
Tineretul muncitor înfăptuiește 
cu entuziasm hotârîrile 
Congresului partidului

Proletari 'din toate țările, unitl-văt

In cîmpia Bărăganului a în
ceput zilele acestea din plin re
coltatul ți treieri.țul cerealelor 
păioase. Și în acest an. datorită 

! aplicării regulilor agrotehnice și 
efectuării unor lucrări agricole de 

i calitate, gospodăriile agricole co
lective din acest mare grînar al 
țării obțin recolte bogate. Colec
tiviștii din Vintilețti, Mihai Bra-
vu, Tătaru, Bordei Verde ou ob-
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Telegrame
! Președintele Prezidiului Ma- 
; rii Adunări Naționale a R. P. 
. Romine, tovarășul Ion Gheor- 
■ ghe Maurer, a adresat o tele- 
I gramă președintelui Prezidiu- 
' lui Adunării Populare Supre- 
I me a R. P.D. Coreene, tova- 
I rășul Țoi En Ghen, transmi- 
| țîndu-i cele mai bune urări de 

sănătate și activitate rodnică
1 cu prilejul celei de-a 60-a a-

niversări a zilei sale de naș
tere.

Printr-o telegramă de răs
puns, tovarășul Țoi En Ghen 
a mulțumit tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer pentru u- 
rările făcute, urîndu-i la rîn- 
dul său noi succese strălucite 
în activitatea sa.

Vești de pe ogoare
din Episcopia Bihorului peste 
2400 kg la hectar.

In fotografie: tinerii meca
nizatori fruntași Victor Bur- 
lacu, Tudor Negreanu, Emil 
Bogdan, Gheorghe Cioavâr 
și Teodor Iftimie de la S.M.T.

Adjud.

Foto ; AGERPRES

Ciment peste plan
Colectivul de muncitori» 

tehnicieni și ingineri de la fa
brica de ciment „Ilie Pintilie" 
din Fieni, regiunea Ploești, s-a 
angajat ca realizările obținute 
in primele cinci luni ale anu
lui : 1.600 tone ciment, 5.000 
toz^ clinker peste plan și pes- 

1.360.000 lei economii la 
prețul dc cost să fie depășite 
cu mult in lunile ce urmează.

Astfel incă de pe acum 
secții ca morile de ciment, 
au reușit să dea in zilele de 
după Congres 
ciment pe 
de clinker 
zile dvM 
chnker!

cite 150 tone 
zi, iar cuptoarele 
au dat în primele 
Congres 130 tone

J. TEOHARI

„Un apartament pe zi,
un etaj pe săptămină44

Entuziasta întrecere
Și pînă acum constructorii 

de locuințe din Galați au lu
crat cu deosebit spor. Măr
turie stau șirurile de blocuri 
ce se înalță zvedte din 
centrul orașului spre Dunăre. 
Dar acum, activitatea zidari
lor, dulgherilor, instalatorilor 
cunoaște însuflețirea deose
bită pe care le-a dat-o Ho- 
tărîrile Congresului al III-lea 
al partidului. Aceasta seveda 
în spiritul gospodăresc înain
tat care face să chibzuiască 
totul în așa fel incit să con
struiască mai repede, mai 
bine, mai economicos.

Stau de vorbă cu Grigore 
Popoiu, responsabilul unei 
brigăzi de tineret.

— Iată — îmi spunea el, 
arătîndu-mi un bloc nou 
terminat, clădit într-o armo
nie îmbinare de galben și 
alb — acela-i P. 2. La el am 
lucrat și-am obținut o depâ-

In inovator la opt muncitori
BAC de la corespondentul nostru). în aceste zile, co- 

I-ca-r-e Kvri>emlui de reparații utilaj petrolifer din Moi- 
-importante succese in întrecerea socialistă. 
Fjzi a fost îndeplinit încă la data de 15 mai,

ujcodată economii la prețul de cost de peste 
IMH M.

Siecw ■nfnr- s-au obținut șl in domeniul inovațiilor, 
u analizările realizate exprimă strădania 

n de aici de a munci din zi in zi mai bine, de
a jr " -g» -• sarcinile trasate de Congresul partidului. Astfel, 
ia Mfted 4e reparații unul din 8 muncitori este Inovator.

- i._ • K- a-• p nă acum aduc însemnate economii. Bu-
■Aaară iwa«U realizată de comunistul Ion Ciulină și ute- 
r Mixacsn. H. Leulopolos aduce o economie
■■n -« ăe cura n.—t lei prin creșterea productivității

In regiunea Stalin

55 tabere de mutica 
patriotica în Gr. A. S.

STAUN (de la 
«ootruj. — 

Lx «««et patriotici. parti- 
opt ta acme zile cu inru- 
jfcfbv stei de mri de ti- 
aeri tn rtprwwea Stalin. 
RfapnziW dorinței expri- 
acte de eteri, tradiției ste- 
tornicite feed din anii fre
curi, de a participa m 
timpul vacanței de rara <a 
muncă patriotică f*i G.A.i, 
Comitetul regional U.TJl. 
Stalin in colaborare cu crr-

ganele agricole a inițiat in 
acest an organizarea a 35 
de tabere de muncă pa
triotică în G.A.S. de pe 
cuprinsul regiunii. în a- 
ceste tabere își vor aduce 
contribuția prin muncă pa
triotică la întreținerea cul
turilor și strîngerea recol
tei peste 3.200 elevi din 
școlile regiunii.

De curînd au și pornit 
către G.A.S. un număr de 
peste 1800 elevi.

A

a constructorilor noului Galaji
normei de circa 16 lașire a 

sută. Aplicînd o metodă nouă 
la tencuieli am economisit 24 
m.c. var. Noi însă am luat în 
brigadă mulți tovarăși necali- 
ficați pe care-i învățăm me
serie, așa că nu ni s-a încre
dințat și fațada — lucrare de 
măiestrie deosebită. De cu
rînd însă am trecut la blocul 
acesta nou — P. 4. Aci vrem 
să lucrăm și fațada. Am în
ceput bine. în prima săptă- 
mînâ am trecut de la „bici
cletă44 la „automotor44. Nu pe
ste mult timp vom ajunge și 
la „avion*4. Popoiu nu face 
metafore ; „bicicleta44, ,.auto- 
motorul", „avionul44 sînt ter
meni ce nu-i aparțin, sînt 
împrumutați de el de la gra
ficul urmăririi întrecerii în
tre brigăzi ce se desfășoară 
pe șantier și care califică lo
cul ocupat de brigăzile respec
tive în întrecere.

Cum procedează brigada lui 
pentru a sări din „automo
tor", care reprezintă locul doi 
în întrecere, în „avion44 ? Iată 
cum : în cinstea Congresului 
partidului, brigada lui Anghel 
Păun a început să lucreze sub 
lozinca: un apartament zidit 
și teneuît pe zi, un etaj pe 
săptămină. Brigada lui Po
poiu s-a alăturat imediat a- 
cestei inițiative. La consfătui
rea de producție după ce s-au 
analizat sarcinile ce revin zi
darilor pe baza Hotărîrilor 
Congresului. Popoiu a arătat 
că principalul lucru pentru 
bunul mers al treburilor este 
organizarea și disciplina. A 
împărțit brigada în trei echi
pe : o echipă lucrează la zi
durile exterioare ale unui e- 
taj și trece mai departe. Cea
laltă echipă lucrează zidurile 
interioare pe urma primei e- 
chipe, apoi vine echipa de 
tencuitori care termină. Un 
etaj are 6 apartamente, cele 
trei grupe ale unei echipe lu
crează fiecare în 3 zile un a- 
partament, deci în 6 zile se 
termină etajul.

In prezent, munca merge la 
blocul P. 4 „ceasornic**. Atît 
de „ceasornic** îneît zidarii 
(nu-i vorbă, atrași și de exem
plul brigăzii de dulgheri a 
lui Tănase Tudor, care are o 
viteză teribilă, luna trecută

lași-a depășit norma cu 30 
sută) s-au gîndit dacă nu s-ar 
putea termina și mai repede 
un etaj. De pildă în cinci 
zile.

Gogu Vasile care este se
cretarul unei organizații 
U.T.M. de pe șantier, și mem
bru în brigadă. îmi poveste
ște ce le-a spus tovarășilor:

— I-am chemat la fereastră 
și le-am spus: priviți is
toria. Care istorie? — s-au mi
rat ei. Istoria oglindită în 
case—le-am răspuns. Burghe
zia a „fericit** orașul cu co
cioabe nesănătoase în care își 
omorau zilele oamenii săraci, 
fascismul cu cruzime de fia
ră a ras de pe suprafața pă- 
mîntului cartiere întregi ale 
orașului. Și iată acum istoria 
contemporană. Și îmi arată 
după cum a arătat și tovară
șilor lui, cartierul de blocuri 
noi răsărite în centrul orașu
lui într-un timp record, car
tier compus dintr-o alternare 
de blocuri de culoare deschi
să cu o alură modernă și. 
blocuri tencuite în imitație de 
cărămidă de o eleganță cla
sică. Cred că vorbele lui Go
gu Vasile au fost cit se poate 
de convingătoare, inima nu 
poate să nu-ți tresalte de 
bucurie cînd vezi atît de plas
tic și de expresiv ilustrată 
superioritatea socialismului a- 
supra vechii lumi. Pe funda
lul celor cîteva ziduri ruina
te care își trăiesc ultimele 
zile, frumusețea blocurilor 
noi, luminozitatea, confortabi- 
litatea și practicitatea mari
lor magazine de la parter, ron
durile de flori și fîntînile 
arteziene, dau naștere ca din
tr-o seînteie electrică acelui 
entuziasm înflăcărat care-i a- 
nină pe constructorii noului 
Galați.

— Le-am spus, continuă 
Gogu Vasile, că trebuie să 
mergem în pas cu istoria 
nouă a patriei. Le-am mai 
spus că nu este puțin lucru 
să fii constructor de locuințe, 
cînd așa cum se arată în Ra
portul la Congres, trebuie să 
construim în numai 6 ani 
300.000 de apartamente. Ați

ținut în medie cile 2000—2500 
kg orz la hectar.

ir

în regiunea Galați a început 
recoltarea griului. Printre primii 
care au ieșit 1» muncă «nt <*»“ 
lectiviștii din Ianea și Plopu, ra-i 
ionul Filimon Sîrbu. Ei au luat 
din timp măsuri sa nu ae piardă 
nici un bob din noua recoltă. Da 
pe 60 ha colectiviștii din Plopu 
au obținut o producție medie la 
ha de peste 2500 kg gnu. Mem
brii gospodăriei colective au dus 
la baza de recepție primele can
tități de gnu contractate cu «ta
lul.

★
Pe suprafețele eliberate după 

recoltarea secarei, colectiviștii 
din Curtici, Firiteaz și Frumușeni, 
regiunea Timișoara, au trecut la 
executarea arăturilor de tară. 
Pină acum ei au arat 100 ha pe 
care vor însămința porumb pen
tru siloz.

★
Tot în regiunea Timișoara, 

colectiviștii din Beșenova Ve
che au terminat de recoltat 
rapița de pe 177 ha. Terenul 
a fost apoi arat și reînsămîn- 
țat cu porumb siloz, necesar 
bunei furajări a animalelor.

★

în mai multe gospodării colec
tive din regiunea Oradea a în
ceput recoltarea griului. Colecti
viștii din Sintan-a și Olari au 
strins de pe întinse suprafețe în 
medie 2300 kg la hectar. La 
G.A.C. din Sintana producția me
die este evaluată la aproape 
4000 kg la hectar, iar la G.A.C.

Citifi
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Viața culturală

a tineretului
T. MIRONESCU

Prin
a

folosirea rațională 
materiilor prime

CLUJ (de la co
respondentul nos
tru). Pînă în pre
zent, colectivul A- 
telierelor C.F.R. 
„16 Februarie44 
din Cluj a reușit 
să realizeze peste 
plan 450.000 lei, 
economii, aproape 
jumătate din an
gajamentul luat 
pînă la sfîrși- 
tul anului. La 
acest succes o 
contribuție impor
tantă au adus-o și 
tinerii, care, în
suflețiți de sarci
nile trasate de cel 
ce-al III-lea Con
gres al partidului, 
s-au străduit să 
obțir.ă cît mai 
ztulte economii.

îndrumați de 
muniști, ei au 
ținut astfel suc
cese deosebite. 
Bunăoară, tinerii 
de la secția ca- 
zangerie au reali
zat în cinstea 
Congresului eco
nomii în valoare 
de aproape 70.000 
lei, prin fdosirea 
mai rațională a 
materialelor. Nu
mai brigăzile con
duse de Ion Hodiș 
și Gheorghe Sa- 
bău au economi
sit peste 22.000 lei.

Dar nu numai 
în aceste secții 
lupta pentru re
ducerea consumu
rilor de materiale 
normate a stat ca

co
ot-

un obiectiv cen
tral în întrecerea 
socialistă. Brigada 
de strungari, con
dusă de Ion Ma
ty aș, de la secția 
IlI-a mecanică, a 
confecționat din 
deșeuri prezoane- 
le necesare la 
montarea diferite
lor piese de loco
motive, economi
sind în felul ace
sta de la începu
tul lunii și pînă 
acum materiale în 
valoare de peste 
4.000 lei. Brigada 
de la arcuri, con
dusă de Ion Ti- 
brea a economisit 
în ultimele zile o 
cantitate de 800 
kg. oțel canelat.

(Continuare în pag. 3-a)
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Pe mare parte din suprafe
țele de pe care s-au recoltat 
secara și ovăzul masă verde, 
borceagul și rapița, numeroa
se gospodării de stat și gos
podării colective din regiunea 
Constanța au început însămîn- | 
țatul celei de-a doua culturi | 
pentru furaje. Gospodăria co- I 
lectivă din Topraisar a însă- î 
mînțat pînă acum în cultură j 
dublă 66 ha cu porumb siloz. 
Pe întreaga regiune gospodă
riile colective au însămînțat 
pînă acum în cultură dublă 
mai mult de 7000 ha.

(Agerpres)

0 nouă fabrică de
La Combinatul de 

industrializare a 
lemnului de la 
Preajba-Tg. Jiu a 
intrat în funcțiune 
o nouă unitate: fa
brica de cherestea.

Dind in producție 
cea de-a doua fa-

structorii și monto- 
rii de pe acest șan
tier și-au respectat 
angajamentul luat 
în cinstea Congre
sului partidului.

Noua fabrică de 
cherestea care ur
mează să producă

cherestea
fag — are un înalt 
grad de mecaniza
re a procesului teh
nologic.

