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Spor la muncă

I

de 1 octom
brie a devenit ziua 
tradițională a în
ceputului de an 
universitar în țara 
noastră. Se redes

chid porțile facultăților —
prilej de sărbătoare pentru
studenți șl cadre didactice. 
Pășesc in facultăți mii de ti
neri, fii de oameni ai mun
cii, absolvenți ai școlilor de 
cultură generală, precum și 
muncitori care au trecut prin 
școala producției și au învă
țat, prin grija partidului 
și guvernului, la școlile 
serale. La această sărbătoare 
participă întregul nostru po
por, care manifestă profundă 
grijă pentru creșterea 
marea noilor generații 
cialiști.

Acest an universitar 
chide in condițiile unui puter
nic avînt în muncă pentru 
realizarea mărețelor sarcini de 
dezvoltare a economiei și cul
turii, sarcini trasate de cel 
de-al III-lea Congres al P.MR. 
înfăptuirea cu succes a pro
gramului de desăvîrșire a con
struirii socialismului în patria 
noastră, necesită o susținută 
activitate pentru pregătirea 
cadrelor capabile să ducă îna
inte dezvoltarea economiei și 
culturii. Partidul a pus în 
fața învățămintulni nostru su
perior sarcina de a pregăti 
cadrele de specialiști cerute 
de necesitățile construcției so
cialiste.

Prin grija partidului și gu
vernului. terățămintal supe
rior a caaeecut in anii regi
mului democrat-popular o 
mare dezvoltare

Tabloul tnvățămintuiui su
perior de astăzi este de 
necomparat cu cel din trecut- 
Ce ne-a lăsat moștenire, în do
meniul învățămîntului supe
rior orîr.âuirea burghezo-mo- 
șierească ? 16 instituții de în
vățămînt superior cu 33 de fa
cultăți repz.rtizate în patru 
centre universitare, un invâ- 
țămint superior rupt de inte
resele poporului, erientat ci

ter avute, descins doar pertru 
cei ce aveau bani să plătească 
taxele mari și cursurile 
scumpe

Pentru studențimea noastră 
de azi, ieșită din nodurile cla
sei muncitoare, țărănimii mun
citoare și intelectualității sînt 
deschise azi 
instituții de 
rior cu 151
crescut an 
studenților.

Și 
de

se

Duminică 1 octombrie 1961

for- 
spe-

d es

porțile a 45 de 
învățămînt supe- 
de facultăți- A 
de an numărul 

Anul acesta vor

In regiunea

an universitar!
frecventa cursurile facultăți
lor peste 70.000 de studenți.

S-au îmbunătățit continuu 
condițiile de trai și de studiu 
alo studenților prin construi
rea de noi laboratoare și bi
blioteci, de noi cămine și can
tine, prin acordarea de burse 
și indemnizații de merit. Nu
mai în acest an universitar se 
dau în folosință — la Bucu
rești 9 cămine moderne cu 
peste 4.000 de locuri, Ia 
Iași — 2 complexe cu 2.000 
locuri, la Cluj — un complex 
de 1.850 locuri și o cantină 
pentru 3.000 de studenți, la Ti
mișoara — un complex de 
1650 locuri, la Craiova — un 
complex pentru 650 studenți. 
Grija cu care partidul încon
joară studențimea și-a găsit o 
nouă expresie în hotărîrea de 
a construi la Iași un nou local 
al Institutului Politehnic pen
tru 5 500 studenți și cămine 
moderne cu o capacitate de 
7.000 de locuri.

Dezvoltarea continuă a învă- 
țămintului superior în patria 
noastră constituie încă o ex
presie puternică a politicii de 
pace, de construcție pașnică 
promovată cu consecvență de 
partid, de statul democrat- 
popular, politică ce corespun
de năzuințelor și intereselor 
întregului nostru popor. Nu
mai un stat angrenat intr-o 
vastă muncă de construcție 
pașnică îndreptată spre ridi
carea 
poate 
duri 
tarea

studențimea noastră poartă 
o recunoștință profundă parti
dului pentru condițiile de stu
diu și de viață din ce in ce 
mai bune de care se bucură 
astăzi. Năzuința studenților 
este de a răspunde prin 
fapte, prin noi succese în în
vățătură grijii cu care sînt în
conjurați de partid, de gu
vern, de întregul popor.

Amploarea și complexitatea 
operei de construcție econo
miei $i culturală ce se des
fășoară In actuala etapă, a de- 
săTirtirii construcției noastre 
socialiste, sarcinile grandioase 
pe care partidul le-a pes in 
fața întregului popor, implică 
necesitatea unei tot mai înalte 
pregătiri politice, ideologice și 
profesionale a viitoarelor ca
dre de specialiști.

Un rol important în activi
tatea de formare a unor ca
dre de specialiști cu o profun
dă pregătire politieo-ideologi- 
că, cu un înalt nivel științific, 
îl au organizațiile U.T.M. și 
asociațiile studenților. Ele tre-

_________ •

bunăstării poporului 
aloca an de ars fon- 

sporite pentru dezvol- 
inv^XĂmintulni !

Mureș-Auionomă Maghiară

Peste 11 milioane lei realizați 
prin munca patriotică a tineretului

chemarea organizațiilor 
sub conducerea organiza-

La 
U.T.M., 
fiilor de partid, nenumărafi tineri 
din regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară participă ia diferite ac
țiuni obștești. Colectarea fierului 
vechi constituie una din aceste 
acțiuni căreia tinerii îi acordă o 
deosebită atenjie. OJelăriile pa
triei au primit astfel în acest an 
mai mult de 4.000 vagoane fier 
vechi colectat prin muncă patrio
tică de tinerii din regiune.

Alături de tinerii muncitori din

fabrici și uzine, tinerii de la sate 
au luat și ei parte cu însuflețire 
la acjiuni da folos obștesc. Ast
fel, peste 100.000 tineri au parti
cipat la acjiunile de reparare și 
modernizare a drumurilor, la cu
rățatul pășunilor, la îndiguiri 
irigări.

Valoarea muncilor patriotice
care au participat tinerii din re
giunea Mureș-Autonomă Maghiară, 
de la începutul anului și pînă 
acum, depășește cifra de 
11.000.000 lei.

Și
la

Tractoristul Alexandru Zamfir,pe care-1 vedeți în fotografie, 
este unul dintre fruntașii Stațiunii de Mașini și Tractoare 

din Bărcănești, regiunea Ploiești.
Foto : N. SCARLET

Meridian chimic (I)
OSESTI-EOfZESTI

Succese 
în îndeplinirea 

planului 
de producție

buie să dea un puternic aju
tor conducerii institutelor și 
facultăților in desfășurarea 
activității științifice și a prac
ticii în producție a studenților, 
la formarea lor ca intelec
tuali de înaltă calificare. Sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, organizațiile U-T.M., a- 
sociațiile studenților trebuie 
ca, îneepînd din prima zi a a- 
nului universitar, să-și intensi
fice și să-și îmbunătățească 
munca politîco-educativă in 
rîndul studenților. Ele trebuie 
să dezvolte la studenți senti
mentul înaltei îndatoriri ce o 
au față de poporul muncitor, 
de a munci cu perseverență 
pentru a-și însuși cunoștințe 
profunde Ia nivelul cuceriri
lor științei și tehnicii moder
ne, în legătură' strînsă cu 
practica, cu cerințele econo
miei și culturii noastre socia
liste.

în centrul activității organi
zațiilor U.T-M. și a asociații
lor studenților trebuie să stea 
în permanență preocuparea 
pentru dezvoltarea conștiinței 
socialiste a studenților, a dra
gostei lor de patrie, pentru 
a-i ajuta să cunoască și să-și 
însușească profund politica 
partidului devenind luptători 
înflăcărați pentru înfăptuirea 1 
acestei politici. Organîzind 
mai bine și îmbunătățind 
continuu conținutul învăță- I 
mintului pclitic U.T-M-, orga
nizând cu regularitate și la un 
nivel înalt informările politi
ce, sprijinind mai mult pre
gătirea studenților la științele 
sociale, organizațiile U.T-M. 
își vor spori contribuția Ia cu
noașterea și însușirea profun
dă de către studenți a poli
ticii partidului- la dezvoltarea 
răspunderii studenților pentru 
însușirea unei înalte pregătiri 
științifice, la nivelul exigențe
lor crescendo ale învățămîuiu- 
Iui superior din țara noastră. 
Eficiența muncii organizații
lor U T.M. și a asociațiilor 
studenților trebuie să se ogiin-

„Scînteia tineretului"
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Colectivul de muncitori, in
gineri și tehnicieni de la Fa
brica P.A.L. din Brăila a pro
dus pînă în prezent 500 de 
tone plăci aglomerate peste 
plan, a îndeplinit și depășit 
indicele de calitate a produ
selor, ca și cel al reducerii 
prețului de cost

Tinerii, care formează ma
rea majoritate a muncitorilor, 
și-au adus din plin contribu
ția la obținerea acestor suc
cese. Mobilizați de către co
mitetul U.T.M., antrenați în 
întrecerea socialistă organi
zată de comitetul sindicatu
lui, tinerii au acordat o aten
ție deosebită îmbunătățirii ca
lității produselor. Peste 62 la 
sută din producția întreprin
derii este astfel de calitatea I 
ceea ce înseamnă o creștere 
a indicelui de calitate cu 8,88 
la sută față de sarcina de 
plan.

în prezent, întrecerea socia
listă a căpătat aici un avînt 
deosebit. în cinstea alegerii 
organelor conducătoare de 
partid, colectivul întreprin
derii s-a angajat 
la

O suta de ani — 0
-rntr-un caiet, păstrat cu 
f multă grijă în îmbră

căminte de hîrtie albas- 
trăi un elev din București și-a 
adunat însemnările dintr-o 
excursie școlară făcută prin 
țară, în timpul vacanței: „O- 
neștiul este un oraș nou și 
mare, lingă care am văzut o 
uzină ce mi-a plăcut mult- 
Uzina este mai mare ca ora
șul, dar și uzina și orașul 
cresc mereu".

ln cîteva rînduri tînărul 
cronicar al unei excursii șco
lare a consemnat puternica 
emoție pe care i-a produs-o 
clipa în care — pornit în dru
meție pe Trotuș in sus — a în- 
tîlnit uriașa cetate petrochi
mică moldovenească. Oneștiul 
ți se arată, din orice parte 
l-ai privi, ca o așezare nouă, 
mare Ș» in neîntreruptă creș
tere-

Dar orașul mai cunoaște și 
alte însemnări, făcute cu ani 
mai înainte sau chiar în vre
muri mai depărtate- Oneștii și 
Borzeștii erau, acum mai bine 
de un veac, două sate mărunte 
care atrăgeau mai puțin aten
ția călătorului, decît împreju
rimile despre care Constantin 
Negruzzi scria că-s niște „în
florite șesuri unde Cașinul și 
Oituzul se varsă în Trotuș și 
unde se plimbă cocostÎTCii, co- 
țofenele și turturelele, care de 
aice nu se duc mai departe". 
Iar pana lui Nicolaie Gane 
dădea viață legendei istorice a 
stejarului copilăriei domnito
rului Ștefan, care-și freamătă

în Borzești podoaba ramuri
lor de cîteva sute de ani.

Dar încă pe atunci, cu cîți- 
va ani doar înainte de fră- 
mîntatul an 1848, un negustor 
a înjghebat o moară. Nu pen
tru „înfloritele șesuri" oneș- 
tene, ci pentru că era un vad 
bun de a pune gologan lingă 
gologan în nesățiosul său bu
zunar. la acest vad au 
prins să roiască tot soiul de 
viespi: așa s-a întîmplat că 
au început si se ivească du- 
ghene mizerabile și crîșme ti
căloase.

A trecut mai bine de o sută

nări oficiale, reci, cerute de 
stăpînire pentru a ști cum să 
adune birurile mai cu sîrg.

Aceste însemnări nu vor
besc decît despre o moară, o 
farmacie, o prăvălie și șapte 
aparate de radio (la baterie) 
— singurele existente în a- 
ceastă sută de ani. Nu există 
însă nici o însemnare despre 
faptul că în odăițele scunde și 
întunecate ale bojdeucelor, 
sprijinite în pari să nu se pră
bușească de atîta mizerie, 
ochii oneștencelor asfințeau la 
ore tîrzii, cîrpind și răscîrpind

însemnări, însemnări... toate 
vorbesc despre Borzești și O- 
nești: unele despre un secol 
întreg de durere, celelalte des
pre deceniul cu care începe 
gloria- Cum s-au petrecut oare 
pe aste plaiuri neasemuitele 
prefaceri, nașterea unui oraș 
nou și mare și “ '
uzine mai mari

făurirea unei 
decît orașul ?

l
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de ani de etnd au fost por
nite măselele de piatră ale în- 
tiiei mori de pe aste melea
guri salutată de primarul sa
tului cu o rostire bine adusă 
din condei, cum că pe aceste 
străbune plaiuri ar fi pogorit 
prosperitatea capitalistă, raiul 
pe pămînt și altele. A trecut 
mai bine de o sută de ani și 
n-au rămas decît rostirea pri
marului și pietrele de moară 
pentru că prosperitatea nu s-a 
grăbit să urce pe Valea Tro- 
tușului-

Din această sută de ani au 
mai rămas și niște însemnări 
în arhivele primăriei, însem-

dincu trudă zdrențele celor 
casă. Șase din șapte oneșteni 
viețuiau in neștiință de carte, 
mai bine de jumătate din lo
cuitorii vîrstnici ai satului nu 
văzuseră vreodată un film sau 
o pictură. Nici o statistică nu 
arată faptul că în atîtea case 
zile de-a rîndul nu se afla 
nicio coajă de pline- Despre 
acele timpuri mai stau măr
turie amintirile cîtorva bătrîni 
și la marginea marelui oraș 
de astăzi o mînă de bojdeuci 
care își așteaptă rîndul să 
lase locul pentru temeliile al
tor noi blocuri.

Și iată caietul păstrat în 
îmbrăcăminte de hîrtie albas
tră : un elev din capitala pa
triei noastre, care în drum 
spre școală dă zilnic binețe 
Sălii Palatului sau Casei Scîn- 
teii sau blocurilor noi de lo
cuințe cu peste 10 etaje sau 
marelui stadion „23 August", 
sau oricărui însorit colț bucu- 
reștean, scrie emoționant: 
„Oneștiul este un oraș nou și 
mare lingă care care am vă
zut o uzină ce mi-a plăcut 
mult. Uzina este mai mare ca 
orașul, dar și uzina și orașul 
cresc mereu".

Istoria are șapte ani

Ca fiecare minunată înfăp
tuire în vîrsta socialistă 
a patriei noastre, și ce

tatea petrochimică a Onești- 
Borzeștiului își află începutul 
într-un document de partid. In 
primăvara anului 1954 — a- 
cum mai bine de șapte ani — 
între Onești și Borzești, pe 
malurile Trotușului lovite de 
viiturile zăpezilor topite, ieșea 
plăpînd colțul ierbii sărace și 
dădea frunza unor butuci de 
vie de soi neproductiv- Așa a- 
rătau locurile în care, după 
cum se spunea în documentul 
de partid avea să se înalțe 
in întreaga sa măreție între
prinderea cea mai mare a in
dustriei noastre chimice.

Oamenii Văii Trotușului se 
pregăteau cu bucurie în su
flet să întîmpine marea con
strucție industrială; ea nu a- 
vea să le aducă mizerie, foa
mete și șomaj, așa cum aduse
seră cu decenii mai înainte 
minele de pe Trotuș în sus, de 
la Comănești sau schelele pe
troliere vecine din Moinești 
și Zemeș. Aici se pregătea să 
erupă înfloritor un puternic 
centru muncitoresc așa cum se 
născuse în anii noștri orașul 
Victoria, sau cum renăscuseră 
Reșița, Hunedoara și toate ce
lelalte așezări muncitorești.

