă
rul sortimentelor. Dar e de- 
ajuns numai acest lucru ? Tre
buie să facă eforturi și pen
tru continua îmbunătățire a 
calității pîinii negre. Sa mai 
întîmplă să ne vină pîine fără 
aromă, insuficient crescută 
sau chiar rebut. Șl o parte 
din pîinea aibă poate fi de 
calitate mai bună. Aici tre
buie să se muncească mai 
mult, iar concursul a dovedit 
că sînt rezerve însemnate.

în zeci și zeci de alte co
mune din regiunea Cluj, ac
tivează profesori și învățători 
care au urmat în timpul luni
lor de vară cursurile școlii 
populare de artă. în secțiile 
externe ale școlii frecventate 
în lunile de vacanță au fost 
înscriși 236 de învățători și 
profesori din întreaga regiu
ne. Secțiile : dirijat coral, 
regie și coregrafie au pregă
tit 175 de instructori. Un bi
lanț foarte bun pentru că în 
satele regiunii, la căminele 
culturale, se află acum 175 
de activiști culturali a căror 
strădanie este încununată de 
succes. Tot mai multe vorbe 
bune se spun despre formații
le culturale năsăudene, despre 
echipele de dansuri moțești 
de pe Valea Ierii sau despre 
brigăzile artistice ale cămine
lor culturale.

Există în activitatea Școlii 
populare de artă din Cluj 
aspecte frumoase. Există la

Tov. Gogu Rădulescu va vizita 
tîrgurile internaționale 
de la Viena și Zagreb

La invitația ministrului Co
merțului și Reconstrucției al 
Austriei, Fritz Bock și a pre
ședintelui Comitetului Comer
țului Exterior al R.P.F. Iugo
slavia, S. Kraiger, ministrul 
Comerțului, Gogu Rădulescu, 
va vizita tîrgurile internațio
nale de la Viena și Zagreb.

Miercuri dimineața, la ple
carea spre Viena, tovarășul 
Gogu Rădulescu a fost condus 
pe aeroportul Băneasa de to
varășii Bujor Almășan, mi
nistrul Minelor și Energiei E- 
lectrice, Voinea Marinescu, 
ministrul Sănătății și Preve
derilor Sociale, Vasile Dumi
trescu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, Ana Toma 
și V. Steriopol, adjuncți ai 
ministrului Comerțului și alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Anso Mila- 
tovic. ambasadorul R.P.F. Iu-

Ansamblul artistic 
al E.D.O.N. își continuă 

turneul
Ansamblul artistic al Uni

unii Democrate a Tineretului 
Cipriot (E.D.O.N.) condus de 
Mihailis Olimpios, secretar ge
neral adjunct al Uniunii De
mocrate a Tineretului Cipriot^ 
care întreprinde un turneu în 
țara noastră la invitația C-C. 
al U.T.M., ca răspuns la vizita 
făcută în Cipru de către un 
grup folcloric al Ansamblului 
artistic al Uniunii Tineretului 
Muncitor din R. P. Romînă, 
își continuă vizitele. Sîmbăta
2 septembrie, membrii ansam
blului au viitat Casa Scânteii. 
In aceeași zi, Ansamblul a pre
zentat un spectacol la Teatrul 
de Stat din Ploiești. Duminică
3 septembrie, în drum spre 
Brașov, membrii ansamblului 
au străbătut Valea Prahovei, 
vizitînd Muzeul Doftana și 
Muzeul Peleș.

La Brașov, membrii ansam
blului au făcut în cursul zi
lei de luni o vizită la Uzinele 
de tractoare. Seara au prezen
tat un spectacol iar a doua zi, 
marți, au fost oaspeții colecti
viștilor din Hălchiu.

înapoindu-se în Capitală, ti
nerii ciprioți au vizitat ieri 
Uzinele ,,23 August".

(Agerpres)

elevii acestei școli o pasiune 
uimitoare pentru frumos, pen. 
tru artă. Elevii primesc cu 
dărnicie îndrumările profe
sorilor lor — Gabriela Crețu, 
Trenkă Eva, artistele emerite, 
Viorica Dimitriu și Maria 
Cupcea, Florian Liviu. Măthe 
Ștefan sau Horăk Iosif. La 
rîndu-le, elevii ajunși absol
venți dau totul colectivului 
de muncă în care se află. 
Mulți sînt aceea care își des
crețesc frunțile cînd Barabaș, 
actor amator, interpretează 
un rol comic în brigada artis
tică a Uzinei „Carbochim". 
Mulți ascultă îngîndurați cînd 
Berecki Iulia cîntă la violon
cel. Mulți, de asemenea, apre
ciază pictura sau sculptura 
elevilor sau a absolvenților 
școlii populare de artă.

Oamenii admiră strădaniile 
artiștilor amatori, prețuiesc 
munca lor închinată frumo
sului. Este o prețuire fru
moasă. 

goslavia, și membri ai amba
sadei, și reprezentanți ai Le
gației Austriei la București.

★

La sosire la Viena, tov. 
Gogu Rădulescu a fost întîm- 
pinat de ministrul Comerțului 
din Austria, Fritz Bock, 
Krisch Franz, șeful Prezidiu
lui Ministerului Comerțului, 
precum și de alți funcționari 
superiori. Au fost de aseme
nea prezenți ministrul R. P. 
Romîne la Viena, Victor Di
mitriu, precum și membri ai 
Legației și Agenției economice 
romîne din Viena.

în cursul aceleiași zile, tov. 
Gogu Rădulescu a fost primit 
de președintele Republicii 
Austria, dr. Adolf Schaerf, cu 
care a avut un schimb de pă
reri privind dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două țări. 
Cu această ocazie președintele 
Austriei a transmis un salut 
președintelui Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej.

Tot în cursul zilei de 
miercuri tov. Gogu Rădulescu 
a vizitat pe ministrul Comer
țului din Austria, cu care a 
avut o convorbire cu privire 
la dezvoltarea legăturilor 
economice dintre cele două 
țării. După vizită F. Bock a 
oferit un dejun în cinstea 
oaspetelui.

(Agerpres)

Natația
Cei mai buni înotători 

școlari și-au dat întîlni- 
re la Lugoj pentru a-și 

desemna campionii pe anul 
1961. Sâmbătă la ora 9 dimi
neața, după festivitatea de 
deschidere, a început marea 
competiție-

întrecerile de la Lugoj au 
oferit un spectacol sportiv de 
mare tensiune. Disputele din
tre tinerii înotători școlari au 
fost deosebit de dîrze, iar re
zultatele bune au răsplătit 
eforturile concurenților. Nu
meroase sosiri „la fotografie" 
au ridicat nu o dată tribunele 
în picioare.