în prezent 
structorii 
combinat
lucrările la

Aplicat in practicâ noul tip 
de mândrind, conceput de 
studentul clujean Koka Lu
dovic pentru burghiele spi
rale de dimensiuni foarte 
mici, va aduce întreprinderi

lor serioase economii.

Foto : P. POP

con- 
marelui 

continuă 
fabrica

Guvernul R. P. Romine 
a recunoscut 

Republica Malgașe
brică a complexului 
cu 100 de zile îna
inte de termen, con-

anual 67.000 m c 
cherestea — în ma
rca majoritate din

de mobilă curbată 
și Ia secția de par
chete.

Ce așteaptă 
artiștii amatori 

de la dramaturgi
„Cel de-al II-lea Festival de 

teatru „I. L. Caragiale44 — nu
măra la faza intercomunală a 
formațiilor teatrale sătești ; 
peste 9.000 colective teatrale 
cu aproximativ 86.000 artiști 
amatori44. Iată o statistică la
pidară care grăiește de la șine 
despre încă una din marile 
împliniri ale revoluției cultu
rale. Cultura, arta și bunurile 
lor nepieritoare se stabilesc 
treptat dar definitiv în uzi
nă, în fabrică, în cartierul 
mărginaș pînă mai ieri, la 
sate. Pe bună dreptate, Rapor
tul C.C. al P.M.R. prezentat 
de tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej la cel de-al III-lea 
Congres subliniază: „Munci
torii, țăranii, tineretul mani
festă o mare sete de carte, de 
cunoștințe, de frumos... Este 
de datoria sindicatelor, orga
nizațiilor de tineret și a altor 
organizații obștești, a sfaturi
lor populare și organelor Mi
nisterului învățămintului și 
Culturii, de a folosi din plin 
puternicul instrument de edu
cație socialistă pe care-1 re
prezintă așezămintele de cul
tură și artă, a organiza in fie
care club, cămin, casă de cul
tură, o activitate bogată și a- 
trăgătoare, avind o sferă de 
cuprindere din ce în ce mai 
largă*4.

In cadrul acestui amplu , 
proces de dezvoltare a con
științei socialiste, de formare 
a spiritului colectivist la oa
menii muncii de la sate în
deosebi, o înaltă menire re
vine teatrului de amatori. 
Prin intermediul scenei mi
lioane de oameni ai muncii 
trăiesc emoția autentică, chib- 
zuiesc, desprind sensurile lim
pezi ale vieții, învață.

Am cunoscut nu de mult, 
aproape pe toți locuitorii unui 
mărunt cătun de munte din 

! Moldova. Coborîseră cu toții la 
' vale, la concurs, pentru a-și 
, susține în întrecere echipa de 
j teatru care-i bucura anual cu 

8—10 spectacole. Ce-i drept mo-

destei lor formații teatrale nu 
i-a zîmbit izbînda, fiind între
cută de alte colective mai iscu
site în interpretare. Și totuși 
ea, această mică formație, și 
mai cu seamă acea întreagă 
suflare a satului care o în
soțea — a dat tuturor celor de 
față cea mai pilduitoare lecție, 
demonstrînd cît de mare poa
te fi dragostea oamenilor pen
tru teatru și cît de multă răs
pundere incumbă ridicarea ni
velului acestei arte la cerin
țele entuziasmului popular.

Una din aceste esențiale ce
rințe continuă să rămînă, pe 
mai departe, îmbogățirea cre
ației literar-dramatice desti
nată teatrului de amatori. 
Este știut faptul că în ultimii 
ani pe acest tărîm s-au dobîn- 
dit succese însemnate. Amploa
rea mișcării teatrale de ama
tori și orientarea permanentă 
a conținutului ei către oglin
direa tot mai profundă a rea
lității noastre contemporane- 
impune însă sarcini mereu spo
rite pentru îmbogățirea conti
nuă a fondului de lucrări dra
matice destinate amatorilor.

Artiștii amatori — prețuind 
și promovînd cu mare dragos
te în repertoriile lor valorile 
literaturii clasice — doresc să 
realizeze spectacole cu pro
fund caracter contemporan, a- 
gitatoric, de mare răsunet și 
eficacitate in masă. Ei solicită 
lucrări pătrunse de un profund 
spirit militant, lucrări cărora, 
să le fie caracteristic entuzias
mul și avîntul revoluționar al 
acestei epoci de mărețe și ra
dicale înnoiri. Ar fi bine, de 
pildă, ca în strînsă și directă 
legătură cu cele mai însem-

LIVIU CERNAlANU

(Continuare în pag. 2-a)

Tovarășul Chivu Stoica, preșe- 
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romine, a 
trimiș președintelui Republicii 
Malgașe, Philibert Tsiranana, o 
telegramă de felicitare eu prile
jul proclamării independenței 
Republicii Malgașe.

Guvernul Republicii Popular» 
Romine declară prin această te" 
legramă că recunoaște Republica 
Malgașe ca stat independent si 
își exprimă convingerea că intre 
cele două state se vor dezvolta 
relații de prietenie în folosul am
belor popoare.

Guvernul R. P. Romîne 
a recunoscut statul 

Congo
Cu ocazia proclamării indepen

denței statului Congo, tovarășul 
Chivu Stoica, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romine, a trimis dom
nului Patrice Lumumba, șeful 
guvernului congolez, o telegramă 
de felicitare. în telegramă este 
cuprinsă declarația guvernului 
Republicii Populare Romine de 
recunoaștere a statului Congo ca 
stat independent și suveran. De 
asemenea se exprimă convinge
rea că intre Republica Populari 
Romină și statul Congo se vor 
dezvolta relații amicale in inte
resul ambelor popoare și al co
laborării internaționale.

---- •-----

Tineri din brigada de product e 
condusă de Necula Come! de 
la Șantierul petr ochim c de la 

Brazi in trmpul lucrul-i.

Zile ale experienței înaintate în producție

Aspect din activitatea unui 
centru de învățarea înotului 
pentru copii din Capitală.

Foto : AGERPES

Peste 1300 de 
muncitori de la U- 
zinele „Tudor Vla- 
dimirescu" din Ca
pitală și-au însușit 
în cadrul zilelor 
experienței înainta
te in producție 
metode avansate și 
eficace de lucru.

Strungarul Tudor 
Constantin, matri- 
țerul Nicolae Ham
pel, lăcătușul Va
sile Neagu și 
mulțl alții, care 
s-au situat pe 
locuri de frunte in 
întrecere, depășin- 
du-și lunar sarcini

le de producție in
tre 8 și 20 la sută, 
datorează aceste 
succese in mare 
măsură aplicării 
cunoștințelor căpă
tate în cadrul zile
lor experienței îna
intate in producție.

(Agerpres)

■



Brigada științifică 
la lucru

Tineri, vă așteaptă 
lăcașurile de cultură

In fiecare oraș, acolo unde 
vei vedea aglomerații de tineret, 
de multe ori poți fi sigur că e 
vorba de un cinematograf sau 
un teren de sport. Aceasta do
vedește marea atracție pe care 
• au cinematograful și sportul 
pentru tineri. Și asta nu e râu. 
Cinematograful în țara noastră, 
spre deosebire de țările impe
rialiste este unul din mijloa
cele cele mai «-populare de 
educație, iar sportul este și el 
o școală de curaj, de întărire a 
caracterului, a voinței, a hotârî- 
rii de a învinge orice dificultate, 
c dorinței de a se întrece me
reu pe sine.

Dar nu numai acestea doua 
sînt posibilitățile de educate, de 
formare a tineretului. In țara 
noastră, partidul și guvernul au 
pus la dispoziția tinerilor, toate 
mijloacele, variate și multiple, 
prin oare orice tînăr își poate 
întregi și dezvolta personalita
tea și cultura în orele libere, 
în fiecare oraș, aproape în fie
care sat, sînt biblioteci, cluburi, 
cămine culturale, săli de lectură, 
uneori expoziții și concerte. Din 
dezbaterile Congresului al lll-lea 
ol P.M.R. a reieșit importanța 
însușirii profunde a științei, artei 
și culturii de către tineri, lată 
de ce tineretul nu trebuie sâ fie 
absent din nici una din aceste 

'Instituții și așezăminte de cul
tură. Iar prezența nu trebuie sâ 
fie pasiva, de simplu ascultă
tor sau de spectator, ci activă, 
prin manifestarea și cultivarea 
aptitudinilor lui artistice.

Nu există ființă omenească sâ 
nu aibă înclinație ori dragoste 
pentru una din arte. Unul iu
bește și are aplicație la desen 
și pictură, altul are voce, altul 
are svelteța și armonia mișcări
lor, altul talentul de a întrupa 
un personaj, altul istețimea 
minții cerută de jocul șahului. 
Nu cred câ s-a născut cineva în 
sufletul căruia să nu răsune 
vreuna din aceste chemări care 
să nu fi strins la piept o carte, 
un volum de versuri, ca pe un 
bun și devotat prieten, ca pe un 
confident discret și cald.

Arta, munca artistică, dorința 
de frumos, înalță viața, dă omu
lui aripi și nespusă bucurie - o 
bucurie azi accesibilă oricui. 
Azi orice talent se poate dez-i 
volta în voie, fie pentru mulțu-: 
mirea lui însuși, fie pentru de
lectarea tuturor, atunci cînd da
rul său este excepțional.

Nu trebuie însă sâ fii scriitor 
pentru a iubi literatura și cititul; 
nu trebuie sâ fii savant pentru 
a simți nevoia de a-ți însuși cu
noștințe interesante de fizică, 
de astronomie, de biologie, din 
domeniul oricărei științe. Nu 
trebuie să fii compozitor sau 
executant virtuos pentru a iubi 
muzica, nici dansator de renu
me pentru a-ți fi drag dansul.

Tinerețea este vîrsta la care 
omul trebuie să se cultive, să-și 
adune un patrimoniu de cuno
ștințe din toate domeniile. 
Așa cum se arată în raportul 
prezentat de tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej la cel de-al 
lll-lea Congres al P.M.R., este 
de mare însemnătate îndruma
rea tineretului spre îmbogățirea 
cunoștințelor științifice și de 
cultură generală. învățătura din 
școală dă un fundament solid 
pentru formarea conștiinței unui 

.om nou, dar acele noțiuni de 
bază cer înălțarea tot mai sus 
a edificiului început.

Folosirea timpului liber de
vine din ce în ce mai mult o 
problemă de mare importanță. 
Astăzi, omul după orele de 
munca nu iese istovit, nici nu

Un grup de copii din Tg. 
Frumos executînd un dans.

Foto : V. ALEXANDRU

de Demostene Botez

împins spre pierzania cîrciu- 
ori a jocurilor de noroc, ca

este 
mei _ ,
pe vremuri. Pe măsura înaintării 
pe drumul socialismului va creș
te și timpul liber, care trebuie 
să fie în întregime destinat dez
voltării spirituale, mulțumirii su
fletești pe care le aduc cultura 
și arta. Problema este de a-i 
convinge pe tineri că timpul li
ber este un adevărat tezaur, câ 
nu trebuie risipit fără rost, fără 
socoteală, fiecare clipă liberă 
trebuie folosită cu chibzuință 
pentru acumularea culturii ; cit 
mai mulf timP s° Petreacă tine
retul în locurile de cultură, a- 
ceasta să devină o obișnuință 
dragă, o a doua natură a lui, 
la fel de firească, ca și mersul 
la muncă în fiecare zi.

In bibliotecă, tînărul va găsi 
mii de profesori buni - cârtite — 
care-l vor învăța lucruri extrem 
de interesante, în mod plăcut 
Cu timpul vq găsi în ei cei mai 
buni prieteni, tovarăși dintre cei 
mai dragi. Și va cunoaște de la 
ei vastitatea luptei pe care a 
dus-o poporul nostru, condus de 
partid, pentru a 
mina de astăzi.

In muzee, va 
plastică a unor 
oare cu transpus 
culori realitatea vie a epocii kx. 
Și aceasta este o mare delec
tare I Muzeele s-ar cuveni sâ 
fie tixite de tineri, oa și cinema

ajunge la Iu-

găsi expresia 
mari creatori, 

în imagini și

Rodnică activitate

Casa de culturi 
din orașul Cernavoda 
desfășoară o intensă 
muncă culturală in 
rindul tinerilor din 
localitate. Recent, in 
colaborare cu co
mitetul orășenesc 
U.T.M., a fost orga
nizat un concurs al 
brigăzilor artistice 
de agitație din oraș, 
la care și-au dat

culturală
concursul șase for
mații artistice. în 
prezența unei asis
tențe de peste 800 
de spectatori brigă
zile au prezentat 
programe variate și 
atractive. Pentru a 
da un caracter larg 
acestui concurs au 
fost invitate fi ci
tețe formații artis
tice din G.A.S. Cer-

in cap ca

tografele. Dar sălile de con
certe I Dar teatrele I Dar clubu
rile și căminele culturale 1

Pentru acestea din urmă, t'nă- 
rul trebuie să simtă în el nece
sitatea de a fi, de a se cons1- 
dera un pion al culturii, unul 
care începe să înapoieze socie
tății pentru tot ce a primiț de 
la ea. Tot ce a învățat, tot ce 
știe un tînăr, este o parte din 
tezaurul cultural al omeniri, 
adunat din truda multor gene
rații care nu s-au mulțumit doar 
să învețe pentru ele, spre a în
chide cunoștințele ‘ _
într-o casă de fier, ci au împăr
tășit altora, cui a voit sâ pri
mească, ș: ceea ce au învățat la 
rindul lor, și ceea ce au creat.

In măsura în care un tînăr, 
a devenit un intelectual, el are 
datoria de a răspîndi cunoștin
țele lui, de a le împărtăși șl 
altora. Și sînt milioane, în țara 
noastră, acei care așteaptă cu 
sete această înaltă dăruire.

Ce largi, ce bogate, ce înăl
țătoare sînt azi posibilitățile 
deschise tineretului, prin grija 
deosebită a partidului I Tinerii 
cu totul pentru a atinge cele 
mai nobile înălțimi, pentru a-și 
îndeplini cele mai frumoase mi
siuni, față de ei și față de alții.

Sâ nu piardă nimic din acest 
vast Și înfloritor cîmp de activi
tate.

Ori unde e un așezămînt de 
cultură, tineretul e acasă la el, 
Să intre fără să șovăie, fără să 
batâ la ușă I

nat oda, G.A.S. Țe- 
peș-Vodă etc., care 
au prezentat de a- 
semenea spectacole 
foarte reușite, acestea 
făcînd totodată un 
valoros schimb de 
experiență cu forma
țiile artistice orășe
nești.

