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Proletari din toate țările, uniți-vă!

cu entuziasm hotăririle
Congresului partidului

Economii de metal

a ui
Citiți

în pag. 2-a:

Tineretul muncitor Înfăptuiește

Tinerii strungari Miron Mircea și M. Vasile de la Fabrica de rulmenți din Bîrlad își ridica 
necontenit cunoștințele tehnice. Pentru aceasta biblioteca întreprinderii le este de un ajutor 

prețios.

f

ORAȘUL STALIN 
(de la coresponden
tul nostru».

Metalurgiștii de la 
L’zini „Ion Fonațhy* 
din Orașul Stalin 
s au încadrat cu en
tuziasm în lupta 
pentru traducerea în 
viață a Hotâririlor 
Congresului al 
lea al P.M.R. 
principal obiectiv al 
întrecerii socialiste, 
care se desfășoară In

III- 
Ufi

aceste zile în uzină» 
îl constituie econo
misirea metalului. 
In decurs de numai 
două zile, muncito
rii, tehnicienii și in
ginerii din îceastă 
uzină au economisit 
360 kg. oțel aliat 
oentru matrițe. 375 

carbon și 
fontă ce- 

Economiile, 
prin gos- 

judicioasă

kg. otel
450 kg. 
nușie. 
realizate 
podărirea

i metalului, au in
fluențat pozitiv asu
pra reducerii conti
nue a prețului de 
cost al produselor pe 
care le fabrică uzina. 
Printre fruntașii in 
lupta pentru econo
mii de metal se nu
mără și utemiștii Pe 
truș Toader. Petre 
Negrei, turnători. E- 
nache Radu ' “ 
Marineanu, 
teri.

și Radu 
matri-

1.500.000 lei economii
SUCEAVA (de îa corespondentul nostru).
In regiunea Suceava cele peste 1,400 brigăzi utemiste de 

patriotică au obținut realizări importante in acțiunea de refacere 
și îngrijire a patrimoniului for?sțier. Tinerii au raportat parti
dului că au plantat în fondul și în afara fondului forestier su
prafața de peste 1350 ha. cu puieți. Odată cu închiderea cam- 

împâduriri s-a pornit acțiunea de îngrijirea arborete- 
...........  ..... '_>‘.;rea dăunătorilor și colectarea semințelor fores- 

.................................'’ e a

munci

paniei de împădu:
lui tînăr, ccmbateu _ .... . . . ,
tiere. P.nâ în prezent, tinerii au executat lucrări de ingri 
a-borete’u: pe o suprafață de 700 ha și au adunat 741 kg. se
mințe forestiere. Prin lucrările executate in silvicultură brigăzi
le utemiste de muncă patriotică au realizat 1.500.000 lei econo-

Succesele tinerilor sondori 
ploeșteni

i

i

OBIECTIV PRINCIPAL:

Ridicarea calificării
Una din sarcinile important* 

trasate de Congresul partidului 
© constituie continua ridicare a 
nivelului tehnic al producției, în 
primul rînd pe calea introduce
rii tehnicii noi. In fabrica 
noastră vor fi aduse nume
roase mașini de mare randa
ment, vor fi montate linii teh
nologice noi, benzi televizoare, 
benzi radioreceptoare cls. 1. 
etc. In același timp vor fi asi
milate noi produse : vom fabri
ca televizoare, aparate de radio 
din ce in ce mai perfecționate, 
combine muzicale. In 1965 se 
vor produce 300.000 radiorecep
toare de 1,8 ori mai mult decît 
în 1959 și 130.000 televizoare. 
In profilul fabricii vor apare 
produse de electrotehnică indus
triale și elemente de automati
zare. Iată de ce este mai necesar 
ca oricînd ca fiecare tmăr să 
se ocupe în mod serios, cu toa
tă răspunderea, 
pregătirii 
însușirea 
tehnice.

Recenta 
P.M.R. și

de ridicarea 
lui profesionale, de 
unei bogate culturi

Hotărîre a <2.0, al 
. . a Consiliului de Mi

niștri al R.P.R. cere tuturor 
muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor-să lupte neobosit pen
tru îmbunătățirea continuă a ni
velului tehnic al producției pen
tru realizarea 
velul tehnicii

Tinerii din 1 
de producție, 
ton variabili 
receptori s-au angajat să de
pună eforturi sporite în perfec
ționarea profesională pentru u a 
ține pasul cu ritmul dezvoltării 
fabricii, a industriei noastre în 
anii șesenalului pentru a realiza 
produse la nivelul tehnicii- înain
tate. Tu secția condensatori 
variabili s-a încteput fabrica
rea unui nou tip de con
densator variabil dublu pentru 
aparatele de radio „Litoral*’ și 
„Fantezia" de gabarit redus. 
Urmează acum să se termine-se
ri a zero, iar în iulie să se fabri
ce 1500 asemenea. Condensatori. 
Nu peste mult timp se va re
nunța la tipul vechi și se vor 
produce numai condensatori va
riabili de gabarit redus în ca
drul, tendinței de miniaturizare 
a pieselor radio. Aceasta recla
mă o înaltă calificare profesio
nală.

Cei mai mulți muncitori din

brigăzile noastre au absolvit 
școli profesionale. Ei posedă 
un bagaj de cunoștințe. care 
trebuie continuu dezvoltat- 
Unii au absolvit și cursurile de 
minim tehnic. De aceea ne-am 
gândit să organizăm cursuri su
perioare de ridicare a calificării 
profesionale — cercuri de teh
nică înaintată. Dacă cursuri! t 
de minim tehnic dădeau tineri
lor noțiuni de citit desenul, cu
noștințe despre profesia respec
tivă, lucruri pe care tinerii Ie 
posedă deja, la cursurile de 
tehnică înaintată, tematica est^ 
axată pe problemele cele mai 
importante pe care le ridică pro- 
ducția. In programele analitice 
s-au prevăzut probleme privind 
semiconductorii, probleme de 
circuite imprimate, de asam
blarea aparatelor de televiziu
ne etc., cunoștințe de care tinerii 
au absolută nevoie cu , multă 
vreme înainte de a se asimila și 
a intra în fabricație noile pro
duse.

Lozinca, după care ne că
lăuzim activitatea este ca fie
care tînăr să învețe. In planul 
nostru una din problemele prin
cipale care ne preocupă este ca 
în. următorii 2—3 ani fiecare

tînăr să-șî completeze .studiile 
medii ca să se pnatg înscrie 
la facultate. Primele măsuri au 
șî fost luate. Anul acesta, de 
exemplu, din cei 45 de membri 
ai brigăzii de la nxmtaj-recep- 
tori. 6 bneri urmează Școk*1 
serală Jap 2*1 s-au ihscrîs pen
tru anul 1960—1961. Din bri
gada de la condensatori varia- 
bEi 6 tineri au terminat școala 
serală, 3 au da: examen pen
tru clasa a opta iar doi vor 
pleca curînd la facultate.

Aceste prevederi constituie 
doar un pian nunknal Ele vor 
fi îmbogățite .încontinuu. Sistem 
hotărîți să nu ne precupețim 
nici un efort pentru a ne ridica 
pregătirea proiesională ’.a nive
lul tehnicii noi, la nivelul sar
cinilor care stau în fața fabri
cii noastre în anii șesenalului.

HINEVEANU TEODOSIA 
responsabila brigăzii de 

tineret din secția 
condensatori—variabili

BOGDAN CONSTANTIN
— responsabilul brigăzii 

de tineret din secția 
monta j—receptori 

Fabrica „Electronica*
. . București

urmează

PLOEȘTI (de la corespon
dentul nostru).

Numeroase exemple vin să 
ilustreze hărnicia petroliștilor 
din schelele regiunii Ploești 
în întrecerea ce se desfășoară 
pentru înfăptuirea sarcinilor 
stabilite de partid la cel de-al 
III-lea Congres. Bunăoară, 
brigada de tineri sondori con
dusă de Ion Moise din schela 
Moreni, îndrumată îndeaproa
pe de organizația de partid, 
a reușit să foreze sonda 647 
Cimpina cu 16 zile mai de
vreme față de angajamentul 
luat în cinstea Congresului, 
îndată după acest succes im
portant, brigada lui Ion Moi
se a trecut să foreze sonda 
1052. Deși solul a fost mult 
mai dur decît la sonda fora
tă anterior, harnicii sondori 
ai brigăzii au reușit să foreze 
și această sondă cu 2 zile mai 
devreme.

Asemenea exemple se întil- 
nesc cu zecile. Hotăriți să în
deplinească cu cinste sarcini
le trasate de Congresul parti
dului, brigăzile de tineret 
conduse de comuniștii Ștefan 
Crișan din schela Boldești, 
Alexandru Mărcii de la sche
la Berea și altele : au contri
buit, alături de toți ceilalți 
sondori ploeșteni, ca întreaga 
întreprindere regională de fo
raj să realizeze pină la înche
ierea primului semestru al ă- 
cestui an 4750 metri 
peste plan. In același 
economiile realizate la 
de cost prin reducerea 
turnurilor de chimicale

grijirea utilajului se ridică la 
peste 1.000.000 lei.

Hotăririle Congresului par
tidului constituie și pentru 
sondorii regiunii Ploești un 
insuflețitor program de mun
că și de luptă pentru desco
perirea și valorificarea rezer
velor de „aur negru" existen
te In solul regiunii.

Tinerii .sudori Stumpf Ion și Danciu Vasile de la Uzinele de vagoane „Gheorghî Dimitrov 
Arad sînt fruntași printre sudorii uzinei, lată-i împreună înainte de începerea lucrului. 

Foto : N. STELORIAN

Recoltarea păioaselor

La timp, fă ră pierderi!
Pe ogoarele dobrogene

Holdele bogate ale Dobrogei 
s-au copt. Bătălia strîngerii 
recoltei a început.

Vești îmbucurătoare sosesc 
din primele zile ale campa
niei de pe tot cuprinsul re
giunii. Tinărul inginer Mihai 
Leoveanu, directorul G.A.S. 
„Costache Burcă" a anunțat 
că în seara zilei de 30 iunie 
mecanizatorii lor au terminat 
de recoltat cele 160 ha. cu orz. 
Toate cele 20 de combine au 
lucrat din plin. Recolta cea 
mai bogată din această gos
podărie a fost obținută de 
brigada complexă condusă 
de comunistul Gheorghe Căluț. 
După 40 de ha. aceștia au ob
ținut 
3.650 
mari 
ținut
4.300- kg. de pe o suprafață de 
396 de ha. — și G.A.S. Fetești 
— de pe o ............... ~
ha. — care 
recoltatul.

In aceste 
Constanța 
recoltatul griului de 
Anul acesta în regiune și 
colta de griu este bogată. După

o producție medie de 
kg. la hectar. Producții 
de orz la hectar au ob- 
și G.A.S. Bordușani —

suprafață de 350 
au terminat deja

zile în regiunea 
a început însă și 

toamnă.
re-

, produselor la ni- 
moderne.
brigăzile noastre 

secția condensa
și secția montaj-

Corco-Muncitoarea Maria 
dean împărtășește și ea 
bucuria locatarilor 
vor muta în curînd 
din noile blocuri construite 

în Oradea.
Foto : P. POPESCU

care se 
într-unul

O amintire dintr-o 
cursie de pe Babele.

Foto : P. PAVEL

forați 
timp, 

prețul 
con- 

și in-

cele aproape 300 de ha. re
coltate în primele zile corn- 
binerii fruntași Ion Buda și 
Vasile Chira de la G.A.S. 
Jegălia, ca și la Fetești cu 
fost obținute peste 2.400 kg. 
griu la hectar. Media la ha. a 
celor 20 de hectare recoltate 
in după amiaza zilei de 30 iu
nie la G.A.S. Topraisar la griu 
și muncitorii de la G.A.S. Bor
dușani — circa 3000 kg. la ha. 
de pe o suprafață de 140 ha.

Bilanțul încheiat pe regiune 
în seara zilei de 30 iunie a- 
rată că in G.A.C.-uri s-a recol
tat 6000 ha. cu orz de toamnă 
și aproape 400 ha. cit griu. 
In G.A.S.-uri pină la 29 iunie 
se recoltase 425 ha. cu griu și 
3.689 ha. cu orz.

Față de forțele și potenția
lul tehnic existent în regiunea 
Constanța rezultatele nu sînt 
însă mulțumitoare. Pe la li
nele G.A.S.-uri și S.M.T.-uri 
există tendința de a se moti
va deficiențele existente in 
pregătirea mașinilor și utilaju
lui pentru recoltare în spatele 
cunoscutei „scuze" : „la noi 
păroasele nu sînt încă coapte".

Este necesar ca alături de 
celelate măsuri pe care le vor 
lua organele de stat, conduce
rile G.A.S. și S.M.T.-urilor și 
ale G.A.C.-urilor, organizații
le U.T.M. din satele regiunii 
Constanța 
activitatea în vederea mobili
zării întregului tineret la fo
losirea întregii capacități de 
lucru a mașinilor, la termina* 
rea in timpi optimi și fără 
pierderi a strîngerii recoltei.

Recoltarea 
în două faze

să-și intensifice

I. ȘERBU

Unde lipsește buna
La G.A.S. Rîfov din raionul 

Ploești începerea recoltării nu 
8-a bucurat de atenția și grija 
cuvenită. Astfel, în ziua de 1 
iulie, a doua zi de lucru, pe 
o mică parcelă erau înghesui
te patru combine, deși una 
sau două din ele aveau posi
bilitatea să recolteze pe alte 
suprafețe, orzul fiind tot atât 
de bine copt. Transportul or
zului recoltat cu ■ una dintre 
combine se făcea cu un sin
gur rutier. Cînd și celelalte 
trei combine au început să lu
creze din' plin, rutierul nu 
a mai putut să asigure trans- 

■ portul. Atunci s-au adus în 
grabă citeva căruțe, dar. mun
ca tinerilor căruțași nefiind 
organizată bine, se pierdea 
.mult timp. , ’ ' • :

G.A.S. Rîfov are de aseme
nea de recoltat 300 hectare cu 
griu. Este necesar ca măcar 
acum conducerea gospodăriei

Multe gospodării agricole de 
stat aplică cu succes metoda 
de recoltare în două faze a 
griului și orzului de toamnă.