Succesul întrecerii este con
firmat și de numeroasele re
corduri republicane de juniori 
și copil stabilite cu acest pri
lej. Faptul este cu atît mai 
semnificativ, cu cit ele au fost 
realizate în absența unor pro
tagoniști de seamă ai natației 
școlare. Reținuți la București 
pentru întîlnirea cu R. P. Po
lonă, Sanda Iordan, Măriuca 
Rotaru, Florentina Rambosek, 
Zoe Reznicenko, Cristina Bala- 
ban — ca să nu amintim decît 
pe cei mai reprezentativi 
— nu au putut lua startul la 
Lugoj. Prezența lor ar fi spo
rit, desigur, numărul perfor
manțelor de valoare, care însă 
și așa figurează într-o propor
ție impresionantă pe foile de 
arbitraj.

...Cornel Georgescu a 
luat un start vijelios. Este pri
mul schimb din ștafeta 4x100 
m mixt a Bucureștiului. înoa
tă în stilul spate. Se remarcă 
de la început frecvența mișcă
rii brațelor, care se rotesc cu 
o preeize de ceasornic, exce
lenta orientare în apă (merge 
prin mijlocul culuarului ca pe 
un fir nevăzut), rezistența. El 
atinge primul blocul de start 
de pe care în aceeași clipă se 
aruncă George Malarciuc. în 
stilul bras, el mărește avansul 
luat de colegul său. După ce 
Mircea Zager a parcurs „flu
ture" cel de-al treilea schimb, 
devenise evident că recordul 
republican de băieți categoria 
I poate fi întrecut. In aclama
țiile furtunoase ale asistenței, 
a pornit ultimul schimb, Vla
dimir Moraru. Stilul liber este 
cel mai rapid și cel mai spec
taculos. Elevul bucureștean a 
făcut o cursă strașnică și în 
clipa cînd lua sfîrșit suta de

Sferturile 
ale „Cupei R. P. R

Miercuri au fost stabilite 
prin tragere la sorți întâlniri
le din cadrul sferturilor de fi
nală ale „Cupei R.P.R." la 
fotbal. Iată programul jocu
rilor : Progresul București — 
C.C.A.; Rapid București — 
Steagul Roșu Brașov; Voința

m delegaeiei be partid 
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Recepția oferită de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej

BUDAPESTA 6 (Agerpres). 
— Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, prim-secretar al Co
mitetului Centrai al Partidului 
Muncitoresc Romîn, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne, a 
oferit în seara zilei de 6 sep
tembrie o recepție în saloa
nele Clubului Central al Ar
matei Populare Ungare, cu 
prilejul vizitei în R.P. Un
gară a delegației de partid și 
guvernamentale a R. P. Ro
mîne.

La recepție au participat to
varășii : Istvan Dobi, președin
tele Consiliului Prezidențial, 
Janos Kadar, prim-secretar 
al Comitetului Central al 
P.M.S.U., Ferenc Munnich, 
președintele Guvernului Revo
luționar Muncitoresc-Țărănesc 
Ungar, Antal Apro, Bela 
Biszku, Lajos Feher, Jeno 
Fock, Gyula Kallai, Karoly 
Kiss, Gyorgy Marosan, Dezso

Întîlnire frățească cu muncitori
(Urmare din pag. l-a)

Kiss-Sztadion, unde l-au as
cultat cu atenție pe conducă
torul delegației romîne și pe 
primul secretar al C.C. al 
P.M.S.U.

înalții oaspeți trec apoi 
prin secțiile de montaj, con
trol și revizie, la secția cen
tralelor electrice și altele. Ei 
își fac cu greu loc printre Și
rurile strânse ale muncitorilor 
care îi salută cu multă prie
tenie, le oferă flori și daruri 
reprezentând diferite piese lu
crate de ei. Intr-un colț al 
secției nr. 13 a avut loc o en
tuziastă întâlnire cu muncito
rii. Muncitorul Kovacs Kal
man a rugat pe înalții oaspeți 
să transmită muncitorilor ro
mâni salutul fierbinte, priete
nesc, al colectivului de la 
„Nikos Beloiannis" și a înmâ
nat oaspeților daruri.

Răspunzând, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a mulțumit 
pentru călduroasa primire 
făcută delegației romîne: ,,Am 
văzut aici o fabrică frumoasă 
unde lucrează muncitori pri- 
cepuți și harnici și vă felici
tăm pentru munca dv. Ne bu
curăm de succesele voastre ca 
și de ale noastre proprii". A- 
plauze și urale nesfârșite au 
subliniat cuvintele tovarășului

școlară în
metri ce încheie ștafeta, crono- 
metrele se opreau la 5:22,8. 
Nou record ! în aceeași zi, Ag
neta Sterner la 50 m. fluture 
fetițe categoria a Il-a (40,0 
sec.), Ion Kende la 50 m bras 
băieți categoria a Il-a (41,2 
sec.) și Ion Preda la 50 m flu
ture băieți categoria a Il-a 
(38,2 sec.) corectau vechile re
corduri. Duminică numărul 
performanțelor record avea să 
ajungă la 9. Monica Munteanu 
(50 m. liber fetițe II 35,9 
sec.), Eugenia Botezatu (50 m. 
spate fetițe II 41,0 sec.), Ion 
Preda (50 m. spate băieți II 
39,1 sec.), iar apoi două noi șta
fete 4x50 m. mixt băieți II și 
4x50 m. mixt fetițe II comple- 
tau lista recordmenilor. Să-i a- 
mintim aici pe componenții 
ștafetelor : Ion Preda, Ștefan 
Vizitiu, Mugur Tomescu, Ion 
Kende, Eugenia Botezatu, An
ca Mărdărescu. Agneta Ster
ner, Monica Munteanu.

Dar nu numai titlurile de 
campioni și recordurile 
au răsplătit pe con- 

curenți- Pe piepturile 
celor mai vrednici, celor 
mai talentați au fost prinse 
insigne de înotător. tro
feu mult dorit de fiecare. 
„Clasa aur“, a revenit la nu 
mai puțin de 12 concurenți ; 
Vochița Novac, Alexandru 
Bota, Vladimir Moraru, Ocza- 
vian Stirbaț, Valeriu Țăranu 
(București), Maria Klosz și 
Gheorghe Nagy (Tg. Mureș), 
Ivan Baneth și Florian Salla 
(Timișoara), Gh. Albert și Ște
fan Varfabfy (Cluj), Andrei 
Leszai (Arad).