I. STOICA
electrician

Activitate 
artistică 
bogată

Conducerea Școlii de artă 
populară din orașul Sibiu, are 
ca preocupare de seamă legarea 
lecțiilor teoretice de acțiuni 
practice. Astl'el, cei 700 de elevi 
ai acestei școli, în majoritate ti
neri muncitori, ingineri, tehni
cieni și funcționari care urmează 
cursurile acestei școli, în afară 
dc expozițiile de artă plastică 
organizate, au prezentat în ulti
mul an numeroase spectacole din 
care cităm piesele ,,Mașenca“, 
„Deputatul nostru", opereta 
„Crai Nou“, baletul ,,Grădinarul 
leneș" și altele care s-au bucurat 
de o bună apreciere din partea 
publicului din raionul Sibiu.

Prin aceste spectacole elevii 
școlii populare au avut posibili
tatea să-și valorifice eficient for
țele creatoare luînd contact di
rect cu publicul, contact ce le-a 
fost de un rea/1 folos în aprofun
darea lecțiilor.

NICOLAE BALTASiU 
instructor artistic

In timpul liber
în marile întreprinderi din 

Onești, regiunea Bacău lu
crează mii de tineri. Pentru 
a organiza cît mai educativ 
și plăcut timpul lor liber, Co
mitetul orășenesc U.T.M. sub 
conducerea comitetului oră
șenesc de partid, a inițiat nu
meroase acțiuni cultural-edu
cative.

în oraș există cluburi bine 
amenajate, săli de spectacole, 
biblioteci care stau la dispo
ziția tineretului pentru a-și 
petrece cît mai bine timpul 
liber.

în fiecare săptămînă se or
ganizează din inițiativa orga
nizațiilor de bază U.T.M. „Joi 
ale tineretului" la casa de 
cultură, la cluburi, pe diferi
te teme cum sînt: „Să cu
noaștem eroii clasei munci toa- 
re“, seri de poezii : „Poe
ții noștri cîntă partidul", 
seri literare cu tema: „Chipul 
omului epocii socialismului 
oglindit în literatură", recen
zii etc.

Tinerii au posibilitatea să 
asculte diferite conferințe.

în cercurile „Prieteni ai mu
zicii" în această perioadă se 
învață noi cîntece. O intensă 
activitate desfășoară și forma
țiile artistice care se pregă
tesc pentru concursul cultural 
sportiv al tineretului.

N. NICHIFOR 
secretarul Comitetului Oră

șenesc U.T.M. Onești

Brigada artistică de agitație 
de pe lingă Casa de cultură 
din Călărași în timpul unui 

spectacol.

Prezența tinerilor pictori 
în Expoziția Artelor Plastice

In Expoziția Artelor Plasti
ce, deschisă în ajunul și în 
cinstea Congresului al lll-lea 
al P.M.R., actualitatea se 
înfățișează cu cele trei ori
zonturi ale sale : trecutul de 
luptă al comuniștilor în ile
galitate, acțiunile revoluțio
nare ale poporului condus de 
partid, încrederea în viitorul 
care-și are rădăcinile în acest 
prezent activ. Scene de luptă 
din viața proletariatului se 
confruntă cu aspecte ale 
muncii de construcție a so
cialismului. tipul dramatic al 
proletarului e confruntat cu 
tipul viguros al muncitorului 
liber de azi.

Opera tinerilor pictori stă și 
ea sub semnul reprezentării 
lumii noi.

Cu cit se alimentează mai 
substanțial din realitate cu 
atît pictura tinerilor artiști 
e mai viguroasă. Com
pozițiile legate de eliberarea 
țării, de instaurarea puterii 
democrat-populare, satisfac 
nevoia de autenticitate. „îm
părțirea moșiilor" de Spiru 
Chintilă, „Partizani în Deltă" 
de Ion Pacea, „Uteciști în fața 
plutonului de execuție" de 
Gheorghe Șaru, „30 Decembrie 
1947" de Camilian Demetrescu, 
„Constituirea colectivei la 
Moți" de Mihai Popa, conțin 
chipuri pline de adevăr psi
hologic așezate în compoziții 
care subliniază sensul social 
al imaginii și tratate într-un 
stil solemn care sugerează 
însemnătatea faptelor evocate.

Temele muncii și ale vieții 
cotidiene sînt abordate în chip 
mai variat decît la trecutele 
expoziții. In majoritatea lu
crărilor, se simte că trăiesc 

în viața culturală a țării noa
stre s-a statornicit și a cîștigat 
popularitate și apreciere unani
mă în ultimii ani o anume ac* 
tivitate deosebit de profundă 
prin conținut, și atrăgătoare ca 
formă. Este vorba de brigada ști
ințifică.

Pornită cu cîțiva ani în ur
mă de către unii inimoși 
și entuziaști activiști culturali ai 
casei raionale de cultură din 
Sighet, regiunea Baia Mare, în
drumați de forurile de partid, 
brigada științifică s-a răspîndit 
îndată în toate regiunile țării, 
îmbucurător este faptul că cel 
mai frecvent și asiduu participant 
la întâlnirile cu brigăzile știin
țifice se dovedește a fi tineretul. 
Este și firesc să fie așa. După 
cum s-a arătat la cel de-al III- 
lea Congres al P.M.R., tineretul 
are datoria să-și însușească ști
ința și cultura 9pre a deveni 
constructor de nădejde al eco
nomiei și culturii socialiste.

Nu dc mult am avut prilejul 
să văd „la lucru", ca să zic așa, 
o brigadă științifică formată din 
oameni de cultură și știință din 
Orașul Stalin.

Cine s-ar fi aflat în acea zi 
însorită în încăpătoarea sală a 
căminului cultural din comuna 
Prejmer, raionul Codlea, nu pu
tea să nu fie impresionat de 
cele ce întîlnea aici.

Pe scenă, un grup destul de 
numeros de specialiști — pro
fesori și tehnicieni de la Insti
tutul de mecanică și de la alte 
școli din Orașul Stalin, ingineri 
agronomi și zooveterinari, un 
ziarist și alții. In mijlocul lor, 
tovarășul Gheorghe Comanici, 
directorul Uzinelor ,,Bella Brai- 
ner“. In planul al doilea al sce
nei — aparate felurite. începînd 
de la mașina electrostatică (pen
tru produs curent și pentru de
monstrarea fulgerului miniatu
ral) și pînă la cela mai moderne 
mașini de înregistrat radioactivi* 
tatea. Pe alte mese, eprubcte, 
vase, aparate de laborator. în
tr-un cuvînt o brigadă științifică 
în adevăratul înțeles al cuvîn- 
tului.

în sală, sute de țărani mun
citori: vîrstnici, dar mai ales ti
neri, veniți să afle răspuns la 
cele peste 40 de întrebări puse 
cu cîteva zile înainte și trimise 
membrilor brigăzii, științifice, la 
Orașul Stalin.

Cîte întrebări, tot atîtea teme 
variate de expuneri, de largi 
dezbateri : ,J)e ce la toate pro
punerile sovietice de dezarmare, 
militariștii americani se pun de-a 
curmezișul** (întreabă Ion Mai- 
can), „Ce rezultate a obținut 
pînă în prezent Institutul de 
Geriatrie din București", „Cu ce 
trebuie combătută ma-n^ la ro~ 

ei înșiși viața oamenilor mun
cii, găsesc momente semnifi
cative, aspecte familiare. Lu
crul acesta se reflectă în vizi
unea artistică mai matură și 
mai substanțială.

Unii recurg la procedeele 
tradiționale ale picturii rea
liste întemeiată pe observația 
și analiza obiectului. Ei re
flectă în chip direct realita
tea. De pildă „Colectiviști 
pornind la lucru" de Dan 
Hatmanu, au o existență 
autentică ușor de identificat. 
Portretele de oameni ai mun
cii semnate de Constantin 
Crăciun se impun ca niște 
prezențe fizice, în al căror 
chip se citește viața sufleteas
că, inteligența, energia. „Bi
blioteca volantă" de Alma 
Redlingher, „în noua locuință 
de la Floreasca" de Dorian 
Szasz sînt scene de gen care 
grăiesc despre modul nou de 
viață al muncitorului, în lim
baj artistic sincer, proaspăt.

Concepția realist-socialistă 
despre puterea activă mobili
zatoare a artei orientează pe 
alți tineri spre viziunea mo
numentală. Ei se străduiesc 
să distileze sensul în imagini 
concentrate cu valoare de 
simbol. De pildă, in „Pentru 
cauza clasei muncitoare" Ma
rius Cilievici folosește nu un 
portret cu psihologie indivi
duală ci o figură cu caracter 
generalizator.

Imaginea monumentală, a- 
decvată realității mărețe a 
construirii socialismului se 
recunoaște în forma generoa
să, epurată de amănunte, în 
compoziția redusă la esențial 
și astfel ridicată la semnifica
ții generale. Acest stil, care 

șii“, „Cum se produce ploaia 
artificială**, „Ca echipament v« 
purta omul în timpul zborurilor 
sale in Cosmos** ș.a., au întrebat 
pe rînd Gheorghe Steluța. Ră- 
chițeanu Ion, Dinu Florin, Ola- 
ru Gheorghe.

S-au dat răspunsuri docu
mentate, s-au făcut nenumărate 
experiențe interesante (cam se 
produce fulgerul, cum pot fi 
delectate substanțele radioactive, 
cum apar uneori pe cimp așa- 
numitele „focuri diavolești" 
etc.).

în sală liniște deplină, atenție 
desăvîrșită. Era întemeiat, de 
exemplu, interesul pe care îl ma
nifesta auditoriul față de răspun
surile date de doctorul Tâtuiea, 
și pentru faptul că acesta folo
sea un limbaj deosebit de acce
sibil. un stil interesant și atră
gător dar mai ales pentru că in 
timpul expunerii el aducea în 
discuție exemple din localitate 
presărîndu-și răspunsurile cu 
fapte și nume de oameni din 
Prejmer, cu sfaturi și glume.

A fost legitim și succesul pro
fesorului Kiss care, explicînd ne
temeinicia unor credințe deșarte 
în „focurile diavolești" a de
monstrat el însuși, printr-o ex
periență foarte reușită, felul cum 
hidrogenul sulfurat în contact cu 
aerul se aprinde de la sine.

Principala concluzie care s-a 
desprins din întilnirea brigăzii 
științifice cu țăranii muncitori 
din Prejmer demonstrează că, 
în activitatea brigăzilor științi
fice condiția esențială a reușitei 
o constituie temeinica pregătire 
a deplasării și îndeosebi munca 
asiduă de strîngere a întrebări
lor și apoi de selectare și gru
pare a acestora în funcție de 
tematica și importanța lor. în- 
tr-adevăr sînt întrebări de mare 
importanță, care prezintă interes 
pentru întreaga populație a sa
tului. Sînt însă și alte întrebări 
de interes mai resttîns la care 
se pot da răspunsuri în mod in
dividual, La Prejmer. de exem
plu, s-a irosit destul timp cu 
răspunsul, foarte amănunțit, la o 
întrebare de strictă specialitate 
privind „aplicabilitatea ultrasu
netelor". care interesa cîțiva in
telectuali din localitate.

Operativitatea, orientarea la 
specificul locului, combativitatea 
și caracterul concret și documen
tat, iată alte calități pe care tre
buie să le îndeplinească brigada 
științifică. Pentru aceasta o da
torie principala, demonstrată de 
majoritatea membrilor brigăzii 
științifice deplasată în comuna 
Prejmer. este aceea de a cunoa
ște din timp viața comunei, fră- 
mîntările tineretului, fapte și 
exemple din viața lui de toate 
zilele.

împrumută elemente din pic
tura murală destinată foruri
lor publice, adresată maselor, 
are o pregnanță vizuală mare 
și un răsunet emoțional ime
diat. Compozițiile citate ale 
lui Chintilă, Pacea, Cilie
vici, Mihai Popa, peisajul 
de la barajul Hidrocentralei 
„V. I. Lenin" al lui Brăduț 
Covaliu, portretul zugrăviței 
de Constantin Blendea, „Cules 
de fructe în G.A.C." de Al- 
mășanu au în forma lor o 
majestate care sugerează 
sensurile majore ale imaginei. 
Uneori însă factura aceasta 
solemnă și elocventă nu are 
acoperire emoțională care să-i 
dea valoarea de artă realistă. 
De pildă, în „Primăvara la 
G.A.C." Constantin Piliuță fo
losește limbajul sonor al for
mei stilizate monumental în 
chip afectat, căci viziunea 
omului nu e aici grandioasă 
ci mai curînd grotescă. Ion 
Pană în „Tineri oțelari" atri
buie modelelor o formă em
fatică, în care intenția de a le 
face impunătoare e șarjată. 
Mihai Rusu în „Biblioteca să
tească", Gheorghe lacob în 
„Colectiviști întocmind planul 
de muncă" folosesc factura 
sintetică nu ca să potențeze în 
formă semnificația unei rea
lități ci spre a obține efect 
decorativ. în alte cazuri o în
țelegere serioasă și adîncă a 
fenomenului real este deza
vantajată printr-o viziune 
compozițională deficitară din 
punct de vedere plastic : „Lec
tură în cenaclul muncitoresc" 
de Covaliu, „Cerc marxist" de 
Sever Mermeze sau „Elevi în 
practică" de Ion Minoiu. Dife
ritele inadvertențe de forme

De asemenea, ancorarea în 
•trictă actualitate este o condiție 
elementară. Păreau de-a dreptul 
nelalocul lor. de exemplu, spusele 
tov. inginer agronom Ardeleanu 
care, în plină primăvară, expli
ca oamenilor... cum pot fi apă
rați pomii de îngheț iarna.

Din însăși practica muncii a 
reieșit câ activitatea brigăzii ști
ințifice trebuie sâ aibă, prin 
excelență, un caracter operativ, o 
orientare concretă și practică și 
o baza temeinică de documenta
ție. Răspunsurile trebuie să fie 
precise. scurte, documentate și 
însoțite de cît mai mult material 
didactic ia tui tiv țj de experien
țe. Așa. de pildă. în comuna 
Prejmer. deși brigada științifică 
a efeetnat numeroase experiențe, 
cu greu îți puteai explica cum 
atâția profesori. atîtea cadre di
dactice au și-as procvat fi n-au 
fokksit in timpul «■ param’lor lor 
decît ia prea mien ainri ma
terial Bdaitx oatnirir: planțe. 
probe da in<îw«—xn*a cbâăaicc și 
de căituri agrxaăe daapra care 
a venit vorba da altfel în răs
punsurile date.

