
Valoroasa inițiativă a utemiștilorLa marele
din gospodăriile agricole de sfat din raionul Caracal
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laminor bluming 
de la Hunedoara 
au început probele 

de funcționare la cald
Constructorii marelui laminor blunting din Hune

doara au obținut vineri unul din cele mai importante 
succese în cinstea celei de-a 14-a aniversări a eli
berării patriei noastre — începerea probelor de func
ționare la cald, principala operație care mai trebuie 
executată înaintea dării în exploatare a acestei mari 
construcții siderurgice. După executarea ultimelor 
pregătiri, în cursul dimineții au fost introduse 

în cuptorul adine primele 12 lingouri de oțel de 
cîte 6 tone. Mai tîrziu lingourile înroșite scoase din 
cuptor de macaraua cu clește sînt transportate cu 
ajutorul căilor cu role și introduse între cilindrii 
laminorului. încep primele probe de laminare. Foar
fecă mecanică de 1000 de tone retează blumurile. 
Totul decurge bine. Constructorii și mentorii ma
relui agregat au trecut cu succes noul examen.

După efectuarea probelor de funcționare la cald 
icare vor dura circa trei săptămîni începe^ procesul 
de producție propriu-zis. PRIN
FUNCȚIUNE A LAMINORULUI BLUMING DIN 
HUNEDOARA CU ÎNTREAGA SA CAPACITATE, 
PRODUCȚIA DE LAMINATE A ȚARII NOASTRE 
SE VA DUBLA.

Noul laminor bluming se caracterizează printr-un 
țnalt grad de mecanizare și automatizare.

La construcția laminorului bluming din Hune
doara s-au executat 838.000 m.c. săpături. 150.000 

î?m.p. cofraje, s-au turnat 190.000 m.c. beton. Schele
tul metalic transportat, asamblat și montat se ri
dică la 20.000 tone la care se adaugă aproape 5000 
tone utilaje. Toate acestea au fost executate de că
tre harnicul colectiv de constructori într-un timp re
cord — în mai puțin de trei ani.

Laminorul bluming de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara este al 8-lea mare și modern agregat si
derurgic productiv construit în cadrul acestui com
binat în anii puterii populare.

Și aici a fost simțit din plin ajutorul Uniunii So
vietice. Utilajele blumingului, mecanismele și apa
ratura 
tregime 
strucția 
sovietic

La 
împreună colectivele de constructori de la cele două 
întreprinderi din Hunedoara, trustul 4 construcții și 
întreprinderea de construcții siderurgice.

PUNEREA IN

de automatizare sînt aproape în în- 
livrate de marea țară prietenă. La con- 

blumingului am primit de asemenea ajutor 
în documentație și asistență tehnică, 
construcția laminorului bluming au lucrat

SUCCESE
în întreaga țară
Din întreaga țară sosesc zilnic vești despre suc

cesele obținute de oamenii muncii din întreprinde
rile industriale în întrecerea pe care o desfășoară în 
tinstea zilei de 23 August.

ORAȘUL STALIN. In cinstea i 
Zilei eliberării, constructorii de la 
uzinele do tractoare „Emst Thăl- 
manii'" au realizat peste plan 50 
de tractoare UTOS-26, iar pînă la j 
23 August vor mai da peste pro- I 
gramul stabilit încă 30 de trac
toare.

Pentru mărirea capacității de 
lucru la tratamentul primar al 
pieselor la aceleași uzine va fi dat 
în funcțiune un cuptor de mare 
capacitate.

Oțelarii de la uzinele „Steagul 
Roșu" obțin rezultate de seamă în 
acțiunea de reducere a prețului de 
cost pe fiecare tonă de metal. 
Prețul de cost al oțelului lichid 
obținut în cuptoarele Siemens 
Martin a fost redus cu 161 lei pe 
fiecaro tonă, iar cel al oțelului ob
ținut în cuptoarele electrice cu 
229 do lei pe fiecare tonă.

CLUJ. Muncitorii de la uzinele 
„Carbochim" din Cluj produc 
carbură da siliciu în contul ulti
melor zilo din luna august, iar cei 
do la secția de electrozi pioduc 
pastă do electrozi în contul lunii 
septembrie.

Colectivul uzinelor metalurgice 
„Unirea" a realizat în cursul lunii 
trecuta, peste prevederile planului, 
40 garnituri de cilindri folosiți în 
construcția combinelor de porumb, 
precusn și 6 automăturători și au
togunoiere.

Muncitorii de la exploatările fo
restier j co aparțin Direcției regio
nala silvico Cluj au dat peste plan 
în cursul lunii iulie 19.000 m. c. 
lemn rășinoaso și foioase, 5.000 m 
steri lemn de foc și 200 tone coji 
de molid.

PITEȘTI. In primul semestru al 
anului petroliștii din schela Cobia 
au extras peste plan 2.155 tone de 
țiței. In această perioadă produc
tivitatea muncii a crescut cu 6,2 
la sută, iar prețul de cost a fost 
redus cu 5,18 la sută față de plan.

In cinstea Zilei do 23 August 
colectivul fabricii de tananți „Ar
geșul" a depășit planul pe cele 
două decade ale lunii iulie cu 3 
la sută.

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Arături ăc vară
recoltatăpe întreaga suprafață

Cu cîteva zile în urmă, 
organizațiile de bază U.T.M, 
din gospodăriile agricole de 
stat din raionul Caracal, s-au 
angajat să TERMINE A- 
RÂTURILE DE VARĂ ȘI 
LUCRĂRILE CU GRAPA 
GREA CU DISCURI PINĂ 
ÎN SEARA ZILEI DE 22 
AUGUST. Angajamentul a- 
cest a a stîrnit un puternic 
ecou în rîndurile tineretu
lui. Toți tinerii mecaniza
tori de la cele 5 gospodării 
agricole de stat din raionul 
Caracal s-au înrolat activ 
în acțiunea inițiată de or
ganizațiile de bază U.T.M. 
Tinerii mecanizatori de la 
G.A.S. Devesel au luat în 
acest sens importanta hotă- 
rîre de a executa arături de 
vară și în timpul nopții. 
Ziua între orele 11 ți 17, 
din cauza căldurilor mari, 
temperatura uleiului și a 
apei din motoarele tractoa
relor depășește 100 grade 
Celsius. Din această cauză,

între orele 11 și 17 funcțio
narea tractoarelor nu mai 
este permisă.

Tot din cauza căldurilor 
excesive, precum și a lipsei 
umidității în sol, terenul s-a 
uscat foarte mult, fapt care 
a determinat pe tinerii me
canizatori ca la toate trac
toarele să se atașeze numai 
pluguri cu cite două brăz- 
dare.

Din aceste cauze, într-un 
timp scurt, în condiții ane
voioase de lucru, tinerii me
canizatori sînt chemați să 
execute un mare volum de 
lucrări.

Pentru aceasta, Comitetul 
raional U.T.M. Caracal a 
dat o mare atenție extinde
rii inițiativei tinerilor me
canizatori de la G.A.S. De- 
vesel în toate gospodăriile 
agricole da stat.

Astfel, au fost organizate 
tabere permanente în cîmp 
și ateliere mobile de fieră
rie pentru ascuțirea fiarelor

de pluguri, din trei în 
trei ore, s-au luat măsuri 
pentru aprovizionarea bri
găzilor de tractoare cu canti
tățile necesare de carburanți 
și a tractoriștilor cu hrana 
caldă necesară.

Inițiativa s-a soldat cu 
unele rezultate bune. Pînă 
în seara zilei de 31 iulie, 
adică în 4 zile, gospodăriile 
agricole de stat din raionul 
Caracal, au executat arături 
de vară pe o suprafață de 
1100 hectare, din suprafața 
totală de 5788 hectare.

Pentru că problema gră
birii arăturilor de vară pre
zintă aceeași însemnătate și 
in celelalte unități socialiste 
din raionul Caracal, reco
mandăm comitetului raional 
U.T.M. SĂ EXTINDĂ A- 
CE ASTĂ PREȚIOASĂ INI- 
ȚIATIVĂ A TINERILOR 
MECANIZATORI DE LA 
G.A.S. DEVESEL ȘI LA 
BRIGĂZILE S.M.T.

P. LUNGU

în cadrul exploatării miniere Vulcan s-au deschis de curînd la Paroșeni două 
galerii de exploatare a cărbunelui cocsificabil.
In fotografie : Brigada minerului lancu Octavian luînd măsuri pentru armarea fron

tului de lucru.

noi

Cadre tinere bine pregătite
industriei noastre 2

Partidul și guvernul au încredințat școlilor profesionale de uce
nici sarcina de mare răspundere de a pregăti temeinic schimbul 
de mîine al clasei muncitoare. Hotărîrile adoptate în acest sens au 
dus la organizarea învățămintului profesional pe baze științifice, 
legîndu-l de procesul de producție. In acest fel, ucenicii au azi po- 
sibilitcvea, ca încă în perioada de școlarizare să se familiarizeze 
cu mașinile, cu munca practică, să cunoască și să-și însușească 
experiența muncitorilor cu o înaltă calificare profesională, să-și 
însușească o atitudine nouă, socialistă, față dp muncă și bunul ob
ștesc.

In prezent, ucenicii se află în întreprinderi la practica de vară. 
Aceasta este o perioadă foarte importantă care vine să complec- 
teze cunoștințele lor, mai cu seamă că, spre deosebire de anul șco
lar, practica de vară se desfășoară în mod continuu.

Fiecărui ucenic— 
un loc precis de muncă

de producție ale secțiilor mulți 
ucenici reușesc să lucreze sin
guri la mașini, să execute piese 
de bună calitate, unii chiar în
tr-un timp mai scurt decît cel 
normat. Printre aceștia se nu
mără Dumitru Voicijș Constantin 
Ciobănescu, ucenici de la Școala 
profesională „Timpuri Noi", A- 
lexandru Pop, Ion Ionescu de la 
Școala profesională „23 August", 
și alții.

I

Problema principală pe care o 
ridică practica de vară este aceea 
a repartizării ucenicilor la locu
rile de muncă.

Conducerile școlilor profesio
nale „23 August" și „Timpuri 
Noi“ — pe care le-am vizitat re
cent — au primit sprijinul facto
rilor de conducere din uzinele 
tutelare, ale organizațiilor de par
tid, U.T.M. și sindicat, în repar
tizarea ucenicilor pe lingă mun
citorii fruntaș.1, cu vechime în 
producție, fapt care a făcut ca 
ucenicii să primească un sprijin 
real în pregătirea lor profesiona
lă. Așa, de exemplu, la uzinele 
„Timpuri Noi", vestitul strungar 
Ion Aloldoveanu se ocupă de ca
lificarea ucenicului Petre Nuță, 
iar la „23 August" veteranul u- 
zinei, Dumitru Enoiu, se ocupă 
de ucenicul Florian Crișan etc.

Tnțelegînd răspunderea politică 
pe care o au de a asigura indu-

striei socialiste cadre bine pregă
tite, capabile să mînuiască mași- 
mle de mare randament, muncito- 
rn-instructori se ocupă de pregăti
rea profesională a ucenicilor, de 
educarea lor în spiritul devota-

O
Este necesară 
îndrumare atentă 

și continuă

■Expunere asupra vizitei 
tineretului romin in R,
Joi după-amiază, a avut loc la 

Palatul Pionierilor din Capitală o 
adunare a activului Comitetului 
Central al U.T.M. și Comitetului 
orășenesc U.T.M.-București, la care 
au participat și lucrători din presa 
de tineret și copii. In cadrul adună
rii tovarășul Alexandru Kopandy, 
secretar al C.C. al U.T.M. a vorbit 
despre recenta vizită a unei dele
gații a Uniunii Tineretului Mun
citor din R.P.R. care, la invitația 
CjCi «1 U.T.C. din R.P. Chineză,

de o lună de zilea vizitat timp 
Republica Populară Chineză.

In ^cuvîntul său, tovarășul Ko
pandy a vorbit pe larg despre 
succesele pe care marele popor 
chinez le obține în procesul de 
transformare socialistă a țării, în 
industrie, agricultură, știință și 
cultură, în toate domeniile vieții 
sociale.

Referindu-se la entuziasmul cu 
care oamenii muncii din R.P. Chi
neză participă la măreața operă de

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Sosirea unei delegații 
a Partidului Comunist 

din Indonezia
La invitația C.C. al P.M.R. în 

ziua de 31 iulie a.c., a sosit pen
tru o scurtă vizită în țara noastră 
delegația Partidului Comunist din 
Indonezia, care a participat la lu
crările Congresului al V-lea al 
P.S.U.G., în frunte cu tovarășul 
D. N. Aidit, secretar general al 
Partidului Comunist din 
zia.

La sosire delegația a 
tîmpinată de tovarășii
Coliu, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., Pa
vel Țugui, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., șef de secție la 
C.C. al P.M.R.. activiști ai C.C.' 
al P.M.R.

Indone-

fost In-
Dumitru

Cînd va putea fi văzut 
al Ill-lea Sputnik

în dimineața zilei de 1 august 
la Observatorul Astronomic al A- 
oademiei R.P.R. s-a observat cel 
de-al treilea satelit artificial so
vietic al pămîntului. După cum a- 
nunță o telegramă primită de la 
Moscova, cel de-al treilea satelit 
artificial împreună cu racheta sa 
purtătoare se va putea observa 
după cum urmează : la 2 august 
racheta purtătoare se va observa 
la ora 1 și 13 minute în direcția 
sud-vest, avînd azimutul 58 grade 
și înălțimea deasupra orizontului 
de 72 grade. La ora 1 și 43 mi
nute se va observa satelitul arti
ficial în direcția sud-vest avînd 
azimutul 57 grade și înălțimea 
deasupra orizontului de 68 grade. 
Tot în ziua de 2 august, ora 23 și 
23 de minute se va putea ob
serva în direcția nord-est rache
ta purtătoare avînd azimutul 222 
grade și înălțimea deasupra ori
zontului de 24 grade. La 3 august, 
satelitul va trece la ora 0 și 26 
minute din direcția nord-est, avînd 
azimutul 225 grade Și înălțimea 
deasapra orizontului de 48 grade. 
Racheta se va putea observa la 
ora 1 și 9 minute în direcția sud- 
vest avînd azimutul de 61 grade 
șl înălțimea deasupra orizontului 
de 62 grade. Satelitul va mai pu
tea fi observat la ora 2 șl 14 mi- 
nute avînd azimutul 69 grade și 
înălțimea deasupra orizontului de 
33 grade. In seara zilei de 3 au
gust se va puteș observa racheta 
purtătoare la ora 23 și 20 minute 
din direcția nord-est avînd azimu
tul de 226 grade și înălțimea dea
supra orizontului de 29 grade.
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ADUNARE PUBLICA
convocată de Comitetul național 

pentru apărarea păcii din R. P. R

Vineri după-amiază, la Grădina 
Boema din Capitală a avut loc o 
adunare publică convocată de Co
mitetul național pentru apărarea 
păcii din R. P. Romînă. Cu acest 
prilej membri ai delegației po
porului nostru care a participat la 
Congresul mondial pentru dezar
mare și colaborare internațională 
de la Stockholm, au făcut dări de 
seamă asupra lucrărilor Congre
sului.