In prima fază, cînd lanurile 
sînt în faza de coacere în pîr- 
gă, se execută secerișul cu se- 
cerători cu transportor (Win- 
drowere). Cerealele tăiate sînt 
așezate în brazdă continuă și 
suspendată pe miriște pentru 
a-și desăvârși coacerea. In faza 
a doua, după 2—3 zile de la 
seceriș, cînd cerealele au a- 
juns la coacere deplină, sînt 
treierate din brazdă cu combi
nele prevăzute cu ridicător de 
brazdă.

Experiența stațiunilor insti
tutelor de cercetări care fo
losesc în al treilea an aceas
tă metodă, ca și a gospodări
ilor agricole de stat Jegălia; 
Mărculești, Dragalina, Urzi- 
ceni, Pietroiu și altele a do
vedit că se obțin cele mai 
bune rezultate cînd ea se a- 
plică în lanurile cu o înlăți- 
me medie de 80 cm. și fără 
plante culcate, cînd numărul 
de plante la metrul pătrat 
este de minimum 300 Jar se
cerișul se face la 25—27 cm. 
înlățiime de pămînt.

In condițiile specifice de 
strângere a recoltei în acest 
an, extinderea metodei de re
coltare în două faze în toate 
gospodăriile agricole de stat 
înzestrate cu windrowere are 
o deosebita importanță pentru 
asigurarea recoltării griului 
în termen optim,

(Agerpres)

organizare a muncii...
să ia unele măsuri menite să 
asigure participarea organi
zată a tuturor forțelor din 
gospodărie la bătălia recoltă
rii păioaselor în cel mai scurt 
timp. în ceea ce privește con
tribuția tinerilor, biroul 
U.T.M. trebuie să asigure mo- 
bilizarea lor la sprijinirea a- 
pestor lucrări.

N. B.

In luna iunie

Fericirea de a putea visa
Ar fi interesantă o carte 

care să adune în paginile ei, 
ca într-o antologie, cele mai 
tulburătoare și mai pasionante, 
mai îndrăznețe vise și aspira
ții pe care le 
cenții, tinerii, 
lor cea mai 
rămînînd, de 
mare secret al lor, pe care nu 
și-l mărturisesc decît după ce 
și-l realizează.

Ar fi tot atît de interesantă 
o carte care să cuprindă vi
sele, aspirațiile milioanelor 
de tineri care au trăit în re
gimurile trecute și să ne 
arate ce s-a întâmplat atunci 
în viața aceea cu aceste aspi
rații tinerești curate. Ar fi o 
carte foarte tristă aceasta din 
urmă pentru că ar cuprinde 
în ea nenumărate decepții. 
Intr-o societate bazată pe ex
ploatarea omului, 
morală, ratarea.
pun capăt viselor frumoase 
ale tineretului. Tînărul înflă
cărat de o năzuință, de un 
vis mare se izbea, ca un flu
ture, de un zid uriaș în fața

trăiesc adoles- 
în ‘ intimitatea 
adâncă, acestea 
multe ori un

mutilarea 
înăbușirea

de Traian Coțovei
lui. Pe tânărul luminat de nă
zuințe îl prindea îndată un 
virtej de mizerii, șomajul, 
brutalitatea stăpînilor și din 
acest vîrtej entuziastul tînăr 
aproape nu se mai recunoștea 
nici el, iar dacă mai tîrziu își 
aducea aminte de marile lui 
aspirații, rîdea cu amărăciune

Niște cărți năroade, cu ti
tluri înșelătoare — „Arta de 
a reuși în viață** — erau în
tinse acestui tineret înăbușit 
în aspirațiile lui. A da lovi
turi. a călca peste alții, a se 
zbate, a ști să se .învârtească, 
să dea din coate ; a ști să se- 
strecoare, cu un cuvînt, a-și

ror viselor și îndrăznețelor 
năzuințe ale tineretului.

Tinerii merg pe marile șan
tiere. pentru a da curs liber 
dorinței lor de fapte mari, 
merg așa cum izvoarele, rîu- 
rile, se-ndreaptă grăbite, spre 
marele lor fluviu. Tineretul
educat de partid, îndrumat
de organizația U.T.M. se an
gajează în mari și 
acțiuni, atras de 
cestor obiective 
proporțiile lor,. 
realizate, solicită 
mari aptitudini

și eu ceva**, 
eu ceva, am 

ceva** — a-

ca de un vis copilăresc. ..Aș 
fi putut face 
„Am visat și 
vrut să realizez 
cestea sînt expresiile care cu
prind în ele uriașa dramă a 
înăbușirii idealurilor, în ve
chea orînduire și azi în lumea 
capitalistă. Omul visase mă
reții și se lupta apoi jalnic 
toată viața, cu umilințile, cu 
sărăcia pentru o bucată de 
pline amară.

însuși legea vieții de junglă — 
asta era calea arătată tinere
tului.

De la visarea zadarnică, la 
realizarea deplină a tuturor 
aspirațiilor înalte — acesta 
este drumul pe care l-a 
străbătut tînăra noastră gene
rație în anii construirii so
cialismului. Partidul elibera
tor al tuturor energiilor cre
atoare ale poporului a croit 
albie adîncă, puternică, tutu-

frumoase 
măreția a- 
care prin 

pentru a fi 
mari forțe, 
— solicită 

eroismul. A străbate un mun
te și a construi un tunel la 
Bicaz. a construi o uzină me
talurgică. a construi un mare 
sistem de irigație, a construi 
orașe noi — sînt acțiuni care 
solicită ero;sm — adică dez
lănțuire de mari forțe și apti
tudini, valorificarea lor. Iar 
tinerii sînt atrași spre aceste 
mari locuri pe care se desfă
șoară un eroism amplu, un 
eroism colectiv, tot așa de fi-

(Continuare în pag. 3-a)

MOSCOVA 4 (Agerpres). • 
TASS transmite: In Uniunea 
Sovietică a fost lansată în luna 
iunie o noua racheta balistică 
cu o singură treaptă pentru 
cercetarea păturilor superioare 
ale atmosferei și a spațiului 
cosmic.

Racheta a fost lansată cu 
succes. Ea a atins înălțimea 
stabilită de 208 km.

In păturile superioare ale at
mosferei au fost ridicate apara
te de cercetări științifice care 
împreună cu sursele de alimen
tare și cu 
riență (doi 
casă) au 
2.100 kg.

După aterizare starea ani
malelor este bună. Clinele 
„Otvajnaia** a făcut pentru a 
cincea oară o călătorie în Cos
mos.

Programul de cercetări a fost 
îndeplinit întocmai.

Au fost obținute date științi
fice prețioase despre norii ioni
zați, care se formează la o 
mare altitudine, compoziția 
ionică a atmosferei și proprie
tățile ei electrice, radiațiile Pă- 
mîntului și ale Soarelui, precum 
și r.oi date despre tonusul 
muscular al animalelor în con
dițiile lipsei de gravitate.

In prezent se analizează da
tele măsurătorilor și ale obser
vațiilor.

animalele de expe- 
cîini și un iepure de 

cîntărit in total



Duminica sportivă
★ Pe Lacul Grunau din a- 

propiere de Berlin a luat 
sfîrșit duminică concursul 
international de canotaj la 
care au participat sportivi 
din R.P. Ungară, R.P. Bulga
ria. R.P. Romînă, R.P. Po
lonă, Suedia, Danemarca și 
R.D. Gemană. în proba de ca
noe dublu (1000 m) sportivii 
romîni A. Dumitru, L. Cali- 
nov au repurtat o frumoasă 
victorie cu timpul de 4’52'* 
6/10. Pe locurile următoare 
s-au clasat echipajele R. P. 
Ungară 4’54” 3/10, R.D. Ger
mană 4’58” 1/10 și R.P. Unga
ră II 4 54” 2/10. In proba de 
canoe simplu a fost înregis
trată o surpriză: concurentul 
bulgar Ivanov a ocupat pri
mul loc înaintea favoritului 
probei campionul olimpic Is- 
mailciuc (R.P. Romînă).

■k Echipa selecționată mascu
lina de handbal a orașului Bucu
rești a repurtat o nouă victorie 
în cadrul turneului pe care-l 
întreprinde în Japonia. Jucînd 
la Tokio pe stadionul „Koishi- 
kawa“ cu selecționata Japoniei 
echipa romînă a cîștigat cu sco
rul de 17-16 (10-9). Meciul a 
avut o desfășurare pasionantă, 
echipa japoneză opunînd o dir- 
ză rezistență. Aceasta a fost cea 
de-a 10-a victorie consecutivă a 
handbaliștilor bucureșteni reali
zată de Za începutul turneului 
în Japonia.

★ Pe stadionul „Centenari** 
din Montevideo s-a disputat 
în prezența a peste 70.000 de 
spectatori întîlnirea de fotbal 
dintre echipa Real Madrid, 
cîștigătoarea „Cupei campio
nilor europeni0, și echipa Pe- 
narol Montevideo, învingă
toare în cupa campionilor 
cluburilor din America de 
Sud. Jocul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate: 0-0. Re
turul întîlnirii urmează să se 
dispute la Madrid.

ir Au început concursurile de 
selecția dintre înotătorii din 
R.D. Germană și R.F. Germană

Tn fiecare duminică, de cum 
dă primăvara și pînă toamna 
tirziu. pot fi vâzuți de-a lungul 
șoselelor în grupuri, numeroși 
bicidiști de toate vîrslele. Sînt 
cicloturiștiî în rîndurile cărora 
predomină tineretul : sportivi oa
recum anonimi căre-și petrec 
timpul liber pedalind pe bicicle
te de oraș sau semicurse. Unii 
dintre ei izbutesc să parcurgă 
distanțe de 60, 80 sau chiar și 
mai multi kilometri într-o sin
gură zi, fără eforturi deosebite.

O zi petrecută în aer curat și 
în mijlocul naturii, în soare, le 
împrospătează forțele. Ei se în
torc la locul de muncă sau în
vățătură cu puteri noi, iar po
vestirile despre locurile străbă
tute constituie pentru tovarășii 
lor un imbdld la drumeție cicli- 
«tă.

Din păcate, activitatea acestoi 
iubitori ai drumeției cicliste se 
desfășoară în mare măsură, în 
mod neorganizat. Spunem în 
mare măsură întrucît în ultima 
vreme, mai exact spus în ultiimn 
doi ani. au avut loc o serie de 
excursii cicloturiste organizate 
de către comisia de cicloturism 
Astfel, în 1958 s-au desfășura; 
8 excursii cicloturiste la care au 
participat peste 2.000 de posesori 
de biciclete din Capitală, iar în 
1959 au avut loc 16 ieșiri ciclo
turistice duminicale, firește cu o 
participare mai numeroasă. In 
cadrul acestor excursii în colec- 
tiv au fost vizitate G.A.S.-uri din 
împrejurimile orașului București, 

pentru alcătuirea echipei unite 
care va participa la J. O. de la 
Roma. în proba de 100 m bras 
bărbați victoria a revenit lui 
Ghiiinter Tiltes (R.D. Germană) 
cu timpul de F73”. Proba de 
100 m bras fdmei a fost cîști- 
gată de Wilt r ud Urselmann 
(R.F. Germană) în 1*21'* 6/10.

+ în ultima zi a tradiționa
lului concurs internațional de 
atletism „Memorialul fraților 
Znamenski ‘ de la Moscova au 
fost înregistrate citeva per
formanțe excelente și un nou 
record mondial în proba de 
809 m femei. Confirmind for
ma bună in care se află Lud
mila Lîsenko-Sevțova a par
curs aceasta distanță in 2'04 ’ 
3/10, corectind cu 7 zecimi de 

Concursurile de motociclism cu obstacole se bucură din ce în ce de tot mai mult suc-, 
ces, datorită spectaculozității acestui gen de întreceri, lată o imagine caracteristică : moto-*
ciclistul a pornit parcă in zbor deasupra tribunelor stadionului bucureștean „Dinamo", care O 

găzduit recent o asemenea întrecere pe deplin reușită,

Cicloturismul
ferme model, localitatea Câlugă- 
reni, Muzeul memorial Brînco- 
venesc de la Mogoșoaia.

Firește, ce s-a făcut constituie 
un început frumos, dar este încă 
mult prea puțin. Acțiunea între
prinsă în Capitală trebuie inten
sificată și extinsă și Tn orașele 
din țară.

în fiecare oraș se pot organi
za cu regularitate excursii ci
cliste, ou un program hirte chib
zuit pe trasee de o lungime cres- 
cîndâ Vizitarea unui șantier, a 
monumentelor și locurilor istori
ce, a unei gospodării colective, 
a unor locuri pitorești din îm
prejurimi, sînt obiective intere
sante și instructive. In fiecare 
oraș, în marile întreprinderi ca 
și în cele mici, numeroși sala- 
riați posedă astăzi biciclete. In 
aceeași măsură pot fi antrenați 
în participarea cicloturismului 
și tinerii de la sate. în centrele 
industriale, ca și în mediul să
tesc, un număr mare de munci
tori utilizează bicicleta ca mij
loc de locomoție zilnică, de a- 
asă la locul de producție.
Reuniți în cadrul unor secții 

ucloturîstîce locale, posesorii de 
biciclete își vor dezvolta gustul 
pentru drumeția ciclistă, intere- 
sîndu-i din ce în ce mai mulț să 
cunoască frumusețile patriei și 
realizările regimului nostru de
mocrat-popular.

