
ABrigada tineretului din secția 
pieptănat de la Filatura Romî- 
neascâ de Bumbac din Bucu
rești condusa de tov. Dumitrean 
Veronica este una din brigăzile 

fruntașe pe întreprindere.
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Prin munca 
patriotică 

a tineretului
1

| Brigăzile utemiste de mun
ca patriotica aduc o impor
tantă contribuție la înfăptui
rea acțiunilor de folos 
obștesc ce se desfășoară în 
țară. Tinerii din Timișoara au 
strîns anul acesta aproape 
11.500 tone de fier vechi. Ei 
au lucrat voluntar la amenc- 
jarea și repararea a 420 km. 
de drumuri, la curățarea a 
peste 18.000 ho. de izlaz, la 
împăduriri, precum și la lu
crările de pe șantierele de 
hidroameliorații, realizînd e- 
conomii în valoare de peste 
6.000.000 lei.

In regiunea Oradea, In 
ultimele luni tineretul a co
lectat și trimis siderurgiștilor 
reșițeni aproape 2.300 tone 
de fier vechi,

Pentru buna desfășurare a 
transportului de cereale din 
noua recoltă, tinerii au con
struit numeroase podețe și 
drirmuri de acces la arii și 
la bazele de recepție. Va
loarea economiilor realizate 
în prima jumătate a anului 
se ridică la mai mult de 
5.400.000 lei.

Prin munca patriotică a 
tineretului in regiunea Su
ceava au fost amenajate 
pentru irigații 620 ha. de te
ren. De asemenea s-au a- 
menajat bazine de acumu
lare a apei, au fost plantați 
numeroși pomi fructiferi și 
s-au efectuat lucrări de Îm
bunătățire și întreținere a 
pășunilor și fînețelor pe o 
suprafață de 40.000 de ha. 
Valoarea economiilor obținu
te de tineretul din regiunea 
Suceava de la începutul anu
lui și pînă acum depășește 
suma de 4.600.000 lei.

Dupâ o plăcută și reconfortanta baie în apeîe Marii Negre...
Foto : f. PAVEL

PENTRU CONSUMURI SPECIFICE 
CÎT MAI REDUSE

LA MASA ROTUNDĂ A PRODUSELOR, 

DISCUȚII IMAGINARE DESPRE PROBLEME REALE

La masa rotundă a produselor 
s-au prezentat zilele trecute £• 
teva produse care purtau marcn 
Uzinelor de mașini fi unelte a- 
gricole „7 Noiembrie" din Cra
iova. Au fost înlimplnate cu in
teres. Prima a luat cuvîntul o 
mașina. Fără... introduceri ea a 
intrat direct in subiect.

— Sint o tocătoare de nutreț, 
ori — cum. mi se mai spune in 
termeni tehnici — T.M.S. 6. Cu 
ajutorul meu oamenii toacă nu
trețul pentru a l însiloza ca să-l 
dea apoi ca hrană vitelor in tim
pul iernii.

Tocmai de aceea, cind dupâ 
fabricația mea, Uzinele „7 No- 
iembrie" din Craiova m-au tri
mis la sate, nu numai că am fost 
întîmpinată cu entuziasm, dar 
gazdele m-au mîngîiat părintește 
fi au vorbit multă vreme despre 
foloasele ce aveam să le aduc. 
Mă bucuram de atita apreciere 
incit parcă mi-am pierdut fi ca
pul de fericire, Cind am fost 
pusâ insă la treabă lucrurile s-au 
cam schimbat. Multe mi au au
zit urechile. Toți oamenii care 
aduceau vorba despre mine nu 
aveau de spus altceva decit că 
sint prea greoaie, că nu era ne
voie de atita metal cheltuit de
geaba, că cei ce se vor bucura 
cel mai mult de mine, cind voi 
fi bătrînă, vor fi cei care colec
tează metale vechi. Am tăcut fi 
am răbdat fără să scot nici o 
vorbuliță. Mă gîndeam numai la 
constructorii mei. Oare ei nu-și 
dau seama că mi-ar fi stat mai 
bine mai slăbuță, că din metalul 
pe care mi l-au pus mie în spa
te se mai puteau naște alte fi 
alte repere pentru alte mașini 
ca mine ? Unele din gazdele 
mele au și scris uzinei, arătînd 
observațiile lor concrete asupra 
mea. Dar tot atît de adevărat 
este că suratele mele care se 
nășteau atrăgeau și ele atenția 
celor ce le turnau, celor ce le

strunjeau, le frezau sau le mon
tau reperele.