Pe echipe, competiția a fost 
dominată de înotătorii bucu- 
reșteni care au cucerit o cifră 
impresionantă de titluri : 29. 
Ei au fost și autorii tuturor 
celor 9 recorduri. Succesul ti
nerilor sportivi din Capitală 
este, desigur, urmarea muncii 
atente care se duce pentru dez
voltarea natației Ia școlile 
sportive de elevi și Clubul 
sportiv școlar. Antrenorii Mi
hai Mitrofan, într-un trecut nu 
prea îndepărtat el însuși re
cordman și campion al țării, 
Gh. Dimeca, Ileana Georgescu, 
Maria Baciu merită toate lau
dele. Tineri înotători reșițeni 
(antrenor W. Schuster) au cu
cerit 9 titluri, lăsînd în urmă 
centre de natație consacrate

de finală 
" la fotbal

București — UT Arad și Ști
ința Timișoara — Arieșul 
Turda.

Data de desfășurare precum 
și localitățile care vor găzdui 
întâlnirile urmează să fie sta
bilite zilele acestea.

(Agerpres)

Nemes, membri ai Biroului Po
litic al C.C. al P.M.S.U., San
dor Gaspar, Zoltan Komocsin, 
Istvan Szir.mai, membri su- 
pleanți ai Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., și Endre Sik, 
ministrul Afacerilor Externe 
al R.P. Ungare.

Au luat parte de asemenea 
membri ai Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, ai Consiliului 
Prezidențial și ai Consiliului 
de Miniștri al R.P. Ungare, 
precum și numeroase persona
lități ale vieții politice, eco
nomice și culturale.

La recepție au luat parte 
membrii delegației de partid 
și guvernamentale a R.P. Ro
mîne tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Romîne, 
Emil Bodnăraș și Alexandru

Maurer. Se aude scandîndu-se 
lozinca „Cu toții împreună, 
repede spre comunism".

Din partea delegației au fost 
oferite costume naționale ro
mânești pentru echipa de 
dansuri a uzinei. Membrii de
legației au semnat apoi în 
cartea de aur a întreprinderii.

Răspunzînd dorinței tuturor 
muncitorilor de a lua parte la 
întâlnirea frățească cu oaspe
ții români, stația de radiofi- 
care a întreprinderii a trans-

Presa ungară despre vizitele delegației 
de partid și guvernamental a it.P. romîne

BUDAPESTA 6 (Agerpres). 
— Presa ungară continuă să 
acorde o mare atenție vizitei 
pe care delegația de partid și 
guvernamentală a R- P. Ro
mîne condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej o 
face în R. P. Ungară.

Toate ziarele de miercuri 
consacră pagini întregi, ilu
strate cu numeroase fotografii, 
relatărilor de la marele mi
ting al prieteniei romîno-un- 
gare la Budapesta și de la ce
lelalte manifestări prilejuite 
de vizită-

Sub titlul „înfăptuirea pu
terii populare a pus bazele 
prieteniei indestructibile între

progres
cum ar fi Tg. Mureș, (4 titluri), 
Cluj (4 titluri), Timișoara (1 
titlu), Arad (2 titluri), Oradea 
2 ticuri). Ambele probe de 
sărituri de la trambulină au 
revenit sibienilor Nora Miess 
și Ion Ganea.

Surprinzător că lugojenii, 
gazdele competiției, n-au ali
niat la startul întrecerii nici un 
concurent. în oraș există toate 
posibilitățile ca natația să în
florească (bazin olimpic, an
trenor de specialitate, mulți 
elevi dornici să practice îno
tul). Din păcate, însă, nu exis
tă preocupare...

Actuala ediție a campiona
telor republicane școlare 
de natație întrece ca 

amploare și valoare tehnică 
toate întrecerile care au avut 
loc pînă acum. 9 recorduri, 12 
insigne de înotător Clasa aur", 
abundență de performanțe va
loroase, iată bilanțul strălucit 
al unei competiții care și-a a- 
tins pe deplin scopul. Sîntem 
siguri să la ediția viitoare și 
aceste rezultate vor păli în 
fața altora și mai frumoase.

ION PATRUȚIU 

Vineri 8 septembrie ia cinematograful

Republica
Premiera filmului

Am fost tineri

O producție a studioului de filme 
artistice din Sofia

Film distins cu Medalia de aur pentru înalte calități artis
tice la Festivalul internațional al filmului de la Moscova 1961 

cu
RUMIANA KARABELOVA, DIMITR BUIONZOV, IVAN 
TRIFONOV, LIUDMILA CEȘMEGIEVA, ANANI IAVAȘEV 
Scenariul : HRISTO GANEV, Regia : BINKA JELEZKOVA, 

Imaginea: VASIL HOLIOLCEV, Muzica: SIMEON 
PIRONKOV

Moghioroș, membri ai Biroului 
Politic al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri, Alexandru 
Bîriădeanu, membru al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Corneliu MănesCU, mi
nistrul Afacerilor Externe, și 
Mihail Roșianu, membru al 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, am
basadorul Republicii Populare 
Romîne la Budapesta.

De asemenea au luat parte 
la recepție numeroși șefi și 
membri ai misiunilor diplo
matice acreditați la Buda
pesta.

Tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și Istvan Dobi au 
rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

din Budapesta 
mis un amplu reportaj despre 
vizită.

ir
în continuare delegația de 

partid și guvernamentală a 
R.P. Romîne a făcut o plim
bare pe Dunăre cu vaporul 
„Szabadsag".

★
în cursul după-amiezii mem

brii delegației au asistat la 
întîlnirea de fotbal dintre 
echipele „Real"-Madrid și 
„Vasas" -Budapesta.

popoarele romîn și ungar", zia
rul „Nepsabadsag" publică 
textele integrale ale cuvîntă- 
rilor rostite la miting de to
varășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Janos Kadar. Ziarul pu
blică, de asemenea, ample in
formații despre recepția ofe
rită în cinstea oaspeților ro- 
mîni de către C.C. al P.M.S.U. 
și Consiliul Prezidențial al 
R. P. Ungare și toasturile 
rostite cu acest prilej. Mate
rialele despre desfășurarea mi
tingului prieteniei sînt publi
cate de ziarul „Nepszava1* sub 
titlul „Atmosferă însuflețită la 
mitingul din Budapesta închi
nat prieteniei ungaro-romîne".

O Asfă-seară de la ora 19 pe 
stadionul Dinamo se vor desfășura 
finalele turneului international de 
box. Cu acest prilej vor urca în 
ring și 7 pugiliști romîni calificați 
din preliminarii : L Ambruș (mus
că), O. Olteanu (Cocoș), C. 
Gheorghiu (pană), S. Bîrsu (semi- 
ușoară), I. Mihalik (ușoară), D. 
Gheorghiu (semigrea) și V. Ma- 
riujan (grea).

• Intre 8 și 13 septembrie va 
avea loc la Praga un mare turneu 
international masculin de volei la 
care participă echipele selecțio
nate ale U.R.S.S., R.P. Romîne, 
R.P. Bulgaria, R.P. Polone, R. P. 
Ungare, Japoniei și R.S. Ceho
slovace. Pentru acest turneu e- 
chipa țării noastre va fi formată 
din H. Nicolau, Derzei, Corbeanu, 
Miculescu, Mușaf, Plocon și alții.