Ieșirile cicloturistice nu tre
buie sâ se limiteze, ca pînă a- 
cum, la caracterul de simplă 
plimbare în comun. ®u prilejul 

secundă recordul deținut de 
Nina Otkalenka. Reprezen
tanta R.P. Romine, Florica 
Grecescu s-a clasat pe locul 
6 cu timpul de 2’08' 2/10. Pro
ba de 10.600 m plat a 
fost câștigată de Artiniuk 
(U.RSS.) în 28 58’, care 
l-a învins pe Bolotnikov 
(U.R.S.S.), C. Grecescu (R.P.R.) 
a stabilit un nou record al 
R.P. Romine cu timpul de 
29 42” 6/10. Alte rezultate: 
masculin : ciocan : Rudenkov 
(U.R.S.S) 67.11 m ; greutate : 
Rowe (Anglia) 18,52 m ; su
liță : Lievore (Italia) 81.14 
m; înălțime: Șavlakadze 
(U.R.S.S.) 2,11 m ; femei: 80 
m garduri: Koșcleva (U.R.S.S.) 
10”7/10 ; lungime: Krzeszinska 
(R.P. Polonă) 6,32 m (Ia 3 cm 
de recordul lumii).

excursiilor se pot organiza dife
rite întreceri, pe categorii de 
virate, pe distanțe felurite (even
tual și pe trasee cu teren va
riat) cei merituoși primind une
le distincții. De asemenea, pot 
avea loc și concursuri de orien
tare sau demonstrații cicliste la 
fermele sau gospodăriile care 
vor fi vizitate. Aceste demonstra
ții vor fi făcute, bineînțeles, de 
către cicliștii experimentați care 
vor avea și sarcina de a condu
ce caravana cicloturistică, fiind 
totodată și îndrumători în ceea 
ce privește tehnica mersului pe 
bicicletă, echipamentul, gradarea 
eforturilor sau unele noțiuni ge
nerale despre mecanica bicicle
tei.

Pentru cei care nu mai au vîr- 
sta competițiilor (e vorba aci de 
cursele cicliste în vederea cărora 
cicloturismul să-i pregătească) 
angrenarea lor și a familiilor lor 
în rîndurile drumeților cicliști nu 
poate fi decît un fapt folositor, 
sănătos și instructiv. întreaga 
masă de sportivi de acest gen 
constituind un puternic factor de 
propagandă pentru sportul pe
dalei.

Dar, bineînțeles, accentul în 
activitatea cicloturistică trebuie 
să fie pus pe antrenarea celor 
mici, în vîrstă de 10—12 sau 14 
ani, viitori juniori pe biciclete de 
curse, de îndată ce vor avea 16 
ani.

Pentru aceștia, activitatea ci
cloturistică duminicală constituie 
primii pași făcuți rațional, gra

întrecerile sportive din ca
drul „Concursului cultural 
sportiv ol tineretului” au in
trat de citva timp »n cea de 
a ll-a etapa, interunitâți și 
interasocipții sportive. Tinerii 
campioni ai- asociațiilor 
sportive se pregătesc intens 
în aceste ziie pentru o reuși 
sâ-și dispute intîietatea in 
etapele următoare. Astăzi vă 
prezentăm trei tineri spor
tivi tclentați pretendenți Ic 
titlul de campion raionol t 
(de la stingă la dreapta) 
strungarul Sebastian Drago- 
mir de la uzina „Petrochim- 
Plcești, elevul timișorean Lu
dovic Foldvary și pe Gh. Mî- 
neran tehnician la Uzinele 
de vagoane „Gh. Dimitrov" 

din orașul Arad.

dat șî cu îndrumare adecuată 
către ciclismul de competiție de 
mai tîrziu. Ei se vor forma trep
tat, iar cînd vor ajunge la vîr- 
sta competițiilor, vor avea — pe 
lingă o serie de cunoștințe teh
nice, mecanice și chiar tactice 
cu privire la ciclism — și o pre
gătire destul de avansată, urmat 
re firească a cît<yva ani de ci. 
cloturism. Aci trebuie să amin- 
tim că majoritatea tinerilor care 
s-au afirmat mai repede în ac
tivitatea competițională au fost 
dintre cei care, în prealabil, au 
făcut cîțiva »<ni de drumeție ci
clistă. Exemple de acest fel sînt 
destule : G. Moiceanu, A. Șe;a- 
ru, N. Mușa, C. Baciu și mulți 
alții dintre cicliștii fruntași de 
astăzi au bătut un timp șoselele 
ca simpli și anonimi drumeți.

Este deci lesne de înțeles de 
ce real folos îi este tînărului dor
nic să facă ciclism, activitatea 
prealabila de 2—-3 ani într-un 
cerc cicloturistic.

In afară de cei care vor trece 
la ciclismul de competiție, cei
lalți posesori de biciclete își vor 
continua activitatea turistică 
contribuind efectiv la populari
zarea acestui sport frumos, in
structiv și util. Lărgindu-se ne
contenit cadrele cicloturistice se 
poate ajunge la un efectiv de 
mai multe mii. Vara, în perioa
da de concedii, se pot organiza 
raiduri cicloturistice de mai 
multe zile, cu un program bine 
alcătuit care să cuprindă și vizi?

Tabela de marcaj

La pomul 
lăudat...

Există un „specific" al jocu
rilor de cu-pă ? Firește. In 
campionat. un pas greșit 
(meciul pierdui), chiar un 
start luat mai slab sînt recu
perabile de-a lungul unei pe
rioade mai lungi; un eșec în 
cupă, unul singur, echivulea- 
ză cu eliminarea din compe
tiție. Și forța de asalt în cupă 
e incomparabil mai mare — 
determinată de dorința de a- 
firmare (în catul de față — 
directă, imediată) a echipelor 
din categoriile inferioare. Cu
cerirea vîrfuiui piramidei, în 
sistemul campionatului, este o 
acțiune strategici/ de durată: 
un drum lung ce trece pr:n 
zeci de meciuri. în cupă to
tul se rezolvă în 90 de minu
te (cu unele excepții: pre
lungiri, rejueări)-. Nu se joa
că doua meciuri, unul: „aca- 

și aUM in deplasare, cal
culul savant al punctelor, 
(„Să ciupim măcar un meci 
nul") fiind exclus.

Toate acestea imprimă în
trecerilor din cadrul Cupei, și 
cu deosebire, finalei, acel 
„specific" aducător de surpri
ze. Se mizează Mul pe o sin
gură carie: victoria în 90 de 
minute, De aici rezultă dtrze- 
nia, lupta sportivă epuizantă 
și, adeseori, dramatică. Spec
tatorul e atras mai cu seamă 
de caracterul decisiv al parti
dei în care ambele echipe, 
avind in fața ochilor „vîrjul 
piromidei", își aruncă in joc 
toate resursele.

Teoretic toate acestea sună 
foarte frumos, dar pe teren— 
Pe teren, finala Cupei din a- 
cest an și-a dezmințit „speci
ficul". După ce, rind pe rind, 
echipele fruntașe au fost 
scoase din competiție, au ră
mas să-și dispute trofeul a 
noua clasată in categoria A 
(Progresul) ți a doua clasată 
într-o serie a categoriei B 
(Dinamo Obor). Cum spu
neam, Cupa este o competiție 
a surprizelor, dar oricum, o 
asemenea surpriză a fost cu 
totul ieșită din comun — și 
nu in favoarea fotbalului de 
calitate... Fiindcă s-a văzut 
limpede că prezența în finală 
a celor două protagoniste nu 
se datorește atît unei surprin
zătoare străluciri, unei forme 
excepționale, cit slăbiciunii și 
unui condamnabil dezinteres 
față de Cupă manifestat de 
fruntașele fotbalului nostru. 
Unelti păcate mai generale ale 
activității fotbalistice: lipsa 
elanului, a unei nobile ambi
ții sportive — analizate stă
ruitor în ultima vreme — au 
ieșit astfel la iveală (nu pu
teau să nu iasă) și in ultimul 
meci de cupă.

A cîștigat cu 2—0 (2—0) 
Progresul, avind de partea lui 
un plus de experiență și fina
litate, concursul arbitrului în 
înscrierea celui de-al doilea 
gol, precum și forma bună 
(sau: mai bună decît altăda
tă) a unui Oaidă decis să 
marcheze. Timiditatea, tracul 
tinerei și merituoasei forma
ții Dinamo Obor, care pentru 
a ajunge în finală a avut de 
trecut trei hopuri grele în 
compania a toi atîtea echipe 
din prima categorie, și-au pus 
pecetea asupra replicii oferite 
Progresului și, implicit, asu
pra spectacolului fotbalistic. 
Mai animat în prima repriză, 
jocul a devenit total anonim 
în a doua lui parte, cînd una 
din echipe (Dinamo Obor) 
s-a zbătut într-o tristă resem
nare, iar cealaltă (Progresul) 
a făcut totul, după un repro
babil obicei, de a menține re
zultatul trăgînd cu îndîrjire 
de timp.

lată de ce n-am putut asista 
la o veritabilă finală de Cupă. 
Numai o hotărită lichidare a 
lipsurilor de ansamblu ale 
echipelor vor putea reda Cu
pei strălucirea, frumusețea, 
dîrzenia care-i sînt „specifi
ce". Căci ^specificul" nu e 
nimic altceva decît tot Fotbal.

VICTOR VlNTU

tarea marilor centre muncitorești 
și a stațiunilor balneo-climateri- 
ce, precum și a localităților isto
rice.

Desigur, perspectivele unei ac
tivități cicloturistice pe întreaga 
țară sînt vaste, iar realizările 
pot atinge un nivel nebănuit 
încă, După cum o contribuție ne- 
banuit de prețioasă socotim că 
poate aduce cicloturismul la dez
voltarea ciclismului de competi
ție, căruia îi va putea furniza an 
de an masive contingente de ju
niori cu o serioasă pregătire pre- 
competițională.

Pentru aceasta, firește, este 
nevoie de o acțiune temeinică, 
de colaborarea strîn-să între fe
derație, comisii locale și asocia
ții, ultimele avînd rolul însem- 
nat de a stimula activitatea ci
cloturistică organizată în rîndul 
tinerilor posesori de biciclete din 
cadrul fabricilor, uzinelor, școli
lor și întreprinderilor. Astfel, în? 
coputul pozitiv realizat în Capi
tală va lua amploare și se va 
extinde și în cuprinsul țării, pu- 
nîndu-se bazele unei largi acti
vități cicloturistice.

Este neîndoios că în această 
acțiune largă trebuie să intervi
nă și organizațiile U.T.M. 
care să sprijine propagarea ci
cloturismului, în masa largă a 
tineretului, un mijloc eficace de 
călire fizică a tinerilor, de a pe
trece într-un mod plăcut și inte
resant timpul liber.

S. SPIREA

Tînăra pictoriță Carmen lo- 
nescu (stingă) este una din 
cele moi inventive creatoare 
ale Fabricii de faianță din 

Sighișoara.

Foto : P. PANA

Centenarul 
corului 

din Nocrich
ORAȘUL STALIN (de la co

respondentul nostru).
Sîmbătă și duminică a avut 

loc în comuna Nocrich, raionul 
Agnita, regiunea Stalin, sărbăto
rirea a 100 de. ani de la înfiin
țarea corului mixt romino-ger- 
man din comună. La festivitate 
au participat tovarășii Constanța 
Crăciun, adjunct al ministrului 
învălămîntului și Culturii, Ghe- 
orghe Drăgoi, secretar al Comi
tetului regional Stalin al P.M.R., 
Nicolae lor ga, președintele Co
mitetului executiv al sfatului 
popular al regiunii Stalin, acti
viști de partid și de stat, oa
meni de artă și cultură.

De asemenea, la festivitate au 
participat aproape 5000 de mun
citori și țărani muncitori, artiști 
de diferite naționalități din în
treaga regiune. Cu toții au asis
tat la programele prezentate de 
cele mai bune formații artistice 
de amatori romîne. maghiare și 
germane din diferite localități 
ale regiunii.

Pentru prodigioasa sa activita
te corul a fost distins de Prezi
diul Marii Adunări Naționale a 
R.P.R, cu Ordinul Muncii clasa 
IlI-a, iar 11 membri ai corului 
au primit Medalia Muncii. De 
asemenea altor 21 de membri «: 
corului li s-a în minat insigna de 
fruntaș in mustea culturali.

-----•------

Un fructuos bilanț 
al tinerilor actori" 

craioveni
Teatrul Național din Craio

va și-a încheiat stagiunea, 
împreună cu întregul colectiv 
al teatrului, utemiștii și tine
rii din această apreciată și 
veche instituție de cultură a 
Olteniei au avut prilejul să 
facă un bilanț rodnic al acti
vității lor de pe primul se
mestru al acestui an. să se 
bucure pentru contribuția pe 
care au adus-o la realizarea 
celor 300 de spectacole (din
tre care 127 sînt peste plan), 
la care au asistat 461.706 
spectatori.

Numeroși actori tineri și 
vîrstnici s-au ocupat îndea
proape de îndrumarea a 25 de 
echipe artistice de amatori, 
iar tinerii actori au luat fru
moasa inițiativă de a înființa 
o brigadă artistică de agitație 
model .

P. D.

Pe urmele 
urior sezisari

In redacție sosesc scrisori tri
mise din ede mai îndepărtate 
colțuri ale țârii, scrisori care ex
primă dragostea. încrederea cU 
care tinerii împărtășesc ziarului 
ca unui prieten credincios, bucu
riile, impresiile, gîndurile lor 
intime, îi cer gaturi. 0 parte din 
acrișori, cele critice, dovedesc a- 
titudinea combativi a coresjjon- 
denților voluntari față dc lipeuri, 
față de manifestările negative din 
munca și viața unor tineri. Din
tre sezisările primite unele sînt 
publicaîe, iar altele sînt trimise 
de redacție la organele compe
tente să le rezolve.

Să citim unele din aceste se- 
zisări nepublicate, și apoi să por- 
nim împreună pe urmele lor.

Prima scrisoare e veniiă din 
raionul Horezu. Tînărul cores
pondent G. Ionescu, ne poves
tește :

La Școala de 7 anj din comu
na Stroești funcționează ca pro
fesor suplinitor Nicolae Popescu, 
un om rău, nervos, certat cu 
principiile pedagogice socialiste, 
eare bate elevii, îi admonestea
ză cu cuvinte jignitoare...

La această xzisare am primit, 
înaâ și o altă scrisoare. E scrisa in 
teraem lapidari, poartă un nu
măr de ianiMlrur *i e»te emisa 
de SCaiml papalar al raionului 
Horeau, argaa eâruia redacția 
i a încredințat, la timpul cuve
nit. wninalrL critic «1 corespon
dentului veinaCar S-n citim :

„In nraaa ancâetei făcută de 
aecțxuaea raională de învățămînt 
a-a ccntftatat câ, ustr-adevâr, 
profesorul Nicolae Popescu fol®- 
M-țte mMode brutale față de e- 
levi. Ținînd «cama că aceste me* 
tode caracterizează întreaga mun- 
ei a profesorului in cauiâ, inoe- 
pi«l d« la 1 iulie va fi destituit 
din tenriciu ’.