S-a zis ci observațiile sînt
juste fi documentate. Și ara
a iacepad stadiul saprt repe
relor din care sint compari. Ca 
acest prilej s-a observat ci 12 din 
reperele mele, intre care roțile 
dințate fi manșoanele de cuplare, 
aveau o greutate mult mai mare 
decît cea necesara. De pildă, pi- 
nionul 2109 în loc de greutatea 
inițială de 1,700 kg. putea să 
aibă numai 1,100 kg. Făcindu-sa 
un calcul, s a constatat că consu- 
mul de fonta ar putea fi redus 
în timp de trei luni de zile, 
cu cel puțin 800 kg. fonti lichi
dă, lucru care avea să echivaleze 
cu cîteva zeci, de roți dințate 
turnate din acest metal. După 
reproiectarea acestor repere fă
cute de serviciul metalurgic șef, 
condus de inginerul Gheorgha 
Petreanu, cu sprijinul tehnicie
nilor din sector fi al fruntașilor 
în producție ca. de pilda, tehno
logul Popovici Dumitru, mun
citorul Țugui Spirea fi alții, 
s-a trecut la turnarea în miezuri 
de nisip a acestor piese. în pri
mul trimestru al anului acesta 
s-âu economisit prin această me
todă de turnare cîteva sute de 
kg. fontă lichidă. Rezultatela 
obținute i-au făcut pe muncitori, 
ingineri fi tehnicieni să aplice 
turnarea in miezuri de nisip fi 

să reproiecteze fi reperele de 
la semănătoarea universali 
t,S. U. Z9\

$

Creația literară și pasiunea noului
Flecare om al muncii din pa

tria noastră găsește- în Docu
mentele Congresului' al lll-lea 
al partidului un uriaș tezaur de 
învățăminte.

Chemați să cunoască în a- 
dîncime viața poporului, munca 
entuziastă pentru construirea 
socialismului, scriitorii noștri se 
străduiesc să întruchipeze în 
imagini artistice convingătoare 
chipul oamenilor ce dau viață 
uriașelor planuri elaborate de 
partid. Pentru a vedea cum se 
pregătesc în vederea acestei e- 
tape noi, de mare răspundere, 
în munca lor de creație, am a- 
dresat prozatorilor Titus Po
povici, Alecu Ivan Ghilia și Teo
dor Mazilu cîteva întrebări ale 
căror răspunsuri le publicăm 
mai jos.
- Al lll-lea Congres al Partidu

lui Muncitoresc Romîn a dezbă
tut planuri uriașe de dezvoltare 
a țării noastre in viitorii ani. 
Care sint principalele învăță
minte pe care le desprindeți 
din Documentele Congresului 
pentru creația voastră ?

— Am avut fericirea de a 
participa, ca invitat, la lucrări
le Congresului al lll-lea al par
tidului, ne-a declarat Titus 
Popovici. Dacă încerc să 
sintetizez nenumăratele învă

Proletari 81ri toate țările, unîțl-vă!

cînteia 
ineretului 
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Viața 
culturală 

a tineretului

După țocitoarea de nutreț au 
luat eurîntul apoi teascurile de 
stort struguri, numerele 2, 3 și 5-

— Cu tine r-a rezolvat bine 
suruto, însă ce mă fac eu, a 
icnit un teasc. Silf atu de greu 
ci abia pot să mi usifc. Numai 
piulița de presă — reper 0103
— cintărește 32 kg. Și vă asigur 
ci aș putea fi realizată cu un 
consum de metal de cel mult 
29 kg. fonti...

Asistența asculta cu atenție 
dialogurile celor cîteva produsa 
delegate la consfătuire. Deodată, 
una din ele scoate o hîrtie. Era 
un mesei trimis de serviciul me
ta lu rg șef al uzinei care aoun:a 
câ in ultimele zile un grup de 
tehnicieni discută despre posi
bilitate* reducerii farfuriilor de 
teasc de la grosimea d? 10 mm. 
la 8 mm. în mesajul pe care îl 
citea eu glas tare o .^arfu-.e“ 
care era in cauză se arăta că prin 
aceasta s-ar ciștiga intr-adevăr 
cîteva kg. da metal la fiecare 
farfurie.

— Intr-adevăr, ei se sfătuiesc. 
Dar din sfaturile lor —fi de vreo 
trei luni de zile se tot sfătuiesc
— noi n-am câștigat încă nimic. 
Dar pini cind asta .’ Pini cind 
si arătam așa urîte, lăbărțate ? 
Așteptăm In cel mai scurt timp 
propuneri fi măsuri eficace !

Pentru conformitate 
I. TEOHARIDE

țăminte cu care am rămas îm
bogățit, atunci trebuie să mâ 
refer la conținutul muncii lite
rare. Cred că fiecare scriitor, 
demn de acest nume, trebuie să 
simtă că sarcina sa cea mal 
înaltă, misiunea lui, e să creeze 
opere pe măsura realizărilor oa
menilor muncii,» conduși de 

Răspund la ancheta noastră scriitorii: TITUS POPOVICI, 
ALECU IVAN GHILIA Șl TEODOR MAZILU

partid șî — în primul rînd — 
să-și dăruiască toată puterea 
de muncă, întreg talentul, înfă
țișării multilaterale a acestor 
măreți oameni simpli core, în 16 
ani, au ridicat țara din ruine, 
mizerie, exploatare și ignoranță 
la nivelul ei de astăzi, iar in 
anii ce vor urma la nivelul țări
lor mai avansate din lume.