Din prezidiul adunării publice au 
făcut parte: acad. Mihail Ralea, 
vicepreședinte al Comitetului na
țional pentru apărarea păcii din 
R. P. Romînă, membru în Biroul 
Consiliului Mondial al Păcii, con
ducătorul delegației romîne la 
Congresul mondial pentru dezar
mare și colaborare internațională, 
scriitorul Szemler Perene, acad, 
prof. dr. N. Gh. Lupu, Filip Geltz 
și Sanda Rangheț, membri în Bi
roul Comitetului național pentru

O parte din asistență la adunare.
apărarea păcii din R. P. Romînă, 
Justin Moisescu, mitropolitul Mol
dovei și Sucevei, membru în Co
mitetul național pentru apărarea 
păcii, prof. univ. Âlanea Alănescu 
și scriitorul Eusebiu Camilar, 
membri corespondenți ai Acade
miei R. P. Romîne.

Adunarea a fost deschisă de 
acad. dr. N. Gh. Lupu, care a 
subliniat că recentul Congres de 
la Stockholm, a constituit o pu
ternică manifestare a hotărîrii tu
turor popoarelor de a apăra pa
cea periclitată de uneltirile cercu
rilor agresive imperialiste.

La adunare au luat cuvîntul 
acad. Mihail Ralea, scriitorul Eu
sebiu Qamilar, mitropolitul Justin 
Moisescu și prof. univ. Manea 
Mănescu, membri ai delegației 
poporului nostru la Congresul de 
la Stockholm, care au vorbit des
pre însemnătatea acestui mare 
eveniment al luptei pentru apăra-

rea păcii și despre hotărîrile 
luate de congres. Vorbitorii au 
subliniat de asemenea contribuția 
delegației noastre la lucrările 
Congresului.

Participanții la adunarea pu
blică au adoptat o moțiune adre
sată Consiliului Mondial al Pă
cii prin care sprijină cu căldură 
hotărîrile luate la Congresul de 
la Stochkolm și cer să înceteze 
imediat intervenția armată a im
perialiștilor americani și englezi, 
în Orientul Arab, să fie respectat 
dreptul popoarelor arabe la inde
pendența națională. Moțiunea 
exDrimă adeziunea poporului no
stru ia propunerea guvernului so
vietic de a se convoca cît mai 
grabnic conferința șefilor de gu
verne ai marilor puteri pentru 
salvgardarea păcii în Orientul A- 
propiat și în întreaga lume.

(Agerpres)

Funeraliile tovarășului
Teodor Iordăchescu

Organizafiile U. T. M. 
de la uzinele ,,23 August" 
și „Timpuri Noi" trebuie 

să acorde mai multă 
atenjie desfășurării 
practicii de vară 

a ucenicilor

In perioada practicii de vară o 
mare importanță o are executa
rea unui control minuțios asupra 
modului în care sînt îndrumați 
și sprijiniți ucenicii, al felului în 
care aceștia își îndeplinesc obli
gațiunile. Conducerile acestor 
două școli au asigurat controlul

LIDIA POPESCU 
NICOLAE COTIGA

(Continuare in pag. lll^a)

Vineri I august au avut loc 
funeraliile tovarășului Teodor 
Iordăchescu, vechi militant al 
mișcării muncitorești, membru al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, deputat în 
Marea Adunare Națională.

Dimineața sicriul cu corpul ne
însuflețit al tovarășului Teodor 
Iordăchescu a fost depus în sala 
Casei de Cultură a Sindicatelor.

La ora 9 au început să sosească 
oamenii muncii pentru a-și lua 
rămas bun de la tovară
șul Teodor Iordăchescu. Sînt de
puse numeroase coroane și jerbe 
de flori. In jurul catafalcului au 
făcut de gardă membri ai C.C. al 
P.'M.R., membri ai guvernului, 
deputați ai Marii Adunări Națio-

nale, vechi tovarăși de luptă ai 
defunctului; conducători ai orga
nizațiilor de masă, activiști de 
partid și de stat, oameni ai mun
cii din întreprinderi și instituții.

La ora 17, la catafalc fac ulti
ma gardă tovarășii: Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnă- 
raș, Nicolae Ceaușescu, Alexan
dru Moghioroș, Dumitru Coliu, 
general colonel Leontin Sălăjan, 
Ion Gheorghe Maurer.

Sicriul cu corpul neînsuflețit 
al tovarășului Teodor Iordăchescu 
este scos apoi din sala Casei de 
Cultură a Sindicatelor și depus 
pe carul mortuar.

O companie de onoare cu mu-

zică și drapel îndoliat dă ono
rul. In sunetele marșului funebru 
cortegiul funerar pornește spre 
crematoriul „Cenușa".

In fruntea cortegiului sînt pur
tate ordinele și medaliile cu care 
a fost distins tovarășul Teodor 
Iordăchescu. Carul mortuar este 
urmat de familia defunctului, de 
conducători ai partidului și statu
lui nostru, de deputați în Marea 
Adunare Națională, de conducă
tori ai organizațiilor oamenilor 
muncii. Urmează apoi garda de 
onoare și oamenii muncii.

In fața crematoriului „Cenușa" 
a avut loc mitingul de doliu în
chinat memoriei tovarășului Teo
dor Iordăchescu.

P. Chineză

evi-

află 
Co-

Lîngă catafalc se aflau condu
cătorii partidului și guvernului.

Mitingul a fost deschis de to
varășul Gheorghe Stoica, membru 
al C.C. al P.M.R., secretarul Pre
zidiului Marii Adunări Naționale.

A luat cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Apostol, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R.

A vorbit apoi tovarășul Ion Pas, 
membru al C.C. al P.M.R.

In numele oamenilor muncii 
din Capitală a luat cuvîntul to
varășul Ștefan Cruceru, secretar 
al Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R.

Mitingul de doliu a luat sfîrșit. 
In sunetele marșului funebru si
criul cu corpul

mentului față de partid, al cinstei, 
al răspunderii față de bunul mers 
al producției. Datorită acestei în
drumări, a faptului că fiecare 
ucenic are un loc precis de muncă, 
că este folosit exclusiv în rezolva
rea sarcinilor ce reies din planurile

construire a socialismului, vorbito
rul a subliniat că tineretul chinez 
aduce un aport prețios în construi
rea de noi unități industriale, în 
mărirea producției și creșterea 
productivității muncii. Lozincile 
jansate de P.C. Chinez însuflețesc 
masele largi de tineri constructori 
în ale căror prime rînduri se 
membrii Uniunii Tineretului 
munist.

Vorbitorul a scos apoi în 
(Continuare In pag. 3-a)

neînsuflețit al 
tovarășului Teo
dor Iordăches
cu este ridicat de 
pe carul mortuar 
de conducători ai 
partidului și de 
membri ai Co
misiei pentru or
ganizarea fune
raliilor și depus 
în incinta ere. 
matorului.

Se intonează 
Internaționala.

Se aud salvele 
trase de garda 
de onoare.

Răsună 
acordurile 
lemne ale 
lui R. P.
ne.
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Ultima gardă la catafalcul tovarășului Teodor Iordăchescu. In rîndul din dreapta, tovarășii: N. Ceaușescu, Gh. Apostol, Gh. Gheorghiu-Dej 
D. Coliu, general colonel L. Sălăjan. In rindul din stingă, tovarășii: Emil Bodnăraș, Chivu stoica. Al. Moghiorcț, 1. Gh. Maurer.

Cuvîntările to
varășilor : 

Gheorghe, Apo-. 
stol, Ion Pas și 
Ștefan Cruceru,



Sărbătoarea

Scriitorii în mijlocul tinerilor muncitori

„Anii trec, ca rouă dimineții, 
Nici un bob zăbavă, n-au de mas. 
Parcă ieri m-au petrecut băieții, 
Ieri i-arn spus uzinei bun rămas.

Mi-am lăsat brățara mea de aur, 
Meseria, meseria mea.
N-am plecat după cununi

de laur, 
Poezia sufletu-mi momea.

tinerilor iubitori 
de literatură din uzină

Pentru mulți tineri muncitori de 
la uzinele „Mao Țze-dun" din 
București, ziua de joi a fost o a- 
devărată sărbătoare. Cu multă ne
răbdare era așteptată ora de după 
sfârșitul lucrului cînd avea să se 
desfășoare întîlnirea anunțată de 
numeroase afișe, între membrii 
cenaclului literar din uzină și cî- 
țiva scriitori cunoscuți și iubiți de 
cititorii patriei noastre. Intr-ade
văr, după amiază scriitorii Dan 
Deșliu, Neculai Tăutu, Mihu Dra
gomir, Teodor Balș, Violeta Zam- 
firescu și Nicolae Stoian au venit 
bucuroși la întîlnirea prietenească 
organizată de comitetul U.T.M. al 
uzinei în colaborare cu comite
tul sindical și revista „Luceafă
rul".

Tov. Dan Deșliu a mulțumit ti
nerilor muncitori care au înțeles 
să participe în număr mare la 
această întîlnire, manifestîndu-și 
astfel dragostea pentru literatură 
și pentru cei care robotesc har
nic pe ogorul ei. El a îndemnat 
pe tinerii care iubesc literatura și 
scriu, să citească din producțiile 
lor, să ceară sfaturi și îndrumări, 
să vină la revistele literare unde 
vor fi ajutați și sprijiniți de către 
scriitori, și lucrările lor cele mai 
bune vor fi publicate.

Scriitorii și tinerii îndrăgostiți de 
arta scrisului au citit apoi din lu
crările lor. Au citit astfel — Vio
leta Zamfirescu o poezie care cîntă 
eliberarea patriei noastre de către 
glorioasele oști sovietice și Teodor 
Balș o poezie închinată luptei 
eroice a popoarelor arabe pentru 
libertate și independență, împotriva 
imperialismului agresor americano- 
englez. Tovarășul Romeo Iliescu 
din cenaclul uzinei a citit apoi 
poezia sa „Partidului iubit", ade
vărat imn de mulțumire adus par
tidului — făuritorul vieții noi a 
poporului muncitor, părintele drag 
al tineretului:
„S-au dus trecute vremi de cruntă 

suferință, 
iii înfruntat furtuni, dar dîrza

ta voință 
Trezit-a întreg poporul și astăzi,

înțelept
Reverși belșug și soare pe drumul 

nou și drept"
Tov. Stancov Maria, de asemenea 

membră a cenaclului literar, a ci
tit schița intitulată „Mama Tu- 
dora" povestind despre viața de

ieri și de azi, a unei femei, ieri 
oropsită și batjocorită, azi mîndră 
mamă a unei deputate.

Poeții Mihu Dragomir și Necu- 
lai Tăutu au citit și ei din ver
surile lor apoi a luat cuvîntul tî- 
nărul poet Nicolae Stoian care a 
recitat poezia „Fierul dracului". 
Ascultîndu-1, tinerii din uzină a- 
veau în față un exemplu viu de 
tînăr muncitor căruia regimul nos
tru i-a deschis toate porțile, i-a 
dat posibilitatea să-și pună talen
tul în slujba poporului. Ca și ei, 
Nicolae Stoian a fost un tînăr 
muncitor care iubea literatura și 
scria versuri:

Apoi poetul Dan Deșliu a 
recitat strofe înflăcărate din 
poemul — profesiune de cre
dință inedit „O chestiune per
sonală care a fost întîmpinat 
cu aplauze. Tov. Olteanu Nicolae 
secretarul comitetului U.T.M. al 
uzinei a mulțumit scriitorilor care 
au venit în rîndul tinerilor mun
citori și i-a invitat cu dragă inimă 
să vină mai des în mijlocul mun
citorilor din uzină.

Această întîlnire constituie, fără 
îndoială, o inițiativă bună. Ea nu 
trebuie să rămînă însă o acțiune 
izolată ci să se încadreze într-un 
șir întreg de manifestări care să 
contribuie Ia apropierea scriitori
lor de viața și activitatea tineri
lor muncitori, de activitatea cer
curilor literare. Scriitorii nu au de
cît de câștigat venind în rîndul 
tinerilor muncitori căci în acest 
fel pot cunoaște mai bine proble
mele lor de viață, faptele și nă
zuințele lor, lupta lor înflăcărată 
pentru construirea socialismului, 
pot găsi în fabrici și uzine, pe 
ogoare, pe șantiere și în școli a- 
devărate exemple de devotament 
față de cauza partidului, de eroism 
în muncă, de abnegație, dîrzenie 
și hotărîre a tineretului, bune de

din
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Artiștii plastici amatori
trebuie sa și lege creația

de actualitate

Scenă din filmul sovietic „Deasupra noastră e acelaș cer* care 
va rula în curînd,

povestit în operele lor literare. In" 
acest fel, cunoscînd mai bine via
ța tineretului, scriitorii noștri vor 
fi mai bine pregătiți pentru a da 
acele opere literare care să imor
talizeze chipurile tinerilor eroi ai 
epocii mărețe de construire a so
cialismului, romanele, schițele, po
eziile și piesele de teatru despre 
tineret, pentru tineret, pe care ti
neretul le așteaptă cu atîta nerăb
dare.

In organizarea contactului ne
mijlocit al tinerilor în general și 
mai ales al tinerilor iubitori de 
literatură cu scriitorii sînt intere
sate și organizațiile U.T.M. Ele 
pot oferi astfel tinerilor în
cepători în ale scrisului un a- 
jutor competent și tovărășesc; 
scriitorii venind în mijlocul tine
rilor cenacliști vor lua cunoștință 
de lucrările acestora, vor aprecia 
reușitele lor, le vor face o 
tovărășească a 
împărtăși din 
lor, sprijinind 
lor talente.

Ca urmare 
lului cultural al oamenilor muncii, 
al tinerilor au luat ființă în 
întreaga țară numeroase cena
cluri literare în care vin mulți 
tineri dornici să cînte în lucrările 
lor literare viața nouă a patriei 
noastre. Trebuie să recunoaștem 
însă că multe din aceste cena
cluri nu sînt ajutate suficient în 
dezvoltarea lor. Prea puțini sînt a- 
cei scriitori și tineri scriitori care 
se ocupă vreme îndelungată de ac
tivitatea unui cenaclu, care urmă
resc cu perseverență în timp dez
voltarea tinerelor talente partici
pante la activitatea acestuia. Iată 
de ce trebuie tins spre o legătură 
mai strînsă a scriitorilor și mai 
ales a tinerilor scriitori cu cenaclu
rile literare pe care ei trebuie să 
le sprijine în mod multilateral, lu- 
înd parte la ședințele lor, mergînd 
pe teren cu tineri cenacliști și ți
nînd în fața acestora conferințe și 
referate pe teme de literatură și 
cultură generală. In lumina unei 
asemenea bogate activități, întflni- 
rea de la „Mao Țze-dun" a fost o 
inițiativă într-adevăr bună.

lipsurilor și 
experiența 
dezvoltarea

a ridicării

Rusalin Mureșanu

Partidului

î
w e ecranele noastre.

critică 
le vor 
muncii 
tinere-

nive-

Cînd am trecut lucizi spre tine pragul, 
Noi am rostit cu inima curată- 
Solemnul jurămînt, ca niciodată 
Viața-ne să nu-ți păteze steagul!