Este ae justa atiMfea a ma
nifestată ș U Pa»jmii de a ex
plica unele fiemaaneme aie na
turii (pIerna, Batal,
trăsnetul) de pe o peaăfie 
biectivistă, firi a for* ***i- 
tură cu viața .nor -* liră 
a explica fdnl an cane «bmL » 
vingind * MBOfe
mul poate ca»MțBe. Bițfe li 
dirija ia MsbbI mb ke^Âr m- 
turii.

Trebuie sa fie bacp*M x 
fiecare înțintt, pr:r mrr 
că educarea Mcsafiam a bbbbb- 
nilor muncii in peMCai |i B fe» 
neretului ia aperi al na manan»- 
nă nicidecum o rimp'i «Mm 
tare mecanică de cuaos-arx «x 
însușirea temeinică a i n.
pentru o aplicare creature an 
munca de fiecare ri și în nrc. 
vitatea obștească.

îmbinînd teoria ca pr» 
latura instructivă cu cea atrac
tivă, brigăzile științific* treo-Es* 
să răspî n de as că cunoștințele po
litice, științifice, agrotehnice, de 
pe o poziție înaintată, eombatâ- 
vă, fermă, partinică.

Folosind multitudinea de în
trebări generate de prezența bri
găzii științifice, căminele cuini, 
rale au datoria de a organiza o 
serie întreagă de alte manifes
tări cultural-educative. pentru 
aprofundarea și îmbogățirea cu
noștințelor dezbătute de brigada. 
Astfel, se pot organiza pe mar
ginea întrebărilor puse inițial 
seri de întrebări și răspunsuri, 
seri de calcul, seri de experien
țe etc.

LA&eAft STAKCU 

reflectă procesul de neadapta- 
re al bagajului de procedee ar
tistice la conținutul uman și 
social nou. în acest proces ti
nerii iau ca ghid pe maeștrii 
lor, lucru firesc, dar care pre
supune nu numai afinități ci 
și discernămînt, simț critic. De 
pildă, de la maestrul Ciucu- 
rencu pe care atiți tineri il 
urmează cu entuziasm, unii 
au preluat procedee care sînt 
și la acesta în stadiul experi
mental : în compoziția de un 
laconism extrem „13 Decem
brie 1918" Ciucurencu tinde 
să exprime conținutul prin 
ritmica liniilor și prin nuan
țele afective ale culorilor. 
Chiar la maestru e discuta
bilă eficiența expresivă a a- 
cestei formule — iar preluată 
de tineri care nu dispun de 
autoritatea sa de colorist for
mula devine schematică.

Acestea sînt cîteva din pro
blemele acute de creație vă
dite în lucrările tinerilor pic
tori, probleme legate de ne
cesitatea reflectării realității 
noastre sociale și umane. Con
tribuția pozitivă a generația 
tinere în expoziție atârnă însi 
greu în ciuda acestor lipsuri. 
Reținem din opera tineriler 
pictori o imagine impunătoi- 
re a omului muncii, reținem 
elanul epic din compozițiile 
închinate marilor prefaceri 
ale țării, reținem calități ar
tistice care ne îndreptățesc să 
credem că în continuarea ac
tivității creatoare tînăr a ge
nerație de pictori va izbuti să 
țină pasul cu viața.

ANCA ARGEIR

3 pereche de tineri dansatori 
din raionul Alexandria.

Ce așteaptă
. •artiștii amatori

ape.

BB prt-

dramaturgi
din pag. /«aj

kuu actuale ți mai dragi 
v,a|a și acti- 
rjctivă. crea

ți le ofere 
ti unor 
ee mare

ereapei 
matori. se poate 
dreptate întrebarea 
dintre tineri! 
turgi recent «Crr 
pleacă incă urect.ee ci 
ceste justifici 
cerințe ale oț 
artistică a maselor ? 
de piese într-un act 
fie scoasă din pc 
nușereasă a litera 
o mai consideri
unii dintre scriitorii noitn - 
și adusă la poziția pe care o 
merită, în primele rindu*-. a> 
activității creatoare.

Trebuie să spunem ir.si câ 
și casele regionale ale 
populare duc încă o act.- 
necorespunzătoare per.tru «t- 
mularea creației originale de 
piese într-un act Ele e
să depună mai multă stArxrti 
pentru detectarea și mai cu 
seamă sprijinirea efect-.i a 
autorilor locali. Este g. 
din acest punct de vedere :ap
tul că, excepție făcînd Cmi 
regională a creației populare 
din Bacău, sub îngrijirea că
reia a apărut valoroasa piesă 
„Fata tatii cea frumoasă" de 
I. Ghelu Destelnica - prelua
tă astăzi în repertoriul echi
pelor teatrale din întreaga 
țară — nici o altă instituție de 
îndrumare a creatorilor ama
tori nu se poate mîndri cu o 
asemenea realizare.

Trebuie de asemenea stimu
lat interesul teatrelor de stat 
pentru promovarea pieselor 
într-un act destinate amatori
lor.

Un sprijin deosebit de con
cret și permanent poate duce 
la îmbogățirea și îmbunătăți
rea fondului de lucrări dra
matice pentru colectivele de 
amatori, critica literară care 
pînă în prezent nu abordea
ză decît cu totul sporadic și 
în termeni destul de generali 
problemele specifice ale dra
maturgiei de mică întindere.

Un mare sprijin poate da 
teatrului amator, pentru do- 
bîndirea unei cît mai înalte, 
mai limpezi, mai convingă
toare valori educative a spec
tacolului .............................
profesionale, 
nist. Este 
stimulator 
entuziasmul 
profesioniști 
za Teatrul Municipal. Tea r.! 
de Stat din Iași ca și acela 
din Bacău acOTdi sprijin 
sistematic și com peter.: nume
roaselor formații de amatori» 
a căror activitate crea: 
supraveghează cu e 
dragoste. Asemenea ia 
trebuie să constirsie pe 
nerele cadre ale arre 
teatrale profcsloc iste ar 
piu demn de urmaL să Se su
gereze permar.er.: noi și nai 
metode și inițiative pentru ca 
sprijinul acordat amatorilor sâ 
îmbrace un caracter dt mai 
concret și util.

în concluzie, credem că dez
voltarea impetuoasă a mișcă
rii artistice de amatori trebuie 
să intre în atenția deosebită a 
secțiilor culturale ale Sfatu
rilor populare, precum și a 
organizațiilor U.T.M., spre a 
se determina într-un răstimp 
cît mai scurt un program con
cret de îmbogățire simțitoare a 
fondului de lucrări dramatice 
destinate amatorilor la nivelul 
unor spectacole teatrale de 
înaltă eficacitate educativă în 
mase.

teatral instituțiile 
actorul profesio- 
îmbucurător și 

în același timp 
cu care artiștii 
ai unor tea’.re

o 
tâ

i lastre
exem-

I

urect.ee
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VIAȚĂ DE ORGANIZAȚIE

Puterea educativă
a sarcinii de organizație

Decorarea unor cetățeni romîni 
de către guvernul cehoslovac

Adunarea stabilea compo
nența primei brigăzi de pro
ducție a tineretului in atelie
rul de formare a turnătoriei 
de oțet de la Uzina „Mao Țâr
ei un" și nimeni nu bănuia eâ 
sorții pentru conducerea aces
tei brigăzi vor cădea asupra 
Iui Alexandru Manea. De *- 
ceea, cind s-a pus la vot can
didatura lui, participanții o-aa 
împărțit în două: unii pro 
și alții contra. Ce-i care-1 
sprijineau vorbeau despre mă
iestria lui profesională, des
pre calitățile sale de bun or
ganizator. Ceilalți nu-i negai 
aceste însușiri dar scoteau la 
iveală celelalte „calități" ale 
lui Manea: a venit in crteva 
rinduri beat in uzină, de câ
teva ori a lipsit nemoti- 
vat și altele. Membrii bâ- 
r oul ui U.T.M. urmăreau ca 
atenție discuțiile utemiș- 
tilor. Nici ei nu aveau • 
părere unitară, li cunoșteau 
calitățile, ii apreciau pentru 
felul în care muncește, dar 
nu puteau trece peste pur
tările lui incorecte. Mai mult 
deoit atit, Manea făcea parte 
din acei utemiști care-si înde
plinesc sarcinile și atit; ■■
dovedise pină acum nici un 
fel de Inițiativă in munca de 
organizație. Cum i se putea 
incredința atunci conducerea 
unui colectiv numeros și cu o 
misiune de mare răspundere ? 
Totuși in ședință cineva argu
mentase propunerea ea Ma
nea să devină responsabilul 
brigăzii astfel:

— Manea este nn om cu 
multe Însușiri pe care nici el, 
nici noi n-am știut să le pu
nem in valoare. Avem acum 
prilejul să o facem. Nu-i o 
problemă pe cine Bă punem 
în fruntea acestei brigăzi. Bă
ieți buni avem destui. De ce 
să nu-1 ajutăm insă și pe Ma
nea să treacă în rindurlle a- 
cestora ?

Interesant că argumente a- 
setnănătoare adusese și șeful 
atelierului, inginerul Mi
hai Drosu. Cu toată disputa 
din adunare, Alexandru Ma
nea a fost ales responsabilul 
brigăzii. După aceea a mai a- 
vut Ioc o discuție și in biroul 
U.T.M. Lui Manea i s-a spus 
răspicat că alegerea sa ca res
ponsabil de brigadă este un 
mandat de încredere in alb pe 
care i-I dan organizația și con
ducerea atelierului. Lui nu-i 
rămine decit să dovedească că 
acestea nu s-au înșelat. Si pen
tru că nu-i va fi ușor, se poa
te bizui pe ajutorul lor.

Cum a reacționat Manea ? 
Era destul de matur să apre
cieze sinceritatea, aspră ce-i 
drept, a tovarășilor săi. Iar cu 
privire la ajutor știa că acea
sta nu-i o vorbă aruncată in 
vint. ti vor ajuta să complec- 
teze cu fapte „mandatul alb". 
Și a început să muncească. 
Brigada era formată din băieți 
tot unul și unui. Nicolae Becs- 
kel s-a oferit să-I ajute mai 
îndeaproape. Și-au împărțit 
munca : unul se va ocupa de 
pregătirea formelor, celălalt 
de partea finală. Brigada s-a 
situat imediat in fruntea ate
lierului, băieții au inceput să 
execute comenzile mai grele, 
mai pretențioase, au crescut 
cîștigurile tinerilor. Talentul 
organizatoric al lui Manea, 
experiența sa profesională 
și-au găsit un larg cîmp 
de activitate. Nu numai că 
n-a mat lipsit niciodată, 
dar după orele de muncă Ma
nea răminea să-și pună la 
punct evidența, să pregăteas
că lucrul de a doua zi. Nu l-a 
mai văzut nimeni beat și nici 
nu i-a mai amintit nimeni de 
vechiul nărav. Biroul U.T.M.

Condiții de cazare și alte 
diții de odihnă și de er*« 
zează dezvoltarea copiere

Izvoare de ape miner»-* 
Tratamente indie*»» te ■

întreprinderii de C 
telefon 145 sau MX 

putea fi mulțumit. Sarcina în
credințată iși făcuse efectul e- 
ducativ. Dar oare asta fusese 
tot ce urmărise biroul U.T.M. 
incredințindu-i iul Manea con
ducerea brigăzii ? Să-l abată 
pur și simplu de la băutură și 
să-l disciplineze ? Fără îndo
ială și asta însemna mult. 
Doar băutura strică omul, ii 
micșorează capacitatea de 
muncă fizică și intelectuală, ii 
limitează orizontul.

Biroul urmărise ca Însuși
rile bune ale lui Manea să nu 
se risipească in van, ci să fie 
folosite pentru ridicarea acti
vității întregul ai colectiv. De 
asemenea, dindu-i in răs
pundere brigada, biroul C.T.H. 
urmărise insă să-i atragă P* 
Manea pe căile minuna
te ale perfecționării in me
serie, ale învățăturii, ale 
luptei pentru desăvirșirea per
sonalității sale. Pentru că in 
conducerea brigăzii lui Manea 
i se cereau cunoștințe profe
sionale in plus față de ceilalți 
tineri, i se cerea să fie la cu
rent cu noutățile tehnice. A- 
poi, ca oricărui conducător, i 
se cerea inițiativă, capacita
tea de a fi mereu in frunte, 
priceperea de a da și altora 
din cunoștințele sale, de *-l a- 
juta și pe cei din jur să crea
scă. Alexandru Manea a Înțe
les acest lucru. Firește că nu 
dintr-o dală, nu ușor. Dar cind 
l-a înțeles pe deplin s-a avin- 
tat cu pasiune pe acest drum, 
folosindu-șl rezervele sufletești 
tăiniite lui însuși pină atunci. 
In prezent, utemistul Alexan
dru Manea este unul din cei 
mal buni responsabili de bri
gadă din scrier și se pregă
tește să intre I* școala de 
maiștri.

Am insistai mai mult asu
pra evoluției acestui tînăr pen
tru ei • greu să vorbești des
pre toți utemiștii care au 
crescut In această organizație, 
care ao fost ajutați să se ma
turizez». să-fi dezvolte calită
țile, să-și lichideze slăbiciuni
le. Trebuie remaroat că biroul 
U.T.M. de aci. depășind sim
plismul in înțelegerea a ceea 
ce înseamnă sarcină de orga
nizație. a luptat pentru cu
noașterea amănunțită a fiecă
rui tînăr in parte — organi- 
lația numără peste • sută de 
utemiști — șl pe această bază 
I-a ajutat diferențiat să se for
meze ca oameni multila
terali, stipinl pe meseria 
pe care și-au ales-o, avizi 
de cunoștințe politice, teh
nice, culturale. Cu Manea 
lucrurile au fost mai încurca
te pentru că el era frinat de 
patima lui pentru băutură. 
Dar cu nimeni nu este mai 
ușor, pentru că fiecare ti nur 
prezintă particularitățile sale.