Răspunzînd întrebării noastre : 
Alecu Ivan Ghilia a spus : Con
gresul ne-a arătat că ritmul ra
pid de industrializare, colecti
vizarea totală a agriculturii va 
schimba nu numai configurația 
economică a țării ci și configu
rația morală a poporului. Pro
blemele multiple puse de Con
gres în fața întregului popor, 
automatizarea și modernizarea 
industriei, legarea tot mai strin.

Cu privire 
la amplasarea 

și profilul Combinatului
siderurgic de la Galați

Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Rom in și' 
Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Populare Romine au e- 
mis o Hotărire privind ampla
sarea și profilul noului Com
binat siderurgic de la Galați.

Combinatul se va amplasa 
la vest de orașul Galați, pe 
terenul situat intre viile Că
tușa și Milina.

In Hotărire se subliniază 
ci centrul siderurgic de la 

| Galați, unul din cele mai în
semnate obiective industriale 
previzut a se realiza in vii
torii zece ani, va avea un rol 
de cea mai mare importanță 
in dezvoltarea tuturor ramu
rilor economiei la nivelul ce
rut de sarcinile desăvârșirii 
construcției socialismului.

Hotărirea prevede o serie 
de măsuri in scopul începerii 
neintirziate a acestei impor
tante lucrări. Combinatul si
derurgic — se stabilește prin 
Hotărire — va avea ca profil 
producerea a 4 milioane tone 
de oțel pe au.

In cadrul combinatului se 
va construi și o turnătorie de 
oțel pentru piese pin* la 1CG 
tone/bucata și lingouri de 120 
tone/bucăți, precum și o forjă 
grea dotată cu prese de 2-590, 
3.150 și 6.300 de tone, cu posi
bilități de extindere.

In calitate de proiectant ge
neral pentru Combinatul side
rurgic Galați, Institutul de 
Proiectări Metalurgice al Mi
nisterului Industriei Grele va 
asigura documentația tehnică 
pentru realizarea investiției 
la un înalt nivel tehnic, cu 
procese tehnologice Ia un grad 
ridicat de automatizare, care 
să ducă la o productivitate a 
muncii ridicată, obținerea 

j unor produse de calitate su
perioară si un preț de cost 
redus. Ministerul Industriei 
Grele va asigura coordonarea 
tuturor lucrărilor conexe și 
de deservire.

Hotărirea prevede înființa
rea întreprinderii de construc
ții și montaje siderurgice 
Galați, sub îndrumarea și con- 

. trolul Ministerului Industriei 
Grele, care in calitate de an- 

. treprenor general, va executa

Au terminat recoltatul 
griului ți orzului

Ra-vxrjl Criș. TBion cu a- 
gricultura cooperativiiată, a 
terminat recoilarea orzului și 
a griului. Acest succes se 
datorește faptului că printr-o 
bună organizare a munca 
combinele, secerâtonle-iegâ- 
tori, precum și cele peste 800 
echipe de cosași au lucrat in
tens la recoltare, folosind din 
plin fiecare zi bună de lucru.

In prezent toate forțele din 
raion sint folosite la trans
portul snopilor pe arii și la 
treieri». Au fost scoase bato
zele pe cele 100 arii amena
jate și s-a transportat mai 
mult de 35 la sută din recol
tă pe arii. Se lucrează Intens 
la treieriș.

să a științei de practică, rolul tot 
mai bogat pe care-l va juca în 
viitor chimia, faptul că la rîn- 
dul ei agricultura devine tot 
mai mult o industrie - tipurile 
noi și perfecționate de mașini 
agregate agricole care apar 
purtînd inscripția emoționantă 
„Fabricat în R.P.R." și care ușu

rează pe zi ce trece munca ță
ranului transformînd-o într-o 
chestiune de știință, spirit gos
podăresc și inteligență ; toate 
aceste lucruri la un loc și multe 
altele încă produc schimbări e- 
sențiale în viața și munca omu
lui, în psihologia, in conștiința, 
in relațiile dintre oameni. Ce 
sursă inepuizabilă de material 
literar I

Studiind Documentele celui 
de-al lll-lea Congres al parti
dului - ne-a spus Teodor 
Mazilu — am reținut impor
tanța deosebită pe care o 
are în condițiile actuale munca 
în domeniul ideologic, combate
rea rămășițelor concepțiilor a- 
parținind lumii vechi. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej spu
nea la Congres ; „In prezent, 

lucrările de construcții și 
montaj ale combinatului și 
va coordona lucrările între
prinderilor de construcții de 
specialitate, aparțini nd altor 
ministere.