Profesoara Maria Godeiici din 
orațui Constanța, a trimis dt cu- 
rind • interesantă scrisoare. Iată 
citeva fnae din coresponden
ța m: 

,Jn orașul Constanța, locuiește 
J pe strada Cura Vodă nr. 12, co- 
: pilul Ion Zise. Părinții acestui 
■ copil silit. însă, oameni care nu 
I ne ®enpă de educarea Iui, lăsîn- 

du-1 m vagabondeze. Consider că 
I Ion Zisu este un copil înzestrat 

ctj calități și că. educat într-un 
mediu sănătos poate deveni un 

j om folositor societății...*".
Atitudinea plină de omenie 

exprimată în scrisoarea trimisă 
redacției de profesoara Maria 
Godeiici nu a rămas fără rezultat. 
Sfatul popular al orașului Con
stanța. aeaisnt de redacție a în
treprins o anchetă socială con- 
&:atind că părinții minorului Ion 
Zisu jînt oameni descompuși mo
ralicește. eerUți cu legile statu
lui democrat-popular și influen
țează negativ educarea copilului 
căruia i au dat viață. Același or- 

' gan a găsit întemeiată și a a- 
• probat propunerea coresponden

tei privind internarea minorului 
Ion Zisu într-o casă de copil 
preșcolari.

Sezisările citite dovedesc con
cludent că atunci cînd scrisorile 
oamenilor muncii sînt cercetate 
cu aienție, ele constituie un im
portant mijloc pentru combate* 
rea operativă, eficientă a lipsu
rilor.

Din păcate, însă nu toți 
cei ce răspund de rezolvarea 
scrisorilor oamenilor muncii pri
vesc cu suficent simț de răspun
dere această sarcină de onoare. 
Iată, de exemplu, cum s-a „re
zolvat44 .scrisoarea trimisă de tî
nărul C, Constantin de la Uau-a 
de fibre sintetee Săvinești, care 
ne-a sezișat (redăm textual 
,,Cursul de minim tehnic organi
zat în întreprinderea noastră, a- 
deseori nu se poate ține, datorită 

> numeroaselor ședințe care se or
ganizează tocmai în zilele cînd 
are loc predarea lecțiilor de mi* 
nim tehnic4*.

Și, fiindcă a doua scrisoare ce 
urma să fie trimisă redacției de 
Comitetul raional U.T.M. Piatra 
Neamț, căruia i s-a încredințat 
•pre rezolvare semnalul critic 
respectiv încă nu ne a sosit, sa 
pornim pe urmele ei:

La Comitelui raional U. T M. 
Piatra Neamț în zadar vom în
cerca să aflăm cine și cum a re
zolvat semnalul critic în cauză, 
fiindcă scrisoarea trimisă de re
dacție comitetului raional s-a... 
pierdut ! Explicația acestui 
lucru e simplă. La Comi
tetul raional L. T. M. Piatra 
Neamț (prim «ecrelar tov. Dumi
tru Sorâceanu), se constată o in
diferență inadmisibilă față de se
zisările tinerilor. Aici nu există 
o evidență a sezisărilor, nu se 
urmărește rezolvarea lor. Oare în 
fala acestei situații mai poate fi 
surprinzător faptul că în decurs 
de șase Iun. Comitetul raional 
U.T.M. Piatra Neamț a primit 
direct de la tineri numai trei 
6einnale critice l

Considerăm ca e datoria Co
mitetului regional U.T.M. Bacău 
să analizeze munca Comitetului 
raional U.T.M. Piatra .Neamț în 
legătură cu scrisorile primite de 
la tineri și de la organele de 
presă, și să ia măsurile cuveni"e.

Și scrisoarea trimisă de ele
va I. Ioneseu de la Școala me* 
die nr. 3 din orașul Craiova pri
vind proasta gospodărire a cămi
nului școlii ; și cea a tînărului 
mecanic T. Florian, despre unele 
lipsuri în activitatea cantinei 
G.A.S. Stolnici se numără prin
tre sezisările uerezolvate. Sfatul 
popular orășenesc Craiova și 
Trustul regional Gostat Pitești 
cărora li s-a trimis spre rezol
vare semnalele critice în cauză, 
în ciuda revenirilor făcute de re
dacție, amină de luni de zile să 
comunice măsurile luate.

Această tărăgănare arată cg 
tovarășii care răspund de rezol
varea sezisărilor la Sfatul popu
lar orășenesc Craiova și Trustul 
regional Gostat Pitești au uitat

ț

că îndărătul fiecărei scrisori sînt 
oameni vii față de care partidul 
cere o atitudine plină de grijă, 
că nerezolvarea la timp și atentă 
a sezisărilor oamenilor muncii 
constituie o gravă încălcare a le
galității populare, care obligă 
instituțiile de once fel ca în ter
men dc două săptămîni de la pri
mirea adresei prin care un ziar 
le comunică sezisarea critică a u- 
nui corespondent din cîmpul 
muncii să răspundă ziarului, ară> 
tînd cercetările întreprinse și 
măsurile luate-

Scrisorile oamenilor muncii 
constituie un minunat ajutor dat 
organelor de stat, . organizațiilor 
de masă, organelor economice în 
desrădăcinarea mai repede și 
mai hotărîtă a unor manifestări 
de birocratism, și de nepăsare 
care mai există pe alocuri. Scri
sorile oamenilor muncii consti
tuie un mijloc important de a 
desfășura larg critica și autocri
tica. constituie un izvor nesecat 
de gîndire vie, creatoare pe care 
trebuie să-l folosi-m din plin.

D. PAUL

O partidă de șah viu dispu
tată la clubul Uzinelor „Mao 

Țze-dun“ din Capitală.

Foto : P. PAVEL
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FERICIREA 
DE A PUTEA VISA

(Urmare din pttg. l-a)

resc, cum norii de pe cer sînt 
atrași de marile păduri, de 
crestele munților și de vasti
tatea oceanelor.

Nici un zid nu mai stă, în
tunecat, în fața marilor aspi
rații ale tineretului. Fiecare 
se poate realiza cu tot ce are 
mai bun în sufletul lui. Fie
care loc de muncă te cheamă 
la eroism, te cheamă să te 
realizezi. Există un eroism al 
zilelor obișnuite, cu nimic 
spectaculos, la suprafață, dar 
plin de măreție în profunzi
mea lui. Există un eroism al 
marilor colective de oameni 
care construiesc hidrocentrala 
de la Bicaz, care au înălțat 
Hunedoara și combinatul de 
la Chișcani și au ridicat sute 
de sonde în Oltenia.

Cunosc în Dobrogea un 
tînăr care în adolescența lui 
visa să construiască un apa
rat gigantic cu ajutorul că
ruia să atragă norii de pe cer 
și să aducă ploaia deasupra 
regiunii arse de secetă. Cu
nosc -un alt tînăr, oltean, care 
a visat mult să răscolească a- 
dîncul dealurilor, să caute a- 
colo o bogăție mare cu ajuto
rul căreia să aducă fericirea 
oamenilor. Cunosc mulți ti
neri care au năzuit să stu
dieze. Acel tînăr care plănuia 
fantastice mașini pentru cobo- 
rîrea norilor este astăzi ingi
ner și lucrează la construirea 
unui vast sistem de irigații, 

tfn Dobrogea. Celălalt tînăr 
R:are voia să pătrundă în tai
nele subterane ale dealurilor 
Olteniei este astăzi inginer la 
sondele petrolifere ale Ol
teniei. Tinerii aceia arși de 
dorința de a învăța, au astăzi 
studii superioare. Ei și-au rea
lizat aspirațiile lor — au ajuns 
ceea ce au visat. Dar ce s-ar 
fi ales de ei și de visele lor, 
dacă n-ar fi fost socialismul ? 
Ar fi rămas, desigur, niște oa
meni copleșiți de necazuri și 
nevoi și aducîndu-și aminte 
de visele lor, ar fi rîs ei sin
guri, cu durere: „Ce copi
lării !“.

La chemările partidului ti
neretul merge și construiește 
uzine, orașe, căi ferate, mari 
îndiguiri, muncește în fabrici 
și pe ogoare, în școli și-n uni
versități. In toate aceste mari 
acțiuni tineretul, ajutînd la 
realizarea socialismului, se 
realizează pe el însuși, își îm
plinește marile lui vise. Nu 
există unghi mort, nu există 
loc, unde să nu pătrundă, 
freamătul înviorător al crea- 
ției-și al desăvîrșirii umane 
aduse de socialism.
' Odată, privind constelațiile 
de lumini electrice, la termo
centrala Ovidiu, în Dobrogea, 
cineva, un muncitor în vîrstă, 
un comunist îmi spunea: 
s,Văd lumini multe și văd în 
ele strălucind puternic mii de 
destine tinere, descătușate de 
partid, ajutate de partid să se 
realizeze*’. Și, într-adevăr, da
că stăm să ne gindim numai 
la acei tineri care au con
struit termocentrala Ovidiu ce 
s-a întîmplat cu ei, ce au a-

Recepția oferită 
do ministrul S. U. A. 

la București
La 4 iulie ministrul Statelor 

Unite «le Americii la București 
Clifton Wharton a oferit o re
cepție cu prilejul sărbătorii na
ționale a S.U.A. „Ziua Indepen
denței".

La recepție au participat Ște
fan Voitec, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Mihail 
Ralea, vicepreședinte al Prezi
diului Marii Adunări Naționale, 
Eduard Mezincescu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, 
Ana Toma, adjunct al ministru
lui Comerțului, Radu Mănescu, 
adjunct al ministrului Finanțe
lor, acad. N. Gh. Lupu, membru 
al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Exter
ne, Ministerul Comerțului, ofi
țeri superiori ai Forțelor Arma
te, oameni de știință și cultură, 
ziariști.

Au luat parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai cor
pului diplomatic

(Agerpres)

In fotografie : montorul Ion lo- 
nescu fruntaș in producție la | 
Uzinele „1 Mai“ din Ploești.

Foto : AGERPRES | 

juns ei în viață, cum s-au rea
lizat ei, avem o imagine tul
burătoare, toți, aproape toți 
sînt astăzi oameni formați, că
liți, oameni care au învățat, 
s-au specializat, devenind 
constructori de nădejde ai so- 
cialumului.

Epoca noastră de construire 
a socialismului este o epocă 
de mari realizări, dar măreția 
și puterea ei stau, și în faptul 
că este o epocă în care oa
menii se realizează, cu tot ce 
au aspirat, cu tot ce au visat 
să realizeze.

Trăsătura esențială a tine
retului este aceasta : să mun
cească, să se afirme, să fie 
prețuit, să trăiască eroic. 
„Acum am să arăt lumii ce 
pot* — își spune fiecare tînăr, 
în fața sarcinilor care i se 
dau. Și arătînd ce poate, tînă- 
rul se realizează, trăiește din 
plin acel eroism din inima 
lui.

Există în fiecare tînăr un 
eroism care se cere trăit și 
realizat: în fața acestui ero
ism societatea noastră nouă 
deschide uriașe drumuri — un 
drum mare și bărbătesc se 
așterne înaintea fiecăruia.

...Atîtea munci mari și no
bile sînt și pe care oamenii 
le îndeplinesc cu un mare 
simț al datoriei. Atît de mult 
s-au înnobilat aceste munci 
azi. în societatea noastră nouă. 
E aici un mare eroism.

Din muncitori ai uzinelor, 
din plugari muncitori mulți 
și necunoscuți, din crescători 
de vite, din mineri, din țesă
toare s-au ridicat în zilele 
noastre eroi ai muncii so
cialiste ; din muncitori s-au 
ridicat ingineri, doctori, ar
tiști. Iată ce drumuri sînt 
deschise astăzi. Este cineva să 
simtă că în fața lui, pe dru
mul lui e o stîncă peste care 
nu poate trece !?... Cine as
piră să studieze și nu are po
sibilitatea să studieze ? Un 
drum uriaș și luminos se aș
terne larg și liber înaintea 
fiecăruia.

„Tineretul nostru are în 
fața sa un vast cîmp de ac
tivitate, pentru afirmarea 
nestăvilită a energiei și entu
ziasmului său creator, pentru 
înfăptuirea celor mai îndrăz
nețe năzuință închinate ferici
rii poporului și înfloririi pa
triei" — a spus tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în 
Raportul C.C. la cel de al 
III-lea Congres al partidului.

In fața noastră Congresul 
partidului a deschis, într-ade
văr un vast cîmp de activi
tate creatoare, plină de e- 
roism. Un uriaș plan de con
strucție ni se deschide în față: 
din cîte inimi va izbucni în 
acești ani sublima scînteie a 
eroismului, înnobilînd peisajul 
moral și social al lumii noa
stre, așa cum realizarea elec
trificării totale va înnobila 
peisajul patriei !

Sub steagul partidului eroic, 
amplu desfășurat înaintea 
noastră — tineretul poate trăi 
o viață eroică, își poate rea
liza pe deplin marile lui vise 
și aspirații.

Sub îndrumarea maistrului 
instructor Condor Alexandru, 
elevii Școlii profesionale de 
construcții din Cluj, învață 
migăloasa artă o mozoi* 

cui ui.

Foto : P. PANCU

DUMITRU CORDEA: 
„Nu sînt cîntăreț 

de stele"
versuri (E. S. P. L. A.)