Iată-1 de pildă pe oțelarul 
Ion Tălăban. A venit in uzi
nă de la Hunedoara. Nu i-a 
fost areu să se încadreze in 
viața clocotitoare a noului co
lectiv ; crescuse și se formase 
intr-un colectiv la fel de pu
ternic, meseria îi era dragă 
ori unde o lucra. S-a remar
cat imediat prin conștiinciozi
tatea. prin prezenfa-i de spi
rit atit de necesară unui oțe- 
lar, prin pasiunea cu care 
muncea. Fiind utemist s-a in
tegrat cu ușurință și in viața 
organizației. Și fie că era vor
ba do adunările generale, ori 
de acțiuni de muncă patriotică 
Tălăban era prezent, molipsin- 
du-i și pe cei din jur de ener
gia și dinamismul său. A a- 
juns in scurtă vreme respon
sabilul brigăzii de producție 
de la cuptoare electrice și a- 
poi comandantul uneia din 
brigăzile de muncă patriotică. 
Ce mal putea cere organizația

Csrn*. *» Argeș

U.T.M. de la el ? Biroul orga
nizației n-a judecat așa.

Tălăban. deși tînăr. a ajuns 
de-acum prim-topitor. Dar 
mal departe cum va evolua, 
cum va face față progresului 
tehnic ? Ii vor ajunge cunoș
tințele pe care le are? Fără 
îndoială că nu, dacă nu va în
văța continuu. De aceea, nu-I 
putem lăsa să bată pasul pe 
loc. Și i-au dat sarcina să înve
țe. să se perfecționeze in mese
rie, să-și ridice cunoștințele 
politice, culturale. La inceput 
el a reacționat negativ, deși îi 
era dragă învățătura. Ce mai 
vor ? Dar dacă-1 vei întreba a* 
cum care e sarcina sa de orga* 
niaalie iți va spune că învățătu
ra—deși conduce in continuare 
erie două brigăzi. In prezent 
Tălăban tavață in cercul po
litic. învață 1a cabinetul teh
nic, citește literaturi și se pre
gătește să urmele de ia toam
nă cursurile școlii de maiștri.

De altfel invătăiura a deve
nit una din principalele sar
cini ale multor utemiMi din 
această organizație. Luptiod 
pentru traducerea in viață a 
hoUririlor Congresului al 
lll-lea al partidului nostru, or
ganizația U.T.M. de aici ii m- 
drumă pe tineri spre cursu
rile de ridicare a calificării 
profesionale, ingineri și tehni
cieni utemiști ii ajută să în
vețe citirea desenului tehnic, 
sint îndrumați spre licee, spre 
facultăți.

Firește că, in activitatea de 
fiecare zi a acestei organiza
ții sint multe sarcini de re
zolvat. Utemiștii se ocupă și 
de difuzarea presei și de co
lectarea fierului vechi, și de 
activitatea cultural-artistică. 
Acestea sint sarcinile cu
rente. utemiștii le primesc și 
Ie îndeplinesc — trebuie spus 
că aproape toți sint antrenați 
la rezolvarea lor — și iși au 
și ele valoarea lor educativă. 
Dar dincolo de acestea organi
zația a știut să desprindă ceea 
ce este esențial pentru dez
voltarea fiecărui tînăr in 
parte și in funcție de a- 
ceasta să le sugereze țelul că
tre care să tindă, perspectiva 
la care trebuie să ajungă. 
Iată încă un exemplu. Nioolae 
Tutac s-a angajat în uzină ca 
muncitor necalificat. Nu știa 
să facă mai nimic la virat* 
cind alții stănînesc o meserie, 
conduc cu pricepere colective 
întregi. Interesant este că la 
inceput nici nu-și dorea 
să trăiască altfel; doar și 
munca pe care o făce» 
era necesară, trebuia fă
cută de cineva — se justifica el. 
Membrii biroului l-au lăsat 
un timp să se obișnuiască cu 
uzina. Apoi surprinzindu-i a- 
tenția cu care se uita la mun
ca celor din jur. au inceput 
să discute cu el arătindu-i sa
tisfacțiile pe care ți Ie oferă 
munca la care trebuie să par
ticipi, nu mecanic, ci cu toate 
cunoștințele tale, atit cu forța 
fizică, dar mai ales cu mintea. 
Treptat ei l-au aonvtns pe Tu
tac să invețe o meserie și l-au 
ajutat îndeaproape. U * pri
mit sarcina si nu precupe
țească nici un efort pină nu-și 
va însuși meseria de electro- 
carist pentru care va da tn 
curind examenul de calificare, 
tn teiul acesta desigur că sar
cina de organizație devine un 
factor hotărâtor in creșterea 
conștiinței politice a tinerilor, 
tn educarea lor oa adevărați 
constructori ai socialismului.

M. VIDRAȘCU

F
„Furtuna" este un nou film rd- 

mînesc ce evocă glorioasele eve
nimente de la 23 August 1944. 
Acțiunea lui se petrece intr-un 
oraș de la granița de vest a ță
rii. ZvîrOolirile vîrfurilor reacțio
nare care încearcă să se pună în 
calea avîntului maselor, sint pa
ralizate de acțiunea energică a 
comuniștilor. Formațiile patrioti
ce împiedică executarea planului 
șefului Siguranței locale, Tănă- 
sescu, do lichidare a deținuților 
politici. Luptătorii ilegaliști 
sînt eliberați și reintră in 
bătălie ou forțe sporite. Printre 
aceștia este și activistul comu
nist Duma, împreună cU tovarășii 
săi, Duma asigură o activitate 
viguroasă a comitetului județean 
de partid care cîștigă repede dra
gostea și simpatia maselor largi 
populare. Aș^ se face că, atunci 
cînd o unitate fascistă in retra
gere amenință orașul, comitetul 
județean de parlia, înfrîtigînd 
manevrele perfide ale elemente
lor reacționare, mobilizează pe 
muncitori la luptă, îi înarmează, 
pregătindwi să opună rezistență 
naziștilor.

în toată această acțiune febri
la se remarcă figura lui Duma, 
prin devotamentul nemărginit 
față de cauza poporului, prin in
teligența și priceperea lui, prin 
capacitatea de a lua holărîri ra
pide și eficace, potrivite cu noile 
situații create. Iată-l de pildă, 
vorbind muncitorilor ceferiști, a- 
rătindu-le ce primejdie amenin
ță populația orașului dih partea 
fasciștilor, mobUizîndu-i la lupta 
cu arma în mină împotriva hoar- 

: delor hitler iste. Fațu lui exprimă 
o hotărîre dc neclintit, în glâsid 
lui vibrează patriotismul aderă- 
pe» ia spiritul căruia i-a educai

Vineri la amiază la Amba
sada R. Cehoslovace din Bucu
rești a avut loc solemnitatea 
înmînării medaliei comemora
tive „Dukla" unor cetățeni 
romîni, distinși cu ocazia ce
lei de-a 15-a aniversări a eli
berării Cehoslovaciei de sub 
jugul fascist.

La solemnitate au fost de 
față generali în rezervă foști 
comandanți de mari unități 
pe frontul antihitlerist, gene
rali și ofițeri superiori ai 
Forțelor noastre Armate.

Luînd cuvîntul ambasado
rul R. Cehoslovace la Bucu
rești, Ivan Rohal Ilkiv, a 
subliniat înalta prețuire pe 
care poporul cehoslovac o dă 
participării ostașilor romîni, 
alături de armatele sovietice 
și de partizanii cehoslovaci

Sosirea în Capitală a colectivului Teatrului
Academic de Stat „E. Vahtangov0 din U.R.S.S.

După un turneu încununat 
succes în R. P. Polonă și 

R. P. Bulgaria vineri dimi
neața a sosit în Capitală co- 
lecîivul Teatrului Academic 
de Stat ._E. Vahtangov din 
UJLSS-. decorat cu ordinul 
„fit—fiii Roșu al Muncii*4.

La sosire pe aeroportul Bă- 
neasa. artiștii sovietici au fost 
ic-.imp-.nau de reprezentanți 
ai Ministerului Învățămîntu- 
hă fi Culturii. Ministerului 
Afacerilor Externe. A.R.L.U.S. 
Sfatuiu. Popular al Capitalei, 
de fruntași ai vieții noastre 
teatrale

Au fbtt de față V. F. Ni-

Ls Asociații —ailor de artă 
din instituțiile teatrale fi mu- 
aicale a avat !ec hmt. La amia
ză o conferință de presă eu re
prezentanți ai Teatrâăai Acade
mic de Stat Vahua—dia 
Moscova, care ac afiâ ia tiran 
în țara noastră.

Au fost de fața V. L Axapcv. 
secretar al Ambasada l anm:i 
Sovietice la BwmreșSa, fMMM 
și dramaturgul A. Ar_~i

Oaspeții au fost . :•
tov. Mircea Avram, dnectoral 
teatrelor din Ministerul lavâ- 
țămîntului și Cui tur.:

După ce a prezentat pe prin
cipalii actori și rerz<-: .. f*.- 
tul poporului al U.R-S.S. Ruben 
Simonov, regizorul principi; al 
Teatrului „Vahtangov-, a vorbit 
despre etapele principale ia 
dezvoltarea acestui teatru «i des
pre activitatea pe care o des
fășoară în prezent colectivul.

Răspunzînd întrebărilor ee 
i-au fost adresate, Ruben Simo
nov a vorbit apoi despre con
cepțiile artistice ale lui Vahtan- (Agerpres)

O scenă din Ks

U R T U N A,(
partidul pe fiii lui. Duma a în
vățat de la partid ca fie în frun
tea maselor, să le dea întotdeau
na exemplu de combativitate și 
devotament. De aceea, el nu nu
mai că organizează evacuarea o‘ 
roșului, dar luptă cu arma in. 
mină pe baricadele ridicate în 
grabă la gară împotriva cotropi
torilor, De aceea, atunci cînd fas
ciștii reușesc să ocupe vremelnic 
orașul, el nu înțelege să se pună 
la adăpost, ci, dimpotrivă, rămî- 
ne în ilegalitate, organizînd sa
botarea planului fascist de eva
cuare a trupelor spre vest, arun
carea în aer a unui pod nodal 
de cale ferata. Deși trăiește o 
profundă dramă personală (soția 
lui, străină de idealurile sale ge

CRONICA FILMULUI
neroase, l-a părăsit), Duma își 
infringe Suferința și se dedică în- 
trutotul cauzei partidului, po
porului. Ion Manta a interpretat 
cu sobrietate și căldură, deși în 
unele momente cam rigid, chipul 
comunistului Duma.

în opoziție cu figura luminoa
să a lui Duma, apare persoana 
trădătorului Albu, demascat ne
cruțător în film. Toma Dumitriu 
a scos în evidență prin jocul său 
inteligent toată putreziciunea a- 
cestui personaj, a acestui individ 
descompus moralicește, care s-a 
vîndut dușmanilor poporului pen
tru un blid de linte. în toate ac
țiunile lui, Albu apare ca un ti
călos învelerut, laș și meschin, 
slugarnic și fricos. Spectatorul îl 
urăște pe Albu și privește cu sa
tisfacție pedeapsa dreaptă pe care 

la eliberarea Cehoslovaciei de 
sub jugul fascist.

Colonelul Frantișek Dvorak, 
atașatul militar al R. Ceho
slovace, a dat apoi citire or
dinului președintelui Repu
blicii Cehoslovace, tovarășul 
Antonin Novotny, prin care 
în semn de prețuire a meri
telor pentru eliberarea Ceho
slovaciei de sub ocupanții 
fasciști a fost conferită me
dalia comemorativă „Dukla" 
unui grup de cetățeni romîni.

în numele celor distinși 
tov. Ion Olteanu a adus mul
țumiri călduroase Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, 
guvernului șl poporului ceho
slovac pentru înalta distincție 
ce le-a fost acordată.

(Agerpres)

kolaev și N. M. Evgrafov, 
consilieri ai Ambasadei Uni
unii Sovietice la București, și 
alți membri ai ambasadei.

în numele Ministerului în- 
vățămîntului fi Culturii și al 
Asociației oamenilor de artă 
din instituțiile teatrale și mu
zicale artistul poporului Ion 
Finteșteanu a urat bun sosit 
solilor artei sovietice.

Din partea oaspeților a răs
puns artistul poporului al 
U.R.S.S. R. N. Simonov, regi
zorul principal al teatrului.

(Agerpres)

★

gov. despre dezvoltarea acestor 
concepții de către discipolii ma
relui om de teatru, despre ten
dințele actuale în teatrul sovie
tic. El a împărtășit metodele de 
lucru folosite de Teatrul „Vah
tangov" cu autorii, a relevat im
portanța acestei strinse colabo
rări.

La rîndul său. Evgheni Simo- 
eot a vorbit celor prezenți des- 
pre concepția sa regizorală des
pre rele două spectacole atit 
de diferite ca gen „Poveste din 
Irkutsk- de Arbuzov șd „Micile 
•rixrj-;' de Pușkin pe care 
Teatral ..Vahtangov" le-a îns
cris ia repertoriul turneului său 
la București.

SaKritatâ sâ spună cîteva cu- 
rî-t» despre creația sa. Iulia 
E r-s?va. artistă emerită a 
S^SLFjS. Ruse, interpreta tinerei 
Valia din pătat „Poveste din 
Irkutsk”, a mărturisit câ îi place 
foarte wult «â interpreteze acest 
r»; d’« care «e degajă o dra- 
jc-rle aersâ-uratâ pentru om.

iro aplică patriotii adevărați, 
hotăriți să smulgă din rădăcini 
buruiana dăunătoare.

Alături de Duma, se remarca 
în film, din rîndurile comuniști
lor, uteciștilor și celorlalți pa- 
trioți, o seamă de personaje in
teresante, și atrăgătoare care-și 
cîștigă repede simpatia publicului 
ca Horvath, Jurcă, activiști co
muniști integri, locotenentul O- 
prea Ion și tinerii Andrei și Ma
ria. Dacă talentatul actor Ficior 
Rebengiuc a redat cu multă pă
trundere chipul ofițerului devo
tat poporului, care, în contact cu 
comuniștii, se călește, ridicindu-și 
conștiința pe o treaptă superioa
ră (și vitejia cu care se sacrifică 
alături de Duma, îrtvățînd din 

comportarea plină de demnitate 
a acestuia, încoronează foarte 
bine evoluția lui), artistul ne- 
profesionist Dumitru Scînteie a 
oferit o surpriză deosebită spec
tatorului, interpretînd rolul lui 
Horvath. Muncitorul ceferist Sein, 
teie a conferit personajului Hor
vath atit puritate morală și ho- 
tărîre revoluționară și în același 
timp, un profund umanism, calm 
și umor, incit a cîștigat sufragiile 
tuturor spectatorilor. Reușița acea
sta ridică, după părerea noastră, 
problema de a încredința noi ro
luri lui Dumitru Scinteie, cit și 
de a proceda și pe mai departe 
cu curaj la folosirea în filmele 
romînești de actori neprofesio- 
niști înzestrați artisticește.