Comitetul de Stat pentru 
Construcții, Arhitectură și 
Sistematizare, în colaborare cu 
Comitetele executive ale Sfa
turilor populare ale regiunii și 
orașului Galați, va realiza sis
tematizarea și dezvoltarea ora
șului pentru asigurarea unor 
condiții de trai și social-cul- 
turale cit mai ridicate oame
nilor muncii. _____

Pentru pregătirea unor con
diții bune de cazare a munci
torilor, inginerilor și tehnicie
nilor, constructori pe șantie
rul Combinatului siderurgic 
Galați, se vor folosi în prin
cipal locuințe definitive, in- 
tensificindu-se chiar in acest 
an lucrările de locuințe din 
orașul Galați. Pînă la sfîrșitul 
anului se va construi supli
mentar un volum de locuințe 
in suprafață locuibilă de cel 
puțin 8.000 m.p.

In cadrul ajutorului econo
mic și tehnic pe care Uniu
nea Sovietică il acordă țării 
noastre in construirea Combi
natului siderurgic Galați, se 
va trimite in U.R.S.S. un 
grup de ingineri specialiști în 
vederea consultării cu institu
tele de specialitate și stabilirii 
documentației tehnice necesa
re proiectării, precum și în 
vederea studierii metodelor 
de execuție a lucrărilor pe 
șantier.

activitatea ideologică, munca de 
lichidare a înrîuririlor educației 
burgheze în conștiința oameni
lor este tărimul principal al 
luptei de clasă, al luptei intre 
vechi și nou“. Cred că toți tre
buie să ne considerăm mobili
zați sub steagul învățăturii 
marxist-leniniste, combâtind ve

stigiile mentalității retrograde, 
oriunde și sub orice mască s ar 
ascunde.

Uriașele succese obținute pe 
plan economic de către poporul 
muncitor se datoresc tocmai e- 
ducării celor ce muncesc de că
tre partid, în spiritul socialis
mului. lată ce, după părerea 
mea, trebuie să releve cu mij
loacele sale specifice literatura, 
lată ce mă străduiesc să reali
zez și eu.

- Către care laturi ale dezvol
tării noastre economice și spiri
tuale te simți atras și intențio
nezi să le oglindești in creația 
dumitale ? Ce-ți propui să faci 
pentru a cunoaște mai bine 
viața oamenilor muncii ?

Deși a absolvit numai de un 
an școala profesională, ute- 
mistul Stanciu Tudor de la 
secția li-a prelucrare a Uzi
nelor „7 Noiembrie" Craiova 
a ajuns să lucreze piese care 
cer o înaltă calificare și tot
odată, să depășească norma 
In medie cu 15-20 la sută.

Foto : P. POP

Membrii- brigăzii de mecani
zare completă nr. 1 de la 
G.A.S. Moșneni condusă de 
Gh. Constantin sînt fruntași 
atît în ceea ce privește su
prafața de grîu recoltată cit 
și producția obținută. Ei de

țin recordul gospodăriei.

Foto : AGERPRES

In răspunsul său la această 
întrebare, Titus Popovici s-a refe
rit la un pasaj din cuvîntul tova
rășului Alexandru Drăghici la 
Congres, în care se arăta că 
sînt unii oameni care ar prefera 
să fie aduși in fața justiției, decît 
să fie supuși judecății tovarăși
lor lor de muncă. Acest lucru 

— subliniază autorul romanelor 
„Străinul44 și „Setea“ — mi se 
pare extraordinar prilej de 
odîncă și serioasă meditație. 
El vorbește de uriașa forță mo
rală pe care partidul a sădit-o 
în oameni, de forța, de neînfrînt 
o colectivului in stare de a zgu
dui conștiința chiar a acelora în 
care mai dăinuieșc rămășițe ale 
mentalității burgheze.

Procesul în care s-a călit a- 
ceastâ forță, acest înalt simț 
de răspundere față de om, aș 
dori să-l oglindesc în cărțile 
mele.

Pentru a fi concret, aș vrea 
să spun cîte ceva despre șan
tierul meu literar.

Lucrez actualmente la defi
nitivarea volumului II din roma
nul „Străinul44 în care vreau să 
arăt procesul de formare a 
unui intelectual comunist, in pe
rioada furtunoasă a anilor 1945- 
1946, pe șantierele reconstruc-

Continuare în pag. 2-a)

ZILE 
DE ODIHNĂ 
LA EFORIE 

întinderea nesfîrșită de apă 
încremenit. Pe luciul cu reflex 
multicolore nu se sparge nici u 
val- Sînt clipe parcă solemne c 
nu pot fi descrise. Din adîncv 
rile apelor se ridică crescînd c 
repeziciune discul uriaș de foc

— soarele. începe o nouă zi. La f( 
ca cea de ieri, asemenea celei d 
mîine. Bună dimineața soare 
Bună dimineața mare I împreu

- nă, pînă seara în amurg, vej 
scălda în razele fi unduirii 
voastre binefăcătoare trupuril 
copiilor, veți scălda f* ofeli tru 
purile vestiților mineri de la Pe 
trila, ale filatoarelor din Bucii 
rești, ale siderurgiștilor din Hu 
nedoara, veniți aci la odihnă...