In reportajele cu care au 
salutat începerea noii con
strucții, scriitorii n-au putut 
insemna că oneștenii s-ar fi 
uitat cu mirare la oamenii ve- 
niți de prin alte părți cu tot 
soiul de aparate, să măsoare 
timpurile pentru viitoarele 
uzine, pentru că oneștenii în-

COSTIN ȘTEFANESCU
(Continuare în pag. a 2-a)

__ ca pînă
sfîrșitul anului să dea 

încă 200 tone plăci aglome
rate din așchii de lemn peste 
plan, cantitate din 
pot confecțicna 800 
mobilă, să ridice 
producției

care se 
garnituri 
valoarea 

globale și marfă 
cu încă 400.000 lei și să reali
zeze totodată beneficii peste 
plan în valoare de 350.000 lei

T. O.
ir

Colectivele întreprinderilor 
industriei locale a regiunii 
Crișana au realizat planul de 
producție pe trimestrul III 
înainte de termen. Multe în
treprinderi de interes local, 
printre care „VulcochimA, 
,Janos Herbak", „Progresul", 
„Mobila" și altele, unde au 
luat ființă noi recfii, produc 
acum în contul celei de-a 
doua decade a lunii octom
brie. Valoarea produselor rea
lizate peste plan de la începu
tul anului și pînă acum de în
treprinderile industriei locale 
trece de două milioane lei.

(Agerpres)
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Instalația d9 cracare catalitici de la Onești.
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Aspect aeneral al depozitului Combinatului do prelucrarea lemnului de la Gălăuțaș.
Foto : AGERPRES

Elevii îsi
In ultimii ani colectiviștii 

din. Palazu Mare au ob
ținut cele mai mari pro

ducții de lapte pe cap de 
vacă furajată din regiunea 
Dobrogea. Producțiile au cres
cut an de an, ajungînd la 
sfîrșitul anului trecut la 3150 
litri. Datorită acestor rezultate 
nu puțini au fost cei ce și-au 
manifestat dorința să învețe 
din experiența colectiviștilor 
din Palazu. Printre aceștia se 
numără și colectiviștii din sa
tul Cocoșu. Anul trecut, prin 
luna iunie, ei l-au invitat pe 
tovarășul Gheorghe Bileca, 
președintele gospodăriei din 
Palazu Mare, să le vorbească 
despre „secretele14 producți
ilor mari. Ei, cei din satul Co
coșu, obținuseră în 1959 o 
producție de numai 1.800 litri 
lapte pe cap de vacă fura
jată. Oaspetele a vizitat sec
torul zootehnic al gazdelor, 
a stat de vorbă cu îngrijitorii 
de animale, și-a spus părerea.

— Cum se lucrează la dum
neavoastră ? Ce fel de oa
meni sînt aceia care muncesc 
la ferma de vaci și care sînt 
metodele lor ? Sînt oameni ti
neri sau vîrstnici ? - au în
trebat gazdele.

— Au fost tineri — a răspuns 
președintele — dar „au îmbă- 
trînit44 în această meserie. Noi 

I punem un mare preț pe per- 
’ manentizarea cadrelor în a-

cest sector, pentru a acumula 
experiență. Cit despre metode
le lor, sînt cele indicate la 
cursuri și în broșurile de spe
cialitate pe care ei le citesc 
cu sîrguință : asigurarea unei 
baze furajere bogate și con
sistente, furajarea animalelor 
în funcție de producția pe 
care o dau, respectarea cu 
strictețe a programului de 
grajd, păstrarea curățeniei 
etc. Președintele le-a vorbit 
în amănunt despre toate a-

întrec
tehnic, tînărul Ion Gherase. 
Părerea lui a fost aceea ca 
la fermă pe lingă oamenii cu 
experiență să fie repartizați și 
tineri. Și nu pentru motivul că 
și el era tot tînăr, ci pentru 
că era sigur că tinerii vor 
căuta să învețe în perma
nență și vor munci cu pasi
unea care-i caracterizează.

— Vor fi tinerii în stare sâ 
facă față acestor sarcini ? — a 
întrebat cu gravitate preșe
dintele. Să nu motivăm pe

T E L E 0 RAM i
Tovarășului MAO ȚZE-DUN 

Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez

Tovarășului LIU ȘAO-ȚI
Președintele Republicii Populare Chineze

Tovarășului CIU DE
Președintele Comitetului permanent al Adunării 
Reprezentanților Populari din întreaga Chină

Tovarășului CIU EU-LAI 
Premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

PEKIN
Cu prilejul celei de-a 12-a aniversări a proclamării Repu

blicii Populare Chineze, în numele Comitetului Ceutral al 
Partidului Muncitoresc Romîn, al Consiliului de Stat * Repu
blicii Populare Romine, al Consiliului de Miniștri șl al între
gului popor romîn vă transmitem dumneavoastră și I>rin dum
neavoastră poporului chinez un salut frățesc și călduroase fe
licitări.

Marele și harnicul popor chinez a înfăptuit, sub condu
cerea Partidului Comunist Chinez, profunde transformări revo
luționare și a obținut succese de seamă în opera de construire 
a socialismului. Pe plan internațional Republica Populară Chi
neză reprezintă un factor important al luptei împotriva poli
ticii imperialiste agresive, pentru pace și colaborare între po
poare.

Poporul romîn se bucură din toată inima de realizările Re
publicii Populare Chineze și este convins că poporul chinez 
va dobîndi noi și mari victorii în dezvoltarea continuă econo
mică și culturală a patriei sale.

Prietenia și colaborarea frățească romîno-chineză, izvorîte 
din comunitatea țelurilor de construire a socialismului, din 
apartenența Ia marea familie unită a țărilor lagărului socia
list, se dezvoltă necontenit pe baza principiilor marxism-leni- 
nismului și ale internaționalismului proletar, spre binele po
poarelor noastre și al cauzei păcii în lume.

De ziua marii sale sărbători naționale, urăm poporului 
frate chinez succese tot mai strălucite în făurirea vieții sale 
noi, socialiste.

Trăiască în veci prietenia frățească dintre popoarele romîn 
și chinez.

GHEORGHE
GHEORGHIU-DEJ

Prim-secretar 
al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc 

Romîn 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Populare

I Romîne

ION GHEORGHE MAURER
Președintele

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare 

Romîne

Organizația U.T.M. a înțeles 
că obținerea unor producții 
mari de lapte nu depinde nu
mai de cei patru tineri, ci și 
de toți ceilalți. Problema a- 
ceasta a fost discutată în ca
drul unei adunări generale de 
organizație și toți tinerii co
lectiviști s-au angajat să-i a- 
jute pe noii îngrijitori. Sigur, 
la început aceștia știau prea 
puțin despre creșterea anima
lelor. Dar tînărul brigadier 
Ion Ghetase, care a urmat

ȘTAFETA EXPERIENȚEI ÎNAINTATE
cestea, dîndu-le exemple con
crete, practice. Gazdele și-au 
notat totul. Era clar că munca 
la ferma de vaci trebuia reor
ganizată, îmbunătățită. Și tre
buia, așa cum spusese Bileca. 
începută de la oameni. Se 
pumea întrebarea : trebuie să 
rămînă la ferma de vaci co
lectiviștii vechi, sau să fie re
partizați să lucreze alții ? Răs
punsul dat de consiliul de 
conducere a fost acesta : cei 
care au lucrat bine să ră
mînă, firește ; restul vor fi în- 
locuiți cu oameni de nădejde. 
Și pentru că-1 interesează di
rect, a fost consultat în aceas
tă problemă brigadierul zoo-

urmă că n-au fost pregătiți, 
sau că...

De data aceasta a interve
nit Tase Tașu, secretarul or
ganizației de bază (J.T.M., 
care s-a angajat, în numele 
organizație., să-i ajute pe ti
nerii care vor lucra în acest 
sector să obțină rezultate 
bune de muncă. Și astfel, la 
ferma de vaci a gospodăriei 
colective din Cocoșu au fost 
repartizați să lucreze, la reco
mandarea organizației U.T.M., 
încă patru tineri : Minga 
Hristu, Nevacl Dumitru, Cadîr 
Izet șl Minga Nicolae.

cursuri de specialitate, a în
ceput să discute cu ei și să 
le împărtășească ceea ce în
vățase el. Apoi le-a dat cărți 
de specialitate să învețe. 
Orele de după program ale 
tinerilor se transformau în ore 
de seminar. Brigadierul ținea 
neapărat să se convingă de 
cunoștințele noilor îngrijitori. 
La discuții participau și îngri
jitorii mai vechi. Astfel teoria 
se împletea cu experiența.

S-au luat și alte măsuri: 
îmbunătățirea furajării prin 
pășunat, mărirea rației de 
concentrate și administra
rea ei diferențiat, după pro
ducția fiecărui animal. Acest

lucru șl respectarea Întocmai 
a programului de grajd, ma
sajul ugerului înainte de muls 
și adăpatul de trei ori pe zi 
au făcut ca producția să 
crească, pînă la sfîrșitul anu
lui trecut, la 2.400 litri pe cap 
de vacă furajată. Era un re
zultat bun, totuși departe de 
cel obținut la Palazu Mare. 
Și, cu toate acestea, colecti
viștii din satul Cocoșu au fost 
primii din regiune care au 
răspuns chemării la întrecere 
lansat^ la începutul anului a- 
cesta de colectiviștii din Pa
lazu Mare privind creșterea 
producției de lapte. Erau pre
gătiți ; pentru 1981 gospodăria 
a asigurat o bogată bază fu
rajeră compusă din 1700 tone 
porumb siloz, 110 tone bor- 
ceag, 156.315 kg porumb-boa- 
be 24.192 kg mazăre și alte 
nutrețuri. Pentru vară n-a 
creat un conveier verde com
pus din secară furajeră, lu- 
cernă, borceag, porumb în 
cultură dublă, iar toamna, tîr- 
ziu, din nou secară furajeră. 
La toate lucrările pentru asi
gurarea bazei furajere, la 
creșterea producției la hectar, 
organizația de bază U.T.M. i-a 
mobilizat pe toți tinerii colec
tiviști. Și aceștia sau stră-

GEORGE MIHAESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Tinerii montori Benedex 1 
hai și Magdo Mihai de/ 
Uzinele „Hidromecanica* 
orașul Brașov, sin: zof 
pentru rezultatele b< 
care le abtla îa ar -



La Lugoj

înotul — numai o tradiție ?

i—STEGULEȚE
LA PARBRIZ

Finalele campionatelor re
publicane școlare de nota
ție au readus în activitaie o 
problemă destul de impor
tantă : aceea a abandonării 
puternicului centru de nata- 
ție care a fost orașul Lugoj...

...Ne amfntim de interesul 
acordat la Lugoj notației cu 
ani in urmă. Pe atunci, acti
vitatea înotătorilor se desfă
șura în condiții nu tocmai 
prielnice, folosindu-se o por
țiune din cursul rîului Timiș, 
care străbate orașul. Pasiu
nii șf entuziasmului față de 
natație — aceasta se petre
cea în 1948 — i-au răspuns 
prompt organele locale, în
deosebi sfatul popular care 
au găsit posibilități pentru 
construirea unui bazin după 
toate normele tehnicii moder
ne. Intr-o bună măsură, bazi
nul de înot din Lugoj a fost 
ridicat și cu aportul a nu
meroși tineri, care, organizați 
în brigăzi de muncă patrio
tică au făcut un veritabil 
„tur de forță“, dornici să se 
bucure cît mai curînd de ro
dul muncii lor, să se avînte 
pe pistele albastre. Lugojul 
are deci un bazin olimpic 
incă dim 1949, ceea ce tre
buia să ducă în mod normal 
la dezvoltarea, în primul rînd 
cantitativă a notației și, ca 
un corolar, la creșterea ni
velului performanțelor. La 
început a existat o oarecare 
emulație, foarte mulți tineri 
d£ndu-și adeziunea acestui 
sport atît de frumos și de 
util. Cîțiva înotători reputați 
au apărut la Lugoj ; în oraș 
a crescut o echipă de polo 
care a cucerit faimă. Treptat, 
însă, s-a stins din păcate en
tuziasmul începutului. înotă
torii s-au risipit, iar echipa 
de polo a rămas doar... în 
amintire. Astăzi în oraș iubi
torii sportului povestesc cu 
nostalgie despre anii frumoși 
ai notației lugojene ; „Aveam 
și noi înotători de prima 
mînă..." Sau : „Să fi văzut e- 
citipa noastră de polo. Juca 
tn divizie. .

Pt’scurt
Stadionul Republicii din Ca

pitală a găzduit sîmbătă seara 
întâlnirea internațională de 
box dintre echipele de tineret 
ale R. P. Romîne și R. P. Po
lone. Boxerii romîni s-au com
portat foarte bine obținînd 
victoria CU scorul de 14-6. Din 
rîndul pugiUștilor romîni s-a 
remarcat în mod deosebit C. 
Ciucă, care l-a învins la 
puncte pe Olech.

★
Astăzi de la ora 16 pe stadio

nul „23 August'1 și nu pe Repu
blicii cum s-a anunțat anterior, 
va avea loc meciul de verificare 
al loturilor A și B ale țării noas
tre care se pregătesc în vederea 
dublei întîlniri de la 8 octombrie 
cu echipele Turciei.

★

Sîmbătă s-au disputat în 
Capitală două întîlniri de fot
bal contând pentru campiona
tul categoriei B. Farul Con
stanța a învins cu scorul de 
3-2 (2-1) pe Flacăra Roșie 
București, iar Metalul Bucu
rești a dispus cu 3-0 (1-0) de 
C-S-M. Mediaș.

★

Pe stadionul Progresul din 
Capitală s-a desfășurat sîm
bătă derbiul campionatului 
feminin de handbal redus 
care a opus echipei Știința 
București formația Rapid- în- 
tîlnirea s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 8-8

*
Proba de spadă pe echipe 

din cadrul turneului interna
țional do scrimă al cluburilor 
Armatelor Prietene a fost ciș- 
tigată de echipa Legia Varșo
via care a totalizat 4 victorii. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat Honved Budapesta 3 
victorii, Ț.S K.A. Moscova 2 
victorii, CC. A. București 1 
victorie și Vorwarts Berlin 
zero victorii.

★

Ciclistul francez Jose Meiffret 
a realizat cea mai mare viteză 
atinsă vreodată pe bicicletă. Pe- 
daltnd In spatele unui automobil 
special de sport el a atins viteza 
de 176,470 km pe oră. Cea mai

Da, notația lugojană este 
în prezent un copil vitreg. Se 
pune prea mult accent pe 
fotbal — ne referim la A.S.M. 
- deși în ciuda eforturilor și 
a sacrificiilor rezultatele nu 
se prea văd. Fotbaliștii lugo
jeni „înoată“ undeva, în coa
da clasamentului unui cam
pionat regional. în oraș mai 
pîlpîie puțină activitate la 
lupte, alt sport cu vechi tra
diții pe aceste meleaguri. 
Și... atît.