Și să rămînă pe curatu-ți fald
O rază luminoasă, pură,
Pentru dușman săgeată grea de ură 
Pentru prieten, braț întins și cald I

Victor Mașek

Tinerețea eroilor
— Ostașilor căzuți în august 1944, pen» 
tru eliberarea patriei —

Căzuți în zori, cu visul ne-mplinit, 
Trăiesc și azi în noi, cum în viitoare 
Scânteile ce-arzînd, s-au mistuit 
Să nască flăcări vii, dogoritoare.

Un sector important al •activită
ții artiștilor amatori îl constituie 
arta plastică. în ultimul timp, ac
tivitatea în acest sector s-a inten
sificat într-o oarecare măsură. La 
București și în alte orașe au fost 
organizate expoziții interesante ale 
cercurilor plastice, pe întreprin
deri, sindicate sau raioane, demon- 
strînd astfel pătrunderea activă a 
artei în viață, marele aflux al oa
menilor muncii către artă și cul
tură, realizări de preț ale regimu
lui nostru democrat-popular.

De curînd, în pavilioanele de 
expoziții din Parcul de Cultură și 
Odihnă „I. V. Stalin" și la Uzi
nele „23 August", s-au deschis noi 
expoziții de artă plastică, mani
festări premergătoare și pregătitoa
re expoziției bienale pe țară de 
artă plastică a artiștilor amatori. 
La expoziția din parc, organizată 
de Casa Creației Populare a Capi
talei, participă creatori individuali 
și membri a nouă cercuri de artă 
plastică din Capitală ; la expoziția 
de la Uzinele „23 August" parti
cipă membrii cercului de artă pla
stică al acestei uzine, cu aproxima
tiv 140 de lucrări. Ne-<am așteptat 
să vedem la aceste expoziții ceea 
ce au realizat mai bun artiștii pla
stici amatori in ultima vreme și 
să apreciem astfel înlr-o măsură 
oarecare, rezultatele concrete ale 
muncii metodiștilor și instructori
lor de artă plastică, care îndrumă 
activitatea din cercuri.

Privind lucrările prezentate in 
aceste expoziții de artă plastică, 
remarcăm unele lucrări ce se evi
dențiază prin calități artistice deo
sebite. Merită astfel să fie citate 
peisajul industrial de Virgil Pre
da, portretul de muncitor de Vi- 
șan Dumitru, schițele de decor de 
Mariana Sauer, apoi lucrările sem
nate de Paul Dăncescu, Teodor 
Răducanu, Petru Damian, Du
mitru Georgescu și alții, iar 
din expoziția cercului plastic 
de la Uzinele „23 August", 
desenele lui Merhaut, scenele din 
uzină de Marin Constantin, lucră
rile semnate de Ana Constantin, 
Savițchi, Nicolae Aurel, Ion Tra
iaua și de alții. Aceștia vădesc 
gust artistic ales, un desen expre
siv, priceperea de a folosi culorile 
și uneori știința compoziției ca și 
priceperea de a reține din viață 
ceea ce este mai semnificativ și 
apropiat celor ce muncesc. Te a- 
trag în mod deosebit acele lu
crări inedite prin conținutul lor 
tematic și prin spiritul de observa
ție cu care au surprins diferite 
scene de muncă, aspecte variate 
din viața muncitorilor, portrete de 
eroi ai clasei muncitoare sau pei
saje animate sau industriale.

Ținînd însă seama de diversita
tea ocupațiilor amatorilor, ale că
ror profesiuni variază de la munci- 

l tori la ofițeri, de la elevi la me- 
did, de la contabili la ingineri 
șM.m.d., ne surprinde sărăcia con-

B. DUMITRESCU

ele peste 240 producții ale studiou
lui „Alexandru Sahia" (din 1950, 
de la înființare, pînă astăzi), oglin
desc in bună măsură drumul isto
riei zilelor noastre, multe din 
succesele obținute de Republica 

Romînă, care construiește cuPopulară 
succes socialismul. Filme ca „Pentru industriali
zare, pentru socialism", „Calea belșugului", 
„Tractoriștii", „A 10-a aniversare a R.P.R." sau 
„învățătoarea", sînt numai cîteva din succesele 
filmului documentar rominesc in acești ani. Dar 
față de marile realizări pe care le-am ob
ținut în toate domeniile vieții economice 
și culturale, față de ritmul vertiginos în 
care se formează cetățeanul nou, construc
tor al lumii noi, documentarul rominesc ră- 
mine încă în urmă. De cită vreme n-au mai apă
rui! filme de profundă actualitate și valoare u- 
mană ca „La noi la Todirești" sau „Reportaj la 
„Steagul Roșu'' ? De cită vreme așteaptă mun
citorul nostru să-și vadă pe ecran nu numai is
cusința popularizată sec in „Metoda șarjelor ra
pide", ci participarea sa entuziastă la marile sar
cini de consiruire a socialismului printr-o activi
tate multiplă, complexă, în uzină, la club, sau 
în munca obștească la care își dă cetățenește 
concursul ? Dacă studioul a înțeles importan
ța popularizării metodelor înaintate de muncă 
sau a chipurilor de fruntași în industrie, cu a- 
jutorul unor filme științifice sau 
dalioane, nu tot astfel răspunde el 
a aprofunda — în cadrul unor 
speciale, de un metraj mai lung 
șitiri din jurnalele de actualitate.
mare, îneît apar uneori spectatorilor ca niște 
simple relatări obiectiviste, tehniciste, lipsite de 
combativitate, de înțelegerea sensului politic și 
uman pe care îl poartă un fapt din cele 
care alcătuiesc viața noastră nouă.

Rarele filme care au abordat în ultima 
o tematică actuală, majoră, ca de pildă 
versiune a documentarului despre 
doara, n-au știut să lumineze politic tocmai par
tea esențială a realității descrise, ci s-au măr
ginit la constatări lăturalnice, nesemnificative 
care denaturau tn ultimă instanță adevărata 
față a acestei cetăți industriale. Ignorarea ro
lului organizației de partid sau al celei de U.T.M. 
în viața politică a uzinei, lipsa chipurilor de 
fruntași ai muncii industriale, oglindite în toa
tă măreția și complexitatea lor, au sărăcit ima

portrete-me- 
sarcinilor de 
documentare 
— fugarele 
Atît de su-

muite

vreme 
prima 
Hune-

ginea pe care creatorii trebuiau să o înfățișeze 
spectatorilor noștri.

Critica făcută la vreme a înlăturat gravele 
greșeli de care s-a făcut vinovată concepția re
gizorală a acestui film sau a altora ca „Re
giunea Autonomă Maghiară" și „însemnări din 
Portul Roșu". Ultimele reportaje intrate în pro
ducție, pe teme ca: Tineretul — constructor al 
Magistralei de est, sau activitatea unor gospo
dării agricole colective, dovedesc o justă orien-

pletea cu lipsa unei interpretări politice, a 
unei atitudini militante a creatorului, față 
de realitatea înfățișată. Dacă „Oltul tra
versează Carpații" (regizor Mirel Ilieșu, opera
tor I. Herschdorfer) pornea inițial de la o idee 
frumoasă (dar prea generală, prea legendară a 
nunții Oltului cu Carpații, proiectindu-se monu
mental pe cele trei dimineți descrise de Geo 
Bogza în „Cartea Oltului"), „Valea lalomiței" 
nu reconstituie decît sărac, neinspirat, traseul 
pe care-1 străbate rîul începînd de la izvoare. 
Modestia imaginilor (care uneori sînt de-a 
dreptul mărunte, meschine prin platitudinea lor) 
dovedesc modestele dimensiuni ale concepției 
regizorale. O relatare tehnicistă, obiectivistă ca 
și linia dascălului de tip vechi ce urmărea cu 
elevii pe hartă simplul curs al unui fluviu, este 
pe cît de neemoționantă pe atît de lipsită de 
eficiență mobilizatoare.

Creatorul cinematografic de tip nou trebuie 
să știe a se emoționa în fața frumuseților na
turii, dar, mai presus de aceasta, trebuie să 
știe a arăta că pe oricare colțișor al patriei se 
dezvoltă tumultuos viața socialistă. Oglindirea 
realizărilor socialismului trebuie să fie însă 
artistic făcută, nu sec, lipsită de patos, cu ru
tină uscat de ghid profesionalizat.

Noi așteptăm azi de la un film-monografie 
nicidecum o informare searbădă, ci transpune
rea unui mesaj înaintat, a unei idei mobiliza
toare, care să ne ajute la înțelegerea transfor
mărilor grandioase prin care trece astăzi țara 
noastră. Oare în lupta eroică dintre omul nou 
și natură, înlocuirea peisajului secular cu far
mecul tinărului peisaj industrial generator de 
bunăstare și fericire pentru popor, nu există

Filmul documentar
să devină o cronică vie
a zilelor construcției socialiste 

suficient dramatism pentru a-i inspira și pe 
documentariștii studioului „Sahia" ? Cît de e- 
moționant și util ar fi un film care să demon
streze cum în condițiile noastre, cînd hidrocen
tralele de pe Valea lalomiței deservesc nu niște 
concerne particulare, ca în statele capitaliste, 
ci marile uzine socialiste, miile de locuințe ale 
oamenilor muncii din satele sau orașele patriei, 
melancolia dulceagă despre locurile sălbatice ce 
pier, face loc sentimentului reconfortant de mîn- 
drie pentru capacitatea omului de a stăpîni na
tura și a-i supune energia în folosul interesului 
general, al poporului muncitor. Așa, cui slu
jește înregistrarea mecanică pe pelicula cine
matografică a unor fabrici de hîrtie, ringuri, răz
boaie de țesut sau hidrocentrale (vezi filmele 
despre Valea Oltului sau a lalomiței) cînd în
dărătul acestor realități, spectatorului nu îi sint 
dezvăluite artistic bogatele semnificații socia
le, scopul înalt pentru care regimul nostru a 
transformat bătrînele rîuri în rezervoare uria
șe de energie ? Creatorii acestor filme n-au știut 
să tragă concluzia esențială asupra acestor rea
lități, să găsească cheia imaginilor, suflul lăun-

tare a studioului către o realitate apropiată 
nouă, emoționantă prin noutatea ei. Depinde 
însă cum va fi oglindită artistic această tema
tică interesantă. Pentru că subiectul se poate 
intitula oricît de atrăgător „Oltul traversează 
Carpații" sau „Valea lalomiței", dar dacă ma
terialul topit e sec, negrăind convingător, spec
tatorului despre frumusețea țării și hărnicia o- 
mului în statul nostru, dacă artistul creator al 
filmului nu interpretează această realitate de 
pe pozițiile unui combatant înflăcărat, nu reu
șește să emoționeze spectatorul. Incercînd să 
ocolească probabil lirismul gratuit de care s-au 
făcut vinovate unele filme peisagistice, lipsite 
de ancorare în realitățile concrete ale țării noa
stre ca: „Lacul Roșu" sau „Muntele Retezat", 
creatorii ultimelor monografii de ape despre Olt 
și Ialomița n-au reușit totuși să scape de acea
stă primejdie mizînd exclusiv pe o relatare fără 
emoție a unor fapte și imagini întîmplătoare, 
ale unei naturi privite cu ochiul rece al unui 
orășean plictisit. De data aceasta, lipsa de 
vibrație în fața frumuseții naturale se im-

trie ce le înfrumusețează, să arate că oamenii 
le-au transformat prin eroismul muncii lor în 
generoase surse de lumină și civilizație.

Relatarea obiectivistă a faptelor, considerîn- 
du-se că ele „în sine" sînt capabile să ofere 
spectatorului un mesaj înaintait, frica de a in
terveni cîtuși de puțin spre a spune lucrurilor 
pe nume, sint false și dăunătoare pentru toate 
sectoarele de artă și mai ales pentru filmul do
cumentar ; teoria după care „surprinderea pe 
viu" a unor realități întîmplătoare,- scutește pe 
creator de o atitudine politică fermă, care să 
reiasă din selecționarea faptelor și comentarea 
lor printr-un text adecvat, convingător, este gre
șită și dăunătoare. Partea săracă de reportaj ac
tual din filmul lui Mirel Ilieșu sau „Valea Ia- 
lomiței" a lui Mircea Popescu, dovedesc la ce 
rezultate slabe conduce o asemenea înțelegere 
simplistă a mijloacelor genului.

Dar în producția recentă a studioului „Sa
hia" se simte și o altă tendință greșită. E vor
ba de folosirea — lipsită de discernămînt — a 
unor mijloace străine filmului documentar, imix
tiunea în domeniul filmului artistic. Desigur că 
au fost cazuri în care și cineaștii sovietici, în 
filme ca „Petroliștii din Caspica" de pildă, au 
folosit unele reconstituiri de fapte reale, pe
trecute cu puțin timp în urmă. Dar ei ne-au 
demonstrat cum se poate reface, pe baza unor 
întîmplări din viață, și în totul conforme cu a- 
ceastă realitate, momente pe care documenta
ristul le-a scăpat la vremea lor. Aici reconsti
tuirea orășelului clădit de petroliști în primii 
ani era identică cu cea pe care jurnalul de ac
tualități o surprinsese la vremea lui. Un film 
despre acest oraș nu putea neglija evenimentul. 
Dar reconstituirea trebuie făcută firesc, în sti
lul generai al operei, nu forțat, făcînd corp 
străin cu întregul artistic așa cum ne-au apă
rut unele secvențe din filmul „Ion Creangă".