Ferestrele vilelor se deschi 
Locuitorii cometei numărul 1 
din vila 78 fac ultimele pregătii 
pentru întîlnirea cu marea, ci 
soarele cu aceeași emoție ca t 
prima zi, Ca la prima îniilnirt 
Tînărul mecanic hunedorean Va 
sile Darie este cel mai grăbii 
ti place nespus de mult aicit l 
mare.

— în prima clipă, cind am go 
sil aici — îmi mărturisește el — 
am rămas uimit de atîta frumu 
sețe. Și Vasile Darie, nu-i ui 
om care să se piardă cu firea. Di 
la fereastra locomotivei lui, citi 
nu a văzut et in combinatul hu 
nedorean, cîte oale cu mii și mi 
de tone de metal incandescen 
nu a transportat el. Dar să ni 
grăbim. Toți locuitorii vilei sin 
foarte grăbiți. Explicabil. Vili 
78 din Eforie ca fi surata ei 
vila 79 sint aproape exclusiv lo 
cuite de tineri. In holul spafia 
de la parter un grup de băieț 
și fele intirzie in jurul unei me
se. De ce întîrzie ? Aplecat pești 
o bucată de hîrtie o mină vin- 
joasă scrie, scrie mereu.

Să facem cunoștință, Gheorght 
Mihichev, șeful brigăzii de tine
ret din sectorul 11 al minei Pe- 
trila. în jurul lui, Mihai Miovi 
din aceeași brigadă, inginerul V 
Feleva, șef al sectorului II, Fe
tele sînt tot din Petrila, tot de Ia 
exploatarea minieră, Anemarie 

c* Bonyhoy și Aurelia Koslyae. în 
Petrila ca și în toată Valea Jiu
lui, sînt foarte cunoscuți. In ul
timii doi ani, brigada de tineret 
a lui Mihichev a cucerit de trei 
ori cascn de aur. De la începutul 
anului și pînă la plecarea în 
concediu, brigada a dat peste 
plan aproape 1.500 tone de căr
bune. ...Iar acum scriu ortacilor 
rămași în mină.

„Fîrtaților, mi-s negru ca tă
ciunele, dar nu de praf de căr
bune, ci de soare. Este tare fain 
aici. Am umblat la Constanța, 
Mamaia, ne-am plimbat cu vapo
rul, litoralul e minunat. Peste 
trei zile plecăm în Deltă. Ne-am 
înscris la O.N.T., în excursie pe 
o săptămînă"...

Cîți nu trimit de aici salutări, 
urări celor rămași în fabrici, a- 
casă ! Chiar și Darie scrie. Că 
se distrează fain, că a învățat 
mai bine sâ danseze.

Plaja s-a umplut de zgomot, 
de tinerețe.

Aici fiecare a venit cu „pasiu
nile" sale. Unii le urmează nea- 
bătuți, alții le părăsesc lăsind 
loc altora pe oare nici nu le-au 
bănuit înainte. Gica Costantin, 
rihtuitoare la fabrica de confecții 
,,Gh. Cheorghiu-Dej" din Bucu
rești, se dedică întreaga zi, pla
jei și lecturii. De cind a venit 
aici a citit două romane : „în
vierea" și „Goya". odihnește. 
O odihnă binemeritată. Nu-i de 
loc ușor să fii fruntașă în pro
ducție și elevă in clasa a X-a a 
liceului seral.

Ziua și călătoria noastră se a- 
propie de sfîrșit. Elevii școlilor 
sportive din București părăsesc 
terenurile de sport. Vila 1 Șincai 
îi primește ospitalieră. Mîine 
spartachiada taberei va continua 
din nou. La această oră cluburi
le, punctele culturale, cunosc cea 
mai mare afluență. Unde să 
mergi mai întii ? E greu să te 
hotărăști. La clubul central o 
se.ar2 P°ez^e (nTe slăvim, te 
cîntăm partid iubit"), la punctul 
cultural numărul 3: (o expunere 
asupra situației internaționale, și 
o conferință despre fauna și flo
ra Mării Negre) la 4 ; audiții, 
arii din opere. La ora aceasta 
este greu să-i mai urmărești pe 
eroii reportajului. Gusturile, pre
ferințele sînt diferite. Toate se 
vor împlini...

Din adîncul apelor se ridică, 
solemnă și rece, luna. Pe întinsul 
apelor—liniște. E liniște pe plaje, 
a coborît liniștea ln stațiune. S-o 
sfîrșit o zi de odihnă. Mîine va 
începe alta. La fel de frumoasă, 
la fel de plină de bucurii.