în rolul lu. Andrei, Nicolae

Un aspect dlh sec Ha textilă a Fabricii de re Ion din Sdvinești.
Foto .» V. PICU

în orașul Zagreb s-au des
fășurat întrecerile competiției 
de popice pe echipe „Cupa 
Europei". La masculin primul 
loc a revenit formației R. Ce
hoslovace cu 5231 puncte ur
mată de echipele Iugoslaviei 
5219 și R.D. Germane 5205 
puncte. Echipa R.P. Romîne 
8-a clasat pe locul 5 cu 5052 
puncte. La feminin a cîștigat 
echipa Iugoslaviei cu 2373 
puncte. Echipa R.P. Romîne 
a ocupat locul 6 cu 2269 
puncte.

★
Cu prilejul serbărilor sportive 

ale Spartaohiadei naționale a R. 
Cehoslovace, la Praga s-a des
fășurat un concurs internațional 
feminin de gimnastică la câre 
au luat parte 20 de gimnaste 
din U.R.S.S., R.P. Ungară, R.P. 
Romînă, R.D. Germană, Suedia, 
și R. Cehoslovacă.

Concursul a fost cîștigat în 
mod surprinzător de tînăra gim
nastă cehoslovacă Vera Caslav- 
ska cu 38,66 puncte. Ea a fost 
urmată de campioana U.R.S.S., 
Polina Astahova cu 38,53 punc
te. Reprezentanta țării noastre 
Elena Leuștean s-a clasat pe 
locul 6 cu 37,63 puncte.

(Agerpres)

Praida a creionat cu entuziasm 
chipul unui utecist avintat, plin 
de abnegație și de romantism, tiu 
lipsit de un anume pitoresc al 
bravadei tinereții. Silvia Popovi" 
ci în rolul Măriei a adus pe e- 
cran sobrietate și căldură, împle
tite cu multă sensibilitate.

Ceea ce apure foarte pregnant 
nici a fi un pas înainte în crea
ția tinerilor regizori Sinișa lue
tici și Andrei Blai6n estet după 
părerea noastră, calitatea deose
bită a scenelor de masă. Aceste 
scene au dinamism și plastică 
(vezi momentul mitingului cefe
riștilor, cit șt scenele de luptă de 
la gară) dar mai ales ni se par 
foarte prețioase minuțiozitatea 
cu care sînt compuse grupurile, 
alegerea actorilor după fizic și 
îndrumarea jocului lor individu
al, care oferă personalitate colec
tivului. în roluri episodice ni 
s-au părut foarte reușiți actori ca 
Ștefan Ciubotărașu, Jules Caza- 
ban, Mircea Constantinescu, Mar
cel Anghelescu, Ernest Maftei și 
alții,

Din păcate regia nu a mani
festat aceeași grijă pentru con
strucția filmului, unele episoade 
nefiind suficient legate de fitul 
central al acțiunii (momentul de 
la restaurantul ,.Pisica de aur"), 
unele comportări ale eroilor ne
fiind suficient motivate.

în general. insă, ^urlpna11 
este un film care se bucură de 
aprecierea publicului prin modul 
in care reînvie pe ecran pagini 
de mare însemnătate din lupta 
de eliberare a poporului nostru, 
prin modul în care înfățișează 
eroismul comuniștilor în bătălia 
antifascistă.

B, DUMITRESCU

Plecarea unor delegații 
eare au participat la cel de- 

lll-lea Congres al P.
Vineri la amiază a părăsit 

Capitala tovarășul Kalcines 
Ramon, membru supleant al 
Biroului Executiv al Comite
tului Național al Partidului 
Socialist Popular din Cuba și 
delegatul Partidului Comunist 
din Brazilia care au partici
pat la lucrările celui de-al 
lll-lea Congres al P.M.R.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, oaspeții au fost con
duși de tovarășii Ștefan Voi- 
tec, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
Alexa Augustin, Anton Brei- 
tenhofer, llie Murgulescu, 
Paul Niculescu-Mizil, membri 
ai C.C. al P.M.R., Virgil Ca- 
zacu și Costin Nădejde, mem
bri supleanți ai C.C. al P.M.R.*

Vizitele unor delegații 
care au participat la cel de-al 

lll-lea Congres al P. M. R.
Vineri dimineața tovarășii 

Filiberto Barrero, membru al 
Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al Partidului Co
munist din Columbia, Juan 
Pasotr Perez, membru al C.C. 
al P.C. din Columbia și Nor- 
mando Iscaro. secretar al Co
mitetului orășenesc Buenos 
Aires al Partidului Comunist 
din Argentina, care au parti
cipat la lucrările celui de-al 
lll-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn, au vizitat 
principalele secții de produc

InEor
La 1 iulie, vicepreședintele 

Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, Mihail Ralea, vicepre
ședinte al Comitetului națio
nal pentru apărarea păcii din 
R.P. Romînă, a primit la Pa
latul Marii Adunări Naționale 
pe dl. Diwan Chaman Lai, 
membru al Comitetului de 
conducere al Partidului Con
gresul Național Indian, depu
tat în Camera superioară, pre
ședintele Comitetului parla
mentar de luptă pentru pace 
din India.

„Un apartament pe zi, 
un etaj pe săptămînă"

fdrmore din pag. I-a)

văzut ce însemnătate a acor
dat și tovarășul Hrușclov a- 
cestei probleme în cuvîntarea 
lui la Congresul partidului 
nostru. Să fi văzut ce au rîs 
băieții cînd am citit ce a spus 
în cuvîntare, că pentru lichi
darea cocioabelor în S.U.A. 
va fi nevoie de 280 de ani cu 
ritmul lor de construcție. Noi, 
toți constructorii din țară, în 
șase ani trebuie să construim 
300.000 de apartamente. E o 
sarcină serioasă, nu glumă. 
Am început deci și noi gălă- 
țenli să ne chibzuim cum să 
facem să lucrăm mai bine, 
și mai repede. Am hotă- 
rît să eliminăm toți tim
pii morțl. Cum facem acum? 
Tencultoril nu mai așteaptă 
pînă se pun schelele ci Încep 
să lucreze deîndată, căci mun
citorii necaliflcați de la alte 
echipe au fost eliberați din 
timp pentru a pune schelele...

Entuziasmul cu care vorbe
ște Gogu Vasile nu este nu
mai al lui. A ajuns pînă la 
fiecare om din brigadă. La 
ultimul etaj unde a ajuns bri
gada, lucrează utemistul Moi
se Gheorghe.

al 
M. R.

precum și de activiști de par* 
tid.

★
Vineri dimineața a părăsit 

Capitala delegatul Partidului 
Comunist din Venezuela, to
varășul Humberto Arrietti, 
membru supleant al Biroului 
Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Venezuela, care a participat 
la lucrările celui de-al lll-lea 
Congres al P.M.R.

La plecare pe aeroportul 
Băneasa, oaspetele a fost con
dus de tovarășii Petre Dră- 
goescu, membru al C.C, al 
P.M.R., Constantin Lăzărescu 
și Andrei Păcuraru, membri 
supleanți ai C.C. al P.M.R., de 
activiști de partid.

ție ale Combinatului poligra
fic „Casa Scînteli".

*
Tovarășul Einar Olgeirsson 

președintele Partidului So
cialist Unit din Islanda, care 
a participat la lucrările celu 
de-al lll-lea Congres a 
P.M.R., a vizitat vineri după- 
amiază Muzeul de artă popu
lară „dr. N. Minovici** și Mu
zeul de artă feudală al Aca
demiei R.P. Romîne „ing. D. 
Minovici“.

(Agerpres)

mâții
Intre 1 și 31 august, Universi 

tatea „C, Z. Parhon" din Bucu
rești, organizează la Sinaia < 
serie de cursuri de vară desprt 
limba și literatura, istoria ?i arti 
poporului romîn, destinate pro 
fesorilor, cercetătorilor științific 
și altor intelectuali de peste ho 
tare.

Paralel cu prelegerile, vor a 
vea loc conferințe, audiții muzi 
cale, seri de folclor, proiectări d 
filme artistice și documentare

(Agerpres)

— Sîntem gălățeni cu toți 
In brigadă, îmi spune el, aș; 
că avem obligații deosebite 
Obligația lui Moise o văd tra 
dusă în fapte: el folosește < 
metodă foarte eficace, un ab 
ștec de lemn cu cuie, II seu 
tește de a mai folosi tot me 
reu tradiționalul fir cu pluml 
al zidarilor, ajutînd în acelaș 
timp la uniformitatea pere 
telui de cărămidă. Moise lu 
crează, vorbește cu mine ș 
supraveghează cu atenție ș 
„ucenicii" băieții pe care îi ca 
lifică.

— Cînd plec de pe șantier 
îmi spune Moise, privesc în
totdeauna panoul care arat: 
că în șesenal se vor constru 
300.000 apartamente. Fac so 
coteala cite apartamente t 
scăzut în ziua respectivă bri
gada noastră, din acest anga
jament măreț. Cred că la fe 
ca mine fac toți constructori 
din țară. Și asta pentru că sar
cina, dorința, angajamentu 
nostru este să îndeplinim ct 
cinste Hotărîrile Congresului 
partidului încheie el, trecînc 
la așezarea unui nou rînd de 
cărămizi.

Pentru cine dorește un conce
diu reconfortant, intr-un co
dru pitoresc și in bune con

diții de cazare

Stațiunea climaterică 

„CUMPĂNA" 
(lingă Curtea de Argeș) 

stă la dispoziție.
De aici se pot face excursii 
plăcute în munții Făgăraș 
(lacul Bîlea, Valea Lupu

lui etc).

l
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De peste hotare O importantă hotărîre
a P.C.U.S

și a guvernului sovietic

r

Populația Vienei îl salută cu căldură
pe N. S. Hrusciov

9
VIENA l Trimisul special A- 

gerpres, Horia Liman transmite : 
Populația Vienei îl salută pretu
tindeni cu căldură pe N. S. Hruș
ciov. Din zori și pînă tîrziu in 
noapte pilcuri de vienezi se a~ 
dună în fața hotelului Imperial, 
în orele cind convoiul de mașini 
apare pe străzile capitalei Aus
triei, pe întregul traseu se inși- 
ruie zeci de mii de oameni, fie 
chiar și pentru a-l vedea pe Ni" 
kita Sergheevici in fulgerarea de 
o clipă a goanei automobilului. 
Nicicînd — în spațiul dintre 
Karntner Ring și Schwartzen- 
berg Platz nu s-a văzut asemenea 
mulțime. în această a doua zi a 
vizitei șefului guvernului sovie" 
tic în frumoasa capitală a Aus
triei, încă cu o oră inainte de în
ceperea primelor convorbiri din
tre N. 8. Hrușciov și cancelarul 
federal, J, Raab. mase compacte 
de cetățeni așteptau cu răbdare 
sosirea înaltului oaspete la can" 
celaria federală din piața Ballha- 
us. Cu aceeași răbdare mul
țimea a așteptat sfîrșitul întreve
derilor pentru a~l saluta pe N.S. 
Hrușciov și la plecarea sa din 
clădirea cancelariei.

Tot în dimineața zilei de ti" 
neri locuitorii Vienei au avut 
prilejul să-l salute pe șeful gu
vernului sovietic atunci cind, în 
afara programului oficial, a vizi" 
tat împreună cu soția și fiica sa 
un pasaj subteran, construit în- 
tr-unul din cele mai pitorești 
locuri din Viena. în apropierea 
Operei. însoțit de grupuri mari 
de cetățeni, N. S. Hrușciov a vi
zitat o braserie care se afla în. 
acest ..pasaj al Operei". O femeie 
din mulțime s-a apropiat de N.S. 
Hrușciov spunindu-i .- ,.Sint fe
ricită să vă salut ca pe omul pă
cii".

Mii de vienezi l-au salutat pe 
N. S. Hrușciov cind, mai tîrziu, 
în cursul dimineții, 
tat spre cartierul 
Floridsdorf, dincolo

s-a îndrep- 
muncitoresc 
de marele

pod de peste Dunăre, pentru a 
vizita Uzina de automobile din 
Viena. Pe Praterstrasse, pe 
Marchfeldstrasse, pe Brunnerstra- 
sse, mari placarde de pînză roșie 
exprimă căldura și simpatia cu 
care înaltul oaspete este primit 
de populațio capitalei austriece- 
„îl salutăm pe Hrușciov", vesteș
te o lozincă întinsă pe întreaga 
fațadă a unui bloc de cîteva eta
je : „Bun sosit, Hrușciov 
„Pace și prietenie !u, glăsuiesc al
tele, iar pe trotuare, la ferestrele 
blocurilor, în balcoane mulțimile 
ovaționau ; „Salut Hrușciov !“a 
,,Bun venit?*, „Prietenie".

Uzina de automobile din Flo
ridsdorf, cunoscută în trecut sub . 
numele de „Austro-Fiat", pro
duce autocamioane, autobuse, au- 
toremorci, motoare, piese de 
schimb și altele. Ea este una din
tre cele mai mari uzine din țară'. 
Principalul achizitor al produse
lor acestei uzine de automobil» 
a fost în ultimii ani Uniunea So" 
vietică. îndeplinind comenzile so
vietice. aici s-au fabricat auto
camioane speciale, refrigeratoare, 
autobuse etc.

Mașina în care se află N. S. 
Hrușciov se apropie de porțile 
uzinei unde o uriașă lozincă scri
să in limbile rusă și germană îl 
înlimpină pe oaspetele drag cu 
cuvintele : „Din inimă îți urăm 
bun sosit". Sute de oameni scan
dează cu voioșie : „Bun sosit 
Hrușciov

Salutat de aclamațiile pârtiei- 
panțitor la miting, a luat apoi cu- 
vintul N. S. Hrușciov.

După încheierea mitingului 
N. S, Hrușciov și persoanele 
care-l însoțesc au părăsit uzina 
și în uratele entuziaste și aplau
zele celor prezenți se îndreaptă 
spre centrul orașului spre reșe
dința cancelarului federal unde 
J. Raab a oferit un prinz 
cinstea lui N. S. Hrușciov și 
persoanelor care-l însoțesc.

în după-amiaza zilei de 1 iu
lie, la invitația Camerei federa
le de comerț și industrie din 
Austria N. S. Hrușciov. preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., s-a întîlnit cu repre
zentanții cercurilor de. afaceri 
din Austria.

Ea intrarea în clădire N. S. 
Hrușciov a fost intimpinat de 
cancelarul federal Raab, de Fritz 
Maix, vicepreședinte al Camerei, 
precum și de alți conducători ai 
Camerei federale de comerț și 
industrie.