Tendințe de „înscenare", de artificialitate, au 
existat și în documentarul „Casa de pe strada 
noastră" (regia Mircea Săucan). Dar acolo, 
pentru că reconstituirea trecutului se făcea ex
clusiv cu ajutorul obiectelor (chiar dacă de
corul era ingenios conceput de un scenograf 
de film artistic) spectatorul înțelegea că regizo
rul folosește un limbaj metaforic adecvat pentru 

” ’j însă, în recen- 
Ion Creangă gă- 
.—te de autentică

ținutului multor lucrări expuse, te
matica restrînsă, lipsa de actuali
tate, unilateralitatea subiectelor a" 
bord a te.

lată deci o primă problemă a 
activității cercurilor plastice de 
amatori : faptul că munca de în
drumare artistică nu se duce pe 
linia unei juste orientări 
gico-politice a amatorilor, 
a avut ca urmare faptul 
artiști plastici amatori au 
din vedere faptul că arta 
buie să oglindească fenomenele 
cele mai semnificative ale vieții 
noastre, ei au alunecat 
peisagism steril, spre 
izolindu-se astfel de 
creator al poporului nostru 
structor al socialismului, căzînd în 
mrejele influenței ideologiei bur
gheze. Ceea ce este nemulțumitor 
în activitatea multor artiști amatori 
este faptul că ei își aleg „modele" 
de urmat pe acei pictori și grafi
cieni care nu sînt cei mai repre
zentativi în arta noastră plastică 
și a căror principală preocupare 
este afișarea unei „originalități" 
cu orice preț prin care să impre
sioneze și să cîștige facil un pu
blic snob, „intelectualizat", negli- 
jînd oglindirea vieții noi a po
porului. Dar din păcate, unii 
artiști plastici amatori, sub îndru
marea instructorilor, folosesc ne
critic maniera unor pictori rupți 
de realitate, sau folosesc procedee 
formaliste pe motiv că aplică tra
dițiile unor maeștri din trecut. 
Tînărul Gh. Verona în preferința 
florilor sale seamănă „prea mult" 
cu pictorul Verona, care și-a în
tors ochii de la realitățile sociale 
ale vremii sale făcînd concesii 
gusturilor claselor asupritoare, iar 
Codrișan Dumitru în desenul său 
în tuș cu bățul amintește de nota
țiile rapide ale lucrărilor pătrunse 
de ideologia capitalistă, expuse în 
saloanele oficiale de artă plastică 
de acum cîteva decenii, saloane 
aflate la cheremul negustorilor de 
tablouri de pe vremea burgheziei. 
Respectarea tradițiilor însă, nu 
constă în însușirea mecanică a 
unor procedee străine, ci in expri
marea, folosind realizările cele mai 
valoroase ale artei universale și 
naționale, a trăsăturilor principale 
ale timpului în care trăim, a feno
menelor esențiale ale operei de 
construire a socialismului. între 
metoda de creație și metoda stu
diului artistic, din cadrul cercuri
lor artistice de amatori, există o 
legătură bine definită. Metoda de 
creație a artei noastre plastice este 
metoda realismului socialist. Cul
tura artistică, studiul artistic, tre
buie astfel condus îneît să-l ajute 
pe artistul amator în'însușirea me
todei realismului socialist.

Majoritatea artiștilor amatori 
vin la cercurile de artă plastică să 
studieze desenul, legile perspecti
vei, anatomiei, istoria artei, din 
dorința lor de a se exprima în 
imagini artistice, simțind că le lip
sește la început posibilitatea și 
cultura artistică necesară de a ex
terioriza observațiile despre viața 
înconjurătoare și ideile lor crea
toare. Spre stimularea unor aseme-

ideolo- 
Aceasta 
că unii 
pierdut 
lor tre-

spre un 
intimism, 

efortul 
con-

artiștii amatori de la Uzinele „23 
August" la panoul gazetei satirice 
„Urzica", rivalizind cu brigăzile 
artistice de agitație); în general 
se afirmă ca o forță artistică vie 
și activă. Dar din păcate nu toți 
artiștii plastici amatori duc o ase
menea activitate bogată. Pricepe
rea instructorului în munca sa 
constă în a atrage pe toți artiștii 
amatori la îmbinarea muncii arti
stice cu activitatea și preocupările 
zilnice, combătînd tendințele de a 
face artă „în sine" și „pentru 
sine". Ca urmare a acestui lucru, 
de pildă, pentru M. Balaș ca 
și pentru Liliana Rafael sau De- 
diu Mihalache natura, fiindcă 
rupîndu-se de tumultuoasa viață 
nouă a patriei ei sînt preocupați 
mai mult de peisaje, nu consti
tuie decît un pretext pentru a 
„picta", a așterne culori în ar
monii nu tocmai plăcute, adevă
rate exerciții formaliste, după ti
picul plasticienilor burghezi.

Dăinuie de asemenea in rîndu- 
rile instructorilor o concepție gre
șită, unilaterală, asupra activității 
pe care artistul amator trebuie să 
o ducă in cadrul cercului plastic. 
Acesta este îndrumat numai spre 
învățarea desenului și picturii, în 
schimb arta decorativă sau artiza
natul, sint considerate genuri 
artistice neînsemnate, ramuri se
cundare ale industriei. Or, tocmai 
aceste genuri pot exprima concep
ția poporului asupra frumosului, 
mărturii ale forței, originalității 
talentelor populare, a bogăției vie
ții poporului. Obiectele artei de
corative înfrumusețează viața po
porului, îi educă gustul lui, — ele 
nu pot lipsi din cadrul manifestă
rilor artistului plastic amator.

Atitudinea estetizantă, înstrăina
rea de realitatea înconjurătoare, 
abundența exagerată a florilor și 
naturilor moarte, nu trebuie să ca
racterizeze activitatea artistului a- 
motor. In expozițiile amintite fi
gurează coperte de cărți, dar lip
sesc caricaturi ; sînt prezente bu- 
sluri în gips, dar sint absente ace
le afișe care pot mobiliza oamenii 
pentru acțiuni constructive, sînt 
expuse numeroase desene in cărbu
ne, notații „subtile" de peisaje, in 
schimb nici un desen sau o ilu
strație care să fi fost folosite la 
ziarul de perete ; găsim portrete 
de familii, dar lipsesc acele obiec
te ale artei decorative și aplicate 
care să arate îndemînarea, fante
zia creatoare, gustul artistic ales.

De mare importanță in munca 
și îndrumarea activității artiștilor 
amatori sînt instructorii cercurilor 
plastice. Rolul lor este dublu, pe 
de o parte munca lor cu creatorul 
popular, depistarea și atragerea ta
lentelor și apoi împlinirea educa
ției lor ideologico-artistice; pe de 
altă parte munca cu masele largi, 
întărirea contactului acestora cu 
arta plastică, pentru a reușii să le 
impresioneze și să le facă educația 
artistică, realist-socialistă, prin an
trenarea lor în concursuri artistice, 
prin participarea la conferințe, la 
expoziții. Instructorul trebuie să 
stimuleze și să încurajeze, să tre
zească în amatori dorința de a se
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evocarea trecutului. Din păcate 
tul documentar despre I 
sim alături de cîteva momente 
emoție, provocate de o inspirată folosire a lim
bajului documentaristic — și nenumărate re
constituiri simpliste, ce dau filmului un gust 
de o valoare îndoielnică. Senzația de „făcut" 
distruge emoția, mai ales cînd înscenarea e 
simplistă ca în cazul ilustrării școlărești a ver
surilor lui Eminescu, prin florile de tei pe care 
asistentul de regie le scutură „rîuri — rîuri" 
deasupra băncii.

Dar nu aceasta este lipsa principală — și 
cea mai gravă — a creației studioului „Sahia". 
Insuficienta ancorare tematică în viața tumul
tuoasă a patriei noastre, lipsa de preocupare 
pentru abordarea unor sectoare importante ale 
construcției socialismului, oglindirea fadă a u- 
nor transformări mărețe, neglijarea căutării 
celor mai esențiale fapte din realizările noa
stre pe tărîm industrial, agrar, cultural care 
oglindesc mersul nostru înainte și neînregistra- 
rea lor cu artă pe peliculă, iată lipsuri pe care 
studioul trebuie să le lichideze cît mai de grabă. 
Numai prin legătura strînsă cu masele largi 
și reflectarea muncii eroice de toate zilele a 
poporului nostru — filmul documentar va putea 
deveni o adevărată cronică cinematografică a 
zilelor glorioase de construcție socialistă.

ALICE MANOIU
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nea tendințe, spre formarea unei 
culturi artistice realiste dar mai a- 
les spre o justă orientare ideolo- 
gico-politică a artiștilor amatori, 
spre înțelegerea artei ca o parte 
integrantă a luptei noastre pentru 
socialism, trebuia să se indrepte 
activitatea cercurilor plastice de 
amatori, lucru ce ar fi dus, fără 
îndoială, la schimbarea conținutu
lui și aspectului unor expoziții ca 
cele amintite.

Pe de altă parte, așa cum reiese 
din vizionarea expozițiilor, activi
tatea și manifestarea artiștilor pla
stici amatori este, deseori, unilate
rală și prin faptul că este ruptă 
de preocupările și îndeletnicirile 
obișnuite, zilnice, - ale amatorului. 
In cadrul întreprinderilor, institu
țiilor diverse, mulți pictori ama
tori iau parte activă la viața ar
tistică și socială. Ei organizează 
expoziții cu lucrările lor, se ocu
pă cu pavoazarea cu ocazia diver
selor sărbători naționale și munci
torești, execută afișe și decoruri 
pentru spectacolele artistice ale 
echipelor de amatori, execută ga
zete satirice unde prezintă carica
turile lor (<așa cum fac de altfel

„Oțelarul"
desen de MARIN CONSTANTIN 

de la uzinele „23 August"

manifesta, de a-și dezvolta însuși
rile artistice, de a folosi timpul 
liber plăcut și cu folos în îmbo
gățirea culturii lor artistice. El 
trebuie să sădească în sufletele lor 
imboldul de a-și împodobi locu
rile de muncă și locuințele cu lu
crări de artă plastică.

Neînțelegerea îmbinării talentu
lui cu funcția și utilitatea lui so
cială, situarea artistului amator in 
„coada" modelelor alese, împru
mutarea și luarea ca bune a diver
selor jnaniere, stiluri și tendințe 
străine realismului socialist, limi
tarea mijloacelor de expresie, pot 
duce la slăbirea mișcării artistice 
de amatori, la abaterea de pe dru
mul firesc al dezvoltării sale.

Expoziția din pavilionul C din 
Parcul de Cultură și Odihnă „I. 
V. Stalin" ca și aceea a cercului 
plastic de la uzinele „23 August", 
sînt un examen important pentru 
instructorii cercurilor de artă pla
stică și un prilej de analiză a 
muncii lor pentru a obține în vii
torul apropiat, cit mai bune rezul
tate, ce vor fi înfățișate in cadrul 
expoziției pe țară a artiștilor, a- 
matori.
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Funeraliile tovarășului 
Teodor lordăchescu

Cuvîntarea tovarășului Qheorghe Apostol
Dragi tovarăși și tovarășe,
Adine îndurerați ne luăm astăzi 

rămas bun de la un vechi mili
tant al mișcări muncitorești, to
varășul Teodor lordăchescu.

Stingerea sa din viață a în
tristat inimile oamenilor muncii 
din patria noastră, care l-au iubit 
și stimat.

Provenit dintr-o familie munci
torească, tovarășul Teodor Iordă- 
chescu a început încă din anii ti
nereții să activeze în rîndurile miș
cării muncitorești. Ziarist și pu
blicist talentat, el își pune scrisul 
în slujba apărării intereselor cla
sei muncitoare, demascînd în pa
ginile ziarelor „Socialismul", „Ro
mînia Muncitoare" și „Lupta", ex
ploatarea sîngeroasă a celor ce 
muncesc de către clasele domi
nante.

El și-a exprimat încrederea în 
victoria Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, primită cu imensă 
însuflețire de către muncitorii și 
țăranii din Romînia, care vedeau 
în exemplul eroic al proletariatu
lui rus calea pentru lichidarea ex
ploatării și asupririi lor sociale și 
naționale.

In anii 1918—1920 — anii de 
creștere a avîntului revoluționar 
al maselor muncitoare din țara 
noastră, ca urmare a făuririi pri
mului stat socialist din lume, sta
tul sovietic — tovarășul Teodor 
lordăchescu participă activ la 
luptele muncitorești împotriva re
gimului burghezo-moșieresc de 
foamete și mizerie, pentru 8 ore de 
muncă, pentru libertăți democrati
ce, pentru recunoașterea tinerei re
publici sovietice.

Pentru această activitate tova
rășul Teodor lordăchescu este a- 
restat cu prilejul evenimentelor de 
la 13 decembrie 1918 și al grevei 
generale din anul 1920.

Teodor lordăchescu s-a ridicat 
împotriva fascizării țării și a pre
gătirilor de aruncare a Romîniei 
în războiul antisovietic.

In timpul dictaturii antonescie-

Cuvîntarea tovarășului
Prin moartea bunului tovarăș 

Teodor lordăchescu, pe care l-am 
însoțit cu sentimentele de profun
dă părere de rău astăzi pînă aci, 
partidul nostru și oamenii din pa
tria noastră pierd un militant de 
frunte, respectat și iubit, al clasei 
muncitoare.

Din numărul impresionant al a- 
nilor săi — împlinea chiar astăzi 
74 — 54 au fost consacrați ideii 
devenită în zilele noastre faptă: 
Socialismul, idee a cărei izbîndă 
n-au mai apucat s-o vadă tova
rășii alături de care el a mers con
secvent în anii tinereții: Frimu, 
Ștefan Gheorghiu și mulți alți 
luptători.

Din acest punct de vedere, to
varășul Teodor lordăchescu a fost 
un om fericit, putînd nu numai 
să-și vadă visul realizat, dar și să 
contribuie, cu îndelungata sa ex
periență, cu devotamentu-i însu
flețit, la construirea lui.

Membru al Partidului Social- 
Democrat din întîiul ceas al recon
stituirii lui după trădarea așa zi
șilor „generoși", era prezent în 
acțiunile al căror obiectiv îl con
stituie apărarea intereselor prole

Cuvîntarea tovarășului Ștefan Cruceru
Tovarăși,

Oamenii muncii din Capitală au 
primit cu profundă durere vestea 
încetării din viață a tovarășului 
Teodor lordăchescu, vechi mili
tant al mișcării muncitorești din 
țara noastră, membru al Comite
tului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, deputat în Marea 
Adunare Națională.

Cunoscut pentru activitatea sa 
neobosită dusă în slujba interese
lor clasei muncitoare, tovarășul 
Teodor lordăchescu și-a cîștigat 
prețuirea meritată a oamenilor

De la O. N. T. 
„C a r p a ți“

Motonava „Transilvania" a ple
cat din nou pe Meditenană. De 
data aceasta, pentru a îmbarca la 
Veneția ctteva sute de turiști fran
cezi, care se vor opri în portul 
Constanța. Ei vor vizita Romînia 
trecînd prin București, urmînd a- 
poi să-și continue călătoria pe 
Marea Neagră vizitînd porturile 
din sudul U.R.S.S.

★
Foarte des, pe străzile Bucureș- 

țiului sint văzut coloane de auto
care O.N.T. „Carpați" care străbat 
orașul de la un capăt la altul. Ele 
se opresc In fata obiectivelor turis
tice și atunci se revarsă din ele un 
adevărat furnicar de turiști străini. 
Mai multe coloane de autoturisme 
din R. Cehoslovacă, care ne-au vi
zitat și ne vizitează (ara, trec la 
rlndul lor prin București. La fel 
și o serie de mașini și autocare 
din Austria, Franța, R.P. Ungară, 
S.U.A. etc. Zilnic se află tn Bucu
rești circa 1000 de turiști străini 
care vizitează diferite obiective tu
ristice. Printre turiștii de curlnd 
sosifi In tară se află și ziarista a- 
mericană Maryline Silderstone 
care vizitează Bucureștiul, Valea 
Prahovei, Orașul Stalin etc.