Există în țară numeroase 
centre care fără să aibă, deo
camdată, bazine ultramoder
ne se străduiesc, și reușesc, 
să organizeze o activitate 
interesantă în sportul nota
ției. La Lugoj însă bazinul 
este folosit îhx mod obișnuit 
ca,., ștrand. A fost, fără în
doială, un adevărat „vot de 
blam" pe care organele lo
cale sportive și l-au dat sin
gure neînscriind nici un elev 
la finalele campionatelor re
publicane școlare de tnatație 
care s-au organizat închipui- 
ți-vă, la Lugoj 1 Ne spunea 
cu amărăciune prof. Gh. Di- 
meca, antrenorul școlarilor 
bucureșteni prezenți la fina
lele de care aminteam :

- S-a anunțat la un moment 
dat prin stația de radioampli
ficare că la una din probe 
va participa și un lugojan. 
Am fost curios să-l văd. Dar 
așteptarea s-a dovedit zadar
nică. Blocstartul de pe care 
urma să sară singurul repre
zentat al orașului gazdă a 
rămas gol...

„Atacînd“ problema nota
ției lugojene ne întrebăm: 
cărui fapt se datorează a- 
ceastă stare de lucruri ? Con
siliul regional U.C.F.S. Banat 
nu este dispus oare să ia 
nici o măsură ca să readucă 
pe... linia de plutire acest 
important sport ? Care este 
puhctul de vedere al federa
ției de specialitate ? Sau, 
poate, problema nu o pri
vește ?...

V. RADU

bună performanță de pînă acum 
era de 175,721 km.

★
Comitetul executiv euro

pean al Ligii internaționale 
de hochei pe gheață, întrunit 
la Moscova, a dezaprobat ati
tudinea echipei R. F. Germa
ne pentru refuzul său de a 
juca cu echipa R. D. Germa
ne la campionatul mondial de 
hochei pe gheață care a avut 
loc în Elveția în acest an- 
Comitetul executiv a averti
zat federația de hochei din 
R. F. Germană că dacă va 
mai comite o asemenea dis
criminare se vor lua măsuri 
împotriva el, mergînd pînă la 
excluderea din ligă.

(Agerpres)

Locuințe noi la Cluj

Turneul internațional 
de șah de la Bled
Partidele disputate în cea 

de-a 17-a rundă a turneului 
internațional de șah de la Bled 
au complicat și mai mult 
lupta pentru primele locuri 
ale clasamentului. Fischer nu 
a obținut decît remiza în 
partida cu Najdorf, în timp 
ce Gligorici a cîștigat la 
Udovici și a trecut pe locul 
doi. Totuși, cele mai mari 
șanse le are Tal, care a în
trerupt în avantaj cu Pach- 
man, avînd calitatea pentru 
un pion, O surpriză: Gheller 
a pierdut cu albele la Bis- 
guier, în 40 de mutări- Ivkov 
a cîștigat la Portisch. S-au 
terminat remiză partidele: 
Matanovici-Darga ; Bertok- 
Parma; Trifunovici-Donner; 
Keres-Petrosian și Olafsson- 
Germek.

Clasamentul înaintea ulti
melor două runde : Tal 12 (1), 
Gligorici 12, Fischer 11 1/2 (1), 
Keres, Petrosian 10 1/2 (1),
Trifunovici 9 1/2, Bisguier 9 
IU

Optimile de finală ale 
«Cupei campionilor 

europeni* și „Cupei 
câștigătoarelor 

de cupe naționale*
Sîmbătă la Londra au fost 

stabilite prin tragere la sorți 
întâlnirile din cadrul optimi
lor de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la fotbal. 
Iată programul jocurilor : 
F. C. Austria Viena — Benfica 
Lisabona ; Besiktas Istanbul 
— F. C. Nuernberg ; Partizan 
Belgrad — Juventus Torino ; 
Feyenoord (Olanda) — Totten
ham Londra ; Odense (Dane
marca)—Real Madrid ; Stan
dard Liege — Valkeakosen 
(Finlanda) ; Vorwarts Berlin 
sau Lindfield (Islanda) cu 
Glasgow Rangers; Servette 
Geneva — Dukla Praga-

Programul sferturilor de fi
nală va fi alcătuit la 18 no
iembrie la Milano prin tra
gere la sorți. Finala competi
ției urmează să se dispute la 
2 mai 1962 în orașul Amster
dam. ♦

★
La Londra, unde se desfă

șoară lucrările congreselor 
F.I F-A. și U.E.F.A., s-a efec
tuat vineri seara tragerea la 
sorți a optimilor de finală pen
tru competiția de fotbal „Cu
pa cîștigătoarelor de cupe na- 
ționale". Echipa romînă Pro
gresul București, calificată di
rect în această etapă, va juca 
cu învingătoarea meciului 
Chaux de Fonds (Elveția) — 
Leixoes (Portugalia). Progre
sul va susține primul meci în ! 
deplasare Partidele din ; 

optimile de finală se vor des
fășura pînă la sfîrșitul lui 
noiembrie, tur-retur. Primul 
meci va avea loc pe terenul 
echipei care a fost trasă pri
ma la sorți, în afară de cazu
rile cînd cele două echipe vor 
cădea de acord să schimbe 
ordinea.

Un grup de tineri do la Fabrica de Țsvi din Roman la ieșirea din schimbul I 
Foto : M. STELORIAN

Spor la mancă 
in noul an universitar!

(Urmare din pag l-a)

dească în rezultatele tot mai 
bune obținute de studenți la 
învățătură și în activitatea 
practică, în ridicarea tuturor 
studenților la nivelul fruntași
lor, în înțelegerea tot mai 
profundă de către fiecare stu
dent a menirii sale în facul
tate, în creșterea combativi
tății opiniei publice studen
țești îndreptate împotriva ori
căror manifestări ale influen
țelor ideologiei și moralei pu
trede burgheze. Eficiența mun
cii politice a organizațiilor 
U.T M. șî a asociațiilor stu
denților trebuie să se reflecte, 
de asemenea, în participarea 
activă a tuturor studenților la 
activitatea obștească, ia boU 
rirea fiecărui student de *-si 
aduce contribuția încă de pe 
băncile facultăților Ia înfăp
tuirea politicii partidului.

lncepind din primele zile 
ale anului universitar se vor 
desfășura pregătirile In ve
derea adunărilor de dări de 

seamă și alegeri ale organiza
țiilor U-T.M- din facultăți, pre
cum și alegerile delegărilor 
de asociație din grupe și ani. 
Pregătirea și desfășurarea a- 
cestor adunări trebuie să con
stituie un prilej însemnat de 
intensificare a muncii politi
ce, de mobilizare a studenți
lor la studiu perseverent din 
primele zile ale cursurilor, 
dezvoltând opinia publică a 
studenților pentru crearea 
unei atmosfere de studiu per
severent, plin de răspundere. 
Pregătirea și desfășurarea a- 
dunărilor de dări de seamă și 
alegeri trebuie totodată să pri- 
lejuiascâ îmbunătățirea acti
vității culturale și spartâse. 
îmbogățire* eocținutahii edu
cativ al acestei activități: • 
mare atenție trebuie acordată 
problemelor social-gospodâ- 
rești, intensificând munca e- 
dncatâvă în rîndul studenților, 
pentru prețuirea, respectarea 
și păstrarea bunului obștesc.

Organizațiile U.TM, sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, au datoria să se preo
cupe de îndrumarea temeinică 
a muncii asociațiilor studenți
lor, în vederea creșterii con
tribuției acestora la ridicarea 
nivelului de pregătire profe
sională și politică a studenți
lor, la formarea unor specia
liști de valoare, devotați po

Libretul de economii C. E. C. 
cu dobîndă și cîștiguri

lncepind de la 1 octombrie 
1961, Casa de Economii și 
Consemnațiuni a R.P. Romîne 
introduce un nou libret de 
economii pentru păstrarea 
disponibilităților bănești ale 
populației: libretul de econo
mii cu dobîndă și cîștiguri. La 
depunerile pe noul libret de 
economii se acordă o dobîndă 
anuală și, în plus, prin tra
geri la sorți trimestriale, im
portante cîștiguri în obiecte : 
televizoare, frigidere, aparate 
de radio, mașini aragaz ș.a., 
precum și excursii în țară și 
străinătate.

porului muncitor, gata să 
meargă oricînd acolo unde o 
cer interesele patriei, ale con
strucției socialiste.

Astăzi începe un nou an 
universitar. Studențimea noas
tră este chemată să depună 
mari străduințe pentru a valo
rifica tot mai bine minunatele 
posibilități care-i sînt puse Ia 
dispoziție-

Cuvintele tovarășului Gheor- 
gha Gheorghiu-Dej, cuprinse 
în Raportul prezentat la Con
gresul al ni-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn, constituie 
un minunat îndemn pentru cri 
care încep ari învățătura • 
-Datori» tar erie de a învăța 
ea perseverentă. pregătis- 

m lă dfvra» aia*tari de- 
vtaați ai pepar»tai, gata că pe 
ducă aeolo unde este mai mare 
nevoie de ei, unde pot să-și 
valorifice cunoștințele și apti
tudinile cu cel mai mare folos 
pentru construcția socialismu
lui". Tineretul studios nu tre
buie să precupețească nici un 
efort pentru îndeplinirea a- 
cestor importante sarcini.

La început de an universi
tar, urăm tineretului studios 
spor la muncă, succese tot 
mai mari la învățătură pentru 
a deveni specialiști la nivelul 
epocii pe care o trăim, epoca 
desăvirșirii construcției socia
liste

Posesorii libretelor de eco
nomii cu dobîndă ți cîștiguri 
beneficiază șf da celelalte 
drepturi și avantaje pe care 
C.E.C. le acordă depunători
lor săi: garanția statului, se
cretul operațiunilor, restituiri 
imediate — integrale sau par
țiale - la cerere, gratuitatea 
operațiunilor etc. Depunerile 
și restituirile pe libretele de 
economii nominative, cu do
bîndă și cîștiguri, se pot efec
tua la orice unitate operativă 
C.E.C. din țară.

Deseori, pe parbrizele 
autocamioanelor sau 
ale basculantelor 

care străbat drumurile și 
șoselele patriei, sau care 
poartă diferite încărcă
turi pe șantierele din 
țară vezi mici stegulețe ro
șii pe care stă scris cu 
litere majuscule : „Fruntaș 
în producție".

La autobaza T. A. din 
orașul Brăila care deține 
drapelul de întreprindere 
fruntașă pe regiunea Ga
lați, poți întîlni mulți con
ducători auto tineri care 
dețin asemenea stegulețe : 
Barbu Radu, șef de auto- 
grupă, lorda- 
che Gheorghe, 
Ioniță Radu și 
mulți alții. 
Transporturile 
făcute de ei, 
rîvna cu care ei ău lu
crat străduindu-se să sa
tisfacă pe deplin cerințele 
beneficiarilor le-au adus 
satisfacție. Deși sînt tineri, 
ei au acumulat o bogată 
experiență în meseria lor. 
Utemistul Ioniță Radu, de 
pildă, e conducător auto 
pe basculantă și e în pri
mele lui luni de condu
cere. Cu toate acestea pla
nul pe luna august l-a în
deplinit în proporție de 129 
la sută. Din prima lună e 
fruntaș și se străduiește să 
păstreze și pe mai departe 
acest titlu de care s-a fă
cut demn.

Sînt rezultate care adu
nate și cu ale celorlalți 
fruntași de la autobaza

însemnare

T. OANCEA

O vedere a RIșnovului.
Foto : V. ORZA

Oameni ai muncii
- în excursie

în cursul zilei de sîmbătă a- 
proape 1.000 de bucureșteni au 
plecat pe Valea Oltului, Valea 
Prahovei, la Poiana Brașov și 
Curtea de Argeș pentru a-și 
petrece sfîrșitul săptămînii.

In săptămîna care a trecut 
activitatea turistică a fost bo
gată în întreaga țară. Nume
roși oameni ai muncii au ple
cat cu autocare sau cu trenul, 
în excursii special organizate, 
să cunoască orașe, obiective 
industriale și turistice impor
tante. Astfel, filiala O.N.T.- 
«Carpațis din Brașov a orga

T. A. Brăila au situat și 
mențin întreprinderea pe 
locul de frunte în regiune, 
față de celelalte autobaze.

Mulți dintre tinerii con
ducători auto ai autobazei, 
fruntași în producție, lu
crează în prezent pe șan
tierul marelui combinat si
derurgic de la Galați. La 
volanele basculantelor, pe 
șantier, îi vei găsi și pe 
șoferii utemiști Vîlcu Vasi- 
le, Ceaprazis Dumitru, Ion 
Sandei, Saulea Nicolae și 
alții. Toți își depășesc pla
nul lunar cu cîte 8—9 
la sută. Succesele ob
ținute de acești tineri vor

besc despre 
entuziasmul lor, 
hărnicia și per
severența cu 
care muncesc. 
Aproape că nu 

există tînăr în autobază 
care să nu«și fi depășit 
planul de producție. In 
felul acesta ei au con
tribuit ca autobaza T. A. 
Brăila să-și îndeplinească 
planul producției globale 
pe 8 luni în proporție 
de 131 la sută. Depă
șit este și planul la tone- 
kilometri cu 29 ia sută, iar 
la călători-kilometri cu 
50 la sută.

în prezent, la parbrizele 
autocamioanelor și bascu
lantelor de la autobaza 
T. A. Brăila flutură 63 de 
stegulețe roșii. Și multe 
dintre ele aparțin tinerilor 
conducători auto.

nizat excursii cu autocarele în 
Capitală, la Sibiu și la Lacul 
Roșu. Aproape 3.500 de munci
tori din Bocșa și-au petrecut 
timpul liber la Brașov, în timp 
ce sute de turiști din Sibiu au 
vizitat Bucureștiul, cabanele 
Bîlea, Fîntînele, precum și hi
drocentrala de la Sadu.

Excursioniștii din Cîmpina 
au plecat Ia Brașov, Făgăraș, 
Rîmnicu Vîlcea, Pitești și în 
stațiunea Călimănești.

(Agerpres)

Meridian chimic
(Urmare din pag l-a)

șiși au pus mina, din întâia zi, 
pe hîrlețele cu care începînd 
să înalțe cetatea petrochimică, 
îngropau un veac și mai bine 
de întuneric și suferință- Pen
tru locuitorii din Borzești și 
din Onești, construcția înce
puse înainte ca primul țăruș 
înfipt pe malul Trotușului să 
arate unde vor crește temeliile 
falnicelor uzine ale chimiei. 
Termocentrala de la Borzești 
luase ființă în inimile oameni
lor încă din 1950, din ziua de 
26 octombrie, zi în care Ple
nara C.C. al P.M.R. a aprobat 
planul de zece ani de electri
ficare a țării. An de an au 
început să crească coșurile 
înalte ale termocentralelor și 
barajele masive ale hidro
centralelor, iar în primăvara 
anului 1955 au prins să se 
toarne și la Borzești funda
țiile de beton.

Astăzi, călătorul care vine 
prin Adjud, pe Trotuș în sus. 
ieste întâmpinat în incinta ma- 
^ui complex petro-chimic de 

di rea modernă a Termo-

centralei din Borzești- Ea a 
fost prima construcție dată in 
folosință nu numai pentru că 
toate celelalte fabrici și uzine 
ce i-au urmat aveau nevoie 
de forța sutelor ei de mii de 
kilowați, dar și pentru a a- 
duce lumină, cît mai multă lu
mină oamenilor, constructori
lor, borzeștenilor și oneșteni- 
lor. Un an de la prima săpă
tură în pămînt, coșurile ter
mocentralei începuseră să fu
mege, iar în casele țăranilor 
din Rîpile (un sat care mai 
înainte vreme se putea numi 
foarte bine Neștiuți, Pitulați 
sau Uitați de lume) construc
torii au aprins lampa lui Ilici. 
în rețeaua electrică a țării în
cepuse să pulseze încă o ini
ma. Industria din zece orașe 
răspîndite în patru regiuni 
moldovenești primește energie 
electrică de pe aceste maluri 
ale Trotușului. Termocentrala 
mai produce aburul și apa 
caldă necesară întregului 
Complex petrochimic Onești- 
Borzești și apă caldă pentru 
încălzirea, la vreme de iar
nă, a întregului oraș Onești.