ION ȘERBU

Vizita în Capitală 
a unei delegații 
a Organizației 

Uniunii Tineretului 
Comunist 

din Budapesta
Ca răspuns la vizita făcută 

de o delegație a Comitetului 
Orășenesc U.T.M. București în 
B P. Ungară, o delegație a Or- 
ganizației Uniunii Tineretului 
Comunist din Budapesta se află 
de cîteva zile în capitala țării 
noastre, Pînă în prezent oaspe
ții au vizitat o serie de între
prinderi și instituții din Capi- 
tală printre care Uzinele .,23 
August*4, ~ Combinatul poligrafie 
„Casa Scînteii44, Fabrica de 
confecții „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej'1, Filatura romînească de 
bumbac, Palatul pionierilor etc.

în zilele următoare, oaspeții 
vor face o vizită pe Valea Pra
hovei.

(Agerpres)
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Educativ și plăcut

Pentru oamenii muncii veniți la odihna

O bogată activitate 
cultural-artistică

Echipa de dansuri a Casei raionale de cultură a raionului Videle, regiunea Bucureșt, “ter- 
pretînd o suita de dansuri cu specific local.

Concursul cultural
sportiv al tineretului

La faza PE DOUA SCENE
intercomunală

scena căminului

SUCEAVA (de la cores
pondentul nostru). Acum 
cîteva zile în comunele 
Dărmănești, Mărăția și Ia- 
cobești din regiunea Sucea
va s-a desfășurat concursul 
cultural-spcrtiv al tinere
tului în faza interoompna- 
lă. Pe 
cultural sau pe terenul de 
sport din comuna Dărmă
nești a domnit același en
tuziasm. O zi întreagă, cei 
peste 2.000 de țărani mun
citori, tineri și vîrstnici, 
din Dărmănești și cei ve
niți din satele de prin îm
prejurimi, au admirat fru
musețea cîntecului și dan
sului popular, portul spe
cific țării de sus a Moldo
vei. Pe terenul de sport ti
nerii s-au întrecut cu mul
tă ardoare.. Astfel, la fot
bal și-au disputat întîieta- 
tea. echipele din Dărmă
nești și Pătrăuți. Victoria a 
revenit • echipei din comu
na Dărmănești. Și disputa 
pentru primul loc la volei 
a fost deosebit de pasio
nantă. Pînă la urmă a în
vins echipa comunei Iaco- 
bești, cucerind în felul a- 
cesta titlul de campioană a 
concursului cultural spor
tiv, faza intercomunală.

La concurs s-au întrecut 
pește 300 de artiști ama
tori. Concursul a scos la 
iveală noi talente ca. de 
pildă, Varvara Seiciuc, Ste
la Munteanu și care au 
fost apreciate drept cele 
mai bune soliste.

D. PREPELIȚA

Lc cercul de pictori amatori al 
Casei de cultură a raionului 

„I. V. Stalin‘S din Capitală.

foto s P. PANĂ

IAȘI (de la cores
pondentul nostru).

Căminul cultural 
,Jon Creangă" se a- 
flă in cartierul Tâtâ- 
raș, iar frumosul club 
al întreprinderii de 
panificație. este si
tuat în cartierul Se- 
ccte Deci te do*â 
margini opuse ele la
țului.

In cele două edifi
cii de cultură te 
desfășoară fosa pe 
inter-int re prinderi a
concursului cultural 
sportiv. De bună sea
mă că va fi deosebit 
de frumos 
loc și în 
tunel unde 
mai întîi ?

și intr-un 
altul. A- 
să mergi 
Un gînd

te îndeamnă să 
cerci așa : intîi 
Tătătraș, apoi 
Socote. Perfect, 

pUnă de 
scenă 

brigăzi 
agitație, 
dansuri.

in
ia 
la 

La
căminul cultural pro
gramul a și început. 
Sala este 
spectatori. Pe 
se perindă 
artistice de i 
echipe de i 
recitatori, soliști vo
cali și instrumentiști. 
Fie că sînt de la Fa
brica de confecții sau 
de la fabrica ^Textila

('Urmare din pag I-e) 

ției, in lupta complexă și grea 
de infringere a dușmanului, a 
mentalității individualiste.

De asemenea, am in lucru, 
mai de multă vreme, continua
rea romanului „Setea* in cere 
aș vrea să cuprind o perte din 
marele proces al colectivizării, 
acel salt uriaș în mentalitatea 
țăranului : de la servitutea mi
lenară față de exploatare, mi
zerie, față de natură. Io senti
mentul de stăpin, de creator și 
de ginditor. Și, in sfirșit, ca plan 
de perspectivă (nu prea înde
părtată : timpul nu e îngăduitor) 
un roman a cărui figura cen
trală va fi un activist de partid, 
unul care prin munca lui oferă 
în fiecare zi exemplul celui mai 
înalt eroism ; văd acest erou ca 
pe un „umanist al epocii noa
stre".