★
La 30 iulie a plecat în R.P. Un

gară un grup de turiști romîni 
care vor vizita Budapesta timp de 
10 zile. Duminică urmează să pă
răsească tara alte două grupuri 
de turiști romîni. Primul va pleca 
de pe aerodromul Băneasa și va 
vizita Moscova, Leningrad, Kiev, 
iar al doilea va pleca din Gara 
de Nord și va petrece 10 zile în 
stațiunea maritimă Varna din 
R.P. Bulgaria. 

ne și a războiului antisovietic, to
varășul Teodor lordăchescu a fost 
unul dintre principalii militanți ai 
aripii de stingă a Partidului ’ So
cial Democrat care au răspuns la 
chemarea Partidului Comunist Ro- 
mîn pentru închegarea la 1 Mai 
1944 a Frontului Unic Muncitoresc. 
Realizarea unității de acțiune a 
clasei muncitoare, care a fost fac
torul de cea mai mare importanță 
în mobilizarea tuturor forțelor de
mocratice și patriotice la lupta îm
potriva cotropitorilor hitleriști și a 
dictaturii militaro-fasciste, a con
stituit un element hotăritor și după 
eliberarea țării în lupta pentru 
făurirea unității politice, ideologi
ce și organizatorice a clasei mun
citoare.

In cuvîntul său rostit la Con
gresul al Il-lea al Partidului Mun
citoresc Romîn, tovarășul Teodor 
lordăchescu spunea:

„Unificarea din 1948 a fost o 
unificare principială făurită pe te
melia marilor principii ideologice, 
teoretice, tactice și organizatorice 
leniniste. Unificarea a dat clasei 
muncitoare forța necesară pentru 
marea și nobila sarcină istorică ce 
trebuia s-o îndeplinească în frun
tea întregului popor muncitor din 
țara noastră și alături de clasa 
muncitoare din întreaga lume".

Ales la Congresul din februa
rie 1948, membru al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, reales în aceeași calitate 
la Congresul al 11-lea al partidu
lui nostru, tovarășul Teodor Iordă- 
chescu a dovedit prin activitatea 
sa atașament nețărmurit față de 
cauza construirii orînduirii noi 
socialiste în țara noastră.

îndeplinind diferite sarcini de 
partid și de stat, tovarășul Teodor 
lordăchescu a adus contribuția sa 
la întărirea continuă a rolului 
conducător al partidului în con
strucția socialistă și a statului de
mocrat-popular, pentru înflorirea 
economică și culturală a țării noa
stre.

tariatului, ridicarea conștiinței so
cialiste a exploataților și ofensa- 
ților orînduirii burghezo-moșierești. 
Publicist combativ, redactor și 
conducător al presei muncitorești 
de dinaintea întîiului război și în 
anii de după el, unul din îndru
mătorii tineretului muncitoresc ai 
cărui cei dintîi pași pe calea or
ganizării i-a călăuzit cu grijă și 
dragoste. de frate mai mare, par
ticipant la pregătirea și sprijinirea 
grevei generale din 1920, luptă
tor intransigent pentru ideea uni
tății clasei muncitoare, militînd 
neostenit, nedescurajat, pentru în
făptuirea ei aducîndu-și, în con
dițiile teroarei fasciste și a răz
boiului antisovietic, contribuția 
prețioasă la făurirea Frontului 
Unic Muncitoresc, îndeplinind 
după eliberarea patriei sarcini de 
răspundere pe linie de partid și 
de stat, ducînd în rîndurile Par
tidului Social-Democrat, alături de 
tovarășii cu care se afla pe a- 
ceeași poziție, muncă dîrză de lă
murire în sensul lichidării sciziunii 
clasei muncitoare, al înfăptuirii, 
împreună cu Partidul Comunist 

muncii din Capitală. El a partici
pat activ la înfăptuirea sarcini
lor puse de partid și guvern pen
tru înflorirea orașului București, 
pentru ridicarea bunei stări mate
riale și culturale a maselor mun
citoare.

Ca activist pe tărîm obștesc, 
deputat în Marea Adunare Na
țională și în Sfatul popular al 
Capitalei tov. Teodor lordăchescu 
și-a îndeplinit cu cinste mandatul 
încredințat, depunînd eforturi 
susținute și aducînd un aport în
semnat la înfăptuirea măreței o- 
pere de construire a socialismu
lui în patria noastră.

Expunere asupra vizitei delegației 
tineretului romîn in R. P. Chineză
(Urmare din pag. l-a) 

dență marile acțiuni de masă pen
tru ridicarea producției agricole, 
îmbunătățirea uneltelor agricole, 
campania de înverzire a pămîntu- 
rilor sterpe etc., la care sutele de 
mii de brigăzi de șoc ale tinere
tului își aduc un aport prețios.

Cu viu interes au ascultat 
participanții la întîlnire refe
ririle cu privire la avîntul 
cu care tinerii intelectuali, stu- 
denți și elevi luptă pentru 
însușirea științei și culturii, 
pasiunea cu care muncesc pentru 
ca lumina culturii socialiste 
să pătrundă larg în rîndurile po
porului. Lozinca „Și specialist și 
roșu" este o expresie a dorinței 
fierbinte a tinerilor intelectuali, 
studenți din China de a deveni

Adunări ale femeilor
în după-amiiaza zilei de 1 au

gust tn grădina de vară a Casei 
prieteniei din orașul Galați a avut 
loc o adunare a femeilor, la care 
au participat sute de femei din în
treaga regiune. Cu acest prilej tov. 
Dida Mihalcea. secretară a Consi
liului național al femeilor din 
R. P. Romînă, a vorbit despre cel 
de-al IV-lea Congres al F.D.I.F.

Atașat principiilor internaționa
lismului proletar, tovarășul Teo
dor lordăchescu a militat cu căl
dură pentru dezvoltarea prieteniei 
cu Uniunea Sovietică și cu cele
lalte țări de democrație populară, 
pentru întărirea unității și coeziu
nii mișcării comuniste și munci
torești internaționale.

Tovarăși,
Poporul nostru muncitor con

dus de Partidul Muncitoresc Ro
mîn înfăptuiește cu succes hotă- 
rîrile Congresului al Il-lea al 
partidului, de dezvoltare a indu
striei și agriculturii socialiste, a 
culturii, științei și tehnicii, pen
tru ridicarea nivelului de trai 
material și cultural al oamenilor 
muncii.

El se ridică cu fermitate, în 
aceste momente de grea primej
die pentru pacea și securitatea 
popoarelor, împotriva agresiunii 
imperialismului american și en
glez în Orientul Apropiat și 'Mij
lociu, manifestîndu-și încrederea 
sa în victoria socialismului și 
păcii în lume. Roata istoriei 
merge nestăvilit înainte. Popoare
le dornice de libertate și pace, 
unite cu popoarele marii familii 
socialiste în frunte cu Uniunea 
Sovietică, vor învinge forțele ne
gre ale imperialismului agresiv 
și vor asigura pacea și liniștea 
căminelor celor ce muncesc, pro
gresul social al întregii omeniri.

Prin încetarea din viață a to
varășului Teodor lordăchescu 
partidul și poporul nostru pierd 
un devotat luptător pentru cauza 
socialismului și a păcii între po
poare.

Amintirea luptei tovarășului 
Teodor lordăchescu, care peste 
jumătate de veac din viață și-a 
închinat-o cauzei libertății și fe
ricirii poporului nostru muncitor, 
va rămîne neștearsă în inimile 
noastre.

Adio,- dragul nostru tovarăș 
lordăchescu.

Ion Pas
Romîn, a partidului unic munci
toresc, membru în Comitetul Cen
tral al partidului marxist-leninist, 
Partidul Muncitoresc Romîn, depu
tat în Marea Adunare Națională 
— viața tovarășului Teodor Iordă- 
chescu constituie un luminos exem
plu de atașament pentru cauza 
socialismului, de devotament pen
tru interesele superioare, perma
nente, ale clasei muncitoare, ale 
poporului eliberat de sub exploa
tare și jug.

Ingăduiți-mi să exprim senti
mentul de durere personală pe care 
îl resimt în acest ceas al ultimei 
despărțiri de tovarășul care a fost 
dascălul meu și care mi-a pus în 
mină cea dintîi carte socialistă.

O mîngîiere în durerea grea pe 
care o încearcă tovarășa sa de 
viață și de luptă Aurica și fiica 
sa Vera o pot găsi în omagiul pe 
care Partidul și oamenii muncii îl 
aduc scumpului dispărut, tovarășul 
Teodor lordăchescu, a cărui amin
tire va rămîne strîns legată de 
luptele și izbînzile clasei munci
toare din țara noastră.

Oamenii muncii din Capitală 
care l-au cunoscut și apreciat, 
pierd în persoana tov. Teodor lor- 
dăchescu un tovarăș bun și de
votat, un activist de frunte al 
cauzei construirii socialismului în 
patria noastră

Organizația de partid a Capita
lei, Sfatul popular al orașului 
București și toți oamenii muncii 
din Capitală aduc un ultim oma
giu memoriei tovarășului Teodor 
lordăchescu a cărui amintire ne 
va rămîne veșnică.

Adio, scump tovarăș.

buni speoialiști, profund devotați 
cauzei socialismului.

Uniunea Tineretului Comunist 
acordă o mare atenție educației 
comuniste a tineretului în spiritul 
patriotismului și al internaționalis
mului socialist. Auditoriul a ascul
tat de asemenea cu mare interes 
referirile la formele variate și 
atractive folosite de organizațiile 
U.T.C. pentru mobilizarea maselor 
de tineri la construcția socialismu
lui, pentru educarea lor în spiri
tul ideilor comunismului.

Vizita delegației tineretului ro
mîn în Republica Populară Chi
neză reprezintă încă o manifestare 
a prieteniei puternice care leagă 
popoarele și tineretul țărilor noa
stre, luptătoare active în marele 
lagăr al păcii și socialismului.

Numeroase femei — muncitoare, 
gospodine, intelectuale din Sucea
va au participat vineri după-a- 
tniază. în sala „Ciprian Porum- 
bescu". la o adunare în cadrul 
căreia tov. ing. Maria Petriia. se
cretară a Consiliului național al 
femeilor din R P. Romînă, a făcut 
o expunere asupra lucrărilor celui 
de-al IV-Iea Congres al F.D.I.F. 
care a avut loc recent la Viena.

La 1 august, locotenent-colone- 
lul Mei Iun-șie, atașatul militar 
al Republicii Populare Chineze la 
București, a oferit la sediul Am
basadei R.P. Chineze un cocktail 
cu prilejul aniversării a 31 de 
ani de la înființarea Armatei 
populare chineze de eliberare.

La cocktail au participat tova
rășii Emil Bodnăraș, .vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
general-colonel Leontin Sălăjan, 
ministrul Forțelor Armate, V. Du
mitrescu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, generalii-loco- 
tenenți Floca Arhip și I. Tutovea- 
nu, adjuncți ai ministrului For
țelor Armate, I. 'Moruzi, directo
rul Protocolului din Ministerul 
Afacerilor Externe, generali și 
ofițeri superiori ai Forțelor Ar-

Recepție cu prilejul sărbătorii 
naționale a Elveției

Ministrul Elveției la București, 
dl. Pierre Francois Brugger, a o- 
ferit vineri o recepție cu ocazia 
sărbătorii naționale a Elveției.

Au luat parte acad. Mihail Ra- 
lea, vice-președinte al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Al. Lă- 
zăreanu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, Traian Micu, 
șef de secție în Ministerul Afa
cerilor Externe, I. Moruzi, direc
torul Protocolului din Ministerul 
Afacerilor Externe, oameni de 
știință și cultură, funcționari su
periori din 'Ministerul Comerțului 
și Ministerul Afacerilor Externe.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu-

„Sapt amina păcii," 
în regiunea Oradea

Din inițiativa comitetului regio
nal al femeilor din Oradea în co
laborare cu comitetul regional de 
luptă pentru pace, între 1 și 6 
august în regiune are loc „Săptă- 
mîna păcii“. Cu acest prilej la ci
nematografe rulează filme legate 
de lupta popoarelor pentru pace. 
Vor fi prezentate filmele „Roza 
viaturilor", „Pentru pace", „Dacă 
toți tinerii din lume", „încărcă
tura periculoasă" și „Copiii din 
Hiroshima".

La căminele culturale și 
raionale de cultură vor fi 
în cursul acestei săptămîni 
rințe despre principalele 
mente internaționale.

(Agerpres)

casele 
ținute 
confe- 
eveni-

Pionieri în excursie pe dealul Flămînda (O. Lung-Muscel),

(Urmare din pag. l-a)

practicii ucenicilor prin maiștrii 
și profesorii de tehnologie titu
lari, care au fost repartizați în 
uzine pe sectoare. La „23 Au
gust" de pildă, practica este con
trolată din partea școlii de mai
ștrii Mircea Hîrsescu și Alexan
dru Gubernat, precum și de pro
fesorii de tehnologie Aurel Le
bădă și Ovidiu Demetrescu.

Controlul efectuat de școli este 
întregit — în mare măsură — 
de uzine, prin muncitorii-instruc- 
tori și maiștrii secțiilor.

Cu toate succesele obținute, 
sînt încă lipsuri mari în urmări
rea practicii de vară. In unele 
secții există tendința ca odată 
ucenicul repartizat, conducerea 
secției și maiștrii să considere că 
au făcut totul. Așa se face că în 
secția sculerie generală a uzine
lor „23 August" nu s-a știut timp 
îndelungat de ce ucenicul Con
stantin Dumitrescu a lipsit aproa
pe întreaga perioadă de practică. 
Și la „Timpuri Noi“ există ase
menea tendințe. Ucenicul Oliver 
Dascălu, de exemplu, a fost re
partizat pe lîngă muncitorul 
Gheorghe Dumitru. Muncitorul a 
plecat în concediu și a rămas să 
se ocupe de ucenic, strungarul 
Marin Ciobanu, el însuși in for
mare, care efectiv nu are posibi
litatea să-l îndrume pe ucenic. 
Faptul nu a fost semnalat și uce
nicul simțind nevoia unei îndru
mări calificate, din proprie ini
țiativă a rămas să lucreze în 
schimbul doi, cu un muncitor 
bine pregătit, pentru a-și desă- 
vîrși calificarea profesională.

Lipsa unui control permanent, 
efectuat zilnic, a făcut posibil ca 
unii ucenici să săvîrșească acte 
de indisciplină. Tn ziua de 29

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI MARINEI R.P.R.

mate ale R.P. Romlne, funcțio
nari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe.