® In cadrul „Cupei campioni
lor europeni" la fotbal, miercuri 
la Sofia echipa Ț.D.N.A. a termi
na) la egalitate : 4—4 (1—2) cu 
Dukla Praga. La Budapesta, Real 
Madrid a întrecut cu 2—0 (2—0) 
pe Vasas.

(Agerpres)



-Poporul sovietic întîmpină- 
prin muncă plină de abnegație

Congresul al XXII-lea al P.C.U.S.
Poporul sovietic întîmpină 

prin, muncă plină de 
abnegație Congresul al 

XXII-lea al P.C.U.S., întărind 
totodată prin aceasta, puterea 
patriei sale socialiste.

Principala carieră a munte
lui Vîsokaia, care livrează 
minereu fumaliștilor din Nijni 
Taghil, a îndeplinit cu patru 
luni înainte de termen planul 
pe piimii trei ani ai septena- 
lului. Colectivul carierei a de
pășit angajamentele socialiste 
luate în cinstea congresului. 
Colectivul minei „Novaia" a 
extras mii de tone de bauxită 
peste plan și, rsducînd prețul 
de cost al produselor, a eco
nomisit 73.000 de ruble. Mine
rii și-au propus ca pînă la 
deschiderea Congresului să 
extragă peste sarcinile de 
plan încă 1.500 de tone de mi- 
nereu-marfă.

Combinatul siderurgic din 
Servo a îndeplinit cu cinci 
zile înainte de termen planul 
pe opt luni la tot ciclul de 
producție. In cinstea Congre
sului al XXII-lea al P.C.U.S. 
s-au elaborat mii de tone de 
fontă și oțel, s-au livrat mari 
cantități de profile laminate și 
oțel.

în timp ce rîul Angara se 
revarsă tot mai larg în drep
tul barajului hidrocentralei de 
la Bratsk, umplînd cel mai 
mare lac de acumulare artifi
cial din lume, pe malurile lui 
s-a deschis circulația pe o 
nouă linie de cale ferată spre 
fluviul Lena. Noua linie se în
tinde pe o lungime de aproa
pe 180 km prin taiga în jurul 
viitorului lac de 
gigantic. Ținutul 
din taiga a prins viață. De-a 
lungul noii linii de cale-ferată 
s-au amenajat 15 stații. Lu- 
înd-o înaintea graficului, pe 
linie a trecut primul tren de 
marfă.

A fost dată în exploatare cu 
cinci luni înainte de termen 
conducta de gaze Buhara- 
Tașkent-Cimkent. Numeroși 
pescari din Extremul Orient 
au îndeplinit deja planul a- 
nual de pescuit în Marea Beh
ring. Printre fruntași se afîă 
echipajul navei pescărești 
„Nai-Nai". Revizuindu-și anga
jamentele luate anterior echi
pajul navei și-a propus ca 
pînă la sfîrșitul anului să ob
țină o producție de cel puțin 
3000 de tone de pește, adică 
cîte 140 de tone de fiecare 
membru al echipajului, în lo
cul unei producții totale de 
2.100 tone, cit era prevăzut 
inițial.

Constructorii din Rudnîi au 
repurtat o victorie minunată 
în muncă. îndeplinind înainte 
de termen programul pe opt 
luni, colectivul trustului „Soko- 
lovrudstroi“ a executat peste

acumulare 
îndepărtat

R. D, Germană este liberă să adopte orice măsuri 
pentru asigurarea securității sale

BERLIN 6 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 26 au
gust, comandantul militar a- 
merican din Berlinul occiden
tal. generalul Watson, l-a vi
zitat pe comandantul trupelor 
sovietice din Berlin, colonelul 
Soloviov, și i-a făcut o decla
rație verbală în legătură cu 
măsurile efectuate de guver
nul R.D.G. pentru întărirea 
frontierelor cu Berlinul occi
dental. Comandantul ameri
can a încercat din nou să se 
amestece în treburile Repu
blicii Democrate Germane.

La 5 septembrie, colonelul 
Soloviov a răspuns comandan
tului american printr-o decla
rație în care a explicat încă 
o dată că problemele ridicate 
de generalul Watson sînt în 
întregime de competența auto
rităților Republicii Democrate 
Germane care, ca orice stat 
suveran, este liberă să adopte 
orice măsuri pentru asigurarea 
securității sale. Referindu-se 
la interpretarea arbitrară de 
către comandantul ameri
can a funcțiilor comandantu
lui garnizoanei trupelor sovie
tice la Berlin, colonelul Solo
viov a declarat generalului 
american că „împuternicirile 
comandantului sovietic sînt 
stabilite de comandamentul

TINERETULUI LUMII
* n ultimii ani a crescut conți nuu numărul studenților străini so- 
| siți la universitățile din R. D. Germană pentru a-și desă- 

vîrși pregătirea și speciali zarea.
Tn R. D. Germană învață în momentul de față studenți din toate 

continentele, cu excepția Australiei, din peste 80 de țări străine. 
Cei mai mulți sînt studenți din țări ale Asiei, Africii și Americii 
Latine. Crește de asemenea numărul studenților străini care și-au 
început pregătirea universitară la institute de învățămînt superior 
din R. F. Germană și care cer să-și continue studiile în Republica 
Democrată Germană întrucît în Germania occidentală studiile le 
sînt periclitate ca urmare a politicii de discriminare rasială.

Împotriva politicii reacționare
a guvernului iranian

5
un 

de studenți

septem- 
mare

La 
brie 
grup 
iranieni, care înva
ță în diferite uni
versități din Statele 
Unite, a început o 
demonstrație în fa
ța consulatului ge
neral iranian de la 
New York. Studen
ții protestează îm
potriva politicii re

acționare a guver
nului iranian și, în 
special, împotriva 
persecutării studen
ților patrioți în 
Iran.

Studenții demon
stranți au adresat 
primului ministru 
al Iranului, Amini. 
o telegramă prin 
care cer să fie puși 
în libertate toți 
profesorii și studen-

plan un volum de lucrări de în exploatare primul grup 
construcții-montaj în valoare electrogen al centralei elec- 
de peste 2 milioane de ruble, trice de termoficare și o fa- 
Constructorii din Rudnîi au dat brică de betoane celulare.

a experiențelor nucleare
Constructorii hidrocentralei de la Bratsk s-au angajat ca în 
cinstea Congresului P.C.U.S. să pună în funcțiune primul 
agregat. în fotografie: Comsomoliști pe șantierul hidro

centralei de la Bratsk.

am chemat și che
ia întrecere pașnică 
țările, inclusiv și 

socotim că

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite: La Mosco
va a avut Ioc cea de-a 16-a 
conferință a organizației 
P.C.U.S. a raionului Kalinin 
din capitala U.R.S.S. La con
ferință au participat membrii 
de partid care reprezintă cei 
peste 40.000 de comuniști ai 
acestui important raion indus
trial al Moscovei. Ei au discu
tat proiectele de Program și 
de Statut ale P.C.U.S. și au a- 
probat în unanimitate aceste

Răspunsul 
comandantului trupelor 

sovietice din Berlin 
adresat comandantului 

militar american

sovietic, și nu de comandantul 
american în Berlinul occiden
tal".