Poet cu o îndelungă acti
vitate militantă, Dumitru 
Corbea face parte din aceea 
categorie de scriitori care 
și-au ridicat glasul împotriva 
exploatării și fascismului îna
inte cu mulți ani de cel de-al 
doilea război mondial. încă 
din primul său volum publi
cat („Sînge de țăran", 1936) 
poetul își exprimă cu limpe
zime crezul artistic. Izvorît 
din realitatea cea mai crudă 
a satului romînesc, în care 
țăranii duc pe umeri povara 
birurilor și a tuturor jecmă
nirilor boierești („Cînd m-am 
opus, m-au dus la puș
cărie/ Și m-au bătut mai rău 
ca pe tîlhari, / Oh ! Cum aș 
vrea de repede să vie I 
Dreptatea cea din urmă la 
plugari F) mesajul poeziei lui 
Dumitru Corbea se realizea
ză în versurile cristaline de-o 
simplitate cuceritoare, ca în 
poezia populară. Forța cuvîn- 
tului simplu, exprimînd ade
vărul vieții, se simte cu acui
tate într-o poezie ca „Steaua 
mea" : „Eu m-am născut fără 
stea,! Fără zine și ursitoare, 
M-am născut pe-o moșiei în 
arșița vie de soare.' Avut-am 
și îngeri de pază : Snopii de 
grîu in picioare./ Argați și 
babe cu leacuri/ Și stoluri 
flămînde de doare./ Neastim- 
părat. copilul boierului/ Um
bla toată ziua călare/ Și-n 
goana sărea peste mine/ Ca 
peste un ciob de căldare.' Din 
lanul de grîu boieresc,/ Din 
lacrimi și zile amare/ Cres-

Manifestări 
cultural - artistice 

consacrate prieteniei 
romîno - sovietice

Duminică după-amiază în 
Parcul de cultură și odihnă 
„I. V. Stalin" din Capitală au 
avut loc manifestări cultural- 
artistice consacrate prieteniei 
romîno-sovietice organizate 
de Consiliul orășenesc Bucu
rești-A.R.L.U.S., cu prilejul 
Expoziției sovietice.

Mii de oameni ai muncii 
vîrstnici și tineri, pionieri și , 
școlari din Capitală și din i 
provincie au vizitat cu mult ‘ 
interes expoziția. în parc, la 
Teatrul de vară, pe estrada ■ 
de amatori, la Casa de cultură 
și estrada pionierilor, marile 1 
ansambluri de cîntece și dan- i 
suri din Capitală și formații i 
artistice din întreprinderile 1 
bucureștene au prezentat con
certe de muzică romînească și 
sovietică. Actori ai Teatrului 
de Stat de Operetă au inter- ' 
pretat arii din diferite ope
rete. iar artiști de Ia Circul 
de Stat au prezentat programe 
de varietăți. Fanfare militare 
au interpretat cîntece patrio
tice și populare.

Programul serbării a fost 
completat de manifestări 
sportive, proiecții de filme în 
aer liber, plimbări pe lac cu 
bărcile.

Seara, jocuri de artificii și 
dansuri populare organizate 
pe insula Trandafirilor au în
tregit frumosul program al 
serbării desfășurate sub sem
nul prieteniei dintre poporul , 
romîn și popoarele sovietice.

La Expozifia sovietică din Capitală 
Peste o jumătate de milion 

ae vizitatori
Expoziția sovietici din Capi

tală cunoaște o mare afluenți 
de vizitatori din București ți 
din provincie.

Dorința de a cunoaște mai in. 
deeproape diferite aspecte din 
mărețele realizări ale Uniunii 
Sovietice este ilustrată și de fap
tul că. numai in 13 zile de la 
deschidere, expoziția sovietică a 
fost vizitată de peste o jumătate 
de milion de oameni si muncii.

CE SĂ CITIM
cut-a in sufletul meu/ Stea de 
norod lucitoare."

Identificîndu-se cu dure
rea și revolta maselor țără
nești, din care se ridica, po
etul nu se oprește aici și în 
cartea următoare („Nu sînt 
cîntăreț de stele", 1940) se a- 
propie cu pași fermi de lupta 
clasei muncitoare, de ideolo
gia partidului ei — fapt ce se 
observă cu ușurință, după vi
brațiile și lumina noii tonali
tăți poetice : „Sînt poetul 
premergător/ Asprului cîntec 
de tractor.../ Istoria zilelor 
care vin/ Crește in singe din 
plin,/ Iar trupul mi-l simt u- 
riaș —! Coș de uzină in oraș".

Consecvent crezului comu
nist pe care îl vestește din 
acei ani întunecați, Dumitru 
Corbea va trece în modul cel 
mai firesc, după eliberare, la 
cîntarea noii vieți a poporului 
nostru. Volumul „Hrizovul 
meu“, publicat în 1947, cele
brează tocmai veacul în care 
„Crește viața nouă pe ruini". 
iar cartea următoare — „Anii 
tineri 1951 — își definește 
chiar prin titlu largul cîmp de 
inspirație în actualitate. Po
etul cîntă acum pe muncitorii 
liberi și stăpîni, care pun stă
vili naturii sălbatice pentru a 
face viața mai frumoasă și 
munca mai ușoară (Balada ce
lor patru mineri), se vede în 
coloana de 1 Mai alături de 
pionieri (Pregătiri de defilare) 
sau dă aripi acelui cîntec ce 
slăvește floarea muncii „scăl
dată toată în soare". în cule
gerile care urmează, precum 
și în versurile inedite cuprin
se în volumul antologic de 
față, cîmpul roditor al poetu
lui se încarcă de noi roade. 
Fie că e vorba de versuri ce 
demască ororile fascismului, 
identificate de poet în călă
toriile sale prin unele țări ale

Lucrări de analiză a nutre
țurilor intr-un laborator al 
Institutului de cercetări zoo

tehnice.

Foto: N. STELORIAN

Cazangiul Ion Dragomir, șeful 
unei brigăzi de calitate de la 
Uzinele ,.23 August" din Capita
lă, cel de-al 500.000-lea vizita
tor, a fost întâmpinat la intrarea 
in pavilion de A. 1. Golovkin, 
directorul expoziției, care l-a fe
licitat călduros. Cu această oca
zie Ion Dragomir a primit un 
dar ți i s-a oferit o plimbare de 
agrement cu elicopterul.

(Agerpres)

Europei apusene fie că schi
țează tablouri din viața altor 
popoare din Asia, pe care le 
vizitează, Dumitru Corbea ră- 
mîne poetul militant, de-o au
tentică vibrație lirică ce se 
transmite în modul cel mai 
direct cititorului.

ION BRAD

TOMA GEORGE 
MAIORESCU: 

„Ritmuri 
contemporane" 
(E. S. P. L. A.)

Atunci cînd izbutește să se 
găsească pe sine, Toma Geor
ge Maiorescu creează poezie 
demnă de remarcat. Păstrînd 
ordinea ciclurilor pomenim 
în acest sens poeziile : „A ve
nit peste deal", pătrunsă de 
un tragism reținut și succint; 
„Mămăliga e bună" intere
santă prin verbul muncitoresc 
și dialogul sugestiv sarcastic 
între antipozii orînduirii ca
pitaliste ; „Au ieșit pe străzi" 
avînd ca motiv ritualul în- 
mormîntării simbolice făcută 
de mineri capitalismului și în- 
tr-o oarecare măsură „Inima 
muntelui** din ciclul cu a 
celași nume.

Observăm că poeziile men 
ționate sînt inspirate de mo 
mente semnificative și ur
mează calea firească de la 
faptul particular la generali
zarea pe care poetul nu mai 
are nevoie s-o enunțe pentrv 
că se degajă de la sine prin 
dezvoltarea dirijată a ideii ar 
tistice.

tn poemul „Cer de febru
arie- ca și în cel intitulat 
„Orizont" din ciclul cu același

Expoziția „Planul de dezvoltare 
a economiei naționale pe anii 1960-1965 
ți programul economic de perspectivă"

Expoziția „Planul de dez
voltare a economiei naționale 
pe anii 1960—1965 și progra
mul economic de perspectivă-, 
de la Palatul Republicii, a 
stîrnit un viu interes in ria
dul oamenilor muncii. Zilnic 
prin fața fotografiilor, grafi
celor și machetelor, se perin
dă muncitori, tehnicieni și 
ingineri din întreprinderi, 
cercetători din institutele ști
ințifice, cadre didactice, stu- 
denți, elevi, militari. Vizitato
rii cercetează cu interes ima
ginile și datele care redau 
realizările obținute de oame
nii muncii, sub conducerea 

nume, întîlnim infiltrată în 
atitudinea grandilocventă, a- 
tit de îndrăgită de poet, o 
gingășie care umanizează și 
încălzește tonul. Efectul de 
contrast nu este lipsit de e- 
moție: „De aceea trăiesc 
răscolitor/ Acest februar eu 
neașteptata-i primăvară/ În
treb ierburile tinere:/ Destul 
de adinei vi-s rădăcinile ’/ Ji 
arborii bătrini ii intreb:/ 
Destul de fragede vi-, rădici- 
nele I" care amintesc oarecum 
pe Magda Isanos.

Apar aici imagini ca: 
...ghiocei zbucniți-fulgere 

albe / in palmele țigincilor 
sau : „Cocorii și berzele n-au 
agățat inei / de triunghiurile 
lor I și nu trag incd după 
ele I — cum își trag co
pii fugind zmeele —/ cerut 
care deși prea contorsionate 
au totuși prospețime.

In poezia ..Orizont", pri
măvara împrumută chipul 
Giocondei care cu un ochi 
plinge și cu celălalt ride Pri
vind îndurerată cataclismul 
exploziilor atomice, ea adună 
pe toți oamenii din lume In 
jurul muncii creatoare sim
bolizată de gestul aruncării 
semințelor, izbutind astfel să 
zădărnicească tendința dis
trugătoare a răului.

Uneori, dintr-un insuficient 
control al termenilor sortiți 
să compună imaginea, se ivesc 
efecte oarecum hilare, cum se 
tatîmplă în poezia „Ochii prie
tenilor mei", „Dar în privi
rea prietenilor mei cîntau 
cocoșii”. Asocierea e lesne de 
priceput : cocoșii anunță ivi
rea zorilor; însă impresia 
spontană pe care o provoacă 
existența, fie și figurată, a 
mor cocoși în priviri, este 
iepnrte de ținuta solemnă ce
rută de o poezie — requiem

De asemenea, sînt supără
toare în timpul lecturii, ex
presiile euforice și exclama

partidului. în perioada dintre 
Congresul al II-lea și Congre
sul al III-lea al P.M.R.

Ei se opresc îndelung în fa
ța panourilor care înfățișează 
obiective industriale, agricole 
și social-culturale ale planu
lui de dezvoltare a economiei 
noastre naționale în următo
rii șase ani și prevederile 
schiței programului de dezvol
tare a economiei naționale in 
perspectivă.

Informații
Duminică dimineața a pără

sit Capitala, indreptindu-se spre 
Franța o delegație a Academiei 
R. P. Romine care va participa 
Ia cel de-al ll-lea Congres in
ternațional de cataliză ce va a* 
vea loc la Paris Intre 4 ți 9 
iulie.

Din delegație fac parte aca
demicienii llie Murgulescu, 
C D. Nenlțescu, ți Roiuco Ri
pon.

★
Luni dimineața a plecat la 

Geneva delegația R. P. Romi
ne care va participa la 
cea de-a XXIlI-a Conferință 
internațională de instruc
ție publică organizată de 
U.N.E.S.C.O. fi Biroul inter
național de educație.

Delegația este formată din 
Stefan Bălan, adjunct al mi
nistrului Invițămintului ji 
Culturii, șeful delegației, și 
prof. Nicolae Sipoș.

ir
Luni dimineața s-a deschis 

In aula Academiei R.P. Romî- 
ne, sesiunea științifică jubi
liară a Institutului de meca
nică aplicată .,Traian Vuia" 
al Academiei R.P. Romine, or
ganizată în colaborare cu Mi
nisterul Industriei Grele. Se
siunea are loc cu prilejul îm
plinirii a zece ani de activi
tate a acestui institut.

euvîntul de deschidere a 
fost rostit de acad. I. S. Ghe
orghiu. vicepreședinte al Aca
demiei R.P. Romlne, președin
tele secției de științe tehnice.

Lucrările sesiunii vor con
tinua tn zilele de 5. 8 și 7 iu- 
!ie- (Agerpres) 

tive. frecvente în poezia seco
lului al XlX-lea, dar nepotri
vite cu sobrietatea și măre
ția modestă a omului contem
poran.

„O, flori ale Sudului / flori 
ale Sudului", și alte aseme
nea. cer declamația cîntată a 
școlii romantice și pot fi sus
pectate de superficialitate.

în ciclul „Skipețaria". 
Toma George Maiorescu rea
lizează tablouri cu un preg
nant specific local. Albania, 
țara oamenilor de stîncă. lo
cul de întîlnire a muntelui cu 
marea, inspiră poetului admi
rație și îneîntare.

Predispoziția pentru con
trast se dovedește și de data 
aceasta fructuoasă, iar mica 
tară de pe țărmul Adriaticii 
ii oferă din belșug elementele 
necesare.

„Skipetaria", „Nașterea cu
lorilor", „Focurile- dețin pri- i 
vilegiui calității și mai ales 
al conciziei.

Contrastul dintre trecutul 
și prezentul acestei țări mar
chează ideea culminantă a 
ciclului care, din păcate, nu 
este scutit în întregime de 
defectele semnalate.

Elementele notabile ale vo
lumului dovedesc nu numai 
intenții generoase, dar și po
sibilități de-a le transpune tn 
fapt

Toma George Maiorescu se 
află credem într-un moment 
decisiv al creație) sale, mo
mentul care desparte pripea
la. poza și superficialitatea 
juvenilă de cumpănirea, con
sistența și măestria matură.

Se cere mai multă exigență 
față de sine, mai mult spirit 
de discernămînt și mal multă 
grijă fată de sensibilitatea ci
titorului. pentru ca acest mo
ment să se rezolve în chip 
fericit.

ANA MARINA •

Plecarea unor delegații care au participat 
la cel de-al III-lea Congres al P.M.R.
Duminică dimineața a pără

sit Capitala delegația Partidu
lui Comunist din Norvegia al
cătuită din tovarășii Henry 
Hoff și Kristian Rolf Nețtum, 
membri ai Secretariatului Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist din Norvegia, 
care a participat la lucrările 
celui de-al III-lea Congres al 
P.M.R.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de tovarășii Emil Bod- 
năraș, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., Gh. 
Gaston Marin, Manea Mănes
cu, Alexandru Sencovici și 
Ana Toma, membri ai C. C. 
al P.M.R., Andrei Păcuraru, 

I membru supleant al C. C. al 
1 P.M.R., de activiști de partid.