In ceea ce privește cunoaș
terea vieții, cu riscul de a mă 
repeta, voi spune că nu cred 
în „documentări turistice", in 
documentări „în asalt". Viața 
țării noastre în acești 16 ani 
este un asalt continuu spre fe
ricire, iar „documentarea" (ce 
termen impropriu I) înseamnă, 
după părerea mea, cunoașterea 
odîncă, nemijlocită, împărtăși
rea continuă a idealurilor, a 
bucuriilor, a eforturilor celor ce 
muncesc.

« Am urmărit în decursul a- 
nilor, încă din primele zile ale 
existenței sale, Bicazul - o ma
re universitate a țării noastre, a- 
socialismului - ne-a spus Alecu 
ivan Ghilia. (O trăsătură speci
fică anilor noștri mi se pare în
trepătrunderea, între cele două 
pnari detașamente de luptă și

prin
care
prin

lntra-
pnnih-

cursurilor ? Recif- 
toarea Mărie Berea- 
viei de te „Terîils 
Roșie", solista Elena 
Teodorescu de te fa
brica de confecții, 
duetul Maria Cnșore 
ți Paraschiva ltașcu 
de te spital, 
proape ora 
lui.

La duhul 
prinderii de
rafie. spectacole! esM 
in plină desfâțurert. 
Au evoluat brigada 
artistici de agitație fi 
orches?ra de musică 
populară a latre prin
derii ACB. •ewm 
urcă pe scenă briga
da unității A • fabri
cii Țesătura, pe arms 
le tor teu local tipă
rii de te O.C.L. In
dustrial fi T-A.PL_, 8. CONSTANTIN

Creația literară și pasiunea noului
muncă c« sooeeât -oesfee i 
CC5C ---c'.oc-e s : -z-. -
pc:--"<e-ec ---cty— « sete
și vw to-c* -e-, ir soec a ol 
ticer or, câve c'zs : cc x«careo 
lor in îobricâ -x _e și pe șan
tiere). Voi wmâri (ododndu-i la 
B-ccz) soortc e >3ar wei d n 
„Cuscrii'", și i«c->a ș.
legat de deșt -ul ocesto't voi 
încerca să pun și să dezbat ©- 
teva din oroo*e~ee care ai se 
por specifice societății noastre : 
concepțiile noi desp-’e dragoste, 
cinste, lupte pentru demnitate și 
puritate morală, problema căsă
toriilor, a familiei ete.

Pentru cunoașterea mai odin- 
câ a vieții oamenilor muncii nu 
voi foce nimic altceva decit 
ceea ce am făcut in primii ani 
de gazetărie și ceea ce fac de 
atunci incooce fără să mai fiu 
gazetar : legătura directă și 
permanentă cu viața prin prac
tica reportajului literar. In mod 
deosebit, stabilirea pentru o 
vreme mai îndelungată la Bicaz 
și, din primăvară, la Galați.

Autorul cărții „Bariera“ ne-a 
declarat că il interesează 
în mod deosebit eforturile pli
ne de eroism și înțelepciu
ne ale muncitorilor din indu
stria grea, din industria con
structoare de mașini, care joacă 
un rol atît de însemnat pentru 
dezvoltarea întregii economii a 
patriei.
- Lucrez la un roman din 

care am și publicat cîteva frag
mente, intitulat „Aceste zile și 
aceste nopți". El povestește 
fapte din viața unui director
comunist ridicat din rîndurile
muncitorilor, încearcă să sur
prindă aspecte esențiale din
modul in care conduce el fa*.

Pentru a le face numeroșilor 
oaspeți zilele șederii aici cit 
mai plăcute și instructive, cei 
mai talentați artiștii amatori 
din Sinaia — printre care 
mulți tineri muncitori de la 
uzinele ,J. C. Frimu" — au 
pregătit din timp spectacole 
variate și atractive.

Tot la două-trei seri in asis
tența unui numeros public, iși 
desfășoară activitatea forma
țiile de teatru și ansamblul de 
cîntece și dansuri populare de 
pe lingă Casa de cultură. Am 
asistat la spectacolul „O piesă 
cu dragoste" — comedie in trei 
acte de Mircea Ștefinescu.

Interpreții, tineri muncitori 
și cadre didactice, și-au făcut 
din teatru o pasiune, o artă 
pe cart o practică cu același 
succes ca si munca de fiecare 
zi. Împletirea armonioasă in
tre muncă Și artă fa/nr—.ttse- 
țează tinerețea, b dă aripi. Că
tălin Alexiu, ir&rxHr la fa
brica de hirtie din Bușteni, 
interpretul rolului hă Dfas 
(personajul principal al piesei) 
dezvăluie adevărate aptitudini 
de artist. Cuvinte de leudă se 
pot spune ri despre ceilalți in- 
terpreți ca; Loca Dumitru, 
Kalintzakhis Bercnge9. Tcnța 
Pentiuleșeu și îndeosebi des
pre Nine Stotcesca și Conn- 
ela Breabăn.