Colonelul Soloviov a decla
rat mai departe că el conside
ră absolut inadmisibilă atitu
dinea lipsită de respect față 
de autoritățile R.D.G. pe care 
și-a permis-o generalul Wat
son în declarația sa din 26 au
gust. Comandantul sovietic a 
arătat comandantului american 
că „el trebuie să aibă o ati
tudine mai respectuoasă față 
de autoritățile supreme de 
stat ale statului pe al cărui 
teritoriu se află Berlinul occi
dental și cu care Uniunea So
vietică are cele 
neș.ti relații, de

Comandantul 
atras atenția 
Watson asupra 
de reținere de ■ 
vest-berlinezi a 
bile militare în care se afla 
personal 
drum spre 
securitate 

: mai priete- 
aliat".

sovietic a 
generalului 

a două cazuri 
către huligani 
unor automo-

militar sovietic în 
centrul berlinez de 
aeriană aflat în

ții arestați și în
temnițați, să fie a- 
nunțată data alege
rilor parlamentare 
libere în Iran, să 
fie curmate încăl
cările 
politice 
ce ale 
iranieni 
peste hotare și să 
fie retrase trupele 
din incinta Univer
sității din Teheran.

drepturilor 
și academi- 
studenților 
în țară și

documente remarcabile ale e- 
pocii contemporane. î

La conferință Nikita Hruș- 
ciov a fost ales în unanimita
te delegat la Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S.

Pregătirile pentru Congre
sul al XXII-lea al P.C.U.S. au 
intrat într-o nouă fază. în pre
zent se desfășoară conferințele 
raionale și orășenești de 
partid, la care sînt examinate 
proiectele de Program și de 
Statut ale P.C.U.S.

Berlinul occidental. El a de
clarat comandantului ameri
can că „încercările provocato
rilor vest-berlinezi, sprijinite 
de militari americani, de a 
împiedica activitatea normală 
a personalului sovietic pot 
avea repercusiuni extrem de 
negative asupra activității a- 
cestui organ- Dacă cineva are 
într-adevăr intenția de a dez
organiza activitatea centrului 
berlinez de securitate aeriană, 
răspunderea pentru eventuale
le consecințe ale unor astfel 
de provocări va reveni în în
tregime autorităților de ocu
pație din Berlinul occidental".

Cprint a imperioasa a popoarelor :

încheierea Tratatului de pace cu Germania
Lichidarea rămășițelor ce

lui de al doilea război 
mondial prin încheierea 

Tratatului de pace cu Germa
nia constituie una din proble
mele cele mai importante ale 
vieții contemporane și care 
preocupă în cel mai înalt grad 
întreaga opinie publică mon
dială.

Situația creată de forțele 
ostile păcii din Occident face 
ca încheierea Tratatului de 
pace cu Germania să nu mai 
poată fi amânată. Cercurile a- 
gresive din Germania occiden
tală, încâlcind acordurile in
ternaționale care prevăd lichi
darea militarismului german, 
sprijinite și încurajate fățiș de 
marile puteri occidentale, au 
transformat R.F-G. în princi
palul focar al primejdiei unui 
nou război. Ignorînd cu bună 
știință realitatea istorică, re
vanșarzii vest-germani și sus
ținătorii lor refuză în mod 
sistematic orice tratative cu 
R. D. Germană în vederea so
luționării pe cale pașnică a 
problemei germane. Ei nu-și 
ascund intenția de a deslănțui 
o agresiune împotriva R. D. 
Germane.

In opoziție cu această politi
că războinică, Republica De
mocrată Germană, primul stat 
al muncitorilor și țăranilor 
din istoria Germaniei, promo
vează în mod consecvent o 
politică conformă cu interesele 
naționale ale poporului ger
man, ale păcii și securității 
internaționale. O 
realistă a problemei 
nu poate porni decît 
cunoașterea faptului 
me există azi două state ger
mane — Republica Democrată 
Germană și Republica Fede
rală Germană.

Pornind de la aceste consi
derente Uniunea Sovietică, 
susținută de toate țările socia-

abordare 
germane 
de la re- 
că în lu-
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Uniunea Sovietică cheamă toate țările

Mesajul lui N. S. Hrușciov adresat vizitatorilor 
Expoziției sovietice de la

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite : Cu prilejul 
deschiderii Expoziției sovieti
ce de la Paris, Nikita Hruș
ciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.SS., a a- 
dresat vizitatorilor ei un me
saj în care, în numele guver
nului sovietic și al său perso
nal, exprimă întregului popor 
al Franței sincere urări de 
viață fericită, pașnică-

Nikita Hr.ușiciov își exprimă 
speranța că expoziția sovietică 
de la Paris va atrage atenția 
poporului francez. Prin munca 
lor creatoare, însuflețită, oa
menii sovietici, scrie Nikita 
Hrușciov, au transformat Ru
sia agrară din trecut într-un 
puternic stat industrial, au 
pus atomul în slujba păcii, 
l-au folosit în interesul omu
lui și au fost primii care au 
deschis calea în Cosmos.

Dezvoltând pe toate căile 
știința, tehnica, economia na
țională, scrie Nikita Hrușciov, 

sîntem în primul rînd

s. li. A. au trecut la îndeplinirea planurilor, fie mult 
elaborate, de efectuare

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
Igor Orlov, comentatorul agenției 
TASS transmite :

A luat sfîrșif farsa jucată în ul
timele zile de propaganda reac
ționară din Occident, care a în
cercat să denatureze sensul măsu
rilor silite cu caracter defensiv, 
luate de guvernul sovietic. Casa 
Albă a declarat că președintele 
Kennedy a dat instrucțiuni să fie 
reluate experiențele cu arma nu
cleară.

Statele Unite trec, așadar, la 
aducerea la îndeplinire a planuri
lor, de mult elaborate, de efec
tuare a experiențelor nucleare.

Lewis Straus, fost președinte al 
Comisiei pentru energia atomică 
din S.U.A. ,una din persoanele 
cu cea mai mare autoritate în a- 
ceastă problemă, scrie în ultimul 
număr al revistei „U. S. News 
and World Peporf" că hotărîrea 
cu privire la reluarea experien
țelor nucleare a fost luată încă 
în toamna anului trecut de către 
Eisenhower, pe atunci președin
te al S.U.A.