Sala a răsunat de aplauze fur
tunoase cind și-a făcut apariția 
N. S. Hrușciov însoțit de Raab 
și Maix. Cei prezenți l-au salu
tat ridicați în picioare pe șeful 
guvernului sovietic. Maix a ros
tit apoi o scurtă cuvîntare în

care l-a salutat pe N. S. Hruș
ciov. După aceea s-a dat cuvîn- 
tul lui N. S. Hrușciov. Cuvînta
rea lui N. S. Hrușciov a fost 
ascultată cu o mare atenție de 
cei prezenți. La sfîrșitul cuvin- 
tării asistența l-a ovaționat pe 
înaltul oaspete sovietic.

După cuvîntarea lui N. S. 
Hrușciov a avut loc o convorbire 
prietenească, în cadrul căreia 
șeful guvernului sovietic a răs
puns la numeroasele întrebări ale 
oamenilor de afaceri din Austria 
referitoare la dezvoltarea comer
țului austro-sovietic.

în seara zilei de vineri can
celarul federal J. Raab a oferit 
în numele guvernului austriac o 
mare recepție în cinstea lui 

S. Hrușciov în istoricul cas- 
Schoenbrunn.

MOSCOVA 1 (Agerpres). - 
După cum anunță agenția 
TASS, Comitetul Central al 
P.C.U.S. și Consiliul de Miniș
tri al U.R.S.S. au adoptat • 
hotărîre cu privire la stimu
larea economică a întreprin
derilor și cu privire la ridica
rea cointeresării materiale a 
lucrătorilor din industrie in 
crearea și introducerea tehni
cii și tehnologiei noi și in me
canizarea și automatizarea 
complexă a producției.

Prin baUrire se stabilesc 
defaRări nat. sporite pentru 
fondul întreprinderii din ve
ni tarile realizate peste plan.

Fondul întreprinderii va fi 
folosit pentru înfăptuirea mă
surilor in legătură cu introdu
cerea tehnicii noi. pentru mo
dernizarea utilajului și pentru 
lărgirea producției, pentru 
construcții de locuințe și so- 
ciaJ-culturale, pentru premieri 
individuale și îmbunătățirea 

adeservirii social-culturale 
lucrătorilor.

Vizita lui R. Prasad 
în Uniunea Sovietică

N. 
tel

Tratativele între delegațiile 
U.R.S.S. Și

in
a

La uzina de 
din Viena

automobile

VIENA 1 (Agerpres).—TASS 
transmite : Grupul de presă 
de pe lingă președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
comunică :

La 1 iulie, ora 9,30 (ora lo
cală), la reședința guvernului 
austriac a avut loc o între
vedere între președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, și membri ai 
guvernului federal al Austriei 
in frunte cu cancelarul fe
deral, J. Raab.

La întrevedere au participat 
din partea sovietică : A. N. 
Kosîghin, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al
U. R.S.S.. E. A. Furțeva, mi
nistrul Culturii al U.R.S.S., A. 
A. Gromîko, ministrul Aface
rilor Externe al U.R.S.S., G. 
A. Jukov, președintele Comi
tetului de Stat al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. pentru 
legături culturale cu țările 
străine, S. A. Stepanov, pre
ședintele Consiliului econo
miei naționale Sverdlovsk,
V. I. Avilov, ambasadorul

U.R.S.S. în Austria, consilierii 
I. I. Ilicev, S. G. Lapin, S. A. 
Borisov, M. A. Harlamov; S. 
G. Artiunov. reprezentant co
mercial al U.R.S.S. în Austria.

Din partea Austriei la în
trevedere au participat: can
celarul federal, J. Raab, vice
cancelarul B. Pittermann, B. 
Kreisky, ministrul Afacerilor 
Externe, F. Bock, ministrul 
Comerțului și Reconstrucției, 
K. Waldbrunner, ministrul 
Transportului și Centralelor 
electrice. H. Drimmel, minis
trul Invățămintului, F. Graf, 
ministrul de Război, E. Hart* 
mann, ministrul Agriculturii 
și Silviculturii etc.

Convorbirea, care a avut 
loc cu prilejul întrevederii, s-a 
desfășurat într-un spirit de 
înțelegere reciprocă și cordia
litate și s-a referit la proble
me care interesează guvernele 
U.R.S.S. și Austriei.

S-a căzut de 
întrevederi să 
cursul vizitei 
N. S. Hrușciov

MOSCOVA 1 
TASS transmite 
neața zilei de 1 iulie locuitorii 
Moscovei au condus cu căl
dură pe președintele Repu
blicii India. Rajendra Prasad, 
care a părăsit Moscova. In 
drum spre patrie, Rajendra 
Prasad, va vizita două repu
blici sovietice din Asia Cen
trală — Tadjikistanul și Uz- 
bekistanul.

Luînd cuvîntul la aeroport 
Leonid Brejnev a subliniat câ 
vizita președintelui Indiei în 
Uniunea Sovietică. întîlnirile 
cu oamenii sovietici vor con
tribui fără îndoială la conso
lidarea continuă a prieteniei 
celor două state iubitoare de 
pace — U.R.S.S. și India — la 
consolidarea eforturilor lor în

(Agerpres). — 
în di mi

lupta pentru pace și coexi
stență pașnică.

în cuvîntarea sa președin
tele Indiei, Rajendra Prasad, 
a spus:

Am văzut cu ochii mei ma
rile dv. realizări. Am fost miș
cat de primirea caldă ce mi 
s-a făcut pretutindeni în țara 
dv. Aceleași sentimente, a re
marcat Rajendra Prasad, sînt 
nutrite de popoarele Indiei 
față de poporul sovietic.

Sîntem pe deplin de acord, 
a spus în continuare Rajendra 
Prasad, cu conducătorii dv. că 
progresul omenirii nu trebuie 
să fie oprit de consecințele 
unui război atomic care ar 
duce la distrugeri îngrozi
toare.

Specialiști din Occident uluiți de realizările 
U.R.S.S. în domeniul automaticii 

și telemecanicii

acord ca noi 
albi loc tn 
oficiale a lui 
in Austria.

Nota guvernului sovietic 
adresată puterilor occidentale 

in legătură cu folosirea 
Berlinului occidental 

pentru pregătiri militare

■

MOSCOVA 1 (Agerpres). — litare ale R. F._Germane. în 
TASS transmite : La 30 iunie 
N. P. Firiubin. locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., a primit pe 
L. E. Thompson, ambasadorul 
S.U.A. la Moscova, și i-a re
mis nota guvernului sovietic 
adresată guvernului Statelor 
Unite ale Americii în legătu
ră cu folosirea Berlinului Oc
cidental pentru pregătiri mi-

★

MOSCOVA 1 (Agerpres). - 
TASS transmite : în nota gu
vernului sovietic adresată gu
vernului S.U.A. în legătură cu 
folosirea Berlinului Occiden
tal pentru pregătiri militare 
ale R. F. Germane se arată 
printre altele : Guvernul so
vietic așteaptă ca guvernul 
S.U.A. care, așa după cum a 
declarat el însuși, poartă în 
prezent împreună cu Marea 
Britanie și Franța răspunde
rea pentru situația din Berli
nul Occidental, să pună capăt 
încercărilor guvernului R.F.G. 
de a folosi Berlinul Occiden
tal pentru pregătirile sale mi
litare și să ia măsuri pentru 
interzicerea unor asemenea 
acțiuni ilegale dm partea gu
vernului R- F Germane.

aceeași zi N. P. Firiubin a 
primit pe sir Patrick Reilly, 
ambasadorul Marii Britanii în 
U.RSS., și pe Maurice De- 
jean. ambasadorul extraordi
nar al Franței în U.R.SS., că
rora le-a înminat note simila
re ale guvernului sovietic 
adresate guvernelor Marii 
Britanii și Franței.

*
Tn notă se subliniază că in 

prezent pe teritoriul Berlinu
lui Occidental autoritățile din 
R. F. Germană recrutează lo
cuitori ai acestui oraș pentru 
armata vest-germană. Se con
stată că de la 8 ianuarie 1960 
o lege federală, în baza că
reia guvernul R. F. Germane 
își asumă dreptul de a cere 
întreprinderilor din Berlinul 
Occidental să execute comenzi 
militare, se aplică deja in 
Berlinul Occidental.

încercările întreprinse de 
guvernul R. F. Germane de a 
include Berlinul Occidental in 
sfera măsurilor saie milita
riste nu urmăresc a'.: scop de
cît să agraveze și mai mult 
situația din Berlin și din Ger
mania și sa duca lucruriie 
pînă la conflicte periculoase.

Mesajul adresat de N.S. Hrușciov 
președintelui Ghanei

vorbă

n-am 
că nu 
— un 

că

VIENA 1 (Agerpes).-TASS 
transmite : Luînd cuvîntul la 
Uzina de automobile din Vie
na, N. S. Hrușciov a spus 
printre altele :

Noi am auzit și mai înain
te de întreprinderea dv., cu
noaștem producția ei. Autoca
mioanele frigorifice produse 
de dv. pot fi văzute în multe 
orașe ale Uniunii Sovietice. 
In condițiile noastre ele s-au 
făcut cunoscute prin calități
le lor și au adus faimă în
treprinderii dv.

La uzina dv. — a spus în 
continuare N. S. Hrușciov — 
mă întilnesc pentru prima oa
ră de la sosirea mea în Aus- 
stria, cu muncitori austrieci. 
De aceea, deși sînt nevoit să 
lucrez în toate aceste zile 
după un grafic încărcat, am 
căutat să folosesc sută la sută 
timpul prevăzut în programul 
de astăzi.

Dv. știți că în ultimii ani 
am avut prilejul să călătoresc 
mult prin lumea toată. Și pre
tutindeni am căutat să mă în
tilnesc și să stau de 
cu muncitori. \

Trebuie să spun că 
întîlnit încă — și cred 
voi întîlni niciodată
muncitor care să spună 
războiul îi este mai pe plac 
decît munca pașnică. Acest 
lucru e și firesc.

în însăși firea muncitoru
lui este sădită ideea creației, 
nu a distrugerii. Iată de ce 
muncitorii au pășit întotdea
una în primele rînduri 
luptătorilor împotriva 
boiului, pentru pace.

Reprezentanții țărilor 
taliste, prezentîndu-ne econo
mia lor, deseori spun, arătîn- 
du-și uzinele și construcțiile 
de toate genurile — iată ce a 
obținut capitalismul I Dar lor 
li se poate răspunde — toate 
acestea sînt roade ale muncii 
clasei muncitoare.

Sper că cuvintele mele nu 
au jignit pe nimeni din cei de 
față. Dv. știți că eu nu sînt 
diplomat, sînt un fost munci
tor. Și dacă astfel de teme in
tră în discuție, noi spunem 
sincer ceea ce gîndim.

Eu însă, mai curînd o să 
mă limitez la cele spuse, că 
de nu, s-ar putea să fiu acu
zat de propagandă. De aceea, 
mai bine o să vă spun cum 
stau lucrurile la noi, în Uni
unea Sovietică.

La noi există toate motive
le să fim mulțumiți de situa
ția din țara noastră.

ale 
răz-

capi-

In prezent poporul sovietic 
— a spus în continuare N. S. 
Hrușciov — îndeplinește cu 
succes planul septenal. Mulți 
dintre dv. poate că nu-și ima
ginează în mod plastic ce re
prezintă septenalul nostru. în 
decurs de șapte ani vom atin
ge aproape nivelul producției 
Statelor Unite ale Americii, 
iar apoi le vom întrece.

Dv. înțelegeți foarte bine că 
unei țări care își îndreaptă 
eforturile spre o construcție 
pașnică gigantică, îi sînt stră
ine tendințele agresive, îi este 
străin războiul. Dv. știți că 
Uniunea Sovietică nu con
struiește baze militare pe te
ritorii străine, nu menține în 
aer bombardiere cu arma nu
cleară aducătoare de moarte^ 
nu trimite avioane de spionaj 
în alte țări. Statul sovietic 
nu-și sporește cheltuielile mi
litare și efectivul forțelor ar
mate, ci, dimpotrivă, îl re
duce.

Sîntem gata oricînd să pro
cedăm la dezarmarea genera
lă și totală — să dizolvăm ar
mata, să distrugem toate 
stocurile de armă nucleară și 
armă rachetă, să lichidăm 
toate departamentele militare. 
Dacă acest lucru ar depinde 
numai de noi. dezarmarea ge
nerală controlată ar fi fost 
deja înfăptuită. Din păcate, în 
unele țări — probabil că bă- 
nuiți și dv. în care anume I — 
continuă să acționeze forțele 
agresive care se opun pînă și 
celei mai mici destinderi a 
încordării. Nu este întîmplă- 
tor faptul că într-un moment 
de cea mai mare răspundere, 
în momentul pregătirii confe
rinței la nivel înalt, care ar 
fi putut să rezolve unele pro
bleme internaționale actuale, 
aceste forțe au recurs 
provocare grosolană și au 
pilat conferința.

în ultimul timp, unii 
riști străini au pus întrebarea: 
„Ce caută Hrușciov în Aus
tria, pentru ce a venit el în 
această tară ?“

Pot să răspund și Ia această 
întrebare — a spus în înche
iere N. S. Hrușciov. Am venit 
în Austria călăuziți de intere
sele extinderii colaborării in
ternaționale. ale întăririi pă
cii si prieteniei între popoare. 
Si dacă după vizita noastră, 
relatiil? dintre Uniunea So
vietică si Austria, bazate pe 
principiile coexistentei pașni
ce. vor deveni si mai bune, 
vom considera câ vizita noa
stră și-a atins scopul.

Dejunul oferit 
do cancelarul J. Raab

VIENA 1 (Agerpres).—TASS 
transmite : La dejunul oferit 
la 1 iulie I960 de cancelarul 
federal al Austriei. J. Raab, 
N. S. Hrușciov a 
vîntare în care a 
altele:

Au trecut deja 
la semnarea 
stat cu Republica Austria. De 
atunci relațiile sovieto-aus- 
triece s-au dezvoltat în spi
ritul înțelegerii reciproce pri
etenești. Cred că treți fi de 
acord cu mine, domnilor, că 
aceasta este nu numai în fo
losul popoarelor țârilor noas
tre, ci și în folosul cauzei co
mune a întăririi păcii în lu
mea întreagă.