Dincolo de termocentrală 
stau de-a lungul Trotușului 
clădirile masive, luminoase ale 
combinatului chimic. Undeva, 
printre noile clădiri, cu greu 
mai poți afla o baracă scundă 
din seînduri pe care scrie cu 
litere roșii: „Șantierul sodă“. 
Aici, pe o masă de brad, în 
primele luni ale anului 1956 
au fost desfăcute planurile și 
schițele combinatului chimic. 
Trei ani mai târziu combina
tul a început să producă oxi
gen, apoi monoclorbenzen, a- 
poi detexan și sodă caustică, 
insecticide și ierbicide și alte 
produse din seria celor peste 
60 de substanțe chimice ce le 
va livra în anul 1965-

Combinatul chimic este un 
fel de-, ceas deșteptător pen
tru un somn de cîteva sute de 
milioane de ani. El trezește 
prin electroliză din acest stră
vechi repaus, atomii de clor și 
de sodiu care stau strîns îm
brățișați în moleculele bine
cunoscutei sări de bucătărie.

Pe Trotuș în sus, dincolo de 
combinatul chimie răsar zvel
te construcțiile metalice ale 

Rafinăriei nr. 10. Pare o mare 
cu valuri argintii țesută din 
zeci de kilometri de conducte 
prin care aleargă țițeiul să-și 
scuture rînd pe rînd gazele, 
benzinele, motorinele și toate 
celelalte averi pînă la gudro
nul negru, vîscos și chiar mai 
departe la atît de mult căuta
tul cocs din gudron.

Impunătoare, dominînd cu
tezătoare mia de hectare a 
Complexului de uzine Onești- 
Borzești construcțiile Rafină
riei nr. 10 — unele înalte ca 
niște blocuri cu 20 de etaje — 
vorbesc prin ele însele de 
marea hărnicie a constructo
rilor care au săltat la aseme
nea înălțimi agregate de zeci 
și chiar peste o sută de tone.

Vecin cu rafinăria crește, 
văzînd cu ochii. Combinatul 
de cauciuc sintetic — un șir 
de fabrici așezate una lîngă 
alta în ordinea procesului de 
producție a cauciucului. încă 
anul acesta fabrica de fenol- 
acetonă va produce substan
țele etapei de început în fa
bricarea cauciucului iar un co
lectiv de cercetători de la O- 
nești a și obținut în mod ex
perimental cauciuc sintetic din 

care s-au și confecționat cîte
va anvelope de motociclete.

Cetatea petrochimică a Mol
dovei este o adevărată uria
șă retortă în care vin prin 
conducte petrolul din Moinești 
și Zemeș și sarea de la 
Tg. Ocna. Se întâlnesc în a- 
ceastă uriașă retortă cu ener
gia electrică și cu voința, 
cu marea voință a omului 
constructor al socialismului. 
Și din această uriașă re
tortă pornesc în mai toate 
uzinele țării policlorură de vi
nii și cauciuc, substanțe chi
mice și produse petroliere. In 
retorta uriașă a Oneștiului se 
petrec adevărate minuni care 
ni se par astăzi, firești, obiș
nuite. Aceste minuni ale pla
nului șesenal se cheamă: 
o producție anuală la Onești- 
Borzești de 225.000 KW, 50.000 
tone cauciuc sintetic, 45.000 
tone sodă caustică electro
litică, 13.000 tone fenol, 11.000 
tone acetonă, 36.000 tone poli
clorură de vinii și alte zeci de 
mii de tone de benzine, cocs, 
ierbicide și alte substanțe chi
mice.

Iar istoria înfăptuirii aces
tor minuni nu a început pe 

aste meleaguri decît de șapte 
ani.

Orașul-țanHer

Peste apa Cașinului, nu 
departe de confluența cu 
Trotușul, trece de cîteva 

luni un pod svelt de beton 
care leagă cap la cap șoseaua 
asfaltată venită din Borzești 
cu bulevardul principal al 
noului oraș Onești. De o parte 
și de alta a bulevardului se 
înalță luminoase, vesele, cu 
balconașe pline de flori, blocu
rile locuite de muncitorii ma
relui complex petrochimic. 
Printre cvartalele de locuințe 
date în folosință se văd sche
lele blocurilor care vor între
gi, pătrățel cu pătrățel, între
gul plan al orașului, organi
zat după cele mai modeme 
concepții urbanistice.

Pe umerii dealurilor dintre 
Cașin și Trotuș a fost făurit 
de mina constructorilor so
cialismului un oraș modern în 
care pulsează puternic viața 
de astăzi a centrelor noastre 
muncitorești. Sînt vrednice de 
cutreierat locurile pitorești 
din împrejurimile orașului, 
dar mai mult te cheamă să le 
vezi bulevardele luminate cu 
neon pe care circulă și noapte 

autobuse și, în curînd, trolei- 
buse. Mai mult te îmbie vitri
nele celor peste 60 de maga
zine, sălile cinematografelor și 
casei de cultură, clădirile ce
lor cinci școli și invitația unui 
prieten să-l vizitezi în noul 
său apartament, în care te în
tâlnești cu căldura familiei, 
cu cărțile lui, tablourile și 
vocea crainicilor posturilor 
noastre de radioteleviziune.

Orașele vechi din țară au 
mai toate un „centru" pentru 
plimbările zilnice de după- 
amiază ale tineretului; în 
Onești acest „centru" este răs- 
pîndit în tot orașul, pentru că 
pînă seara târziu pe toate 
străzile, prin parcurile mici și 
pe bănci întâlnești, teșiți la 
plimbare, pe localnici, oaspeți 
din Borzești sau Tg. Ocna, 
vizitatori din țară și chiar tu
riști de peste hotare. In Onești 
vin astăzi în turneu ansam
blurile teatrelor și operelor de 
stat, pe stadionul orașului au 
loc meciuri de fotbal, iar de 
curînd studioul cinematogra
fic „București" a început tur
narea unui film artistic de 
lung metraj ale căror exte
rioare se filmează pe străzile 
orașului.

Copiii oneștenilor — 40.000 
de locuitori, majoritatea con

structori ai orașului și com
plexului de uzine, muncitori, 
ingineri și tehnicieni — se 
joacă prin parcurile înflorite 
sau printre grămezile de ma
teriale, autobasculante și 
benzi transportoare, îmbogă- 
țindu-și vocabularul deopotri
vă cu numele florilor și denu
mirile mecanismelor folosite 
în construcții- In ultimul an 
pentru acești copii au fost în
ființate încă trei școli de șapte 
ani și două noi unități de în- 
vățămînt preșcolar. In primele 
șapte luni ale acestui an popu
lația oneșteană a cumpărat 
numai din magazinele din oraș 
peste 3000 costume de haine, 
aproape 600 garnituri comple
te de mobilă, 72 televizoare, 
441 aparate de radio, 123 mo
tociclete și 470 biciclete, 94 fri
gidere, 91 mașini de cusut, 600 
aragaze și alte produse indus
triale și alimentare.

Intîmpinînd ziua de 23 Au
gust, constructc-ii șantierului 
nr. 3 — oraș, au dat în folo
sință 993 apartamente, sărbă
torind cîteva zile mai apoi a- 
parlamentul 1000.

Oneștenii sînt mai toți ve- 
niți din diferite regiuni ale 
țării să lucreze la construirea 
cetății petrochimice. Mulți 

(Continuare în pag. 3-a)
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Pregătirile pentru alegeri— 
prilej de creștere a întregii munci

a organizației U ■ T. M.
Gospodăria agricolă colec

tivă din Calafindești, raionul 
Rădăuți, este tînără — abia a 
aniversat doi ani de la înfiin
țare. Insă datorită hărniciei 
colectiviștilor, gospodăria a- 
gricolă colectivă din Calafin
dești, cu un avut obștesc care 
a ajuns acum la circa două 
milioane, se situează azi în 
rîndul fruntașilor pe regiune.

Chibzuind cu grijă, comu
niștii au mobilizat în jurul 
lor la muncă pe toți colecti
viștii, dezvoltînd armonios în- 
tr-un timp relativ scurt toate 
ramurile de producție pentru 
care existau condiții.

Mobilizarea tineretului la 
obținerea unor producții mari 
la hectar și în special la rea
lizarea unor adăposturi ieftine 
și durabile pentru animale, a 
fost anul acesta obiectivul 
central al muncii organizației 
U.T.M. de aici. Sub îndruma
rea comuniștilor, zi de zi, ute- 
miștii s-au străduit și au reu
șit să-și îndeplinească toate 
angajamentele stabilite la 
începutul anului.

In iarnă, chiar în prima 
lună a anului, organizația de 
partid a încredințat organiza
ției U.T.M. sarcina de a ini
ția împreună cu tinerii o im
portantă acțiune patriotică 
de colectare a pietrei folosi
toare construcției. Și organiza
ția U.T.M. a îndeplinit cu 
multă răspundere sarcina în
credințată de partid, 
colectiviști, membri ai 
patru brigăzi de muncă 
triotică, situîndu-se în 
tea acestei acțiuni au extras 
și transportat la locul con
strucțiilor circa 1.000 metri 
cubi de piatră, din care se 
pot ridica două grajduri mari 
pentru cite 70 de capete de 
animale.

Fără a mai vorbi de apor
tul pe care și l-a adus echipa 
de tineri zidari de sub con
ducerea lui Vasile Lăzurcă, 
de tinerii dulgheri, de tinerii 
fierari, prin acțiunea între
prinsă, tinerii colectiviști, mo
bilizați de organizația U.T.M. 
au adus gospodăriei o impor
tantă economie de zile mun
că reducînd prețul de cost al 
unui grajd cu circa 25.000 lei.

Tot atît de folositoare a fost

Tinerii 
celor 

pa- 
frun-

contribuția tinerilor și 
țiunea de îmbunătățiri 
ciare inițiată de organizația 
de partid. Tinerii colectiviști 
din Calafindești au primit fe
licitări din partea biroului or
ganizației de partid și a con
ducerii gospodăriei pentru en
tuziasmul și hărnicia de care 
au dat dovadă la lucrările de 
drenaj, la săparea canalelor 
pentru scurgerea apelor pro
venite din ploi.

Despre experiența bună câș
tigată pînă acum în munca ds 
mobilizare a tinerilor la dez
voltarea avutului obștesc, des
pre posibilitățile pe care le au 
tinerii de a-și aduce o contri
buție mărită la creșterea și în
tărirea G.A.C., se va discuta 
pe larg în adunările ganerale 
de alegeri ale organizațiilor 
U.TM., de brigăzi și în adu
narea generală a utemiștilor 
din întreaga gospodărie.

In această perioadă, a pre
gătirii adunărilor generale 
pentru dări de seamă și ale
geri, organizația U.T.M. de la 
gospodăria colectivă din Ca
lafindești își concentrează ca 
și .pînă acum forțele în direc
ția mobilizării tineretului 
terminarea recoltărilor, 
efectuarea însămînțărilor 
toamnă și la terminarea adă
posturilor pentru animale, a- 
flate în construcție. De curînd, 
în toate cele patru organiza
ții U.T.M. pe brigăzi au avut 
loc adunări generale U.T.M. 
deschise în care, cu ajutorul 
brigadierilor și al șefilor de 
echipe care au fost invitați, 
s-a analizat participarea tine
rilor la buna desfășurare a 
lucrărilor din campania de 
toamnă, stabilindu-se în acea
stă privință sarcini concrete 
pentru viitor. Acum, comitetul 
U.T.M. a convocat pentru zi
lele următoare o adunare ge
nerală U.T.M. deschisă la 
care secretarul organizației de 
partid va vorbi tinerilor des
pre perspectivele dezvoltării 
în viitor a gospodăriei colec
tive în lumina documentelor 
Plenarei C.C. al P.M.R. din 30 
iunie - I iulie 1961 și despre 
sarcinile care le revin tineri
lor în această privință.

De asemenea comitetul 
U.T.M. se preocupă acum de

la ac- 
fun-

la 
la 
de

Profund impresionați 
de dezvoltarea economică 

a Romîniei de azi

crearea a două echipe de tine
ret în sectorul zootehnic. Toa
te aceste preocupări ale orga
nizației U.T.M. de la gospo
dăria agricolă colectivă din 
Calafindești dovedesc că ute- 
miștii de aici sînt hotăriți să 
întîmpine anul acesta adună
rile de dări de seamă și ale
geri cu noi succese în muncă 
și să facă cu acest prilej o 
analiză temeinică a posibilită
ților ce există pentru a spori 
și mai mult contribuția tine
retului la îndeplinirea sarcini
lor economice care revin gos
podăriei în anul viitor.

Din păcate, nu aceeași pre
ocupare există aici pentru or
ganizarea în aceasta perioadă 
a unor activități cultural-edu
cative. în afara de pregătirile 
pentru deschiderea 
condițiuni a noului 
învățămînt politic 
la Calafindești organizația 
U.T.M. a întreprins în această 
perioadă prea puține acțiuni 
menite să contribuie la edu
carea politică și ideologică a 
tineretului, la organizarea 
timpului l.ber al acestuia în 
mod plăcut și educativ.

în această perioadă, de pre
gătire a adunărilor de ale
geri, căreia trebuie să-i co
respundă o intensă activitate 
de ridicare a întregii nyinci 
de organizație, com.tetul 
U.T.M. de la gospodăria co
lectivă din Calafindești, în
drumat și ajutat mai mult 
de Comitetul raional U.T.M. 
Rădăuți, trebuie să acorde o 
deosebită atenție imbunătâți- 
rii muncii politice și cultural- 
educative în rîndul tineretu
lui. în această perioadă el 
trebuie să organizeze cu regu
laritate informarea politică a 
tineretului asupra evenimen
telor interne și internaționale. 
Pot fi organizate dummici 
cultural-sportive și joi ale ti
neretului cu bogate programe 
cuîtural-educative, se pot or
ganiza intiiniri ale tineretu
lui cu activiști de partid și 
de siat care să le vorbească 
despre politica partidului nos
tru de desăvîrșire a construc
ției socialiste etc. Acestea 
sînt numai cîteva din acțiu
nile care pot și trebuie să fie 
inițiate de organizația U.TAI. 
in această perioadă de 
gătire a adunărilor de 
de seamă și alegeri.

Toate aceste acțiuni

în bune 
an de 

U. T. M.,

pre
dări

Declarațiile unor oaspefi mexicani

jgr?n®^

Pentru sezonul de iarnă întreprinderea „Cauciucul Qua
drat14 din Capitală se pregătește intens. In fotografie: 
muncitoarele sortatoare Florica Ciorăscu și Alexandrina 
Constantinescu sortind un nou lot de încălțăminte de cau

ciuc sosită din secția de fabricație.
Foto : AGERPRES

încheierea unor acorduri economice 
și culturale între R. P. Romînă 

și Republica Ghana

Recolta în hambare,
sămînța sub brazdă!

Mersul lucrărilor agricole
In ultima săptămînă, în în

treaga țară au continuat in
tens lucrările de recoltare a 
culturilor tîrtzii și a început 
însămînțarea griului și a se
carei.

Potrivit datelor Ministerului 
Agriculturii, pînă la 28 sep
tembrie porumbul a fost cules 
de pe suprafețe reprezentînd 
45 la sută din terenurile cul
tivate, sfecla de zahăr de pe 

la sută, iar cartofii de pe 
la sută. Strîngerea recoltei 
floarea-soarelui este aproa- 
terminată în majoritatea

regiunilor.
Lucrările de pregătire a te

renurilor pentru însămînțările 
de toamnă au fost făcute pînă 
acum pe 40 la sută din su
prafețele prevăzute. Au fost 
însămînțate 200.000 hectare cu 
grtu șl secară. 85.000 hectare 
cu orz și 82.000 hectare cu 
diferite culturi pentru masă 
verde.