Au fost de față membrii amba
sadei R.P. Chineze la București 
în frunte cu Ke Bo-nian. ambasa
dor extraordinar și plenipoten-* 
țiar.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, atașați militari și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Cu acest prilej a fost prezentat 
oaspeților filmul chinez „Dintr-o 
seînteie poate izbucni un incen
diu" inspirat din istoria Armatei 
populare chineze de eliberare.

Cocktailul s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

(Agerpres)

rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

Succese
ale luptătorilor noștri

In orașul Zrenianin a început joi 
un mare concurs internațional de 
lupte olasice și libere la care par
ticipă sportivi din R. P. Bulgaria, 
R. P. Polonă, R. P. Ungară, Sue
dia, R. P. Romînă Și R.P.F. Iu
goslavia,

Luptătorii romîni au trecut cu 
succes primele tururi, obținînd 
victorii remarcabile asupra unor 
puternici campioni din Suedia, Po
lonia, Iugoslavia și Bulgaria. O 
comportare excelentă a avut „co
coșul" Ion Cernea, care a repurtat 
două victorii prin tuș în fața lui 
Vișevschi (Iugoslavia) și Klein 
(Poloniaj. De asemenea Cernea 
l-a învins la puncte pe bulgarul 
Stamenov. La categoria muscă, 
reprezentantul țării noastre Șabad 
a cîștigat categoric la puncte în 
fața polonezului Sebecki și a fă
cut meci nul cu iugoslavul Dju- 
kiei. Trei victorii a repurtat și se- 
mimijlociul Vateriu Bularca, oîști- 
gător la puncte în meciurile cu 
Deli (Ungaria), Thomson (Suedia) 
și Petcov (Bulgaria). Dumitru 
Gheorghe, evolu-înd în cadrul cate
goriei ușoară, a învins prin tuș pe 
Vicelsius (R. P. Polonă) și la 
puncte pe Nystrom (Suedia), dar 
a pierdut în turul trei la Martino-

iulie ucenicii UCECOM-ului pre
gătiți teoretic de școala „Timpuri 
Noi" și repartizați să facă prac
tica la cooperativa „Mecanica 
Nouă" din calea Moșilor nr. 348 
(care lucrau în schimbul de dimi
neață) au lipsit mințind că au 
fost reținuți la școală..

Uneori, deși ucenicii sînt con
trolați, și se sezisează lipsurile, 
nu se iau nici un fel de măsuri. 
In două rînduri inginerul utemist 
Mihai Gheorghe, educator la 
Școala profesională „Timpuri Noi" 
a constatat că ucenicul Tudor 
Tonciu lipsește de la practică. A 
constatat numai, dar... nu a luat

Cadre tinere bine pregătita - 
industriei noastre !
măsuri. Tonciu a continuat să 
lipsească. Ne întrebăm cui folose
ște un asemenea control formal ?

Trebuie să fie clar un lucru. 
Școala, uzina, comitetul U.T.M. 
din uzină, au datoria să efectue
ze un control eficient care să a- 
jute la lichidarea unor lipsuri în 
procesul practicii de vară.

O problemă care trebuie deîn- 
dată rezolvată o constituie în
călcarea abuzivă a programului 
de practică a ucenicilor. Planul 
de învățămînt stabilește timpul 
de practică al ucenicilor — 6 ore 
pe zi. Această prevedere este în
călcată însă în ambele uzine. 
Mulți ucenici ai școlii „23 Au
gust" sînt reținuți să lucreze pe

re-1 pierd ucenicii din pricina res
ponsabilului cantinei care întîr- 
zie adesea masa de dimineață și 
avem în față tabloul ciuntit al 
practicii de vară a Ucenicilor a- 
cestei școli. Acestea nu sînt pro
bleme minore. Conducerile școli
lor și ale uzinelor trebuie să le 
rezolve cu spirit de răspundere, 
pentru că industriei noastre socia
liste îi trebuie cadre calificate la 
nivelul tehnicii noi.

Multe din aceste lipsuri puteau 
fi prevenite sau lichidate din 
vreme dacă se organizau consfă
tuiri cu muncitorii-instructori, cu 
conducerile școlilor, cu maiștrii, 
în care să se dezbată problemele 
practicii, să se analizeze lipsu

„Trasul la parîmă" — probă 
sportivă marinărească în care cele 
două grupe își dispută întîietatea.

viei. Gheorghe Popovici la catego
ria semigrea a învins în primul 
tur pe suedezul Bergson, iar la 
categoria grea Vascu Popovlcj a 
dispus prin tuș de polonezul Kas- 
parezik.

Selecționata de ciclism 
a R.P.R. a plecat 

la Llubliana
Vineri a plecat la Liubliana e- 

chipa selecționată de ciclism a 
R.P.R., pentru a participa la Tu
rul ciclist al Iugoslaviei, care se 
va desfășura între 3 și 9 august. 
Echipa este alcătuită din Ludovic 
Zanoni, Dumitru Munteanu, Aurel 
Șelarii, Gheorghe Șerban și Ga
briel Moiceanu. Ca antrenor a fă
cut deplasarea Marin Niculescu.

Handbal
Echipa de handbal Dinamo Ber

lin și-a început turneul în țara 
noastră, întîlnind vineri pe stadio
nul Dinamo din Capitală selecțio
nata orașului București. Intîlnirea 
a luat sfîrșit cu un rezultat de e- 
galitate : 14—14 după ce la pau
ză scorul era de 9—8 în favoarea 
handbaliștilor romîni.

ste program. Așa stau lucrurile 
și cu ucenicii școlii „Timpuri 
Noi", numai că în cazul lor con
ducerea școlii a indicat unități
lor în care ucenicii fac practică, 
că aceștia trebuie să lucreze cîte 
8 ore pe zi.

Practica unei serii durează o 
lună, timp ce trebuie folosit la 
maximum pentru însușirea mese
riei. Ucenicii de la școala „Tim
puri Noi" care fac practică în u- 
zina tutelară sînt puși să facă 
de serviciu la cantina uzinei. Din 
această cauză în fiecare zi un u- 
cenic nu merge la practică. A- 
dăugăm la aceasta timpul pe ca-

Era într-o zi pe la 
începutul lui aprilie 
anul trecut. La malul 
mării, cîțiva marinari 
se întorceau dintr-o 
călătorie puțin obiș
nuită ; o călătorie 
care le pusese la în
cercare deopotrivă și 
vigoarea trupului și 
tăria nervilor și în
drăzneala. Tinerii e- 
rau îmbrăcați în ciu
datele costume de 
scafandri și călătoria 
din care se întorceau, 
prima de acest fel, 
se numea imersiune.

După ce și-au le
pădat îmbrăcămintea, 
instructorul a trecut 
prin fața lor, cerce- 
tîndu-l pe fiecare cu 
luare aminte. Lingă 
Drăgan, instructorul a 
zăbovit mai mult:

— Regret — i-a 
spus apoi — dar nu 
poți deveni scafan
dru...

Dacă acolo, sub 
apă, reușise să-și stă- 
pînească fiorii primei 
încercări, de data a- 
ceasta Drăgan simțea 
că-l cuprinde moleșa- 
la. Flăcăul acesta de 
pe Valea Prahovei, 
nu-și închipuise nici 
odată că apele mării 
îi vor fi cîndva — la 
vremea ostășiei —loc 
de muncă. Dar prin-

sese atîta dragoste de 
specialitatea aceasta, 
chiar numai din lec
țiile teoretice, și aș
teptase atit de nerăb
dător ziua primei 
probe, incit vorbele 
instructorului î-1
zdruncinară ca o sen
tință.

Omul din fața lui 
îi vorbea despre „con
stituția fizică" și cite 
altele, dar gîndurile- 
îi zburau într-aiurea. 
Tînărul se gîndea, în
cerca să se gindească, 
dacă la mijloc era 
neîncrederea sau ne
dreptatea instructoru
lui.

— Poate, numai a- 
parent... bîigui el. 
Poate medicul...

Instructorul însă nu 
se lăsă abătut de la 
concluzia sa.

Au trecut apoi cî- 
teva zile. Zile în care 
soldatul de marină 
Drăgan Ion a făcut 
drumuri nenumărate 
pe la comandamentul 
marii unități, cerind 
înțelegere la tovarășii 
de acolo, s-a ținut 
scai de unul și altul 
să-și spună necazul, 
să ceară îndrumări, 
l-a vizitat — anunțat 
și neanunțat — pe 
medic, cerind „încă 
o consultație, cit de 
severă", știindu-se în 
stare să o treacă fără 
griji... _

După o săptămînă 
de umblări ostenitoa
re, Drăgan primi per
misiunea să ia parte 
la cea de-a doua 
imersiune. Ostașul 
scafandru se lăsă cu
prins de ape fericit 
ca de un bun reșjo- 
bîndit prin luptă. 
Coborî la o adîncime 
mai mare decît pri
ma dată și se strădui 
să-și îndeplinească 
misiunea (revizie la o 
elice și căutarea de 
piese m>ai mici) cât 
mai bine. De data a- 
ceasta instructorul își 
notă cu totul 
reri despre 
de marină 
Ion: „Un om 
tă voință, îndrăzneț ș. 
stăpîn pe sine; a lu
crat corect, cu price
pere..." In celelalte 
călătorii spre străfun
durile puțin umblate 
Drăgan ajunse la a- 
dincimi de patru ori 
mai mari, participă

afle pă- 
soldatul 
Drăgan 

cu mul-

rile și să se ia măsurile de în-. 
dreptare cele mai corespunză
toare.

Răspunderea politică 
a organizațiilor U.T.M.

O ultimă problemă pe care o 
avem de ridicat se referă la fap
tul că organizațiile U.T.M. din 
aceste uzine duc o slabă muncă 
politică în rîndurile ucenicilor a- 
flați la practică.

Plenara a IlI-a a C.C. al 
U.T.M. a subliniat răspunderea or
ganizațiilor U.T.M. din întreprinderi

pentru pregătirea ucenicilor. Deși 
cunosc îndatoririle pe care le au, 
organizațiile U.T.M. de aici nu 
au făcut nimic și au lăsat totul 
în seama conducerii școlilor și 
uzinelor. Ba mai mult, tov. Antip 
Nedelcu, membru în comitetul 
U.T.M. al uzinei „23 August", re
partizat să se ocupe de practica 
ucenicilor, n-a participat nici mă
car la ședințele organizate de ser
viciul cadre și personal în care 
se dezbateau probleme legate de 
practică, deși în repetate rînduri 
a fost invitat. Aceasta dovedește 
lipsă de interes, lipsă de spirit 
de răspundere față de această 
problemă majoră — pregătirea 
profesională a ucenicilor. 

la controlul navelor, 
la căutarea de dife
rite piese, la repara
ții, iar în luna Ianua
rie a anului acesta 
luă parte la scoaterea 
unui pod scufundat 
de furtună. I se în
credințează misiuni 
din ce în oe mai gre
le, iar pentru price
perea și hărnicia cu 
care le îndeplinește, 
pentru rîvna cu care 
continuă să-și perfec
ționeze pregătirea de 
luptă, politică și de 
specialitate, primește 
aprecieri prețioase. 
Este avansat în grad, 
este primit în rîndu
rile candidaților de 
partid și ales mem
bru în biroul organi
zației de bază U.T.M., 
declarat militar dt 
frunte. Ba, mai mult 
chiar, lui Drăgan, est 
despre care exista pă
rerea că nu va putea 
deveni scafandru, i-au 
fost încredințați opt 
scafandri spre in
struire.

Pe tânărul acesta 
vrednic l-am cunos
cut la consfătuirea 
militarilor de frunte 
dintr,-o mare unitate 
de marină. Soldatul 
fruntaș de marină 
Drăgan Ion a prezen
tat acolo o inovație 

■—ca să-i zic așa—un 
cartuș filtrant adaptat 
la pompa de aer ca- 
re-i permite scafan
drului să continuie 
lucrul sub apă chiar 
în cazul atacului cu 
gaze. El a arătat de 
asemenea cum își in
struiește ortacii, care 
și ce rezultate dau 
(unul este chiar mi
litar de frunte, iar 
doi au fost avansați 
soldați, — fruntași 
de marină).

Din modestie des
pre el, despre străda
niile sale depuse zi 
de zi n-a vorbit insă 
de loc. De fapt pen
tru mine nici nu era 
nevoie. îi văzusem de 
mult strălucind pe 
piept insigna de ma
rinar de frunte.

Soldatul fruntaș de 
marină Drăgan Ion 
este unul dintre miile 
de tineri cărora po
porul le-a încredințat 
apărarea hotarelor 
dragi ale patriei.

S. IONESCU

Organizațiile U.T.M. din aceste 
uzine nu s-au ocupat deloc de 
educația comunistă a ucenicilor. 
In perioada practicii de vară, 
dată fiind situația că numai o 
parte a ucenicilor sint la prac
tică iar restul în vacanță, că bi
rourile de clasă și comitetul 
U.T.M. pe școală sînt descomplec- 
tate, sprijinul organizațiilor 
U.T.M. din uzine trebuie să fie 
mai mare.

Comitetele U.T.M. deși aveau 
posibilitatea, n-au organizat în- 
tîlniri între ucenici și fruntașii în 
producție, schimburi de experien
ță, mijloace prin care se educă 
la ucenici sentimentul de mîn- 
drie că fac parte din eroica noa
stră clasă munctioare, dragostea 
față de profesia aleasă, sentimen
tul de răspundere pentru pregăti
rea lor profesională. Ele nu au 
urmărit cu atenție rezultatele ob
ținute de fiecare ucenic la prac
tică și nu au intervenit prompt a- 
colo unde era cazul să dea o 
mină de ajutor. Cu alte cuvinte, 
comitetele U.T.M. ale uzinelor 
„23 August" și „Timpuri Noi" nu 
și-au făcut datoria.

In curînd uzinele vor primi o 
nouă serie de ucenici care urmea
ză ~să-și satisfacă practica de 
vară. Este necesar ca conducerile 
uzinelor să analizeze în cadrul u- 
nor ședințe lărgite cu conducerile 
școlilor, organizațiile U.T.M. din 
uzine și școli, cu educatorii, mun
citorii-instructori, maiștrii, felul 
cum a decurs practica primei se
rii și să ia măsurile corespunză
toare pentru înlăturarea tuturor 
lipsurilor constatate. Numai asi- 
gurîndu-se o practică corespun
zătoare se va reuși ca ucenicii 
să-și îmbogățească cunoștințele 
primite în anul școlar și să-și 
complecteze pregătirea profesio-. 
iară.



Să fie curmată agresiunea
imperialistă in Orientul Arab!