Noua administrație americană a 
confirmat hotărîrea administrației 
republicane. Opinia publică a ță
rii a fost pregătită mult și persis-i 
tent pentru acest eveniment.

Concomitent, erau atacate tra
tativele celor trei puteri da la 
Geneva, stăruindu-se asupra înce
tării lor. „Wall Street Journal", 
bunăoară, cerea în repetate rîn- 
duri încetarea acestor tratative, 
recomandînd aceasta ca un mijloc 
de șantaj și de presiuni asupra 
Uniunii Sovietice, în problemele 
referitoare la Berlinul occidental și 
în alte probleme importante. In 
articolul apărut sub titlul eloc
vent „Arma pe care o zăngănim" 
acest ziar preconiza la 28 august 
retragerea imediată de la tratati
vele de la Geneva, pe care le 
califica drept „sterile și dăună
toare".

liste a făcut cunoscutele pro
puneri pentru încheierea Tra
tatului de. pace cu Germania 
și rezolvarea pe această bază 
a situației din Berlinul occi
dental. Aceste propuneri sînt 
o expresie a înaltului spirit de 
răspundere de care dau dova
dă țările socialiste în lupta 
pentru apărarea și consolida
rea păcii. înfăptuirea acestor 
propuneri ar duce la consoli
darea păcii în Europa, la des
tinderea situației internațio
nale.

Propaganda dușmănoasă din 
Occident încearcă să denatu
reze propunerile privind în
cheierea Tratatului de pace 
german sub motiv că Uniunea 
Sovietică ar urmări, chi
purile, să obțină avantaje 
în detrimentul puterilor occi
dentale- N. S- Hrușciov, în 
mesajul pe care l-a adresat 
vizitatorilor Expoziției sovieti
ce de la Paris a spulberat în- 
căodată scornirile propagandei 
imperialiste, arătînd :

„Propunerile noastre 
decît un singur țel — 
darea rămășițelor celui 
doilea război mondial, norma
lizarea situației în Europa, a- 
tenuarea încordării existente 
in momentul de față și care 
este periculoasă pentru cauza 
păcii. Noi nu căutăm să aca
parăm nimic, nu căutăm avan
taje, nu căutăm să înjosim pe 
nimeni sau să știrbim dreptu
rile ori interesele cuiva. Lo
cuitorii Berlinului occidental 
trebuie ei singuri să stabileas
că rânduielile sociale-economi- 
ce ale orașului lor, să stabi
lească legături nestînjenite cu 
orice stat".

Cauza dreaptă pentru care 
militează Uniunea Sovietică 
și celelalte state socialiste — 
lichidarea definitivă a rămă
șițelor celui de-al doilea război

nu au 
lichi
de al

la dezarmare generală și totală

.J

Paris
preocupați de satisfacerea ma
ximă a nevoilor materiale și 
culturale mereu crescînde ale 
omului sovietic, de crearea u- 
nor condiții optime pentru 
viața pașnică și dezvoltarea 
omnilaterală a personalității 
umane.

La Expoziția sovietică de la 
Paris, scrie Nikita Hrușciov, 
veți putea vedea nu numai ce 
avem astăzi, dar, și ceea ce 
vom avea mâine. In prezent, 
remarcă el, în țara noastră se 
discută pe larg proiectul nou
lui Program al P.C.U-S. în 
care se pune sarcina de a con
strui în decurs de două dece
nii, în linii mari, societatea 
comunistă în U-R-S-S.

Noi, remarcă Nikita Hruș
ciov, 
măm 
toate
Franța, deoarece 
o astfel de întrecere nu ame
nință pe nimeni. Aceasta, a- 
daugă Nikita Hrușciov, cores
punde intereselor tuturor po-

între- 
direc-

expri- 
în le-

Ulterior, același ziar a recu
noscui sincer că „reluarea expe
riențelor americane este, în mod 
vădit, o chestiune rezolvată, de
oarece încă înainte de Declarația 
Uniunii Sovietice, S.U.A. au 
prins manevre în această 
tie".

„Indignarea" prefăcută și 
marea fățarnică a „mîniei" 
gătură cu hotărîrea sovietică de 
a efectua explozii experimentale 
cu arma nucleară, au fost necesa
re diplomaților și propagandiștilor 
din lagărul N.A.T.O. doar pentru 
a abate atenfia de la operațiile 
cu ajutorul cărora ei intensifică 
prin foafe mijloacele cursa înar
mărilor de foafe tipurile. O im
portantă parfe componentă a a- 
cestor operații o constituie pro
gramul, da mult stabilit, de expe
riențe cu arma nucleară, a cărui 
îndeplinire o încep asfăzi Statele 
Unite.

Acestea sînt faptele. Ele nu pof 
fi disimilafe nici de o propagan
dă ieftină, nici de subterfugiile 
acrobatice răsuflate ale dipioma- 
filor occidentali, indiferent unde 
ar avea loc aceste subterfugii — 
la Washington, Londra sau Ge
neva.

în lumina acestor fapte devin 
și mai evidente motivele care au 
dictat hotărîrea guvernului sovie
tic cu privire la efectuarea expe
riențelor nucleare. Oportunitatea 
acestei hotărîri trebuie să fie as
tăzi clară tuturor celor care sînt 
dispuși să țină seama de sifuafia 
reală, Uniunea Sovietică, care 
prima și-a ridicat glasul în favoa
rea dezarmării generale și totale, 
în favoarea încetării experiențelor 
cu arma nucleară, nu a putut să 
nu adopte măsuri energice pentru 
a ocroti interesele statelor iubi
toare de pace și a tăia agresoru
lui pofta de a se juca în mod 
criminal cu focul.

mondial în Europa și rezol
varea oricăror probleme liti
gioase pe calea tratativelor — 
se bucură de o largă adeziu
ne în întreaga lume. Alături 
de țările lagărului socialist, 
numeroase țări nesocialiste, 
popoarele iubitoare de pace, 
cercuri influente ale opiniei 
publice internaționale se ri
dică împotriva politicii agresi
ve a țărilor blocului N.A.T.O., 
care se pregătesc să împingă 
omenirea într-o aventură pri
mejdioasă.

într-o declarație recentă a 
prezidiului Uniunii vest-ger- 
mane a persoanelor persecu
tate de naziști se spune : „Tre
buie în sfîrșit să se încheie ca
pitolul celui de-al doilea război 
mondial. Trebuie să fie înlă
turată primejdia de război în 
Europa. întreaga Germanie 
trebuie să devină neutră. Tre
buie lichidate bazele atomice 
din Republica Federală... Acei 
care în prezent varsă lacrimi 
de crocodil pentru Berlinul 
occidental ar face mai bine să 
ducă tratative cu Republica 
Democrată Germană în Ioc să 
se înarmeze și să desfășoare 
o propagandă deșănțată a 
urii".