Știți că Uniunea Sovietică 
s-a pronunțat în mod activ ca 
Viena să devină centrul Or
ganizației internaționale pen
tru folosirea în scopuri paș
nice a energiei atomice. Dacă 
vom reuși în cele din urmă 
să facem ca puterile occiden
tale să semneze un acord cu 
privire la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară, și 
noi mai sperăm acest lucru și 
nu încetăm eforturile noastre, 
la Viena va fi creat un organ 
internațional pentru exercita
rea controlului asupra încetă
rii experiențelor cu arma a- 
tomică.

în încheiere, N. S. Hrușciov 
a toastat pentru pace în lu
mea întreagă, pentru dezvol
tarea continuă a relațiilor de 
prietenie dintre Austria și 
Uniunea Sovietică, în sănăta
tea conducătorilor Austriei.

A luat apoi cuvîntul can
celarul Austriei J. Raab, care 
a spus printre altele :

rostit o cu- 
spus printre

cinci ani de 
Tratatului de

Noi știm că datorăm înche
ierea Tratatului de stat ini
țiativei dv. personale. Noi 
știm că ați manifestat în per
manență interes personal față 
de stabilirea și îmbunătățirea 
relațiilor dintre U.R.S.S. și 
Austria și de aceea va fi cît 
se poate de oportun dacă voi 
sublinia meritul dv. în stabi
lirea în ultimii 5 ani a unor 
contacte atît de concrete și 
prietenești dintre cele două 
state ale noastre.

îmi voi îngădui să vă asigur 
că noi, austriecii, sîntem mul
țumiți de calea pe care am 
pășit acum cinci ani. Și dacă 
avem dorințe pe planul poli
ticii externe ca și toți oame
nii, ele sînt îndreptate spre 
asigurarea și menținerea pă
cii.'

Ne bucurăm de posibilitatea 
de a avea un prietenesc 
schimb de păreri cu dv. dom
nule prim-ministru și cu co
laboratorii dv. în toate pro
blemele care prezintă interes 
vital pentru întreaga omenire. 
Mica Austrie nu poate avea 
un vot hotărîtor în discuția 
popoarelor. Dar noi dorim să 
fim întotdeauna exponenți ai 
bunăvoinței, să acționăm pre
tutindeni și să luăm cuvîntul 
acolo unde este vorba de în
țelegere reciprocă de slăbirea 
încordării și de menținere a 
echilibrului.

în încheiere cancelarul J. 
Raab a toastat pentru bună
starea poporului Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste, 
în sănătatea primului minis
tru sovietic, a soției lui și 
pentru permanente relații bu
ne și prietenești între 
două state.

Spectacolul
stat

VIENA 1 (Agerpres). - 
TASS transmite : După cum 
s-a mai anunțat, Ia 30 iunie 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, a asistat la Teatrul 
de stat de operă din Viena 
la un spectacol cu 
„Flautul fermecat" de 
zart.

în loja guvernamentală, 
împreună cu șeful guvernului 
sovietic se aflau soția și fiica 
sa, A. N. Kosîghin, prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., E. A.

opera 
Mo-

de Ia Teatrul 
de operă

Furțeva, ministrul Culturii 
U.R.S.S., și alte personalități. 
Din partea Austriei au fost 
de față președintele Austriei 
dr. A. Scharf, cancelarul fe
deral J. Raab, fiica președin
telui și alte personalități.

După terminarea spectaco
lului publicul a răsplătit pe 
artiști cu aplauze entuziaste. 
Apoi toți cei prezenți și-au 
îndreptat privirile spre loja 
guvernamentală și au început 
să aplaude cu căldură pe șe
ful guvernului sovietic;

PARIS 1 (Agerpres). — Spe
cialiștii din țările Occidentului, 
care au vizitat Institutul de au
tomatică și telemecanică al Aca
demiei de Științe a U.RSS. au 
fost uimiți de realizările Uniunii 
Sovietice în acest domeniu, re
latează ziarul francez „Libera
tion". Ziarul scrie in continuare: 
unul din acești specialiști, par
ticipant la primul Congres in
ternațional de comandă automa
tă ale cărui lucrări se desfă
șoară în prezent la Moscova, a 
declarat : „Ni s-a oprit pină și 
respirația. Nu ne-am gîndit ni
ciodată că aici a fost atins un

Lupte crîncene 
în Algeria

CAIRO 1 (Agerpres). - La 
Cairo a fost dat publicității 
comunicatul comandamentu
lui suprem al Armatei de eli
berare națională a Algeriei cu 
privire la luptele care au a- 
vut loc în Algeria în perioa
da 20-24 iunie a.c.

în aceste lupte, se spune în 
comunicat, pierderile trupelor 
franceze s-au ridicat la 636 
morți și 508 răniți.

asemenea nivel". Dacă vreți să 
știți părerea generală, a spus un 
alt specialist, aflăți că am fost 
pur și simplu uluiți.

Majoritatea specialiștilor occi
dentali, scrie „Liberation**, sînt 
convinși că crearea de către spe
cialiștii sovietici a aparaturii în 
domeniul automaticii și teleme- 
canicii va îmbunătăți conside
rabil calitatea și va mări can
titatea producției sovietice.

MO9COVA 1 (Agerpres). — 
TASS tzwMCK: După cum 
s-a •".* i ’.al iulie
Ghana a dexvsEt republică su
verană ar presec_rte a fost 
ales dr. Kwae SGkramah.

Cu prilejul Re
publicii Ghasa XUnta Hruș- 
ciov, pre$edi.-.:e> Coessilrului 
de Miniștri al U RSS. a adre
sat un mesaj de atat 
Kwame Nkrumari ;reșec-z- 
tele Ghanei.

Am avut plăcerea să aCu, 
scrie N. S. Hragdor. câ dv, 
fruntaș de seamă al Gra~<r.,

ați fost ales primul pre<edinte 
al Republicii.

în mesaj este exprimat^ în
crederea că relații ie de priete
nie dintre cele două țări se 
vor lărgi și întări spre binele 
popoarelor celor două țâri, în 
interesul consolidării păcii și 
prieteniei dintre popoare.

Leonid Brejnev. președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R^.S.. a adresat de ase
menea un mesaj de salut pri
mului președinte al Republi
cii Ghana.

Festivități in Congo și Somalia 
proclamării independențeicu prilejul

LEOPOLDVILLE 1 (Ager
pres). — La 30 iunie a avut loc 
într-un cadru festiv proclama
rea independenței Republicii 
Congo.

R. P. Romînâ este reprezen
tată la solemnități de V. Du
mitrescu, adjunct al ministru
lui Afacerilor Externe.

în cadrul ședinței festive a 
parlamentului, regele Belgiei, 
Baudouin, și șeful statului 
Congo, Kasavubu, au rostit 
cuvîntări. A luat apoi cuvîn-

tul Patrice Lumumba, primul 
ministru al statului Cocjc. 
„Nid un locuitor al statuări 
Congo nu va uita niciodată că 
independența a fost cucerita 
de noi prin luptă, prin luptă 
de zi cu zi. perseverentă, 
grea, prin luptă de la care eu 
ne-au putut opri nici priva
țiunile, nici suferințele, rid 
sacrificiile uriașe, nici rtnfrii 
vărsat de popoarele noastre. 
Această luptă a fost însc: ă 
de lacrimi, foc și

Vie indignare în Italia împotriva 
samavolniciilor politiei din Genova

ROMA 1. » Corespondentul 
Agerpres transmite: In dimi
neața zilei de 1 iulie marele 
port italian Genova avea aspec
tul unui oraș in stare de ase
diu. După cum se știe, cu o zi 
mai înainte 
manifestanți au 
mod pașnic pe străzile orașu
lui împotriva ținerii congresului 
partidului neofascist — Mișca
rea socială italiană. Poliția a 
încercat să împiedice această 
demonstrație antifascistă, atc- 
cînd cu brutalitate pe manifes
tanți. Ciocnirile violente care 
s-au produs între manifestant! 
și poliție s-au soldat cu peste 
100 de răniți dintre care 16 se 
află în stare gravă. 60 de 
nifestanți au fost arestați.

Atacul poliției împotriva 
monstranților antifasciști a

peste 15.000 de 
protestat in

la o 
tor-

zia-

In fotografie: un grup de tineri vest-germani, care împotrivind u-se politicii militariste a lui 
Adenauer au trecut in R.D.G. Astăzi ei trăiesc fericiți în R. D. Germană.

nit o vie indignare în rîndurile 
poporului italian. In întreaga 
țară a început o campanie de 
protest împotriva samavolniciilor 
poliției din Genova. O puternică 
manifestație de protest a avut 
loc la Torino unde sute de stu
denți au manifestat în cursul 
nopții de joi spre vineri împo
triva organizării Congresului 
neofascist la Genova și împo
triva atacurilor banditești ale 
poliției. Și la Torino forțele po
lițienești s-au năpustit asupra 
manifestanților folosind bombe 
lacrimogene. Zeci 
au fost arestați.

La Roma vestea 
de la Genova a 
asemenea vii proteste în cercu
rile democratice. Deputății par
tidelor de stingă — comuniștii și 
socialiștii - au cerut convoca
rea imediată a Camerii pentru 
a lua in discuție evenimentele 
grave petrecute la Genova. De 
asemenea deputății eu cerut 
guvernului să răspundă în legă
tură cu atacul poliției din Ge
nova împotriva manifestanților 
antifasciști. Se observă însă că 
guvernul și Ministerul de In
terne, sub pretextul că „nu cu
nosc ceea ce s-a 
Genova", ezită să 
puns. Ministrul de 
seppe Spatero, a.

de studenți

incidentelor 
provocat de

petrecut la 
dea un răs- 
Interne, Giu- 

declarat în

singe. Ne

fascist e-e 
congres u 

pentru r.
oces

schimb că partidul 
„dreptul“ să-și țină 
(congres programat 
minică 3 iulie) intrucit, 
partid este „autorizat**.

In numeroase orașe ta •*« 
au fost declarate greve de r:- 
test împotriva atacului sc-xz 
volnic al poliției din Genovc. * 
portul Spezia a avut loc o 
manifestație antifascistă la ce? 
au participat peste 30.000 ee 
cetățeni ai orașului. Mari -c • 
nifestații au avut loc de cse- 
menea la Bologna, Vene io. 
Biella și în întregul Piemont 
provincie care a adus o r-crt 
contribuție la lupta antifascistă

Ziarele „L’Unita", „Avânt “ 
,.Paese“ au publicat articoe 
de protest împotriva atocurita 
poliției din Genova, subl n nd 
faptul că aceste atacuri consti
tuie o dovadă grăitoare c ceec 
ce poate să facă un guve-r 
sprijinit în parlament de neofas
ciști.

Chiar și ziare burgheze, 
„II Giorno“ și „La Stampc- 
fost nevoite să ia atitudine 
potriva atacurilor 
Genova, subliniind 
trecute în marele 
sînt o consecință a 
tre Partidul democrat-creștin ș 
Partidul neofascist Mișcarea so
cială italiană,

mîndrim cu ’upta noastră, de
oarece a fost o luptă, dreaptă, 
nobilă, necesară pentru a scă- " 
pa de robia umilitoare care 
ne-a fost impusă cu forța".

Aceste cuvinte, care au fost 
subliniate de aplauzele celor 
prezenți în sală, au pus într-o 
situație penibilă pe rege, pri
mul ministru Eyskens, și mi
niștrii din Belgia.

★

MOGADISCIO 1 (Agerpres). 
în noaptea de 30 iui.'e, în
tr-o atmosferă solemnă la 
Mogadiscio, în Piața Solida
rității țărilor Africii, Aden 
Abdulla Osman, șeful provi
zoriu al statului Somalia, a 
proclamat independența So
maliei.

Numeroasele delegații din 
multe tari ale lumii, care au 
sosit la Mogadiscio pentra a 
participa la această ceremo
nie. au felicitat pe n©- 
viîoriu al Somalie: cu acer 
prilej. R.P. Romiră re
prezentată la mIohMcI de 
Ștefan Cleja. trzKss csMMr- 
dinar și ministre ptaațpaKfr* 
țiar la Roma.

♦

In S. U. A. se r-e-Șn 
impozite ca in imp 

de război

CC 
cu

poliției 
că cele 
port italian 

alianței din*

dîn
pe-

Peste 2.000.000 de muncitori agricol, 
italieni au declarat grevă generală

ROMA 1. — Corespondentul 
Agerpres transmite : Tineri a 
început pe întreg teritoriul Ita
liei greva generală a peste 
2.000.000 de muncitori agricoli 
(braccianti), grevă hotărită în 
strinsă unitate de acțiune de 
cele trei centrale sindicale na
ționale — Confederația 
raia a Muncii din 
(C.G.I.L.), Confederația 
catelor oamenilor muncii 
și „Uniunea italiană a 
(UIL). Greviștii cer 
salariilor și încheierea de 
contracte de muncă.
este una din cele mai mari ac
țiuni de luptă ale muncitorilor 
agricoli din ultima vreme.

Concomitent cu greva gene-

Genc- 
Italia 
sindi- 

(CISL) 
muncii1' 
mărirea 

noi 
Aceasta

raia a muncitorilor agricoli sin! 
în pregătire vaste acțiuni gre
viste ale celor peste 1.000.000 
de dijmași. în orașele Reggio- 
Emilia, Pisa, Siena, Bologna, 
Emboli, Verona și în provincia 
Puglia au avut loc mari ma
nifestații în sprijinul revendi
cărilor dijmașilor.

Joi a început de asemenea 
greva generală a muncitorilor 
de la șantierele navale italiene. 
Greva a paralizat întreaga ac
tivitate a șantierelor din Livor
no, Savona, Veneția. Ancona, 
Triest, Monfalcone, Neapole și 
Taranto. In toate aceste orașe 
au avut loc manifestații ale 
greviștilor la care au participat 
numeroși cetățeni. I
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NEW YORK 1 Agerpres).— 
După cum relatează cores
pondentul din Washington al 
agenției ----- 
national, 
hower a 
proiectul 
gește pe 
tel* 
război. Printre altele este vor
ba de impozitele indirecte a- 
supra unor mărfuri ca țigări, 
bere, vin, automobile noi. Gu
vernul S.U.A. obține din a- 
ceste impozite aproximativ 4 
miliarde dolari pe an.

United Press Inter- 
președintele Eisen- 
semnat la 30 iunie 
de lege care prelun- 
încă un an impozi- 

introduse în timp de

rf* Te <3*.

MOSCOV 
a decla'ar 
15a ca sta 
veran.

la cHc ■ ■
52 d:“ €» = 
functionane'
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PARIS 
vermilui 
părăsi* 
fun pie 
face cunosi 
zultatde t 
duse ce .-es 
lui fra-<tx
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