Persistă divergențele
dintre Franța - S.U. A. și Anglia

PARIS 1 (Agerpres). — După 
încheierea sesiunii reprezentanților 
perinanenți ai N.A.T.O. de la Pa
ris, care au încercat să stabilească 
o poziție occidentală comună în 
problema unei conferințe la nivel 
înalt privind situația din Orien
tul Mijlociu, ultimele știri confirmă 
persisența divergențelor dintre 
Franța pe de o parte și Statele 
Unite și Anglia pe de altă parte. 
Guvernul francez insistă în conti
nuare asupra convocării unei con
ferințe la nivel înalt în Europa la 
care să participe reprezentanții ce
lor patru puteri și Indiei și secre
tarul general al O.N.U. Potrivit 
agenției France Presse, la Paris 
se face o distincție foarte netă în
tre posibilitățile Consiliului de Se
curitate de a reglementa situația 
față de o conferință propriu-zisă 
a șefilor de guverne. „Chiar dacă 
Consiliul de Securitate ar putea să 
reglementeze problemele urgente,

relatează France Presse, guvernul 
francez consideră că aceasta nu 
ar exclude posibilitățile unei con
ferințe la nivel înalt. Ea ar fi a- 
ceea care, permițind un dezgheț 
în relațiile dintre Est și Vest ar 
influența asupra stabilității în 0- 
rientul Mijlociu". Reproducînd pă
rerile care circulau joi în cercuri
le politice din capitala Franței, 
France Presse preciza chiar : „La 
Paris se afirmă că generalul De 
Gaulle nu va participa la o în
trunire a Consiliului de Securitate 
consacrată problemei Orientului 
Mijlociu".

In conferința sa de presă de joi 
secretarul de stat Dulles a confir-

mat și el divergențele de păreri 
dintre Franța și celelalte două pu
teri occidentale. „Dacă toți ceilalți 
șefi de guverne vor dori să ia 
parte la conferință, aceasta se va 
ține și în absența șefului guvernu
lui francez", a declarat Dulles.

In prezent însă problema care 
se pune este dacă tocmai conducă
torii americani și englezi nu cre
ează mereu alte piedici pentru a 
tărăgăna convocarea unei aseme
nea conferințe într-o formă sau 
alta, din teama de a nu apărea în 
fața opiniei publice „în situația de 
criminal în boxa acuzaților", după 
expresia ziarului britanic „Man
chester Guardian".

Dulles se opune 
invitării Indiei la conferința 
la înalt nivel

WASHINGTON 1 (Agerpres). 
Declarațiile făcute de secretarul de 
stat al S.U.A., J. F. Dulles, ' 
conferința sa de presă din 31 
lie, dovedesc că Statele Unite 
tenționează să dea conferinței 
nivel înalt o orientare cu totul 
ferită do cea pe care ar trebui 
o aibă pentru a-și atinge scopul 
—• instaurarea păcii și securității 
în Orientul Mijlociu. 
cretarului de stat al 
cipalele obiective ale 
ferințo ar trebui să 
anume: In primul rînd să res
pingă acuzația adusă Statelor U- 
nite și Angliei că ar fi comis o 
agresiune. în Orientul Mijlociu și, 
în al doilea rînd, să dovedească 
că în Orientul Mijlociu există pri-

la 
iu- 
in-
la 

di- 
să

Potrivit se- 
S.U.A. prin- 
acestei con- 
fie două și

Noi debarcări de trupe 
americane in Liban

Apelul 
Comitetului Femeilor 

Sovietice adresat 
femeilor din lumea 

întreagă
MOSCOVA. — Comitetul Fe

meilor Sovietice a adresat un apel 
femeilor din lumea întreagă în 
care le cere să lupte unite pentru 
a preîntîmpina pericolul dezlănțui
rii unui nou război provocat de 
agresiunea armată americană și 
engleză în țările Orientului Mij- 
Jociu.

Omenirea — se subliniază în a- 
cest apel — trece prin clipe grave 
și amenințătoare. Poate nu fiecare 
își dă seama de pericolul care a- 
pasă asupra universului. Femeile 
însă, cu inimile lor de mame, simt 
că pericolul morții amenință din 
nou căminele și se ridică ca o 
umbră neagră în jurul leagănelor 
icopiilor.

Apelul se adresează, mamelor 
americane și engleze, chemîndu-. 
le să-și intensifice eforturile îm
potriva amenințării războiului a- 
tomic distrugător, să ceară ca sol- 
dații americani și britanici să fie 
readuși în patrie.

BEIRUT 1 (Agerpres). — Vi
neri după-amiază a sosit la Bei
rut un nou transport de 'trupe a- 
mericane. Un purtător de cuvînt 
al ambasadei americane din Li
ban a declarat că transportul de 
trupe, echipament militar și provi
zii va continua timp de cîteva 
zile. El a refuzat să spună dacă 
această nouă debarcare are loc la 
cererea guvernului libanez.

Trupele americane despre care 
agenția Reuter afirmă că fac par
te din divizia 24 de infanterie a 
S.U.A. vin din diverse porturi eu
ropene.

Agenția France Presse sublinia
ză stupoarea pe care a produs-o 
această nouă debarcare, avînd în 
vedere că ea începe a doua zi după

Anglia, Abisinia și Libanul au recunoscut 
Republica Irak

ADDIS-ABEBA 1 (Ager
pres). — TASS transmite: La 
Addis-Abeba s-a anunțat ofi
cial că guvernul Etiopiei a re
cunoscut Republica Irak.

★
BEIRUT. După cum anunță a- 

genția Reuter guvernul Libanului 
a făcut cunoscut în mod oficial 
că a hotărît să recunoască noul 
guvern irakian.

alegerea noului președinte Șehab, 
și mai ales a doua zi după ce se
cretarul de stat al S.U.A., Dulles, 
a declarat că Statele Unite își vor 
retrage trupele dacă guvernul li
banez o va cere.

In cursul zilei de vineri, la Bei
rut au fost împărțite manifeste 
în care se cere plecarea trupelor 
americane în termen de 24 de ore 
și demisia imediată a lui Șamun 
pentru ca noul președinte să-și 
poată ocupa postul.

Cu toate că alegerea lui Șehab 
este considerată de către majori
tatea de<putațifor libanezi ca un 
vot de neîncredere în actualul prim 
ministru Solh, acesta a hotărît în 
urma a două ședințe de consilii de 
miniștri să nu demisioneze deo-

mejdia unei așa-zlse „agresiuni in
directe".

După cum se știe, pe teritoriul 
unor state arabe din Orientul Mij
lociu staționează și se îngrămă
desc din ce în ce mai multe tru
pe americane și engleze care nu 
au nici un drept să se afle acolo. 
Această situație creează p primej
die gravă pentru pace. Secretarul 
de stat al S.U.A. consideră insa 
necesar ca șefii de guverne, în
truniți în conferința la nivel înalt, 
să dea girul lor acestei acțiuni 
care nu poate fi calificată altfel 
decit ca o agresiune militară di
rectă.

In legătură cu convocarea con
ferinței la nivel înalt, Dulles a 
reafirmat poziția Statelor Unite 
cu privire la convocarea acestei 
conferințe în cadrul Consiliului 
de Securitate. El s-a declarat îm
potriva invitării Indiei la confe
rință sub pretextul că aceasta „ar 
ridica probleme serioase, deoare
ce o mulțime de alte state ar dori 
să fie reprezentate și ele". Dulles 
și-a exprimat speranța că genera
lul De Gaulle va consimți să par
ticipe la o eventuală reuniune a 
Consiliului de Securitate la nivelul 
șefilor de guverne, dar a declarat 
că această conferință poate avea 
loc și în absența șefului guvernu
lui francez.

Dulles s-a pronunțat împotriva 
definirii noțiunii de agresiune de 
către Organizația Națiunilor 
Unite.

IN GRECIA

LA MOSCOVA
Recepție cu prilejul 
sărbătorii nafionale

a Elveției
MOSCOVA 1 (Agerpres). TASS 

transmite : Cu prilejul sărbătorii 
naționale a Elveției — Ziua con
stituirii Confederației, ambasadorul 
Elveției în U.R.S.S. Alfred Zehn
der, a oferit la 1 august o recep
ție, la care au participat Aleksei 
Kosîghin, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., Mi
hail Gheorgădze. secretar al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Valerian Zorin, adjunct 
al ministrului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., funcționari superiori, 
oameni de știință și cultură, re
prezentanți ai clerului.

Arestări în rîndu! 
membrilor E.D.A.

ATENA 1 (Agerpres). TASS
transmite: în Grecia continuă a- 
restările în rîndtil membrilor și a- 
deoților Uniunii democrate de 
stînoa (E.D.A.). După cum rela
tează ziarele, autoritățile arestează 
și deportează în primul rînd pe 
conducătorii organizațiilor focale 
ale Uniunii și persoanele care 
în alegerile parlamentaro din 1958 
au candidat din partea E.D.A. Au 
fost onerate arestări la Salonic, 
Kastoria în peninsula Magnesia, 
la Heraklin și în alte regiuni ale 
țării. Au fost arestate peste 60 de 
persoane.

Toate acestea dovedesc că au
toritățile vor să decapiteze organi
zațiile focale ale E.D.A. și să sub
mineze influenta ei crescîndă în 
provincie. Totodată, autoritățile au 
început să aresteze fruntași ai 
E.D.A. la Atena și Salonic.

SECERIȘUL IN MORAVIA. In foto: Stanislava Mitlasova cea 
mai tînără membră a cooperativei din VSISKO (R. Cehoslovacă) 
s-a reîntors la cooperativă după cea lucrat 3 ani în industrie.

NOUTĂȚI DESPRE TINERETUL LUMII

•—
Ziariștii turci 

n-au acces.., în Turcia
ANKARA 1 (Agerpres). — Zia

rul „Cumhurijet" și alte ziare tur
cești publică protestul Asociației 
ziariștilor turci din Ankara îm
potriva atitudinii autorităților a- 
mericane care au împiedicat pe 
ziariștii turci să-și îndeplinească 
misiunea de informare a opiniei 
publice în legătură cu evenimen
tele din Orientul Mijlociu. Astfel, 
în timp ce autoritățile americane 
din Adana au permis ziariștilor 
americani să asiste la aterizarea 
avioanelor americane venite din 
Germania occidentală în drum 
spre Liban și le-au dat informa
ții în lgătură cu transportul tru
pelor, ziariștilor turci li s-a in
terzis să se apropie de locul de 
aterizare și să ia informații cu 
privire la aceste transporturi.

LONDRA 1 (Agerpres). — La 
Londra s-a anunțat oficial că 
guvernul britanic a recunoscut 
guvernul Republicii Irak.

In același timp conform agen
ției Reuter, Ministerul de Externe 
britanic a dat publicității un co
municat în care se arată că „Ma
rea Britanie nu mai consideră 
existentă Federația irakiano-iorda- 
niană",

Intensificarea 
de trupe

concentrărilor
britanice

în Orientul Mijlociu
LONDRA 1 (Agerpres). — A- 

gențiile de presă occidentale trans
mit știri despre intensificarea 
concentrărilor de trupe britanice 
în regiunea Orientului Mijlociu. 
Agenția United Press Internatio
nal relatează astfel că la 31 iu
lie ministrul de Externe englez, 
Lloyd, a anunțat în Camera Co
munelor că Anglia va trimite un 
număr de avioane militare în teri
toriile Mascat și Oman, în cadrul 
unui program de „ajutor militar" 
acordat sultanului din Mascat 
pentru „consolidarea" poziției sale. 
Avioanele trimise vor rămine in 
aceste teritorii, constituind „nu
cleul" unei forțe aeriene „perma
nente" în această regiune. Tot 
în cadrul acestui „program", adau-

tri-

„0 consfătuire stranie44
Articol publicat în ziarul „lzvestia“

gă agenția citată, Anglia va 
mite provizii și armament în te
ritoriile Mascat și Oman. Marea 
Britanie își menține de asemenea 
dreptul de a folosi, pentru avioa
nele britanice, aerodromurile de 
aici.

După cum se știe, sultanul-ma- 
rionetă, impus în Mascat și Oman 
de Anglia, care este „puterea pro
tectoare" a acestor teritorii, nu se 
menține la putere decit prin spri
jinul armat al Londrei. In momen
tul de față, trupele britanice din 
Oman continuă acțiunile de repre
siune împotriva patrioților care 
luptă pentru înlăturarea sultanului 
și pentru independența țării. Te
ritoriile Mascat și Oman, situate 
în partea de răsărit a Peninsulei 
Arabice — adaugă agenția Uni
ted Press International — sînt 
importante pentru Anglia, deoarece 
sînt în imediata vecinătate a pro
tectoratului englez Aden și a re
giunilor de sub mandat britanic 
bogate în petrol".

camdată. O p^jte dintre membrii 
guvernului său au făcut totuși cu
noscut că ar fi necesar ca actua
lul guvern să cedeze locul unui 
guvern de tranziție. După cum 
subliniază corespondentul din 
Beirut al agenției Associated 
Press, „dacă Solh va demisiona, 
își va încheia cariera cel mai pro- 
occidental cabinet care a fost for
mat vreodată într-un stat arab".

Anglia cere oficial convocarea unei ședințe 
a Consiliului de Securitate cu participarea 

șefilor de
NEW YORK (Agerpres). — 

TASS transmite : Harold Beeley, 
reprezentantul permanent ad-inte- 
rim al Angliei la O.N.U., a adre
sat lui Georges Picot (Franța) 
care prezidează Consiliul de Secu
ritate în luna august, o scrisoare 
în care cere oficial convocarea 
pentru 12 august a unei ședințe a 
Consiliului de Securitate cu parti-

guverne
ciparea șefilor de guverne care să 
discute problemele Orientului A- 
propiat și Mijlociu.

In scrisoare se propune organi
zarea unor consultări prealabile 
între membrii Consiliului de Secu
ritate cu participarea secretarului 
general al O.N.U. pentru a se că
dea de acord asupra formulării or- 
dinei de zi și altor probleme cje 
procedură.

Strîngerea relațiilor dintre Irak 
și R. A. U. — obiectiv principal 

al guvernului irakian
DAMASC 1 (Agerpres). — In

tr-o declarație făcută corespon
dentului agenției de informații a 
Republicii Arabe Unite, amba
sadorul Republicii Irak în R.A.U. 
Fayak Samirai, a subliniat dez
voltarea continuă a legăturilor 
comerciale și culturale dintre cele 
două țări, arătînd că strîngerea 
și mai mult a relațiilor dintre 
Irak și Republica Arabă Unită 
rămine unul din obiectivele prin
cipale ale guvernului de la 
Bagdad. „Este sigur — a spus 
ambasadorul — că relațiile din
tre Republica Irak și Republica

Arabă Unită, Inclusiv relațiile e- 
conomice se vor dezvolta și În
tări tot mai mult... In ce privește 
relațiile politice dintre tarile 
noastre, se știe că toți arabii au 
drept obiectiv esențial unitatea 
spre care aspiră de veacuri. Gu
vernul irakian va urma și în 
această privință o politică con
formă cu interesul și aspirațiile 
poporului".

Ambasadorul irakian a subli
niat de asemenea necesitatea în
tăririi Ligii Arabe și a dezvoltării 
relațiilor de colaborare și priete
nie dintre țările membre ale 
Ligii.