în săptămînă următoare în
sămînțările de toamnă se vor 
desfășura din plin în toate re
giunile țării. Pentru efectua
rea lor în perioade optime și 
în bune condiții agrotehnice, 
Ministerul Agriculturii reco
mandă să se termine în cel 
mai scurt timp lucrările de 
pregătire a terenurilor pentru 
însămînțare, schimbul semin
țelor necorespunzătoare cu se
mințe de calitate, precum și 
condiționarea acestora. Supra
fața ce se însămînțează în 
toamna aceasta cu grîu din 
soiuri cu o productivitate ri
dicată fiind aproape dublă 
față de anul trecut, este ne
cesar să se acorde o grijă deo
sebită agrotehnicii speciale ce 
trebuie aplicată acestor so
iuri.

în toate regiunile să se gră
bească totodată lucrările de 
recoltare a culturilor tîrzii.

(Agerpres)

Președintele 
este ocupat

Aportul tinerilor
în campanie

Oaspeții mexicani prof, 
univ. Fernando Carmona de 
la Pena și prof. univ. Alfonso 
Magallon de la Vega, econo
miști, care ca membri ai Co
mitetului mexican pentru a- 
părarea păcii au vizitat țara 
noastră la invitația Comite
tului național pentru apăra
rea păcii din R. P. Romină. 
aa împărtășit reprezentanților 
Agenției romîne de presă ^A- 
gerymes* s Radiatei evirimti 
tmpresd «fin vista făcută în 
R. P. Roctinî.

Vex.td Sa Romfaio, știam 
eâ rii jite-o lume «ouă — a 
spus prof. Car-noma. Cunoș
team starea de înapoiere în 
care se găsea înainte Romî- 
nia. stare care avea o mare 
asemănare cu aceea din 
Mexic. De aceea voiam să știu 
în ce mod noul regim și re
voluția care a avut loc aci au 
transformat această țară, au 
deschis noi perspective po
porului dv. A fost de ajuns 
să vizităm Dobrogea, pentru 
a înțelege imediat că sîntem 
într-adevăr într-o lume nouă, 
în care se transformă însăși 
bazele dezvoltării economice, 
eliminînd atît pe exploatatorii 
străini, cît și pe cei din inte
rior. asigurînd dreptul po
porului de a-și dezvolta țara 
într-un ritm rapid. M-a impre
sionat în mod deosebit dispa
riția totală a exploatării fără- 
mițate și neraționale a pămîn- 
tului. însăși înfățișarea țăra- 
nilor e^te schimbată, nu mai 
vezi aici ochi triști și resem
nați care sînt atît de frec- 
venți la țăranii noștri din 
America Latină, asupra Căro
ra și-a pus amprenta mizeria 
și starea de subordonare so
cială în care trăiesc.

Poporul romîn este 
tor activ pentru pace, 
tul pace — a subliniat 
tele — se află pe buzele tu
turor, în inimile și convinge
rile tuturor celor cu care 
ne-am întilnit.

Arătind ci este intrutotul 
de acord cu cele spuse de co
legul său, prof. Magallon a 
subliniat că a rămas profund 
impresionat de dezvoltarea 
economică a României de azi, 
de ritmul rapid de creștere a 
bogăției naționale — mai ales 
țrnînd seama de distrugerile 
cauzate de război — și felul 
r» care venitul național este 
distribuit «» sinul societății, 
urmărindu-se in primul rînd 
imbunătățirea condițiilor de 
viață ale poporului- 

(Agerpres).

Îm
preună cu preocuparea și a- 
tențte pe care trebuie s-o a- 
corde comitetul organizației 
de bază U.TAL pregătirii 
din vreme a materialelor ne
cesare desfășurării adunări
lor - dările de seamă ți 
proiectele de hotărîri — 
trebuie să facă din aceste a- 
dunări un prilej de analiză 
temeinică a muncii desfășu
rate de către organizația 
U.T.M. și de către fiecare ute
mist, un prilej de ridicarea 
activității organizației U.T.M. 
la nivelul sarcinilor pe care 
partidul le-a pus în fața oa
menilor muncii de la sate în 
opera de desăvîrșire a con
strucției socialiste în patria 
noastră.

I. ȘERBU

In
s-au 
feră 
re reciprocă, dintre delegațiile 
guvernamentale ale R. P. Ro
mine și Republicii Ghana, 
simbătă la amiază s-au tache- 
iat la Ministerul Comerțului 
un acord comercial și de plăți 
pe termen de cinci ani și un 
acord de colaborare tehnico- 
științifică pe aceeași perioadă 
intre R P. Romină și Repu
blica Ghana.

Acordurile au fost semnate 
din partea R. P. Romine de 
ministrul Comerțului, Gogu 
Rădulescu. iar din partea Re
publicii Ghana, de ministrul 
Transporturilor și Comunica
țiilor, Krobo Edusei.

Au fo6t de față L. R. Aba- 
vana, ministrul Comerțului, 
Baba Ayagiba, Amadu Seidu, 
Kingsley Asiam, J. K. Essiea, 
deputați în Adunarea Națio
nală, și alți membri ai delega
ției guvernamentale a Repu
blicii Ghana.

La semnare au luat parte 
Vasile Dumitrescu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Exter
ne. Mihai Petri, adjunct al 
ministrului Comerțului, Gri- 
gore Marin, adjunct al minis
trului Transporturilor și Tele
comunicațiilor, reprezentanți 
ai Comitetului de Stat al Pla
nificării și altor ministere eco
nomice.

In după-amiaza zilei de sim
bătă, între R. P. Romină și 
Republica Ghana au mai fost 
semnate, la Ministerul Aface
rilor Externe, un acord de co

urma tratativelor, care 
desfășurat într-o atmos- 
de prietenie și înțelege-

laborare culturală pe termen 
de cină ani și programul cu 
privire la schimburile cultu
rale, științifice și de învăță- 
mînt pe anul 1962, precum și 
un acord pentru serviciile ae
riene dintre cele două țări.

Din partea R. P. Romîne a- 
ccrdul de colaborare cultura
lă și programul privind schim
burile în acest domeniu pe 
anul 1962 a fost semnat de 
Vasile Dumitrescu, adjunct al 
Ministrului Afacerilor Exter
ne, iar acordul pentru servi
ciile aeriene dintre cele două 
țări de Grigore Marin, ad
junct al ministrului Transpor
turilor Și Telecomunicațiilor. 
Din partea Republicii Ghana 
acordurile au f06t semnate de 
Krobo Edusei. ministrul Trans
porturilor șl Comunicațiilor.

(Agerpres)

Vizita unor deputațl 
ghanezi la Palatul 

Marii Adunări 
Naționale

al 
al 
a 

la

luptă- 
Cuvin- 
oaspe-

La GAS. Crevedia, raionul Râcarl, recoltatul porumbului se desfășoară din plin.
Foto: AGERPRES

(Urmare din pag. 2-a)

dintre cei care au venit nu au 
cunoscut nici o meserie. S-au 
calificat construind Oneștiul. 
Și au rănras să lucreze în- 
tr-una din uzinele complexu
lui, după care și-au întemeiat 
o familie, au primit un apar
tament nou și au intrat în 
rîndurile oneștenilor.

Iată o biografie care se a- 
seamănă cu a citorva mii de 
muncitori oneșteni: Gheorghe 
Savin avea 20 de ani cînd a 
venit pe șantier. Nu știa nici o 
meserie. La început s-a anga
jat muncitor necalificat pe 
șantierul 3. Apoi în brigada 
comunistului Dumitru Novitki, 
tinărul Savin a învățat mese
ria de zidar. A devenit un 
muncitor bun și, însuflețit de 
exemplul fruntașilor, el însuși 
a ajuns fruntaș în producție.

Gheorghe Savin s-a înscris 
apoi la un curs de ridicare a 
pregătirii profesionale. Mai 
tlrziu, în brigada in care mun
cește a adus-o și pe soția sa. 
De curînd și-au cumpărat mo
bilă de 6000 de lei, aparat de 
radio și au depus la C.E.C. o 
bună parte din suma cu care 
își vor cumpăra motocicletă. 
Gheorghe Savin se glndește 
ca după terminarea cursului

pe care-l urmează, să înceapă 
să învețe și o a doua meserie 
înrudită cu cea de zidar.

Sînt doar cîteva note bio
grafice ale unui oneștean.

Așa arată Onești, orașul- 
șantier: o așezare muncito
rească nouă, în care se clă
desc blocuri moderne și se 
făuresc conștiințe.

Mîine

Zn Onești, simți pretutin
deni prezența perspecti
velor, a viitorului lumi

nos. El trăiește în optimismul 
și avîntul cu care muncesc și 
trăiesc oneștenii.

Tinărul Gheorghe Fasolă a 
lucrat pe șantierul Ozana — 
Cracau, apoi a intrat cu mîn- 
drie în rîndurile constructori
lor Hidrocentralei de la Bicaz. 
Acum, muncește la construcția 
orașului- In echipa sa de zidari 
se economisesc 8 pînă la 10 
cărămizi la fiecare metru cub 
ca răspuns la inițiativa mai
strului Bako Caroli despre 
care un vorbitor a amintit 
de la tribuna celui de-al 
IlI-lea Congres al partidului. 
Gheorghe Fasolă este unul 
dintre cei mai activi cititori 
ai bibliotecii de pe șantier șt 
e înscris în clasa a X-a la

școala medie serală pentru că 
e hotărit să devină inginer- El 
învață astăzi gîndindu-se ca 
mîine să poată lucra cu și 
mai multă pricepere. „Să a- 
propiem cit mai mult viito- 
rul“ ! Pentru aceasta, alături 
de succesele în producție, 1S1 
de brigăzi de muncă patrioti
că, în care au intrat 4.935 de 
tineri, au colectat 1.100 de 
tone fier vechi, au ame
najat 25.000 de metri pă- 
trați spații verzi și au plantat 
puieți pe 55 de hectare. In 
tot acest avînt patriotic stră
bate puternic dorința ca O- 
neștiul de astăzi să fie mîine 
și mai frumos.

In 1959, 84 de 
la școala medie serală. In a- 
nul următor,
școlii medii serale se aflau 
peste 800 de elevi-muncitori, 
iar săptămînile trecute numă
rul lor a crescut cu încă 360. 
In 10 clase a VllI-a, 12 a 
IX, 5 a X-a și 3 a XI-a în
vață aproape 1.200 de elevi- 
muncitori care mîine vor fi 
cadre cu calificare superioară. 
La Facultatea de electromeca
nică din Iași, Constantin Ho- 
ciung, Gheorghe Dediu și 
alți muncitori oneșteni ce vor 
deveni în curînd ingineri, în-

elevi învățau

la cursurile

vață sîrguincioși spre mândria 
tovarășilor lor de muncă.

Intrarea în funcțiune a noi
lor fabrici, apropierea intrării 
integrale în producție a uria
șei retorte petrochimice de 
pe Valea Trotușului este un 
eveniment pe care-l trăiesc cu 
emoție și însuflețire toți oneș- 
tenii- In angajamentele luate 
în întrecerea socialistă, în ar
ticolele de la gazetele de pe
rete răspîndite pe șantier, în 
discuțiile din autobus sau în 
sala cinematografului înainte 
de a începe filmul, pretutin
deni toți sînt preocupați de 
noutățile marelui complex al 
chimiei. Pe fiecare oneștean îl 
interesează ce s-a realizat și 
cit mai este pînă la intrarea 
în funcțiune a uneia sau al
teia dintre fabricile comple
xului.

Onești — Borzești : mărtu
rie a avîntulul industriei 
noastre socialiste — oraș făurit 
în anii puterii populare, des
pre care, la fel ca elevul 
bucureștean drumețind pe 
Trotuș, oricare dintre noi pu
tem însemna: „E un oraș 
mare și nou, are lîngă el o 
uzină care ne place ; uzina e 
mai mare ca orașul, dar deo
potrivă cu orașul crește repe
de, repede și fără oprire".

Comitetul de conducere 
grupului național romîn 
Uniunii interparlamentare 
primit simbătă la amiază 
Palatul Marii Adunări Națio
nale vizita unor deputed ai 
Adunării Naționale a Repu
blicii Ghana, membri ai de
legației guvernamentale gha- 
neze care se află în vizită în 
țara noastră.

La întrevedere, 
desfășurat într-o 
prietenească, au 
deputății Anton Breitenhofer, 
Barbu Solomon, 
Paraschivescu
Cornel Burtică, prof. Traian 
Ionașcu.

s-acare 
atmosferă 
participat

Constantin 
Bălăceanu,

DECORĂRI
Consiliul de Stat al Repu

blicii Populare Romîne a con
ferit Ordinul Muncii clasa I 
cu prilejul împlinirii a 60 de 
ani tovarășilor prof. univ. Vir
gil Ianovici, pentru merite 
științifice și didactice, și 
Andrei Horvath, președintele 
Uniunii sindicatelor din în
treprinderile industriei mate
rialelor de construcții și între
prinderile de construcții, pen
tru activitate îndelungată în 
mișcarea muncitorească.

înaltele distincții au fost în- 
mîiiate de tovarășul Ștefan 
Voitec, vicepreședinte al Con
siliului de Stat.

(Agerpres)

Hotăriți să obțină 
în anul viitor o pro
ducție mare de cere
ale, colectiviștii din 
raionul Hîrjova mun
cesc cu spor pentru 
executarea lucrărilor 
agricole din actuala 
campanie la timpul 
optim ți de bună ca
litate. Pînă la data de 
28 septembrie, pe în
tregul raion se termi
nase complet recolta
tul florii-soarelui și 
se recoltaseră peste 
2300 ha cu porumb 
din solele ce urmea-

fi Însămin|a1e cuză a 
grtu.

La 
rilor 
fuala 
cipă 
echipele de tineret. 
Astfel, în numeroase 
gospodării colective, 
printre care Casimcea, 
Dăeni, Topalu și al
tele, s-au organizat 
echipe de tineret care 
lucrează la recoltatul 
porumbului. Echipa 
da tineret din Casim- 
cea, de pilda, a re
coltat 110 ha porumb

executarea lucră- 
agricole din ae- 
campanie parti

al însuflețire și

iar cele din Dăeni și 
Topalu cite 70 de ha.

S-au organizat, de 
asemenea, brigăzi de 
muncă patriotică care 
lucrează la recoltatul 
porumbului în G.A.S.

Un aport deosebii 
îl aduc tinerii și 
însămînjări. Astfel, la 
G.A.S. Topolog 5 
neri recomandați 
adunarea 
U.T.M. au fost insfru- 
iți pentru a lucra pe 
semănători și au obți
nut rezultate bune.

la

ti
de 

generală

M. COST1NESCU

A. R. L. U. S.
Simbătă a avut loc o șe

dință a Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S. Lucrările au 
fost conduse de acad. Iorgu 
Iordan, vicepreședinte al Con
siliului General.

Acad, prof. P, Constanti- 
nescu-Iași a prezentat o in
formare asupra activității 
A.R.L.U5.-ului în cursul anu
lui 1961.

In continuare, tov. Marin 
Florea Ionescu, vicepreședinte 
al Consiliului General, a ex
pus proiectul planului de ma
nifestări ce urmează a fi orga
nizate de A.R.L.U.S. în cadrul 
Lunii iprieteniei romîno-sovie- 
tice.