A părăsit, de asemenea, Ca

Vizitele unor delegași care au participat 
la cel de-al III-lea Congres al P.M.R.

Luni delegația Partidului Co
munist din Indonezia, în frunte 
cu tovarășul Djokosudjono, mem. 
bru al Secretariatului C.C. al 
Partidului Comunist din Indo
nezia, și tovarășul John Manson, 
membra al Comitetului Național 
al Partidului Comunist din Noua 
Zeelandă, care au participat la 
lucrările celui de-al III-lea Con
gres al Partidului, au vizitat sta
țiunile de odihnă de pe litoral.

După amiază ei au fost oaspeții 
muncitorilor din portul Cons
tanța.

Vacanță plăcută și instructivă
Pentru elevii școlilor din 

regiunea Iași ca și pentru 
cei din întreaga țară au fost 
asigurate condiții pentru o 
vacanță plăcută și instructivă. 
In acest an pleacă in tabere 
cu circa 500 mai mulți copii 
decît în anul trecut.

Primele serii de elevi își 
petrec ta prezent vacanta în 
taberele regionale de ia Ce- 
plenița, Mircești, Ți bănești și 
Bucium, localități pitorești 
din regiune. La Repedea este 
ta curs de organizare cea de-a 
5-a tabără regională. Au ple
cat de asemenea în tabere 
primele serii din cei 4000 de

Spectacolele Teatrului 
Academic de Stat din Moscova 

„E. Vahtangov'4
în cadrul turneului pe care il 

întreprinde în țara noastră du
minică seara pe scena Teatru
lui de Operă și Balet al R.P. 
Romine, a avut loc primul spec, 
tacol al Teatrului Academic de 
Stat din Moscova „E. Vahtan
gov".

Artiștii sovietici ou prezentat 
piesa „Poveste din Irkutsk", 
una dintre cele mai recente lu
crări ale apreciatului dramaturg 
sovietic A. N. Arbuzov, bine 
cunoscut spectatorilor noștri din 
piesele sale precedente jucate 
eu succes pe scenele teatrelor 
rominești.

La sfîrșitul spectacolului, acad. 
Zahoria Sta nou, directorul Tea
trului Național „I. L. Coragiale", 
a felicitat pe artiștii sovietici și 
le-a mulțumit pentru seara de 
neuitat pe care au oferit-o pu
blicului romînesc.

Din partea colectivului Tea
trului „E. Vahtangov" a răspuns 
Ruben Simonov, artist al po
porului al U.RS.S., regizor 
principal al teatrului.

Spectatorii bucureșteni au a- 
plaudat eu căldură pe artiștii 
Teatrului „Vahtangov" și pe 
autorul piesei, A. N. Arbuzov, 
prezent la spectacol. Un grup 
de artiști romîni au oferit bu
chete de flori solilor artei so
vietice.

ir
în continuarea turneului său 

colectivul Teatrului „Vahtan

Angajăm ingineri constructori, ingineri mecanici și monteuri, 
ingineri topometri și specialiști topometri, maiștri montaj, lăcă
tuși și hidrotehnici.

Solicitanții vor trimite ofertele la întreprinderea de Construc
ții Siderurgice Hunedoara precizînd câ posedă acte de studii 
și vechimea în specialitate sau funcție. Posturile de maiștri se 
vor ocupa prin concurs.

I C I I SUCEAVA
Consumați produsele lactate ale

pitala delegația Partidului Co
munist din Columbia compusă 
din tovarășii Filberto Barrero 
Hernandez, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Columbia 
și Juan Pastor Perez, membru 
al C. C. al Partidului Comu
nist din Columbia,

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, țnembrii delegației 
au fost conduși -de tova
rășii Alexandru Drăghici, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., Mihail Flores- 
cu, Constantin Scarlat și Du
mitru Simulescu, membri ai 
C.C. al P.M.R., Eugen Alexe 
și Constantin Drăgan, membri 
supleanți ai C.C. al P.M.R., de 
activiști de partid.

(Agerpres)

Duminică și luni au vizitat 
stațiunile de pe litoral și ora
șul Constanța delegația Partidu
lui Comunist din S.U.A. in 
frunte cu tovarășa Elisabeth 
Flynn, vicepreședinte al Parti
dului Comunist din S.U.A. și de
legația Partidului Comunist din 
Canada în frunte cu tovarășa 
Annie Buller-Guralnik, membru 
al Comitetului Național a] Par
tidului Comunist din Canada.

(Agerpres)

copii din regiunea Iași care 
își vor petrece o parte din 
vacanță în taberele centrale 
de la munte sau de la mare. 
Pentru elevi, in această va
canță au tost organizate și 
numeroase excursii în țară. 
De asemenea la 20 gospodării 
agricole de stat din regiune 
au și început să sosească pri
mele serii de elevi din școlile 
medii, care ajută pe lucrătorii 
acestor unități la muncile a- 
gricole de vară. în gospodă
riile agricole de stat elevii 
desfășoară și o bogată activi
tate cultural-educativă.

gov" a prezentat luni seara 
pe scena Teatrului de Operă 
și Balet al R.P. Romîne cel 
de-al doilea spectacol cu pie
sa „Poveste din Irkutsk" de 
A. N. Arbuzov. Ca și la pri
mul spectacol și de astă data 
publicul rpmînesc a răsplătit' 
cu vii aplauze măiestria ar
tistică a actorilor sovietici.

★
La Asociația oamenilor de 

artă din instituțiile teatrale și 
muzicale, membri ai colectivului 
Teatrului Academic de Stat din 
Moscova „Vahtangov" s-au în*' 
tâlnit luni la amiază cu oameni
de teatru din Capitala.

J

Artista poporului Lucia Sturza 
Bulandra, președinta asociației, a 
salutat pe artiștii teatrului „Vah
tangov".

Artistul emerit Niki Atanasiu, 
prim-secretar al Asociației oa
menilor de artă din instituțiile 
teatrale și muzicale a vorbit o<țș-' 
pețitor despre dezvoltarea teatru- . 
lui romînesc în anii regimului de ■ • 
democrație populară.

în continuare, artistul poporu
lui al U.R.S.S., Ruben Simonov,, 
regizor principal al teatrului • 
„Vahtangov" și 1. M. Tolceanov, 
artist al poporului al R.S.F.S- 
Rusă au răspuns întrebărilor puse . , 
de oamenii noștri de teatru, 

întâlnirea s-a desfășurat intro 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

— unt fa pa
chete (extra, su
perior și de masă)

— brinză tele
mea de vacă și de 
oaie

— brinză de 
vaci, grasă și die
tetică

— iaurt și lapte 
bătut

— smtntină tn 
pahare

De vinzare Ia 
toate unitățile ali
mentare.



De peste hotare
Vizita lui N. S. Hrușciov în Austria

I

Convocarea
Congresului U.T.C 

din Ungaria

Ecoul internațional al comunicatului 
înttlnirii reprezentanților partidelor comunisto 

și muncitorești din țările socialistesocialiste

In cîtena
rînduri

• La 3 iulie, ora 10 dimi
neața (ora Vîenei), N.S. Hruș
ciov și persoanele care-l înso
țesc, au părăsit capitala Au
striei. Ei vor întreprinde cu 
un autobus special o călătorie 
prin țară. în această călăto
rie, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. este 
însoțit de cancelarul federal, 
Julius Raab.

• Sîmbătă după amiază N. S. 
Hrușciov și persoanele 
îl însoțesc 
Viena 
unde 
mii iei 
a fost 
figl. . .
Național al Austriei, să viziteze 
acest domeniu. Toți locuitorii 
din Ruszt au venit în întâmpina
rea lui N. Ș. Hrușciov. După o- 
biceiul țărănesc, tinerele fete au 
cîntat un cîntec popular în 
cinstea oaspetelui.

Leopold Figl, a adresat lui 
N. S. Hrușciov și soției acestuia 
o cuvîntare de salut,

în cuvîntul său de răspuns 
N. S. Hrușciov a mulțumit gaz
delor pentru ospitalitate.

Cuvîntarea lui N. S. Hruș
ciov a fost primită de către oas
peți, gazde și țărani din Ruszt 
cu aclamații și aplauze. La ple
care 
Ruszt 
ciov.

•
N. S.

care 
au plecat din 

în localitatea Ruszt, 
se află domeniul fa- 
Figl. Oaspetele sovietic 
invitat de către Leopold 
președintele Consiliului

întreaga populație din 
l-a condus pe N. S. Hruș-

în Austria inferioară, 
Hrușciov și persoanele 

care îl însoțesc au vizitat hi
drocentrala Ibbs-Persenbeug.
• După vizitarea hidrocen

tralei, oaspeții sovietici și-au 
continuat călătoria spre Maut
hausen. Aci. în apropierea o- 
rășelului unde se află fostul 
lagăr de concentrare hitlerist 
a avut loc un miting de ma
să la care au luat cuvîntul 
ministrul Afacerilor Interne 
al Austriei, J. Afritsch, preșe
dintele Consiliului Național al 
Austriei, L. Figl și N. S. Hruș
ciov.

• Tn seara zilei de 
N. S. Hrușciov a sosit 
șui Linz, important 
industrial al Austriei.

• în seara zilei de 
în clădirea Uniunii

3 iulie, 
in ora- 
centru

iulie3 
comer

ciale din Linz a avut loc o 
mare recepție oferită de G. 
Gleissner, șeful guvernului 
Austriei superioare, și de E. 
Koref, primarul orașului Linz, 
în cinstea șefului guvernului 
sovietic, N. S. Hrușciov. La 
recepție a luat parte cance
larul federal J. Raab. Recep
ția s-a desfășurat într-o at
mosferă deosebit de cordială.

La sfîrșitul recepției, la ce
rerea ziariștilor străini N. S. 
Hrușciov s-a întîlnit cu repre
zentanții presei care îl înso
țesc în călătorie și a răspuns 
la o serie de întrebări.
___________________________

GUVERNUL SOVIETIC VA LUPTA PENTRU REZOLVAREA
PROBLEMELOR INTERNAȚIONALE ARZAIOARE

BUDAPESTA 4 (Ager- 
pres). — Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Co

munist din Ungaria a hotă- 
rît să convoace Congresul 
U.T.C. din Ungaria în luna 
decembrie 1960.

PE
VIENA 4 (Agerpres). — In 

seara zilei de 2 iulie în castelul 
Hofburg din Viena a avut loc o 
întâlnire prietenească între N. S. 
Hrușciov și locuitorii capitalei 
Austriei, organizată de asociația 
„Austria—U.R.S.S.**.

Sala în care a avut loc reuniu
nea era arhiplină. Mii de vienezi 
au ascultat cuvîntările, aflîndu-se 
în jurul megafoanelor instalate în 
sălile vecine și în piața din fața 
castelului Hofb u rg.

Președintele Asociației „Au
stria—U.R.S.S.^, Hugo Glaser, a 
rostit o scurtă cuvîntare.

A luat apoi cuvîntul Martin 
Grunberg, secretar al Asociației 
„Austria—U.RS.S.**.

După aceea, Hugo Glaser, pre
ședintele Asociației „Austria— 
U.R.S^S.**, a oferit daruri lui 
N. S. Hrușciov în numele Asocia
ției .

1 se dă cuvîntul lui N S. 
Hrușciov. Izbucnesc ovații, în 
sală răsună puternice urale.

In cuvîntarea sa N. S. Hruș
ciov a spus printre altele:

Asociația dv. care acum cî
teva săptămîni și-a sărbătorit 
jubileul de 15 ani, a realizat 
multe fapte frumoase și nobi
le pentru întărirea prieteniei 
dintre popoarele sovietic și 
austriac.

Relațiile de prietenie dintre 
țările și popoarele noastre au 
rădăcini adinei in trecut și 
tradiții bune.

N. S. Hrușciov a evocat apoi 
numeroase pagini ale istoriei 
care atestă acest lucru, pre
cum și faptul că Uniunea So
vietică a fost întotdeauna un 
prieten credincios și sincer al 
poporului austriac.

Referindu-se la problemele 
internaționale actuale, N. S. 
Hrușciov a spus printre al
tele: Astăzi întreaga lume știe 
cum a pregătit clica milita
riste americană treptat. în 
mod perfid, torpilarea confe
rinței la nivel înalt.

Toți oamenii de pe pămînt 
așteptau cu speranță întîlni
rea la nivel înalt. Delegația 
sovietică ducea in capitala 
Franței idei noi. propuneri 
noi. între timp însă, avioane 
de spionaj erau trimise în 
spațiul aerian al Uniunii So
vietice. Pentagonul organiza 
o adevărată tilhărie, el 
străduia să impună lumii 
rădelegi și samavolnicii în 
lațiile dintre state.

Vă veți da seama că a
loc la masa tratativelor în a- 
ceste condiții, fără să fi pri
mit garanții ferme că agresi
unea nu se va 
vinovați vor fi 
fi însemnat să 
îngăduința față 
se plece capul 
militariste americane, 
niciodată Uniunea Sovietică

se 
fă- 
re-

lua

repeta, că cei 
sancționați, ar 
se pășească la 
de agresor, să 
în fața clicii 

Dai'

CALEA TRATATIVELOR

CU

Cuvîntarea lui
N. S. HRUȘCIOV 

la intilnirea 
prietenească 

locuitorii capitalei 
Austriei

„Să ne
Hrușciov

trăiești
VIENA 4 — Trimisul special 

Agerpres, Horia Liman transmite:
In orașul dunărean Ibbs-Per- 

senbeug se află una din cele 
mai mari și mai moderne hidro
centrale din Austria terminată a- 
nul trecut. Salutat cu căldură de 
mii de oameni — locuitori ai o- 
rașului și ai localităților din îm
prejurimi — N. S. Hrușciov și 
persoanele care-l însoțesc au vi
zitat hidrocentrala.

După vizitarea hidrocentralei, 
oaspeții și-au continuat călătoria 
spre Mauthausen.