Autorii declarației reproșea
ză autorităților de la Bonn că 
au respins numeroasele pro
puneri de tratative prezenta
te de Uniunea Sovietică și de 
Republica Democrată Germa
nă și că au promovat po
litica războiului rece. în în
cheierea declarației se cere 
R.F.G. să participe la tratati
vele de pace în scopul înche
ierii Tratatului de pace cu 
cele două state germane și 
realizării neutralității întregii 
Germanii.

Numeroase ziare, reviste 
din întreaga lume scot in evi
dență pericolul mare pe care 
îl reprezintă pentru pacea lu

poarelor și este mult mai bună 
decît întrecerea în crearea și 
stocarea armelor distrugă
toare.

Noi, oamenii sovietici, res
pingem categoric războiul ca 
mijloc de soluționare a orică
ror litigii internaționale.

Uniunea Sovietică, pronun- 
țîndu-se consecvent și cu ho- 
tărîre pentru menținerea și 
consolidarea păcii în lumea 
întreagă, cheamă toate țările 
la dezarmarea generală și to
tală pusă sub un control efec
tiv. Noi, arată N. S- Hrușciov, 
nu vom precupeți eforturile 
pentru a obține soluționarea 
celei mai vitale probleme a 
contemporaneității și pentru a 
elibera popoarele de povara 
monstruoaselor cheltuieli mi
litare și de pericolul unui nou 
război distrugător.

Guvernul sovietic avînd ca 
obiectiv întărirea păcii și secu
rității europene a propus în
cheierea neîntîrziată a Trata
tului de pace cu Germania și 
normalizarea pe această bază 
a situației din Berlinul occi
dental.

Propunerile noastre, scrie el, 
nu au decît un singur țel — 
lichidarea rămășițelor celui 
de-al doilea război mondial, 
normalizarea situației în Eu
ropa, atenuarea încordării e- 
xistente în momentul de față 
și care este periculoasă pen
tru cauza păcii. Noi nu cău
tăm să acaparăm nimic, nu 
căutăm avantaje, nu căutăm să 
înjosim pe nimeni sau să știr
bim drepturile ori interesele 
cuiva. Locuitorii Berlinului 
occidental trebuie ei singuri 
să stabilească rânduielile so- 
ciale-economice ale orașului 
lor, să stabilească legături 
nestînjenite cu orice stat.

Documentele Conferinței 
țărilor neangajate

BELGRAD 6 (Agerpres). — în 
ședința de încheiere a conferin
ței șefilor de state și guverne ale 
țărilor neangajate s-a dat citire 
documentelor adoptate — „Pri
mejdia de război și chemarea la 
pace" și „Declarația conferinței 
șefilor de state și guverne ale țări
lor neangajate".

în primul document, partici
panta la conferință își exprimă 
îngrijorarea în legătură cu agra
varea situației internaționale, care 
implică primejdia dezlănțuirii unui 
nou război. Ei adresează țărilor 
interesate apelul „de a începe 
tratative în vederea reglementă
rii pe cale pașnică a divergențe
lor existente între ele".

în preambulul declarației confe
rinței se subliniază că în condi
țiile în care asupra lumii planea
ză o amenințare serioasă, „nici 
un popor și nici un guvern nu 
trebuie să se degajeze de răspun
dere pentru menținerea păcii în 
întreaga lume". Partîcîpanfii la 
conferință consideră că o pace 
trainică poale li obținută numai în 
cazul cînd va ti înlăturată cu de- 
săvîrșire dominația colonialismu
lui, imperialismului și neocolonia- 
lismului sub toate formele lor.

Participanta la conferință de
clară că sprijină „Declarația cu

opinia

„Blitz" 
scoate 
pentru 

pe

mii reînvierea militarismului 
și revanșismului vest-german. 
Faptul că în Germania occi
dentală, militarismul și revan- 
șismul pun la cale planuri de 
agresiune, neliniștește 
publică internațională.

Săptămânalul indian 
care apare la Bombay 
în evidență pericolul 
pacea în întreaga lume 
care îl implică reînvierea mi
litarismului și revanșismului 
vest-german.

„Nu este exagerat să se a- 
firme — scrie săptămânalul — 
că pe întregul teritoriu ocu
pat al Germaniei occidentale, 
unde s-a constituit R. F. Ger
mană, rătăcește spectrul si
nistru al defunctului Adolf 
Hitler. Oricît de ciudat s-ar 
părea, armata vest-germană 
a devenit din nou mașina de 
război nr. 1 din Europa occi
dentală.

Politica Bonn-ului se carac
terizează prin aspecte care se 
aseamănă în mod uimitor cu 
programul lui Hitler : Bonn-ul 
este ferm hotărît să-și extin
dă teritoriul în Europa răsă
riteană, așa cum dorea s-o 
facă Hitler și în sfîrșit, Bonn
ul se consideră forța unică și 
principală din Europa care 
trebuie să domine asupra res
tului acestui continent. Toc
mai aceasta a fost și profesiu
nea de credință a Iui Hitler".

în încheiere, săptămînalul 
amintit arată că toate aceste 
realități din Germania occi
dentală explică neliniștea 
țărilor interesate în menține
rea păcii în Europa. De aceea 
cel mai bun mijloc pentru a 
înfrîna revanșismul din 
R.F.G. îl constituie semnarea 
Tratatului 
nia.

Acesta 
zlderatul 
treaga lume,

de pace cu Germa-

este de fapt și de- 
popoarelor din în

carc se opun

In cursul acestui an va fi terminată electrificarea liniei 
de cale ferată Sofia—Plovdiv. In fotografie: Constructorii 

lucrînd la instalațiile de electrificare.

J. Nehru și K. Nkrumah 
au sosit la Moscova

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 6 sep
tembrie, Jawaharlal Nehru, 
primul ministru al Indiei, a 
sosit la Moscova într-o vizită 
oficială.

Salutî-ndu-1 pe primul mi
nistru al Indiei, Nikita 
Hrușciov a subliniat în cu- 
vîntarea rostită pe aeroport că 
actuala vizită a lui Jawaharlal 
Nehru în U.R.S-S. „este o con
tinuare a bunei tradiții a men
ținerii contactelor dintre oa
menii de stat și reprezentan
ții vieții publice din Uniunea 
Sovietică și India".

Cred, a spus Nikita Hrușciov. 
că actuala vizită și schimbul

fie
pe

ale

privire la acordarea independen
ței țărilor și popoarelor colo
niale", adoptată la cea de-a 15-a 
sesiune a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unife, și 
recomandă ca colonialismul să 
lichidat imediat, necondiționat, 
deplin și ^definitiv.