Pe marginea informării asu
pra activității A.R.L.U.S. și a 
planului manifestărilor din 
cadrul Lunii prieteniei au a- 
vut loc dezbateri la care au 
luat parte numeroși partici
pant, printre care : ing. Ilie 
Trandafirescu, Erou al Muncii 
Socialiste, C. Paraschivescu 
Bălăceanu, Ion Niculi, Alfred 
Mendelsohn, Cicerone Teodo- 
rescu. Octav Livezeanu.

Consiliul General a aprobat 
în unanimitate planul de 
organizare a manifestărilor 
A.R.L.U.S. din cadrul Lunii 
prieteniei romîno-sovietice.

Potrivit planului, în cursul 
Lunii prieteniei romîno-sovie
tice A.R.L.U.S. în colaborare 
cu S.R.S.C., C.C.S, și Așeză- 
mintele culturale va desfă
șura o bogată activitate de 
prezentare a mărețelor succe
se obținute de U.RJS.S. in con
strucția desfășurată a comu
nismului, de informare largă 
asupra proiectului de Program 
al P.C.U.S. La casele priete
niei romîno-sovietice, la clu
buri, case de cultură, săli pu
blice, cămine culturale, vor 
avea loc conferințe și simpo
zioane pe teme ca : „Manifes
tul comunist al epocii con
temporane", „Un program mă
reț de construire a comunis
mului în U.R.S.S.*, „U.R.S.S. 
construiește comunismul — 
viitorul luminos al întregii o- 
meniri", „Pace, muncă, egali
tate, libertate, fericire". „Știin
ța comunismului", „Totul pen
tru om“ etc., precum și alte

manifestări în legătură cu 
principalele probleme din pro
iectul de Program al P.C-U.S.

La Casa prieteniei romîno- 
sovietice din București se va 
deschide expoziția „Un măreț 
program de construire a co
munismului în U.R.S.S.".

In plan sînt prevăzute nu
meroase manifestări de ordin 
cultural ca : seri literare, re
cenzii, concursuri, expoziții cu 
bazare ale cărții etc. In toată 
perioada Lunii prieteniei se 
vor organiza serbări, șezători, 
concerte și audiții de muzică 
populară și cultă, romînească 
și sovietică, prezentări de fil
me și piese de teatru sovie
tice, precum și alte manifes
tări cultural-artistîce închi
nate prieteniei dintre cele 
două popoare. Vor avea loc de 
asemenea, cicluri de conferin
țe pe temele „Știința sovieti
că în slujba construcției des
fășurate a comunismului" și 
„UR.S.S. dezvăluie tainele 
Cosmosului", în cadrul căro
ra vor lua cuvîntul repre
zentanți de frunte ai științei 
și tehnicii din țara noastră.

Oameni ai muncii din țara 
noastră care au vizitat Uniu
nea Sovietică vor împărtăși 
impresiile lor de călătorie.

Colectiviștii din G.A.C. 
„Flacăra" din comuna Lița, 
raionul Turnu Măgurele, re
giunea București se află în 
aceste zile în plină bătălie : 
se string ultimele roade ale 
acestui an, se pregătește re
colta anului viitor.

Pînă în momentul 
au fost arate și 
pentru semănăturile 
nă 
în 
au 
pe 
de 
fost 
sămînța necesară. Acum, 
lucrează intens la boronitul 
suprafeței prevăzute pentru 
semănatul griului de toamnă 
și totodată, la recoltarea po
rumbului de pe cele 1.350 ha. 
In urma terenurilor eliberate 
de porumb, vin tractoriștii 
care răstoarnă brazde adinei.

Tovarășul Florea Mustețea, 
președintele gospodăriei, nu 
prea are timp de vorbă în a- 
ceste zile. Necontenit e che
mat ba la porumb, ba la orz, 
ba pe ogoarele pe care peste 
cîteva zile urmează să fie 
semănat griul. Peste tot se 
simte nevoia unul sfat, peste 
tot se găsește cite o proble
mă de rezolvat.

— Știm că pentru a obține 
recolte bogate trebuie să 
muncim serios, să pregătim 
pămîntul din toate punctele 
de vedere, așa cum scrie la 
carte — spune președintele. 
De aceea ne străduim, nu 
lăsăm, să ne scape o clipă 
din timpul atît de prețios.

Munca intensă ce se desfă
șoară in aceste zile pe ogoa
rele gospodăriei colective, 
cuvintele tovarășului pre
ședinte, toate la un loc îți dau 
certitudinea că, într-adevăr 
anul viitor colectiviștii din 
Lița vor obține recolte îmbel
șugate.

de față 
pregătite 
de toam- 

prevăzute 
mai întîi 
răspîndite 

cantități

cele 1300 ha 
plan (după ce 
fost cărate și 
ele importante 
îngrășăminte naturale), a 

selecționată și tratată 
se

D. COSTEA

■»■

TELEGRAMA
Tovarășul Comeliu Mănes- 

cu, ministrul Afacerilor Exter
ne al R. P. Romine, a trimis 
tovarășului den I, ministrul 
Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze, următoarea telegra
mă :

Cu prilejul celei de-a 12-a 
aniversări a proclamării Re
publicii Populare Chineze, vă 
rog să primiți, tovarășe mi
nistru, cordiale felicitări pre
cum și sincere urări de noi 
succese în lupta pentru con
strucția Socialismului în R.P. 
Chineză și triumful cauzei pă
cii în lume.

(Agerpres)

în Edilura politică
a apărut manualul

Bazele educației 
comuniste

(Agerpres)
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MINISTERUL INDUSTRIEI ALIMENTARE
ANUNȚĂ

în vederea asigurării industriei de morărit și panifica
ție cu muncitori calificați care să stăpînească temeinic în
tregul proces de măciniș și de fabricarea plinii, se organi
zează pregătirea de ucenici morari și brutari pentru anul 
școlar 1961—1962 prin ucenicia Ia locul de muncă, în prin
cipalele unități de morărit și panificație, concomitent cu 
frecventarea școlii profesionale, curs seral.

Localitățile și școlile pe lingă care vor funcționa cursu
rile sînt următoarele:

1. BUCUREȘTI:

2. CRAIOVA :

pentru ucenici morari și ucenici bru
tari, la centrul școlar „Filimon Sîrbu", 
str. Spătarul Preda 16.

Elevii își întrec 
profesorii

(Urmare din pag l-a)

să-i ajute și pe a- 
tovaiășii 
recoman

dat "să lucreze ca îngriji
tori de animale. Dar, la fel de 
prețioasă sau chiar mai im
portantă pentru creșterea pro
ducției de lapte a fost munca 
celor care lucrau în acest sec
tor. Tinerii aveau deja expe
riența anului trecut, în iarnă 
au urmat cu regularitate 
cursurile zootehnice și au în
vățat lucruri noi. Apoi au mai 
fost în schimb de experiență 
la vecinii lor din Palazu Mare 
și i-au invitat și pe aceștia la 
ei. Stăpîneau de acum bine 
meseria și au știut pe ce se 
bazează atunci cînd s-au an
gajat în fața organizației de 
partid și a conducerii gospo
dăriei să obțină o producție 
de 3000 litri lapte în medie de 
la fiecare vacă. Pentru ca să-i 
ajute să-și îndeplinească an
gajamentul, organizația de 
bază U.T.M. s-a preocupat în 
continuare de munca lor. Săp- 
tămînal în ședințe de comitet 
era analizată activitatea tine
rilor îngrijitori, postul utemist 
de control a 
multe raiduri 
tehnic. Sigur, 
organizația a

duit
ceastă cale pe 
lor pe care i-au

întreprins mai 
în sectorul zoo- 
nu întotdeauna 
avut motive să-i

laude. De pildă, în primăvară, 
Izet Cadîr a fost criticat foarte 
serios pentru că în sectorul 
lui se făcea risipă de fu
raj, far curățenia lăsa de 
dorit Altădată a ' ‘ '
dul lui Nevaci 
pentru întîrziere 
gram. Toate acestea au aju
tat la îmbunătățirea muncii 
lor. Și astfel producția medie 
de lapte la cele 98 de vaci a 
ajuns Ia sfîrșitul primului tri
mestru al acestui an la 1733 
litri, adică aproape cît pro
ducția pe care o obținuseră în 
anul 1959, pentru ca la 1 sep
tembrie să ajungă la 2427 li
tri, adică cu 13 litri lapte pe 
cap de vacă furajată mai 
mult decît realizaseră în ace
eași perioadă colectiviștii din 
Palazu Mare. Sigur, diferența 
nu este prea mare, dar întx-un 
singur an să întreci gospodă
ria cu cea mai mare produc
ție pe regiune este un rezultat 
cit se poate de bun. Iar pînă 
la sfîrșitul anului colectiviștii 
din Cocoșu speră să ajungă 
la o producție de 3300 litri 
lapte. Și doar sînt aceleași 
vaci de acum doi ani și de 
anul trecut. Experiența colec
tiviștilor din satul Cocoșu a- 
rată ce posibilități mari există 
pentru sporiTea producției de 
lapte.

fost rîn- 
Dumitru 

la pro-

3. BRĂILA :

4. TIMIȘOARA :

5. CONSTANȚA :

6. BACĂU t

7. IAȘI :

8.

9.

10.

PLOIEȘTI :

PITEȘTI :

ALBA IULIA :

pentru ucenici morari și ucenici bru
tari, la școala profesională de ucenici a 
sfatului popular ai regiunii Oltenia.

pentru ucenici morari și ucenici bru
tari, la școala profesională de ucenici a 
Uzinelor Wilhelm Pieck a Ministerului 
Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini.

pentru ucenici brutari, la școala profe
sională de ucenici a Ministerului Indus
triei Petrolului și Chimiei.

pentru ucenici morari și ucenici bru
tari la școala profesională de ucenici a 
Ministerului Metalurgiei și Construcții
lor de Mașini.

pentru ucenici brutari, la școala profe
sională de ucenici a sfatului popular al 
regiunii Bacău.

pentru ucenici morari și ucenici brutari, 
la școala profesională de ucenici a sfa
tului popular al regiunii Iași.

pentru ucenici morari și ucenici brutari, 
la școala profesională de ucenici a Mi
nisterului Industriei Petrolului și Chi
miei.

pentru ucenici morari și ucenici bru
tari, la școala profesională de ucenici a 
sfatului popular ai regiunii Argeș.

pentru ucenici- morari și ucenici bru
tari, la școala profesională de ucenici a 
sfatului popular al regiunii Hunedoara.

Se primesc absolvenți ai școlilor de 7 ani în vîrstă de 
14—18 ani în ordinea rezultatelor obținute la examenul de 
admitere.

Candidații se vor recruta prin întreprinderile de nr 
rit și cele de panificație din localitatea cu școala s' 
regiunea respectivă.

înscrierile la examenul de admitere se fac pînt' 
de 8 octombrie la sediul fiecărei școli.

Examenul de admitere începe la data d< 
brie 1961.
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încheierea Tratatului de pace 
cu cele două state germane — 

o cerință imperioasă
Tînăra generație a Europei se pronunță

pentru reglementarea pașnică
a problemei germane

almul dimineții 
domnește peste a- 
ceste locuri. Este 
o liniște odihni
toare pe care o 
veghează păduri- 

profilează 
de km ne 
Branden- 

masiv și 
piatra de 

lumi. Dar

Prin telefon 
trimisul nostru

de la 
special

Președintele Finlandei 
a primit delegația Marii 

Adunări Naționale a R. P. R.

cea firavă ce se 
în apropiere. 30 
despart de poarta 
burg, monument 
sever ce a devenit 
hotar dintre două 
și aici, ca și pe orice petic de 
pămînt german, simți suflul 
evenimentelor a căror expre
sie concretă este frontiera sta
bilită la poarta Brandenburg.

Îmi povestea un tovarăș 
german că locul ce găzduiește 
Intîlnirea organizațiilor de ti
neret din Europa în sprijinul 
reglementării pașnice a pro
blemei germane are o biogra
fie plină de semnificație. Odi
nioară aci se găsea latifun
dia unui general nazist. Dom
nul general trăiește undeva 
prin vest și visează să-și re
capete latifundia ce aparține 
acum statului german al mun
citorilor și țăranilor. Dar ge
neralul falit nu visează doar 
cele cîteva hectare de lingă 
Berlin. Revanșarzii de la Bonn 
ar vrea să modifice din nou 
harta Europei, vor ca sub 
cizmele lor să calce pământul 
bătrînului și frământatului 
nostru continent. Lucrul a- 
cesta îl înțeleg tinerii din 
toate colțurile Europei ai că
ror reprezentanți au venit la 
întîlnirea organizată din ini
țiativa F.M.T.D. Problema 
germană are o importanță 
deosebită pentru pace în lu
mea întreagă. Aceasta este și 
explicația sosirii la Berlin a 
numeroși reprezentanți ai 
generației tinere din Asia, A- 
frica și America Latină.

De la primele ore petrecute 
în Republica Democrată Ger
mană participanții la întîlnire 
au sesizat o atmosferă de 
calm, încredere și vigilență. 
Pe această parte a pământului 
german pe care socialismul 
devine o realitate, întîlnești 
la fiecare cîțiva metri ins
cripții ce cheamă la apărarea 
păcii, la încheierea unui tra
tat de pace cu Germania. Ins
cripțiile acestea transcriu fidel 
gîndurile unui popor ce a tre
cut prin multe încercări și 
pentru care istoria a fost o 
școală aspră.

Domnii de la Bonn și pa
tronii lor de peste ocean în
cearcă să intimideze Repu
blica Democrată Germană 
printr-un asurzitor zăngănit 
de arme. Zadarnic însă. La 
punctul de control de pe 
Friederichstrasse îi priveam 
ieri pe soldații americani. Se 

. agitau nervoși și inutil. La 
cîțiva metri depărtare stăteau 
demn și calm ostașii arma
tei populare a R.D. Germane. 
Seara, participanții la întîl
nirea tineretului au vizitat 
într-un cartier periferic al 
Berlinului un regiment de 
pază al armatei populare. La 
lumina reflectoarelor a avut 
loc un emoționant miting în
cununat printr-un superb joc 
de artificii ce a brăzdat cerul. 
Primul cuvînt cu care ne-au 
întîmpinat acești ostași ai a- 
parării păcii a fost „Freund- 
schaft", adică „prietenie". De
legația U.T.M- a primit din 
partea organizației de tineret 
din regiment un tablou înfă- 
țișînd doi tineri ostași pe gra
niță. Cîteva cuvinte însoțesc 
imaginea: „Pentru ca tot
deauna să fie pace purtăm noi 
arma". Cuvintele acestea reve
neau deseori în frazele gazde
lor. Despărțindu-se, la miezul 
nopții de tinerii ostași ai 
R. D. Germane, delegații ve- 
niți de pe toate continentele 
aveau un sentiment de încre
dere în această armată popu
lară născută din hotărîrea

unui popor de a apăra patria 
socialistă, armată ce nu ame
nință pe nimeni și în fruntea 
căreia se găsesc oameni căliți 
în lupta împotriva fascismu
lui.

Puține ore mai tîrziu, dimi
neață, reprezentanții organi
zațiilor de tineret din nu
meroase țări ale lumii s-au 
reunit în sala Școlii superioare 
„Wilhelm Pieck" care găzdu
iește întîlnirea în sprijinul re
glementării pașnice a proble
mei germane. In sală se gă
sesc zeci de delegați, trimiși ai 
unui mare număr de organi
zații. Sînt reprezentate organi
zații de tineret și studenți din 
majoritatea țărilor europene ca 
și organizații influente de pe 
alte continente. Tuturor le este 
comună năzuința de a sprijini 
lupta pentru încheierea trata
tului de pace cu Germania și 
pentru normalizarea situației 
din Berlinul apusean. Trimiși 
ai ziarelor din multe țări au 
venit spre a urmări lucrările. 
Reporterii cinematografiei și 
ai televiziunii prind pe peli
culă primele imagini. Nu
meroși delegați răsfoiesc bro
șuri ce înfățișează aspectele 
actuale ale problemei ger
mane. La capătul unei bănci, 
un carton pe care stă scris cu 
cerneală albastră: Republica 
Federală Germană- Aci sînt 
tineri ce aparțin unor organi
zații cu orientări diferite dar 
care dincolo de politica con
ducătorilor acestor organizații 
au înțeles că numai Tratatul 
de pace cu Germania și nor
malizarea situației din Berli
nul occidental poate asigura 
pacea pe întregul pămînt ger
man și în toată lumea.