Coloana de mașini se apropie 
de Mauthausen. Mari lozinci scri
se cu var pe ziduri atrag aten
ția : , AI aut hausen avertizează 
„Niciodată lagăre de extermina
re

Orășelul — mai curind un 
sat — se anunță cu șirurile ne- 
sfirșite de oameni care acoperă 
cu ovații uruitul caravanei de 
mașini. O localitate cu case 
vechi și modeste. Autobuzele se 
strecoară cu greu printre ele pe 
drumul în pantă, care duce șer- 
puit prin pădure pină la platoul 
pe care se înălța uriașa cetate 
a crimei.

Pe locul unde se făcea apelul 
cleținuților, în fața monumentu
lui simbolic înălțat în amintirea 
tuturor victimelor lagărului de 
la Mauthausen—aproape 123.000 
— a avut loc apoi un miting.

Femei bat rine cu ochii înlă
crimați, fete tinere cu privirile 
limpezi ca seninul cerului, flăcăi 
cu chipurile hotărîte au ascultat 
înfiorați cuvintele lui N. S. Hruș
ciov „Să nu uităm Mauthause- 
nul". Și din mii de piepturi a 
răsunat atunci un singur strigăt, 
neînduplecat ca un legămînt 
„asta, niciodată !".

La plecare, convoiul a putut 
porni cu greu aut de mulși au 
fost acei care voiau să-l vpdă, 
să-i stringu mina, să-i spună din 
inimă : „Hrușciov, tovarășe 
incit șeful guvernului sovietic 
abia a putut ajunge la autobuzul 
care avea să-l poarte prin sate
le însuflețite, pe șoseaua înțesa
tă de oameni pînă la Linz, unde 
alte mii de oameni l-au întim- 
pinat ca pe un oaspete mult aș
teptat. w

De la podul de peste Dunăre 
pînă la „Balkhotel“ în balcoane-

ls blocurilor, de pe terase, pe 
străzile înțesate de femei și băr
bați, îmbrăcați în haine de săr
bătoare fluturau mii de batiste și 
buchete de flori.

Ziua de luni a rezervat de la 
bun început o surpriză plăcută 
locuitorilor din Linz. Dimineața 
înainte de programul oficial, N.S. 
Hrușciov a făcut o plimbare pe 
străzile centrale ale acestui fru
mos oraș austriac. Șeful guvernu- 
nului sovietic a stat de vorbă cu 
locuitori ai orașului, s-a interesat 
despre viața lor, a intrat în ma
gazine, a glumit cu cei pe care-i 
întâlnea.

Oaspeții au plecat apoi cu au
tobuzele la Combinatul siderur
gic „Voest", cea mai mare între
prindere industrială din Austria, 
care produce două treimi din 
producția sa de fontă ți peste ju
mătate din producția de oțel.

Miile de muncitori prezenți 
au făcut înaltului oaspete sovie
tic o primire plină de dragoste 
și căldură. De pe platformele 
furnalelor, la cocserie. la oțelă- 
rie au răsunat îndelung strigăte 
de „Bravo" și „Să ne trăiești 
Hrușciov !".

în a doua jumătate a zilei, 
N. S. Hrușciov și ceilalți oaspeți 
sovietici au sosit în orașul Wels, 
unul din cele mai importante 
centre agricole ale Austriei. Lo
cuitorii Wels-ului care așteptau 
cu ore întregi înainte, ‘ sosirea 
oaspeților sovietici, l-au salutat 
cu căldură pe N. S. Hrușciov. 
Șeful guvernului sovietic însoțit 
de cancelarul federal J. Raab, a 
fost întâmpinat de E. Hartmann, 
ministrul Agriculturii Austriei. 
După vizitarea Institutului Zoo
tehnic din oraș, N. S. Hrușciov 
a primit în dar doi tăurași de 
rasă.

Părăsind Wels-ul, oaspeții șt*au 
continuat drumul prin minunata 
regiune muntoasă Salzkammer
gut, făcînd un scurt popas în 
orășelul balnear Bad-Ischl.

Spre seară, oaspeții au ajuns 
în fermecătorul oraș al lui Mo
zart, la Salzburg, unde au fost 
întâmpinați de o uriașă mulțime 
entuziastă.

în seara aceleiași zile a avut 
loc un dineu oferit în cinstea 
lui N. S. Hrușciov.

nu a încovoiat spinarea in 
fața nimănui, și nici nu inten
ționează să facă aceasta. Sta
tul sovietic socialist se poate 
apăra cu cinste. Așa a fost și 
așa va fi și de acum înainte.

A trecut mai bine de o lună 
de la zădărnicirea conferinței 
la nivel înalt. In luna care a 
trecut popoarele și-au dat sea
ma și mai bine care sînt de
prinderile rele ale cercurilor 
guvernante americane. Știți 
că poporul japonez a trîntit 
cu zgomot ușa casei sale în 
fața președintelui S.U.A. Po 
tot întinsul pămîntului s-a 
dezlănțuit furtuna indignării 
față de politica de aventuri și 
provocări. Niciodată încă pres
tigiul Statelor Unite nu a scă
zut atît de jos ca în ultima 
vreme. Niciodată încă Wa
shingtonul nu a fost nevoit 
să plătească cu o asemenea 
umilire jocul său nesăbuit cu 
focul.

Toți cei tentați să se joace 
cu focul, și americanii și cei 
de la Bonn, și alții, trebuie 
să-și întipărească bine în 
minte această lecție. îndeo
sebi cancelarul Adenauer ar 
trebui să reflecteze asupra în- 
frîngerilor suferite de politica 
externă americană. înfrlnge- 
rea politicii americane este 
și o înfrîngere a politicii d-lui 
Adenauer.

Cu toate că conferința la ni
vel înalt a eșuat, guvernul so
vietic iși va baza și pe viitor 
politica pe principiile coexis
tenței pașnice și va lupta pen
tru rezolvarea problemelor 
internaționale arzătoare pe 
cale pașnică, pe calea tratati
velor. La începutul lui iunie 
a.c. Uniunea Sovietică a adus 
o nouă inițiativă in ce pri
vește „problema problemelor*4 
— în domeniul problemei de
zarmării. Ea a propus Droiec- 
tul prevederilor fundamentale 
ale tratatului cu Drivire la de
zarmarea generală și totală, 
proiect care reprezintă o con
tinuare și o dezvoltare amă
nunțită a pi opuneri lor anteri
oare. Pentru noua noastră ini
țiativă este caracteristic spiri
tul ei constructiv. In mare 
măsură, propunerile sovietice 
vin în mtimpi narea și țin sea
ma de unele puncte de vedere 
și idei exprimate de puterile 
occidentale. Astfel, Uniunea 
Sovietică propune o bază rea
lă pentru obținerea unui a- 
cord.

Propunerile sovietice nu 
s-au bucurat în Comitetul ce
lor zece sute pentru dezar
mare de sprijinul puterilor 
occidentale, care sub para
vanul comitetului vorbeau 
despre tot ce vreți numai 
despre acțiuni concrete în do
meniul dezarmării — nu. Dacă 
am fi continuat să participăm 
la aceste discuții sterile, nu 
am fi făcut altceva decît să 
contribuim la inducerea în 
eroare a opiniei publice mon
diale.

De aceea guvernul Uniunii 
Sovietice și guvernele altor 
state aliate cu ea au hotărît 
să transfere Adunării Genera
le a O.N.U. discutarea proble
mei dezarmării și să se stră
duiască să obțină aici regle
mentarea ei. Guvernul sovietic 
va depune toate eforturile 
pentru a obține rezultate po-

zitîve în rezolvarea problemei 
dezarmării generale și totale.

Noi insistăm și pentru solu
ționarea altei probleme — li
chidarea rămășițelor celui 
de-al doilea război mondial și 
încheierea Tratatului de pace 
cu Germania.

Poziția noastră în problema 
germană este cit se poate de 
clară. Noi pro-punem să se în
cheie un tratat de pace cu 
cele două state germane exis
tente efectiv și să se rezolve 
în legătură cu aceasta și pro
blema Berlinului Occidental.

N. S. Hrușciov a vorbit în 
continuare despre marile suc
cese obținute de Uniunea So
vietică în toate domeniile.

Sintem convinși, a spus 
N. S. Hrușciov, că vom ajunge 
din urmă și că vom depăși 
țările cele mai dezvoltate ale 
Occidentului capitalist din 
punct de vedere economic.

Pentru aceasta avem nevoie 
de pace. Ea ne este necesară 
pentru a construi societatea 
comunistă. Iată de ce noi 
prețuim foarte mult prietenia 
cu toate popoarele, inclusiv 
cu poporul austriac, care tinde 
de asemenea spre pace.

Aș vrea să mă folosesc de 
întîlnirea de astăzi cu dv. 
pentru a mă referi la încă cî
teva probleme. Uneori sintem 
întrebați de ce în mai am 
plecat din Paris și n-am vrut 
să participăm la conferința la 
nivel înalt împreună cu pre
ședintele Statelor Unite ale 
Americii ? Aș vrea să vă rog, 
dragi prieteni, să citiți mate
rialele Comisiei pentru aface
rile externe a Senatului 
S.U.A., publicate zilele trecute 
și raportul președintelui aces
tei comisii, dl. Fulbright. El a 
explicat admirabil de ce după 
cele ce s-au întîmplat Hruș
ciov nu a putut să participe 
la conferință.

Fulbright a spus: 
în locul lui Hrușciov 
putut să participe la 
menea conferință !

Aș vrea să vorbesc în legă
tură cu încă o problemă : de 
ce delegația noastră a refuzat 
să mai participe la lucrările 
Comitetului celor zece pentru 
dezarmare.

Problema este următoarea : 
Am mai spus că am prezentat 
propunerea ,ru privire la de
zarmarea generală și totală, 
cu privire la demobilizarea 
armatelor și la distrugerea tu
turor mijloacelor de ducere a 
războiului, a tuturor tipurilor 
de arme. Statele occidentale 
au ridicat problema privind 
controlul asupra înarmărilor, 
și nu distrugerea armamentu
lui. Sintem împotriva contro

împotriva 
recrutării 

pentru Bundeswehr
BERLIN 3 (Agerprts). — 

Să se interzică în Berlinul 
occidental recrutarea pentru 
Bundeswehr, să se dizolve 
toate, instituțiile și organiza

țiile care întreprind aseme
nea acțiuni — acestea sînt 
revendicările formulate de 
organizațiile districtuale vest- 
berlineze ale Uniunii Tinere
tului Liber German în pro
gramul adoptat la ședința 
conducerii regionale din Ma
rele Berlin a Uniunii.

în program se subliniază 
că Berlinul occidental — un 
focar de primejdie, un centru 
de provocări și spionaj, pe- 
reclitează Dacc^ în întreaga 
lume. Această primejdie tre
buie lichida*ă prin dezarma
rea geneială și totală inter
zicerea armelor atomice, prin 
încheierea unui Tratat de 
pace și stabilirea înțelegerii 
dintre cele două state ger
mane. Berlinul occidental tre
buie transformat într-un oraș 
liber demilitarizat pentru a 
se pune capăt regimului de 
ocupație și activității de spio. 
naj.

Programul formulează cere
rea de a se interzice recruta
rea în Bundeswehr și înregi
strarea rezerviștilor din Ber
linul occidental.

Uniunea Tineretului Liber 
German cere ca tineretului 
vestberlinez să i se garanteze 
toate drepturile democratice.

Avioane americane
de spiona) zboară 
deasupra țărilor 

din Orientul Apropiat

Oricine 
n-ar fi 
o ase-

CAIRO 4 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 4 iulie 
toate ziarele din Cairo au pu
blicat un scurt comunicat al a- 
genției MEN in legătură cu fap
tul ci la 2 iulie pe „aeroportul 
din Khartum" a aterizat forțat 
un avion american de tip ,,U-2“. 
Ziarele nu publici în legătură 
cu aceasta nici un fel de comen
tarii. In comunicatul agenției 
însă, se subliniază că avioanele 
de acest tip dintre care unul a 
fost dobortt deasupra teritoriu
lui sovietic tn regiunea Sverd
lovsk, sînt folosite de Statele 
Unite pentru zboruri de spionaj 
deasupra teritoriilor altor țări.

Cazul aterizării forțate a unui 
avion american de spionaj 
„U-2" pe „aeroportul din Khar
tum" < 
aceste 
zboare 
rientul

dovedește încă o dată că 
avioane continuă tă 

deasupra țărilor din O- 
Apropiat.

Reducere de preȚuri 
în R. D. Germană

Jului fără dezarmare, sintem 
pentru control în condițiile 
dezarmării ! Guvernul sovietic 
propune să fie distruse ar
mele, să fie aruncate, de e- 
xemplu, în mare și să se 
stabilească un control sever. 
Sintem gata să semnăm chiar 
și astăzi un acord cu privire 
la dezarmare.

Cuvîntarea rostită de N. S. 
Hrușciov a fost în repetate 
rînduri aplaudată cu căldură 
de cei prezenți.

BERLIN 4 (Agerpres). — 
TASS transmite : La Berlin 
s-a dat publicității hotărîrea 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Democrate Germane 
cu privire la reducerea înce- 
pînd din 4 iulie a.c. a prețu
rilor cu amănuntul la confec
țiile de lînă și lînă artificială, 
în medie prețurile se
cu 23,5 la sută. Totodată 
reduc prețurile la o serie 
produse textile. Puterea 
cumpărare a 
crește în urma 
ceri de prețuri 
mărci anual.

reduc
se 
de 
de 
vapopulației 

acestei redu- 
cu 370.000.000

---

Locuitorii capitalei Austriei ii salută cu căldură pe șeful guvernului sovietic, N. S. Hrușciov.

I

PARIS 4 (Agerpres). — Ple
nara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Francez 
a adoptat o rezoluție pe mar
ginea raportului prezentat de 
Leo Figueres, secretar al C.C. 
al Partidului Comunist Fran
cez, cu privire la Consfătui
rea de la București a repre
zentanților partidelor comu
niste și muncitorești din țările 
socialiste.

C.C. al Partidului Comunist 
Francez declară că este întru
totul de acord cu Comunica
tul cu privire la întîlnirea de 
la București a reprezentanți
lor partidelor comuniste și 
muncitorești din țările so
cialiste și subliniază că viata 
a demonstrat justețea și forța 
principiilor cuprinse în De
clarația partidelor comuniste 
și muncitorești și în Mani
festul păcii adoptate la 
Moscova în noiembrie 1957.