Șefii de state și guverne 
țărilor neangajate s-au pronunțat 
pentru dezarmarea generală și to
tală sub cel mai strict control 
internațional, care să cuprindă, de 
asemenea, interzicerea producerii 
și experimentării armei nucleare 
și a celorlalte mijloace de arme 
de exterminare în masă.

Declarația propune ca la apro
piata sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. să fie adoptată o 
rezoluție cu privire la convocarea 
unei sesiuni extraordinare a Adu
nării Generale, care să discute 
problemele dezarmării, sau să fie 
convocată o conferință 
pentru dezarmare sub 
O.N.U.

In ceea ce privește 
germană, în declarație 
că țările neangajate 
toate țările interesate 
curgă la folosirea forței sau la a- 
meninfarea cu folosirea forței 
pentru rezolvarea problemei ger
mane sau a problemei Berlinului".

mondială 
auspiciile

problema 
se arată 
„cheamă 

să nu re-

pu- 
au creat 
în jurul 
occiden- 
„Today"

uneltirilor agresive ale 
terilor occidentale ce 
o psihoză de război 
problemei Berlinului 
tal. Revista engleză 
a publicat recent declarații 
ale unor cititori referitoare la 
problema Berlinului occiden
tal. 96 la sută din cititorii 
care au trimis scrisori la re
dacția ziarului 
ideea războiului
Berlinului occidental. Autorii 
scrisorilor subliniază că „cri
za berlineză este opera pu
terilor occidentale". Cititorii 
își exprimă indignarea cu pri
vire la rolul nefast pe care-1 
joacă în prezent militariștii 
din Germania occidentală da
torită celor care-i sprijină.

Guvernul țării noastre, în
tregul nostru popor sprijină 
cu hotărîre propunerile pri
vind încheierea încă în cursul 
acestui an a Tratatului de 
pace cu Germania, propuneri 
pătrunse de sentimentul răs
punderii față de viitorul în
tregii omeniri. Țara noastră 
care a cunoscut din plin oro
rile jugului fascist, se pro
nunță cu fermitate pentru li
chidarea rămășițelor acestui 
război, pentru încheierea Tra
tatului de pace cu Germania 
și transformarea Berlinului 
occidental într-un oraș liber 
demilitarizat.

Alături de toate țările so
cialiste, alături de popoarele 
iubitoare de pace din întrea
ga lume. Republica Populară 
Romînă consideră că încheie
rea Tratatului de pace cu Ger
mania constituie o necesitate 
imperioasă pentru zădărnici
rea planurilor ațîțătorilor la 
război, pentru menținerea și 
consolidarea păcii în lume.

au respins 
din cauza

ION D. GOIA

1

ale poporului ei, pro- 
este

face 
afle

de păreri în problemele ex
trem de importante ale actua
lei situații internaționale vor 
duce la dezvoltarea și întări
rea continuă a bunelor relații 
și colaborării dintre Uniunea 
Sovietică și India în interesul 
însănătoșirii situației interna
ționale, în interesul păcii între 
popoare.

Răspunzând lui Nikita 
Hrușciov, Jawaharlal Nehru 
a subliniat că el dorea foarte 
mult să viziteze din nou 
Uniunea Sovietică pentru a 
vedea realizările Țării Sovie
tice, 
greșul a cărui martoră 
astăzi întreaga lume.

J. Nehru a spus că-i 
o deosebită plăcere să se 
la Moscova în momentul de 
față, cînd în lume s-au ivit 
multe probleme importante, și 
că el va fi bucuros să le 
discute cu Nikita Hrușciov-

•k
MOSCOVA 6 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 6 sep
tembrie a sosit la Moscova, 
venind de la Belgrad, pre
ședintele și șeful guvernului 
Republicii Ghana, dr. Kwame 
Nkrumah.

★
MOSCOVA 6 (Agerpres). — 

- TASS 
Hrușciov 
liului de 
a primit 
Kremlin, 
al Indiei, Jawaharlal Nehru, și 
pe președintele și primul mi
nistru al Ghanei, Kwame 
Nkrumah.

Din însărcinarea șefilor de
legațiilor la conferința de la 
Belgrad a țărilor neangajate, 
Jawaharlal Nehru și Kwame 
Nkrumah au remis lui Nikita 
Hrușciov o scrisoare ce i-a 
fost adresată de șefii delega
țiilor la această conferință.

Intre Nikita Hrușciov, Ja
waharlal Nehru și Kwame 
Nkrumah a avut loc o con
vorbire amicală și sinceră în 
probleme ale situației interna
ționale actuale.

transmite : Nikita 
președintele Consi- 

Miniștri al U.R.S.S., 
la 6 septembrie, Za 
pe primul ministru

Noi crime 
ale colonialiștilor 

francezi la Bizerta
TUNIS 6 (Agerpres). — în 

urma noii fărădelegi săvîrșite 
de trupele franceze care au 
deschis focul la 5 septembrie 
împotriva unor muncitori tu- 
nisieni neînarmați situația la 
Bizerta continuă să rămînă 
încordată.

Descriind împrejurările în 
care a fost săvîrșită această 
nouă crimă, agenția Tunis 
Afrique Presse relatează că 
trupele franceze din Bizerta 
comportîndu-se ca niște forțe 
de ocupație, „au izolat ser
viciile publice, au împiedicat 
funcționarea tribunalului din 
Bizerta și au maltratat lucră
tori municipali". Ele au în
conjurat cu sîrmă ghimpată, 
în seara zilei de 4 septem
brie, reședința guvernatoru
lui și alte clădiri municipale.

Patru morți, 42 răniți, dintre 
care 9 foarte grav — acesta 
este, potrivit agenției T.A.P.. 
— bilanțul noii crime săvîrși- 
te de colonialiștii francezi. 
„Cea de-a 4-a victimă — 
transmite agenția T.A.P. — a 
fost aruncată în canal și îne
cată de către parașutiștii 
francezi".

Pe scurt
• • - ■ - - ■

MOSCOVA. — în seara zilei 
de 5 septembrie, la Moscova a 
avut Ioc incinerarea lui 
William Foster, președinte de 
onoare al Comitetului Națio
nal al Partidului Comunist 
din S.U.A-

NEW YORK. - La 6 sep
tembrie, delegația cubană la 
O.N.U. a adresat Organizației 
Națiunilor Unite o notă Prin 
care cere să fie înscrisă pe or
dinea de zi a viitoarei sesiuni 
a Adunării Generale pro
blema primejdiei la adresa 
păcii și securității internațio
nale ce decurge din noile pla
nuri agresive și acte de inter
venție ale guvernului Statelor 
Unite împotriva Cubei.