Ora 10,00 dimineață. La tri
bună urcă Marian Renke, 
prim secretar al Uniunii tine
retului socialist din Republica 
Populară Polonă care des
chide Întîlnirea. Primul ia 
cuvîntul președintele F.M.T.D., 
Pierro Pieralli. El înfățișează 
raportul intitulat: „Acțiunile 
tineretului în lupta contra 
războiului și pentru rezolva
rea pașnică, imediată a pro
blemei germane". Raportul 
precizează pe larg poziția 
F.M.T.D. în principalele pro
bleme internaționale 
și în mod deosebit în 
ma germană. Pierro 
subliniază primejdia 
pace a politicii cercurilor a- 
gresive din occident, gravita
tea acțiunilor întreprinse de 
revanșarzii de la Bonn. Pre
ședintele F.M.T.D. exprimă 
sprijinul pentru politica con
secvent pașnică a țărilor so
cialiste, politică inspirată de 
grija față de viitorul omenirii. 
Vorbitorul relevă că în 
prezent o abordare realistă a 
problemei germane nu se 
poate baza decît pe recunoaș
terea faptului că în lume exi
stă două state germane : Re
publica Democrată Germană 
și Republica Federală Germa
nă. Raportorul zugrăvește ma
rile acțiuni întreprinse de ti
neretul antiimperialist pen
tru reglementarea pașnică a 
problemei germane, pentru 
dezarmare generală și totală, 
pentru triumful ideilor coexis
tenței pașnice. Ultima parte a 
raportului este dedicată de
mascării poziției reacționare 
a unor conducători ai organi
zațiilor de tineret din occi
dent care prin acțiunile lor 
sprijină pe revanșarzii de la 
Bonn. Pierro Pieralli și-a 
exprimat profunda convingere 
că masele largi ale tineretului 
din Europa și din lumea în
treagă vor acționa cu și mai

multă fermitate pentru apăra
rea păcii, pentru reglementa
rea pașnică, imediată a pro
blemei germane și că în acea
stă luptă se vor uni tineri de 
cele mai diferite convingeri 
politice, filozofice sau reli
gioase

Horst Schuhmann, primul 
secretar al Consiliului Central 
al Tineretului Liber German 
a prezentat un raport despre 
lupta tineretului din Republica 
Democrată Germană pentru 
încheierea unui tratat de pace 
german în 1961 și pentru tran
sformarea Berlinului vestic 
intr-un oraș liber demilitari
zat. Raportul a fost bogat în 
fapte de natură să demaște ac
țiunile revanșarzilor de la 
Bonn în special pe linia otră
virii tineretului vest-german, 
a atragerii lui în noua armată 
făurită de către generalii făliți 
ai lui Hitler. Horst Schuhmann 
a exprimat hotărîrea tineretu
lui din Republica Democrată 
Germană de a întări patria sa 
socialistă, de a apăra cuceri
rile revoluționare ale poporu
lui, de a face 
triumful păcii 
treagă.

Participanții 
primit un mesaj de salut din 
partea lui Walter Ulbricht.

O scurtă pauză de prînz și 
dezbaterile au continuat. La 
tribună au urcat numeroși vor
bitori. Cuvîntările lor au re
flectat convingerea profundă 
că semnarea Tratatului de pace 
cu Germania și normalizarea 
situației din Berlinul occiden
tal ar duce la însănăto
șirea întregului climat interna
țional. Vorbitorii s-au pronun
țat pentru recunoașterea Re
publicii Democrate Germane, 
împotriva politicii cercurilor 
agresive de la Bonn. Ei au 
condamnat politica cercurilor 
imperialiste care reînvie mili
tarismul prusac, care încura
jează pe Adenauer și pe cei
lalți revanșarzi.

Seara, delegația Uniunii Ti
neretului Muncitor a petre
cut-o în mijlocul tinerilor 
muncitori din Finow, locali
tate industrială nu departe de 
Berlin unde a avut loc un căl
duros miting.

Lucrările acestei importante 
întîlniri a tineretului în spriji
nul reglementării pașnice a 
problemei germane continuă.

EUGENIU OBREA

HELSINKI 30 (Agerpres). — Co
respondentă specială i La 29 sep
tembrie, delegația Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne condu
să de Ion Pas, vicepreședintele 
grupului romîn al Uniunii Interpar
lamentare, președintele Comitetu
lui de radio și televiziune, care 
se află în Finlanda la invitația 
parlamentului finlandez, a fost 
primită de președintele Finlandei 
Urho Kekkonen. Cu prilejul a- 
ceste! vizite președintele Finlandei 
a rostit o scurtă cuvîntare subli
niind printre alteia importanfa 
schimbului reciproc de vizite par
lamentare pentru dezvoltarea le
găturilor de prietenie existen
te între cele două țări, 
ferindu-se la relațiile dintre Fin
landa și Romînia, președintele Fin
landei a subliniat posibilitatea șl 
necesitatea dezvoltării pe mal 
departe și pe toate căile a bu
nelor relații care s-au statornicit 
între Finlanda șl Romînia. In în
cheierea cuvîntării sale Urho 
Kekkonen a rugat pe conducă
torul delegației romîne. Ion Pas. 
să transmită salutul său conducerii 
de Stat a R. P. Romîne precum 
și urări de noi succese poporului 
romîn.

în răspunsul său, Ion Pas a mul-

Re-

călduroasa primirefumlf pentru călduroasa primire 
făcută delegației romîne In cursul 
vizitei sale în Finlanda, șl și-a 
exprimat convingerea că vizita 
delegafiel parlamentare a R. P. 
Romîne în Finlanda va aduce o 
nouă contribufie la dezvoltarea 
relațiilor dintre popoarele romîn 
și finlandez.

în cursul aceleiași zile președin
tele Radiodifuziunii finlandeze, 
Einar Sundstrom a oferit un dejun 
în cinstea delegafiel R. P. Ro
mîne. La dejun au participat din 
partea Finlandei, Paavo Alio, prim 
vicepreședinte al parlamentului, 
membri ai parlamentului, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe și ai Cancelariei parla
mentului finlandez. La dejun a 
participat, de asemenea, Ion E- 
nescu, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al R. P, Romîne la Hel
sinki.

în cursul serii de 29 septembrie 
conducătorul delegației parlamen
tare a Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne, Ion Pas, a ținut o 
conferință de presă în cursul că
reia a făcut reprezentanților zia
relor și radiodifuziunii o expunere 
în legătură cu vizita delegației 
parlamentare romîne în Finlanda.

Lucrările conferinței generale a Agenției 
Internaționale pentru Energia Atomică 
Cuvîntarea reprezentantului R. P. Romîne

totul pentru 
în lumea în-

la întîlnire au

VIENA 30 (Agerpres). — Co
respondentă specială : Luînd 
cuvîntul la 28 septembrie în 
cadrul dezbaterilor generale 
din cadrul celei de-a 5-a con
ferințe generale a Agenției 
Internaționale pentru Energia 
Atomică, șeful delegației R. P. 
Romine, prof. Valeriu Novacu, 
a subliniat că lucrările actua
lei conferințe generale a A- 
genției Internaționale pentru 
Energia Atomică se desfășoa
ră în condițiile când situația 
internațională s-a înrăutățit 
din nou ca urmare a politicii 
duse de puterile occidentale.

Vorbind despre piedicile pu
se de către puterile occiden
tale în calea transformării a- 
cestei organizații internațio
nale într-o organizație univer
sală, prof. Valeriu Novacu a 
relevat că din cauza poziției 
obstrucționiste a puterilor oc
cidentale, R. P- Chineză con-

tinuă și astăzi să fie lipsită de 
dreptul său legitim de a face 
parte din această organizație. 
Vorbitorul s-a pronunțat, de 
asemenea, pentru admiterea 
neîntîrziată în rîndul mem
brilor acestei agenții a R. D. 
Germane, R. P. D. Coreene, 
R. D. Vietnam și R. P. Mon
gole.

Șeful delegației romîne a 
criticat de asemenea sistemul 
defectuos de acordare a asis
tenței tehnice.

în încheierea intervenției 
sale, prof- Valeriu Novacu a 
scos în evidență principalele 
realizări obținute de R. P. Ro- 
rnînă în domeniul folosirii în 
scopuri pașnice a energiei a- 
tamice. precum șl necesitatea 
ca în cadrul Agenției Interna
ționale pentru Energia Atomi
că să existe o colaborare sin
ceră între state.

La 1 octombrie poporul 
chinez sărbătorește eea 
de-a 12-a aniversare a 

proclamării Republicii Popu
lare Chineze.

Orașul Pekin este îmbrăcat 
tn tradiționalele lui haine de 
sărbătoare, fațadele clădi
rilor înalte sînt împodobite 
cu ghirlande de becuri elec
trice multicolore. Măreața 
piață „Tiananmin" are un 
aspect feeric. Pe porțile isto
rice ale pieții strălucesc sub 
efectul 
toamnă 
„Trăiască 
Iară Chineză!”.
domnește o atmosferă plină 
de entuziasm.

In cei 12 ani capitala R.P. 
Chineze și-a 
aspectul. Au 
noi formate 
mai multe 
străzilor înguste au fost con
struite bulevarde și străzi 
largi. In oraș și în împreju
rimi se înalță clădirile noilor 
uzine. In anii puterii populare 
Pekinul s-a transformat în cel 
mai mare centru cultural al 
țării.

La Pekin sosesc mereu 
știri despre succesele oameni
lor muncii din întreaga țară 
obținute în cinstea sărbătorii 
naționale. De asemenea, sosesc 
în capitală, pentru a participa 
la manifestările prilejuite de 
aniversarea proclamării repu
blicii, reprezentanți ai minori
tăților naționale și fruntași în 
producție.

In zilele sărbătorii naționa
le teatrele din Pekin vor 
prezenta cele mai noi și cele 
mai bune piese din repertoriul 
lor.

Numeroase colective teatrale 
vor da spectacole în fața mun
citorilor din uzine și fabrici, 
în fața minerilor, a osta
șilor Armatei Populare de 
Eliberare, a elevilor și stu
denților.

razelor soarelui de 
hieroglifele lozincii: 

Republica Popu- 
Pretutindeni

schimbat mult 
apărut cartiere 
din blocuri cu 

etaje. In locul

Portul

Conferințe tehnico-științifice
C. A. E. R.

actuale 
proble- 
Pieralli 
pentru

Berlin, 30 septembrie 1961

PRAGA 30 (Agerpres). — La 
Ostrava a avut loc conferința feh- 
nico-știinfifică privind automatiza
rea în siderurgie, ținută tn cadrul 
Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru colaborare economică și 
tehnico-științifică tn domeniul si
derurgiei pe tema metodelor de

Mase largi ale poporului francez 
cer încheierea Tratatului de pace 

cu Germania
PARIS 30 (Agerpres). 

Mișcarea 
Tratatului 
două state germane și pentru 
reglementarea pașnică pe a- 
ceastă bază a situației din 
Berlinul occidental cuprinde 
cercuri tot mai largi ale opi
niei publice democrate din 
Franța. în capitala Franței și 
în suburbiile ei, precum și în 
multe orașe din țară au loc 
numeroase adunări și mitin
guri prin care se cere să se 
pună capăt situației anormale 
din centrul Europei.

Consiliul mișcării partizani
lor păcii din departamentul 
Meurthe et Moselle a adre
sat populației un apel în 
care cheamă pe reprezentanții 
populației din Franța de est 
să participe la 22 octombrie la 
marea întrunire care va avea 
loc în orașul Auboue și care 
se va desfășura sub lozinca 
rezolvării pașnice a proble
mei germane.

La întrunirea muncitorilor 
de la marea uzină de rulmenți 
„SCF“, situată într-o suburbie 
a Parisului, a fost adoptat un 
apel către președintele Fran
ței în care se subliniază prin-

pentru încheierea 
de pace cu cele

tre altele „necesitatea urgentă 
de a se începe în numele 
menținerii păcii tratative pen
tru semnarea Tratatului de 
pace cU cele două state ger
mane". Rezoluții cerînd în
cheierea Tratatului de pace 
cu cele două state germane au 
adoptat Uniunea foștilor parti- 
cipanți la mișcarea de rezis
tență din departamentul Pas- 
de-Calais, feroviarii din Tours, 
muncitorii de la uzinele de a- 
vioane din suburbia pariziană 
La-Courneuve, Uniunea tinere 
tului sătesc din Franța, Aso
ciația membrilor consiliilor 
municipale și generale din de
partamentul Nord.

Uniunea Femeilor Franceze 
cheamă femeile din Franța să 
depună toate eforturile pen
tru a lichida pericolul unui 
nou război. Acest pericol, se 
spune în apel, provine nu de 
la semnarea Tratatului 
pace cu cele două state 
mane, ci de la înarmarea 
lui Wehrmacht cu arma 
mică. Oare vor fi trimiși fiii 
noștri să lupte pentru a se îm
piedica semnarea Tratatului 
de pace cu Germania ?

de 
ger- 

nou- 
ato-

La uzinele constructoare de mașini din Șenian.

o provincie industrială
Provincia Liaonin, situa

tă în nord-estul R. P. 
Chineze, ocupă un loc 

de frunte în economia țării. 
Cu ajutorul internaționalist, 
frățesc al Uniunii Sovietice, 
în provincie a luat ființă o 
puternică bază a industriei 
metalurgice, constructoare de 
mașini, energetice, carboni
fere și chimice. în prezent 
provincia Liaonin furnizează 
peste o treime din oțelul pro
dus în China și aproximativ 
o treime din cărbunele extras 
în întreaga țară. Provincia 
ocupă un loc important și în 
ceea ce privește producția de 

Singan

Provincia Liaonin, 
fă în nord-estul

Guvernul congolez nu mai poate 
tolera teroarea dezlănțuită de Chombe

Conferința de presă a ministrului Informațiilor 
al Republicii Congo

LEOPOLDVILLE 30 (Ager
pres). — Relatînd despre con
ferința de 
ministrul 
guvernul 
Ileo, agenția 
arată că acesta a făcut cu
noscut refuzul guvernului 
de a duce tratative cu Chom
be în altă parte decît la 
Leopoldville, capitala țării. 
„Dacă Chombe vrea să se în- 
tîlnească cu primul ministru 
Adoula, a spus Ileo, trebuie 
să vină la Leopoldville și să 
se supună guvernului central 
așa cum fac toți președinții 
guvernelor provinciale".

Demascînd manevrele sece
sioniste ale lui Chombe, Ileo 
a arătat că acestea nu se bu
cură de sprijinul populației 
katangheze. Ministrul Infor
mațiilor a prezentat ziariștilor 
șase ofițeri katanghezi care 
au părăsit bandele lui Chombe 
și s-au alăturat armatei na
ționale congoleze.

Toți ofițerii prezenți la 
conferința de presă au ară
tat că au urmat cursuri de 
pregătire militară în Belgia.