UniUIISS Sovietică: Seminar international al studenților 
și tinerilor cercetători științifici

MOSCOVA. — La 1 august 
la Universitatea din Moscova 
s-a deschis Seminarul interna
țional al studenților și tinerilor 
cercetători științifici. Seminarul, 
care se axează pe tema „Fo
losirea energiei atomice în 
scopuri pașnice și tineretul", a 
atras tineri fizicieni din 23 de 
țări — Anglia, China, R.A.U., 
Franța, Brazilia, Argentina, 
R. F. Germană, Japonia și alte 
state din Europa, Asia și Ame
rica.

în fața studenților, cunos- 
cuți oameni de știință sovietici 
vor ține prelegeri cu privire 
la folosirea radioizatopilor în 
cercetări științifice, în medi
cină, industrie și agricultură, 
cu privire la primejdia conta
minării radioactive a aerului și 
pămîntului.

Participanții la seminar vor 
discuta problemele colaborării 
internaționale in opera de fo
losire a energiei atomice în 
scopuri pașnice și vor face

schimb de păreri asupra rolului 
tineretului și al organizațiilor 
lui in eforturile comune ale 
popoarelor îndreptate spre în
lăturarea primejdiei unui răz
boi atomic.

Tinerii fizicieni vor vizita 
institutele care dstfășoară lu
crări practice în domeniul uti
lizării energiei nucleului ato
mic in scopuri pașnice, cen
trala atomoelectrică, Institutul 
unificat de cercetări nucleare 
și alte instituții științifice.

Egipt: Absolvenți din R.A.U. își vor 
în U.R.S.S.

desăvîrși studiile

CAIRO. — Ziarul egiptean 
„Al Massa" anunță că Minis
terul Educației al Republicii 
Arabe Unite a hotărît să tri
mită, de la începutul anului de 
studii 1958-1959, un număr de 
120 de absolvenți ai cursurilor

universitare și 30 de absol
venți ai școlilor secundare pen
tru continuarea și desăvirșirea 
studiilor în Uniunea Sovietică. 
Absolvenții universitari vor ur
ma cursuri speciale de perfec
ționare în agricultură, științe

economice, științe tehnice și 
alte științe, iar absolvenții șco
lilor secundare se vor specia
liza în limba rusă și în lite
ratura rusă și sovietică pentru 
a ocupa catedre de limba rusă 
în Republica Arabă Unită.

: „Ziua tineretului care luptă pentru apărarea păcii"
ROMA. — La 30 iulie în în

treaga Italie s-a sărbătorit 
„Ziua tineretului care luptă 
pentru apărarea păcii". La Ro
ma a avut loc o mare demon
strație la care au participat de
legați din diferite regiuni ale 
țării și reprezentanți ai miș-

J. Nehru despre actuala
situație internațională

DELHI 1 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, la 31 iulie 
a avut loc la Delhi un mare mi
ting la care primul ministru al 
Indiei, Nehru a rostit o cuvîn- 
tare. El s-a referit în cuvîntarea 
sa la mai multe probleme ale ac
tualei situații internaționale.

cării partizanilor păcii din Ita
lia.

Luînd cuvîntul la mitingul 
care a avut loc după demons
trație, Lucio Luzzatto, cunoscut 
fruntaș al mișcării partizani
lor păcii, a subliniat grava 
primejdie pe care o prezintă a- 
gresiunea imperialistă în Orien
tul Mijlociu pentru pacea în 
întreaga lume. Velio Spano, 
vicepreședinte al Consiliului 
Mondial al Păcii, a vorbit des
pre lucrările Congresului de 
la Stockholm pentru dezarmare

și colaborare internațională.
El a subliniat că în prezent 

lupta pentru pace capătă o im
portanță uriașă. Poporul ita
lian, a declarat Spano, va con
tinua lupta în ciuda acțiunilor 
reacționare ale guvernului, 
care încearcă să frîneze puter
nica mișcare populară de îm
potrivire la aventuri militare.

După cum relatează ziarul 
„Unită", la 30 iulie, în mai 
multe orașe din Italia au avut 
loc demonstrații ale tineretului 
pentru apărarea păcii.

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
Ziarul „Izvestia" publică urmă-: 
torul material al coresponden
tului său special, intitulat „O 
consfătuire stranie".

După cum se transmite din 
New York la 25 iulie secretarul 
general al Organizației Națiu
nilor Unite, D. Hammarskjoeld, 
a invitat la el pe reprezentan
ții la O.N.U. ai Braziliei, Ca
nadei, Ceylonului, Columbiei, 
Indiei, Norvegiei și Pakistanu
lui. Intre secretarul general și 
reprezentanții acestor țări au 
avut loc consultări în problema 
extinderii activității grupului 
de observatori ai O.N.U. în 
Liban.

Dorind, după cît se pate, să 
anticipeze nedumerirea legiti
mă a celorlalți membri ai Or
ganizației Națiunilor Unite în 
legătură cu componenta și ca
racterul consfătuirii organizate, 
secretariatul O.N.U. a făcut să 
circule un comunicat special 
pentru presă („Press-release"). 
După citirea acestui comunicat, 
însd, nedumerirea poate numai 
să crească.

Intr-adevăr, în comunicat se 
arată că componența partici- 
panților la consfătuirea cu 
secretarul general, din punct 
de vedere geografic este ana- 
loagă cu cea a Comitetului 
Consultativ pentru forțele ar
mate speciale ale O.N.U., con
stituit de către Adunarea Ge
nerală în 1956. In continuare, 
însă, autorii acestei „Press-re
lease" se grăbesc să mențione
ze că consfătuirea din 25 iu
lie nu a avut statutul acestui 
organ, întrucît participanții la

consfăiuire au fost invitați ca 
„persoane particulare", ceea ce, 
tradus într-un limbaj simplu, 
ar trebui să însemne că ei ur
mează să fie considerați drept 
persoane particulare.

Aici însă apar noi probleme. 
Cum pot acționa ca persoane 
particulare reprezentanții ofi
ciali ai unei serii de țări pe 
lingă Organizația Națiunilor 
Unite aflîndu-se în exercițiul 
obligațiilor lor și chiar ieșind 
din clădirea O.N.U. ? Și pen
tru ce, dacă este vorba de per
soane particulare, secretând ge
neral îi invită ca pe reprezen
tanți oficiali ai statelor ?

Intr-un fel sau altul in cercu
rile O.N.U. se înclină să se 
considere că Hammarskjoeld. 
deși nu a fost împuternicit în 
acest sens, a creat, de fapt, un 
comitet consultativ pentru Li
ban și că se pregătește terenul 
pentru ca ulterior să se dea 
acestui grup un statut oficial. 
Există de asemenea știri in le
gătură Ca faptul că la consfă
tuirea cu „persoanele particu
lare" secretarul general a ex
pus un plan de intensificare a 
activității observatorilor O.N.U. 
în Liban. In legătură cu acea
sta, se prevede nu numai mă
rirea numărului observatorilor, 
ci și să se pună la dispoziția 
lor un număr de 1000 vină la 
1500 de militari — soldați și 
sergenți neînarmați.

Nu se poate să nu se mani
feste uimire în legătură cu ace
ste planuri și acțiuni în condi
țiile intervenției americane, 
care continuă in Liban. Vacanțele internaționale ale pionierilor din Obenhof (R.D.G.). 

Aici se află pionieri germani, sovietici și copii ai foștilor luptători 
din rezistența franceză. In foto: Copii plecînd în excursie.

Participanții la miting au în- 
tîmpinat cu aplauze cuvintele lui 
Nehru despre propunerea făcută 
de Uniunea Sovietică Indiei de 
a participa la conferința la cel 
mai înalt nivel. Nehru a arătat 
că participarea reprezentanților 
țărilor arabe la această conferin
ță este firească, întrucît ele vor 

r constitui obiectul discuțiilor. In
dia, a subliniat Nehru, va parti
cipa la conferință dacă acest 
lucru îl vor dori țările pe care le 
privește reglementarea acestei 
probleme.

Ocupîndu-se de sesiunea Consi
liului pactului de la Bagdad, 
care a avut loc la Londra, Nehru 
a spus că Pakistanul folosește 
acest pact pentru a profera a- 
menințări la adresa Indiei, iar 
celelalte țări membre îl folosesc 
împotriva Rusiei.

Nehru a vorbit din nou despre 
pericolul radioactivității produse 
de experiențele nucleare. Expe
riențele nucleare, a subliniat el, 
trebuie să fie complect interzise. 
Dacă toate puterile vor accepta

acest lucru, aceasta încă nu în
seamnă o rezolvare a tuturor 
problemelor, totuși atmosfera in
ternațională se va însenina într-o 
oarecare măsură și va fi posibil 
să se întreprindă acțiuni impor
tante.

Nehru a salutat planul Ra- 
packi și și-a exprimat regretul că 
acest plan nu este acceptat.

Nehru a condamnat metodele 
folostfe de guvernul Nuri Said 
și a vorbit în termeni foarte fa
vorabili despre activitatea noului 
guvern al Irakului. Primul mi
nistru al Indiei a arătat în con
tinuare că pericolul de război din 
Orientul Apropiat și 'Mijlociu a 
existat și va continua să existe 
atît timp cît trupele străine se 
vor găsi în această regiune.

Trecînd la problemele interne 
ale Indiei, Nehru a spus că nu 
este bine să depinzi permanent 
de împrumuturi și că trebuie ca 
țara să fie construită printr-o 
muncă grea. El a vorbit despre 
necesitatea dezvoltării industriale 
și agricole a Indiei.

Agenți americano-ciankaișiști 
arestați in R. P. Chineză

PEKIN 1 (Agerpres). China 
Nouă transmite : Organele securi
tății publice ale R. P. Chineze, cu 
sprijinul activ al populației locale, 
au arestat trei agenți americano- 
ciankaișiști la 24 de ore după .ce 
în noaptea de 3 spre 4 iulie au 
fost parașutați la granița dintre 
Guandun și Guansi (China de 
Sud). In momentul arestării asu
pra lor au fost găsite două apa
rate de radio-emisie, puști, pistoa
le și alte arme de proveniență a- 
mericană, precum și mari sume de 
bani. Ei au fost trimiși pentru a 
organiza acte de diversiune și a 
culege date cu caracter de spionaj.

Agentul Huan Ke-sian a comu
nicat ța în Taiwan americanii a-

jută clica ciankaișistă să pregătea
scă numeroși agenți. Ciankaișiștii 
recrutează cu forța in „detașamen
te speciale de luptă ale Aiiniste- 
rului Apărării Naționale" voluntari 
chinezi luați prizonieri în Coreea 
și trimiși în Taiwan cu ajutorul 
imperialiștilor americani.

imperialiștii americani folosesc 
clica ciankaișistă nu numai pentru 
activitatea subversivă și de spio
naj în China continentală, ci și 
pentru activitatea subversivă în 
alte țări ale Asiei și Africii. Astfel 
în martie a.c. organizația de spio
naj americano-ciankaișistă „Cance
laria unită chino-americană" a a- 
provizionat prin agenții săi pe re
belii indonezieni cu arme.
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La Ankara au fost răspîndite 
manifeste împotriva politicii 

guvernului turc
ISTANBUL. — Potrivit relată

rilor presei în seara zilei de 29 
iulie în clădirile unor instituții 
din Ankara au fost răspîndite 
manifeste împotriva politicii gu
vernului turc, purtînd semnătura 
„Comitetul de salvare națională 
Ankara—Istanbul".

In cursul cercetărilor poliția a 
arestat două persoane. In același 
timp la Istanbul au fost intero
gate mai multe persoane pentru 
a se stabili dacă „Comitetul de 
salvare națională" are organizații 
și în acest oraș.

VA iNrCRWAM
COLOMBO. La 1 august a avut 

loc în prezența primului ministru 
a.l Ceylonului, Bandananâike, cere
monia naționalizării portului Co
lombo.

ROMA. La 1 august 2 milioane 
de dijmași și de muncitori agricoli 
din regiunile Toscana, Umbria, 
Marchia și Emilia au declarat o 
grevă de 24 de ore. Greviștii cer 
revizuirea contractelor colective și 
respectarea libertăților sindicale.

CAIRO. Agenția Reuter retrans
mite o știre a agenției de informații 
a Orientului Mijlociu potrivit că. 
reia fostul președinte al Libanu
lui Șamun va părăsi săptămîna 
viitoare Beirutul plecînd în Statele 
Unite.

In știre nu se arată dacă Șa
mun va demisiona sau nu înainte 
de plecare.

MOSCOVA. în Siberia orientală 
se construiește în prezent cea mai 
mare întreprindere pentru industri
alizarea lemnului din U.R.S.S., 
care va fi dată parțial în exploa
tare în cursul anului curent. în
treprinderea va prelucra anual 
1.000.000 mc. de lemn brut. Combi, 
natul Va livra în fiecare an case 
prefabricata însumînd 30.000 de a- 
partamente.

MOSCOVA. La Combinatul me
talurgic di.n Magnitogorsk s-a ela
borat o metodă originală de tăie
re a metalului. 'Muncitorii combi
natului au propus ca metalul, în
călzit în prealabil la o tempera
tură de 1.400 gra.de, să fie tăiat 
cu ajutorul unui jet de aer rece.

MOSCOVA. Comitetul sovietic 
al veteranilor de război a adresat 
în numele milioanelor de cetățeni 
sovietici — foști combatanți, par 
tizani, precum și participanți la 
mișcarea de rezistență din străi
nătate — un apel către veteranii 
de război și participanții la mișca
rea de rezistență din lumea întrea
gă de a apăra cu forțe unite pa
cea, de a înlătura pericolul unui 
nou răz.boi care planează asupra 
omen irii.

WASHINGTON. Departamentul 
de Stat a anunțat oficial că secre
tarul de stat Dulles va părăsi 
Washingtonul la 3 august plecînd 
în Brazilia unde va face o vizită 
de două zile. Dulles se va înapoia 
la Washington la 7 august.

NEW YORK. După cum anunță 
agenția United Press Internatio
nal Camera deputaților a Congre. 
suluj național din Chile a apro
bat cu majoritate de voturi proiec
tul de lege privitor la legalizarea 
Partidului Comunist. Partidul Co. 
munist din Chile a fost mforzis 
în anul 1948 de președintele Gon
zales Videla.

CAPE CANAVERAL. „Pentru a 
doua oară în răstimp de două zile 
— relatează agenția Associated 
Press — a fost amînată, din cau- 
za unor dificultăți de ordin teh. 
nic, lansarea unei rachete teleghi
date de la baza din Cape Canave<- 
ral". La 31 iulie aviația america
nă a fost silită să renunțe la ex
periența cu o rachetă de tip 
„Thor". Cu o zi înainte tot „difi
cultăți tehnice" au provocat amî. 
narea unei experiențe cu racheta 
de tip „Ailas".
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