în rezoluție se arată în con
tinuare că în prezent există 
posibilitatea preîntîmpinării 
războiului.

C.C. al Partidului Comunist 
Francez subliniază că pacea 
este scumpă popoarelor din 
toate țările și că începutul 
destinderii pe care l-au obți
nut forțele păcii favorizează 
dezvoltarea mișcării democra
tice și lupta de eliberare a 
popoarelor, în timp ce „războ
iul rece“ promovat de impe
rialiști înlesnea instaurarea și 
menținerea regimurilor reac
ționare.

Salutînd Comunicatul de la 
București ca o nouă și impor
tantă manifestare a unității 
partidelor comuniste și mun
citorești pe baza principiilor 
Declarației din anul 1957, C.C. 
al Partidului Comunist Fran
cez cheamă în rezoluția adop
tată pe membrii și organiza
țiile partidului, pe toți came- 
nii muncii și prietenii păcii să 
întărească necontenit mișca
rea pentru pace, să unească 
pe scară tot mai largă forțele 
iubitoare de pace din Franța, 

.să acționeze cu perseverență, 
cu încredere și fermitate în 
scopul asigurării atît a păcii 
imediate în Algeria, cit și a 
păcii în întreaga lume.

PHENIAN 4 (Agerpres). - 
Ziarul „Nodon Sinmun' pu
blică sub titlul „Unitatea și 
coeziunea marii familii so
cialiste sînt trainice și de ne
zdruncinat4’ un articol consa
crat întîlnirii reprezentanților 
partidelor comuniste și mun
citorești din țările 
Această întilnire, 
ziarul, a dovedit 
ziunea lagărului 
lupta împotriva 
imperialismului, 
și socialism, fidelitatea parti
delor comuniste și muncito
rești din țările socialismului 
față de principiile Declarației 
și Manifestului Păcii adoptate 
la Moscova în noiembrie 1957.

După Consfătuirea de la 
Moscova a reprezentanților

partidelor comuniste și mun4 
citorești, arată ziarul în con-ț 
tinuare, în relațiile internațio
nale au avut loc noi schimbări 
importante în favoarea forțe
lor păcii și socialismului. A- 
ceste schimbări radicale în 
raportul de forțe dovedesc că 
în prezent există toate posibi
litățile pentru preintîmpina- 
rea războiului. Acest lucru nu 
înseamnă însă în nici un caz 
că pericolul unui război agre-i 
siv imperialist este înlăturat. 
Popoarele din toate țările tre
buie să-și ascută la maximum 
vigilența în legătură cu peri
colul de război menținut per
manent de imperialiști, tre^ 
buie să demaște și să dejoace 
acțiunile mîrșave ale dușma
nilor păcii.

Principiile 
coexistenței 
două sisteme,
rul, constituie baza trainică de 
neclintit a politicii externe a 
statelor socialiste.

leniniste ale 
pașnice a celor 

subliniază zia-

socialiste, 
subliniază 

din nou coe- 
socialist în 

războiului și 
pentru pace

Dar romînetc oferit 
Universității 

americane „Columbia"

Declarația guvernului 
R. D. Germane

BERLIN 4 (Agerpres). — La 
Berlin a fost dată publicității 
declarația Consiliului de Mi
niștri al R.D. Germane în le
gătură cu întreruperea trata
tivelor pentru dezarmare de 
Ia Geneva.

Consiliul de Miniștri al 
R.D. Germane este întrutotul 
de acord cu aprecierea făcuta 
de guvernul Uniunii Sovietice 
în nota sa din 27 iunie 1960 
asupra situației din Comite
tul celor zece pentru dezar
mare. Continuarea participă
rii statelor socialiste la lucră
rile acestui comitet ar fi con
tribuit la sabotarea dezarmă
rii de către cercurile domi
nante din S.U.A. și la dezin-

formarea opiniei publice mon
diale. Consiliul de Miniștri al 
R.D. Germane salută acțiu
nile întreprinse de guvernul 
sovietic care au drept scop 
transferarea problemei de
zarmării generale și totale 
spre examinare Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Consiliul de Miniștri al R.D. 
Germane consideră de ase
menea că respectînd princi
piul reprezentării pe bază de 
paritate a țărilor socialiste și 
occidentale la tratativele cu 
privire la dezarmare ar tre
bui atrase un număr de alte 
state, fapt care ar fi folositor 
pentru obținerea unor rezul
tate pozitive.

WASHINGTON 3 (Agerpres). 
— La 29 iunie a.c, însărcinatul 
cu afaceri al R. P. Romîne la 
Washington, tov. Vasile Pungan: 
a înmînat reprezentanților Uni-* 
versității „Columbia44 N .
York 38, de cărți cu care „Car 
timex44 a participat la a cincea 
expoziție internațională a cărții 
a S.U.A Din partea universității 
a participat dr, John A. Krout, 
vicepreședintele universității.

Tov. Vasile Pungan și a expri
mat speranța că acest dar va fi 
numai un prim pas în stabilirea 
relațiilor între instituțiile romî- 
nești și Universitatea „Columbia**.

Mulțumind, vicepreședintele 
Krout a spus că speră să se sta-* 
bileaseă relații mai strînse 
Romînia și oă apreciază 
gest ca 
ților.

[iior
din
are „Car^W

eu 
acest 

și calitatea tehnică a căr-
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„Ultima oră" 
o scenă indiană

6uvernul provizoriu al Republicii Algeria, 
consideră inoportună trimiterea 

unei delegații în Franța
PARIS 4 (Agerpres). — După 

cum anunță corespondentul din 
Tunis al Agenției France Presse, 
guvernul provizoriu al Republi
cii, Algeria a anunțat hotărîrea 
s=a de a nu trimite în Franța o 
delegație pentru a duce trata
tive cu reprezentanți ai guvernu. 
lui francez Tn declarația guver. 
nului ©rovizor’u al Republicii Al
geria se arată că la sfîrșitul lu
nii iunie el trimis în Franța 
doi emisari pentru a pregăti vi
zita La Paris a delegației guver
nului provizor u 31 Republicii Al
geria pentru a duce tratative cu 
guvernul francez în conformitate 
cu propunerea din 14 iunie I960 
a președintelui de Gaulle.

Tratat’vele duse de acești emi
sari între 25 și 29 iunie la Me. 
Iun, se spune în continuare în 
declarație, au demonstrat că gu
vernul francez intenționează «ă 
pună în mod unilateral condiții 
în legătură cu întîlnirea dintre 
delegațiile algeriană și franceză. 
..Delegația algeriană — Se arată 
în declarație — ar fi lipsită de 
orice libertate compatibilă cu 
demnitatea și egalitatea de ne
gociere".

De asemenea declarația subli
niază că ..interpretarea dată ta 
Melun ultimei declarația pre
ședintelui de GauHe nu’ cores
punde nicidecum celei care rezul
tă din înseși termenii acestei 
declarații. Din această interpre- 
tare reiese că prin intermediul 
unor formule noi se urmărește 
să se obțină capitularea noa- 
stră“.

In încheiere în declarație se 
arată : „Tn împrejurările și con
dițiile actuale sosirea în Franța 
a delegației guvernului provizo
riu al Republicii Algeriene este 
inoportună. Ea nu ar putea con
tribui în momentul de față la so
luționarea probleme: Tntîlnirea 
între cele două delegații nu 
poate fi rodnică decît în măsura 
în care condițiile și modalități.e 
unei astfel de Intîlniri nu sînt 
impuse, ci rezultă dintr-un acord 
deliberat între cele două părți. 
Dacă guvernul francez ar lua în

consideiare acest principiu ele
mentar, guvernul provizoriu al 
Republicii Algeriene " ‘ ' 
să trimită din nou 
săi în Franța.

★
CAIRO. —In .

Înaltului comandament al Arma
tei de elibefare națională din 
Algeria cu privire la operațiile 
militare din Algeria in interva
lul 25-30 iume. dat publicității la 
Cairo se spune că unitățile Ar. 
matei de eliberare națională au 
desfășurat operații ofensive îm
potriva a 40 de poziții fortificate 
franceze.

Tn cursut luptelor 689 soldați 
și ofițeri francezi au fost uciși, 
524 au fost răniți. 59 avioane du 
fost distruse, 18 doborite, a fost 
provocată deraierea unui eșalon 
mjlitar frațicez. 47 soldați ai ar
matei franceze au trecut de par- 
tea Armadei de eliberare națio
nală.

ar fi gata 
pe emisarii

comunicatul

39>

F

pe
CALCUTTA 3 (Agerpres).-* 

La Calcutta a fost recent pusă 
în scenă în limba bengaleză 
piesa „Ultima oră" de M. Se
bastian, în adaptarea scriito
rului indian Umanarh Bhat- 
tacharya. Spectacolul x-a 
bucurat de un deosebit^suc- 
ces.
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BRUXELLES 3 (Agerpres).-^ 
Sub auspiciile Asociației de 
prietenie Belgia-Rominia a 
avut loc în sala „La Re
naissance44 din Seraing-Lie- 
ge o seară romînească. în 
cadrul ei, prof. F. Claes- 
sens a ținut conferința : „As
pecte din Romînia — viața* 
orașele și muzeele ei“. în con
tinuarea conferinței cei pre
zenți au vizionat filmele „Pic
torul Luchian" și „Breugel”.

Tot la Serairig-Liege, sub 
auspiciile administrației co
munale, s-a organizat o expo
ziție de artă folclorică romî
nească.

în sala Casei marinarilor 
din Anvers Asociația de prie
tenie Belgia-Rominia a orga
nizat o gală a filmului romi- 
nesc.

japonia: Lupta împotriva 
tratatului negru“

TOKIO 3 (Agerpres). 
După cum anunță postul 
radio Tokio, în legătură 
organizarea de către Consiliul 
național de luptă împotriva 
revizuirii „tratatului de secu- 
ritate“ a celei de-a 20-a cam
panii de acțiuni unite, a avut 
loc un mare miting al repre
zentanților organizațiilor sin
dicale, ai Federației naționale 
a asociațiilor pentru condu
cerea autonomă a studenților 
din Japonia și ai altor orga
nizații de masă, la care au 
participat și reprezentanți din 
diferite regiuni ale țării. La 
miting au luat parte 30.000 de

de 
cu

ACCRA. — După 
corespondentul din 
genției Reuter, la 1 
ma sa cuvîntare i_________ _
președintele republicii Ghana, 
Kwame Nkrumah, a confirmat că 
politica externă a Ghanei — po
litică de neaderare blocuri — 
va rămîne neschimbată și duca 
proclamarea republicii. Consider, 
a spus Nkrumah, că politica dc 
neaderare la blocuri este cea 
mai bună pol'tîcă pentru Ghana. 
Vrem să fim prieteni cu toți.

i cum «anunță 
Accra al â- 

I iulie, în pri- 
radiodifuzată.

PHENIAN. — Dună cum anun. 
ță Agenția Centrală Telegrafică 
Coreeană, la 3 iulie au sosit în 
portul Cihoncijih navele soviet!, 
ce ,,Tobolsk" și „Krilon" care au 
adus in Republica Populară De. 
mocrată Coreeană 1.065 cetățeni 
coreeni care au locuit pînă acum 
în Japonia. Acesta este al 28-lea 
lot de repatriați coreeni care 
și-au exprimat dorința de a 
înapoia in patrie.

ROMA. — Luni 
în capitala Italiei 
provincie Rorra a __ ________ .
o grevă generală de două ore în 
semn de protest împotriva ares
tării samavolnice a secretarului 
Camerei de Muncă din Roma, 
Aldo Giunti Politia din Roma l-a 
arestat pe Aldo G:untî vineri sea" 
ra în gara Roma.Termini, în 
timp ce împreună cu sute de 
manifestanț; protesta împotriva 
plecării spre Genova a unui tren 
..special» pus la dispoziție de 
autorități membriloC Partidului 
neofascist — Mișcarea socială i- 
taliană .

după-amiază 
și în întreaga 
fost declarată

NEW YORK. — Primul minis, 
iru al Republicii Congo, Lumum
ba, și președintele provizoriu al 
Republicii Somalia, Osman, au a- 
dresat secretarului general qI 
O.N.U., Hamarskjocld o telegra
mă cu rugămintea de a prezenta 
spre examinare Consiliului de 
Securitate problema admiterii, a- 
restor două noi state africane în 
Organizația Națiunilor Unite.
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continuă
oameni, 
ting au 
Eda, secretar general al Par
tidului socialist, de reprezen
tanți de seamă ai culturii și 
alții.

La miting a fost adoptată o 
rezoluție în care se cere di
zolvarea neîntîrziată a parla
mentului și încetarea represi
unilor ilegale împotriva parti- 
cipanților la lupta împotriva 
noului „tratat de securitate4’.

După terminarea mitingului 
a avut loc o demonstrație.

TOKIO 4 (Agerpres). —> 
TASS transmite: In Japonia 
guvernul continuă represaliile 
la adresa participanților la 
lupta împotriva tratatului mi
litar japono-american.

La 4 iulie Direcția poliției 
din prefectura Guma a ares
tat 19 feroviari membri ai 
Sindicatului național al mun
citorilor și funcționarilor de 
la căile ferate de stat pentru 
că au participat la greva ge
nerală din 4 iunie.

în legătură cu represiunile 
ilegale, sindicatul a adresat 
un protest administrației căi
lor ferate de stat.

Cîteva mii de feroviari, lu
crătorii de la telecomunicații 
și profesori au organizat la 4 
iulie un nou miting și demon
strații de protest la Tokio 
împotriva represiunilor gu
vernului fată de participanții 
mișcării întregului popor pen
tru lichidarea tratatului, mili
tar cu S.U.A.

TOKIO 4 (Agerpres). — Co
respondentul din Tokio al a- 
genției United Preșș Interna
tional anunță că la 4 iulie a 
avut’loc în fața ambasadei 
americane din Tokio o de
monstrație de protest. Parti
cipanții la demonstrație au 
cerut anularea „tratatului de 
securitate" japono-american.

Participanții la mir 
fost salutați de S.

A