Răspunzând la sfîrșitul con
ferinței de presă întrebărilor, 
ministrul informațiilor, Ileo a 
declarat că astăzi nu mai

presă ținută de 
informațiilor din 
central congolez, 

France Presse

există nici o îndoială că ac
tele provocatoare săvîrșite de 
guvernanții katanghezi sînt 
ordonate de acele grupări fi
nanciare în ale căror mâini 
se află bogățiile miniere ale 
Katangăi. „Guvernul, a spus 
Ileo, nu mai poate tolera te
roarea și represiunile politice 
dezlănțuite de Chombe și ia 
cele mai hotărîte măsuri pen
tru a pune capăt fărădelegi
lor acestuia".

analiză, de control și de coman
dă a proceselor de producție cu 
folosirea tehnicii de măsură și cal
cul. La lucrările comisiei au luat 
parte aproximativ 300 de specia
liști din toate țările 
C.A.E.R., precum și 
din partea R. P. 
R.P.D. Coreene.

★
VARȘOVIA 30 (Agerpres). — La 

Varșovia a avut loc ședința ple
nară a secției pentru proiecte, 
tipizare și normare a Comisiei 
permanente pentru colaborarea 
economică șl tehnico-știinfifică tn 
domeniul construcțiilor a Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc. 
La ședință au participat delega
țiile Bulgariei, Cehoslovaciei, Po
loniei, Romînieî, Ungariei, U.R.S.S. 
și observatori din R. P. Chineză.

Au fost adoptate hotărîrl pri
vind colaborarea țărilor membre 
ale Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc în domeniul tipiză
rii, unificării Internaționale a prin
cipiilor de calcul a elementelor 
de construcții și unificării proiec
tării construcțiilor industriale din 
punctul da vedere al necesități
lor tehnicii sanitare.

Prin portul Sin- 
gan, R. P- 
Chineză face 

comerț cu 60 de 
țări și regiuni ale 
lumii. La Singan, 
situat în apropiere 
de Tianțzin, nave 
sovietice și din alte 
țări socialiste aduc 
îngrășăminte chi
mice, mașini agri
cole, laminate de 
oțel și diferite apa
rate și transportă 
de aici în toate col
țurile lumii produse 
ale industriei ușoa
re și meșteșugăreș
ti, hîrtie și mașfns- 
unelte.

Singan este un 
port nou, primul și 
cel mai mare port

maritim 
proiectat 
struit de 
muncitori 
Hotărîrea cu privi
re la construirea a- 
cestui port a fost a- 
doptată de guver
nul R. P. Chineze 
în august 1951, iar 
la numai un an 
după aceea prima 
navă transoceanică 
a ancorat la Sin
gan, De atunci por
tul se extinde ne
contenit- In prezent 
debarcaderele lai 
prrmese concomi
tent pentru Încăr
care și descărcare 
10 nave transocea
nice de mare tonaj. 
Crește de

artificial, 
și con- 

ingineri și 
chinezi.

asemenea

și circulația măr
furilor în noul port: 
anul trecut a fost 
de 5,3 milioane to
ne de diferite în
cărcături, iar anul 
acesta circulația 
mărfurilor în port 
va spori la peste 6 
milioane tone.

Pînă la sfîrșitul 
acestui an în port 
vor putea ancora 
concomitent 15 na
ve cu un deplasa
ment de 10.000 to
ne. Potrivit planu
lui i 
tindere a pormhxi, 
in anii viitori S:-.- 
gan va deveni una 
din cele mai mari 
porți maritime ale 
R. P. Chineze.

membre ale 
observatori 

Chineze și In plina dezvolt are
Tzinan-ul, centrul admi

nistrativ al provinciei 
Sandun, este în plină 

dezvoltare. întreprinderile in
dustriale de aci produc peste 
10.000 feluri de diferite pro
duse, printre care oțel, lami
nate, mașini unelte, mașini 
pentru așchierea metalelor, 
aparate de precizie, utilaj tex
til și îngrășăminte chimice.

în anii puterii populare 
Tzinan a devenit un impor
tant centru industrial și cul
tural al R.P. Chineze. Nu
mai în primele zece luni ale 
anului 11960, uzinele și fabri
cile din Tzinan au dat pro
duse în valoare de 1.820 mi
lioane iuanL

în școlile medii și elemen
tare din Tzinan învață acum

ce200.000 de copii. în timp 
înainte de eliberare la cele 
patru institute din Tzinan în
vățau mai puțin de 1.000 de 
studenți, în prezent în oraș 
funcționează 27 de instituții 
de învățămînt superior frec
ventate de 24.900 de persoa
ne. Aici funcționează nouă 
institute 
cademiei
Chineze.

de cercetări ale 
de științe a R.

A- 
P.

EVENIMENTELE DIN SIRIA
DAMASC 30 (Agerpres). - 

Luînd cuvîntul vineri seara 
la postul de radio Damasc, 
primul ministru al guvernului 
provizoriu al Siriei, Al-Kuz- 
bari, a expus programul de 
acțiune al guvernului pe care 
îl conduce. El a anunțat că 
guvernul său intenționează să 
asigure o perioadă de inte
rimat de patru luni după 
care vor avea loc alegeri. Pro
gramul proclamat de Al-Kuz- 
bari prevede, printre altele, 
„colaborarea cu toate statele 
arabe pe bază de egalitate, 
respectarea obligațiilor siriene 
pe plan internațional și îmbu
nătățirea relațiilor cu toate

țările care vor întinde Siriei 
o mînă prietenească".

Postul de radio 
declarat că Siria 
toate acordurile 
nale de care este 
cum și Charta O.N.U.

★

DAMASC 30 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
France Presse la 30 septembrie 
la Damasc, Alep și în alte 
orașe importante ale Siriei pe 
toate clădirile publice a fost 
ridicat steagul verde-negru-alb 
cu trei stele roșii, steagul Si
riei înainte de proclamarea 
uniunii egipteano-siriene.

Damasc a 
va respecta 

internațio- 
legată, pre-

Ttr^WTiUPp scurt
PARIS. — între 16 și 27 sep

tembrie s-a ținut la Rabat în 
Maroc cel de-al XV-lea Con
gres al Asociației internațio
nale a cinematografiei științi
fice. La Congres au fost pre- 
zenți cineaști din 22 de țări, 
printre care U R.S.S., Anglia, 
S.U.A., Franța, Romînia, Bel
gia ctc. Cu acest prilej au fost 
vizionate peste 180 de filme 
cu subiect de cercetare știin
țifică și știință popularizată. 
Printre filmele distinse cu 
diplome de onoare se numără 
„Cocsul" și „Semlconductorii", 
producții ale Studioului de 
filme documentare „Alexan
dru Sahia".

BRASILIA.
France Presse 
29 septembrie 
rală a acordat
vernului Tancredo Neves cu

— Agenția 
anunță că la 
camera fede- 
încredere gu-

Pescurt
r

178 de 
Camera 
însă și

voturi contra 11. 
nu s-a pronunțat 
asupra programu

lui prezentat de primul 
ministru. Acest program, care 
constituie un document de 200 
de pagini, urmează să fie dis
cutat ulterior de parlamen
tul brazilian.

MOSCOVA. — Leonid Brej- 
nev președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
s-a înapoiat la 30 septembrie 
la Moscova, venind de la Hel
sinki. Timp de zece zile Leo
nid Brejnev s-a aflat în Fin
landa, la invitația președinte
lui Republicii Finlandeze, 
Urho Kekkonen.

GENEVA. — La 29 septem- 
brie a avut loc o întrevedere 
între cei doi președinți ai 
Conferinței de la Geneva pen
tru reglementarea proble-

Geneva 
proble-

United

moi laoțiene, G. M. Pușkin 
(U.R.S.S.) și M. Macdonald 
(Anglia). Au fost discutate 
probleme referitoare la lucră
rile Conferinței de Ia 
pentru reglementarea 
mei laoțiene.

DELHI. —• Agenția
Press International anunță că 
joi seara a explodat o bombă 
pe o stradă a capitalei indie
ne Ia 3 minute după ce trecu
se automobilul primului mi
nistru Jawaharlal Nehru. Șase 
persoane au fost rănite. Mar
torii oculari declară că în mo
mentul exploziei luminile de 
pe stradă s-au stins. Poliția a 
deschis o anchetă pentru a-i 
descoperi pe autorii atentatu
lui. Jawaharlal Nehru se în
torcea de la solemnitatea con
sacrată aniversării nașterii Iul 
Ghandî.

Noul guveim sirian s-a în
trunit în dimineața zilei de 30 
septembrie sub președinția 
primului ministru al guvernu
lui provizoriu al Siriei, Al- 
Kuzbari, într-o scurtă ședință.

După ședință miniștrii s-au 
prezentat pentru prima dată 
la posturile lor unde au con
vocat funcționarii superiori 
din ministerele respective pen
tru a le da primele instruc
țiuni.

Pe adresa comandamentului 
revoluționar continuă să so
sească telegrame din toate 
colțurile țării exprimînd spri
jinul pentru mișcarea în frun
tea căreia s-a situat comanda
mentul revoluționar al forțelor 
armate.

Referindu-se la o emisiune 
a postului de radio din Da
masc, agenția Associated 
Press relatează că autoritățile 
siriene au dat la 30 septem
brie dispoziție ca toți egiptenii 
care locuiesc în Siria, atît mi
litari cit și civili, să se pre
zinte duminică 1 octombrie la 
statul major al comandamen
tului militar pentru a fi în
registrați în vederea trimiterii 
lor în Egipt împreună cu fa
miliile.

Se presupune că în prezent 
în Siria locuiesc cîteva mii de 
egipteni. între care funcționari 
guvernamentali și militari.

Agențiile de presă anunță că 
ministrul Afacerilor Externe 
al guvernului provizoriu al 
Siriei a cerut telefonic pre
ședintelui Adunării Generale 
a O.N-U. „să informeze oficial 
pe toți membrii O-N-U- des
pre formarea Republicii Arabe 
Siria". O solicitare asemănă- 
toarea fost adresată secretaru
lui general al Ligii Arabe.
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laminate de oțel, mașini-u- 
nelte; așchietoare de metal, 
utilaj minier, mașini și me
canisme grele, aluminiu 
benzină sintetică.

Pe teritoriul provinciei 
situat combinatul metalurgic 
de la Anșan, unul dintre cele 
mai mari 
carbonifer 
de mașini 
Șenian — 
nă din China 
alte întreprinderi modeme al 
căror număr total este de 
peste 2.000.

Provincia Liaonin ajută 
celelalte regiuni ale țării 
să-și creeze o industrie nu 
numai prin faptul că le li
vrează mașini și utilaje. Ea a 
devenit și unul dintre cele 
mai mari centre • de pregătire 
a cadrelor pentru industrie. 
De la Anșan și Șenian au ple
cat pe șantierele din diferite 
colțuri ale țării mii de mun
citori și tehnicieni calificați, 
zeci de mii de muncitori din 
alte orașe și-au însușit noi 
specialități în întreprinderile 
provinciei Liaonin.

Și

este

din Asia, bazinul 
de la Fușan, Uzina 
unelte nr. 1 de la 
cea mai mare uzi- 

și numeroase

Grijă pentru 
tineretul studios

/n cei 12 oi
TaTe; « J 2t de

tîot- Astjsl TXÎfTlCrsI tcâc« c. 
institutelor de tnrățâmnu su
perior existente tn această 
provincie a ajuns la 31.

Construcțiile noilor institute 
de învățămînt superior ocupă 
o suprafață totală de peste 
un milion mp, adică de două 
ori suprafața întregului oraș 
Sian, capitala provinciei, îna
inte de eliberare. Personalul 
didactic numără astăzi 6.000 
de membri, de 15 ori mai 
mult decît în anul 1949.

In ultimii 12 ani, institu
tele de învățămînt superior 
din Sian au fost absolvite de 
30.000 de studenți, iar în pre
zent peste 40.000 de studenți 
din diferite regiuni ale țării 
urmează 
titute.

cursurile acestor ins-

Recepția de la Pekin
PEKIN 30 (Agerpres). — La 

30 septembrie premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chi
neze, Ciu En-lai, a oferit o 
recepție cu prilejul celei de-a 
12-a aniversări a constituirii 
Republicii Populare Chineze.

La recepție au fost prezenți 
conducători ai Partidului Co
munist Chinez și guvernului 
R. P. Chineze, și alte persona
lități oficiale, oaspeți străini, 
fruntași în producție, repre
zentanți ai Armatei populare 
de eliberare, ai diferitelor na
ționalități din Chirul, oameni 
de artă și cultură, oameni de 
știință, membri ai 
diplomatic.

Poporul chinez, a 
Ciu En-lai, depune 
consecvent eforturi în vederea 
menținerii păcii generale și 
dorește să trăiască în prietenie 
cu popoarele tuturor țărilor, 
printre care și cu poporul a- 
merican.

Dar, a continuat Ciu En-lai 
guvernul S.U.A. tot nu a re
nunțat încă la 
ostilă Chinei. La 
siune a Adunării 
O.N.U., guvernul 
cearcă să împiedice restabi
lirea drepturilor legitime ale 
Chinei la O.N.U. și să pregă
tească condiții pentru crearea 
a „două Chine" și ocuparea pe 
o lungă durată a teritoriului 
chinez Taivan. Drepturile le
gitime ale Republicii Populare

corpului

declarat 
în mod

politica sa 
actuala se- 
Generale a 
S.U.A-, în

în O.N.U., a subliniatChineze
Ciu En-lai, trebuie să fie re
stabilite, iar clica ciankaișistă 
să fie alungată din această or
ganizație. Sîntem convinși că 
toate țările și toate persoanele 
care ne sînt prietene și care 
apără dreptatea vor sprijini 
această poziție a noastră, fer
mă și justă.

Ciu En-lai a salutat cu căl
dură pe oaspeții din 50 de țări 
și regiuni ale lumii prezenți 
la recepție.

Adresîndu-se delegațiilor din 
Uniunea Sovietică din cele
lalte țări socialiste, precum și 
reprezentanților partidelor co
muniste, Ciu En-lai a spus : 
Salutăm cu căldură coeziunea 
de monolit, propășirea și creș
terea puterii lagărului socia
list. Poporul chinez nu-și va 
precupeți forțele pentru a în
tări continuu acest bastion pu
ternic care apără pacea în în
treaga lume și care contribuie 
la progresul omenirii. Salutăm 
cu căldură măreața coeaiune a 
mișcării comuniste internațio
nale și felicităm toate parti
dele frățești pentru mărețele 
succese pe care le-au obținut 
în cauza noastră comună.

La recepție, președintele 
R. P. Chineze, Liu Șao-ți, a 
toastat pentru pace în lumea 
întreagă, pentru fericirea po
poarelor, pentru prietenie în
tre popoare, pentru progresul 
omenirii.

O nouă întîlnire 
a celor trei prinți laoțieni

HANOI 
La ședința 
a celor trei părți, la Na Mon 
s-a realizat o convenție cu 
privire la organizarea unei a 
doua întîlniri a celor trei 
prinți laoțieni, în prima săp- 
tămînă a lunii octombrie. In- 
tîlnirea va avea loc la Hin- 
Hop.

După cum anunță Agenția 
Vietnameză de Informații, re
prezentanții guvernului re
gal al Laosului și partidului 
Neo Lao Haksat au criticat

30 (Agerpres). — 
din 29 septembrie

STAS 3452 52.

vehement politica delegației 
grupului de la Savannaket 
pentru încercarea de a îm
piedica organizarea întîlnirii 
celor trei prinți.

La ședința subcomisiei mi
litare nu s-a realizat nici un 
progres în discutarea proiec
tului referitor 
focului, 
grupului 
continuă 
și chip 
sici.

la încetarea 
deoarece delegatul 

de la Savannaket 
să împiedice în fel 
activitatea subcomi-