— Ceea ce am vrut si scoa
tem in evidență ne-a spus 
Cătălin Alexiu, a fost noul dfa 
care trebuie să se insptre 
scriitorii, îndemnul către vzata 
prezentă, către tot ce-t ««* 
semnificativ astăzi.

N-a fost prea ușor. Mai alea 
că inîerprețu au treosas să 
suplinească anele scăcen ele 
piesei (e vorba de octal 
III). Versante ha Aurel 
Felea presărate prvăre sce
ne nu fac de ioc cest ba«4 
cu literatura, ing-emeazi ri 

br<c a.-, teru ia are fi educă 
pe ce. cu cc*e jcrecză- Le rec- 
re-ec ocesc- :’cn mc ajută 

m moo noteriter n^merocsete 
deplasări pe tere^ in fabricile 
și tmnele Copia lei și a regiuni
lor Pieș* Gaksți, ete. Pentrj a 
cunoaște și mcj multe și mai 
profunde cspecte oe octualrtății 
sobe liste, voi continua aseme
nea deplasări și intilnfrile cu 
cvtori', mo voi odresa nemijlo
cit eroilor vieții noastre și oi li
terator i, ne-a spus Teodor Ma- 
zilu.
- Realitățile noi ale etapei de- 

săvirșirii construcției socialiste 
necesită mijloace artistice su
perioare, capabile să le infăți- 
șeze in întreaga lor complexi
tate și măreție. Cum te pregâ* 
tești să faci față acestor ce
rințe și exigențe deosebite ?

Legind răspunsul său de răs
punsul la întrebarea ante
rioară Titus Popovici a sub
liniat : Revoluția culturală din 
țara noastră face ca te
zaurul culturii universale să 
devină un bun al fiecăruia. Sen- 
sibilitatea, orizontul mereu mai 
larg, setea de cultură a cititoru
lui nou, obliga pe scriitor să 
tindă spre o creație durabilă în 
care să vibreze cu putere tot 
ceea ce constituie personalitatea 
constructorilor socialismului. Și 
acesta este un proces continuu, 
care nu permite întreruperi, ab
sențe din realitatea noastră.

A spune unui scriitor „cu
noaște viața !“ este ca și cum 
ar trebui să spui unui chirurg 
„cunoaște anatomia". Ruperea 
de viață, închistarea în mărunte 
și jalnice interese filistine, scrii
torul o plătește cu opera lui, a- 
dică cu ceea ce constituie ra
țiunea lui de a fi.

spectatorii să se regăsească in 
ele. Și succesul va fi, fără în
doială, mai mare. Cit priveș
te posibilitățile de interpreta
re, acestea au fost demon
strate cu ocazia acestui spec
tacol. » t i

Tineri muncitori fruntași de 
la Uzinele I. C. Frimu din Si
naia, printre care : Bărbules- 
cu Ion, Filote Lazar, Neagu 

Lucia și 
unui nu
la stațiu- 
prezentat 

„Sărbă-

Vaălica, Dogaru 
mulți alții, in fața 
meros public venit 
rale de odihnă au 
spectacolul intitulat 
toarea recoltelor bogate". Ini
țiativa lor de a oglindi bucuria 
oamenilor muncii de pe ogoa
rele patriei, culegînd roadele

La Casa de cultură 
din Sinaia

lor.

=================
mia de un an, bucarat 
dr sta viu xvccm.

Ete pcrcd o scenă improvi
zată fa grabd. Ia ane, unde 
txuerh colectiviști făceau bi- 
Ințal muncii, se bucurau de 
bogăția timpului, se bucurau 
de tinerețea

Spectacolul are calități deo
sebite. Cucerește și ar trebtri 
si. fie prezentat mai des pe 
scesa Casei de cultură dfa Si- 
*cx. măcar odată pentru fie
care rene de oameni ai mun
ci renxri la odihnă.

E rindul oaspeților».

Foto : P. PAVEL

A scrie besore cai mei îna
intați oc-^eni oi epocii taie și 
a-ți fi străini sau a ignora uni
versul lor spirituol este un non 
sens.

Problema mijlooce’or artisticț 
noi se rezchră în Intimă legă
tură cu probleme-e de cunoaște
re a noăioî din y ață-

= Evident, e realitate nouă, 
în continuă și profundă transfor
mare, treou»e zugrăvită cu mij
loace noi, este de pă’ere Alecu 
Ivan Ghilia. Nu se poate face 
pictură de atelier bnd sub gea
mul tău freamătă un șantier în
treg, în explozia soorelui. Șeva
letul trebuie scos afară și aeri
sit. Lingă o combină inge
nioasă, care seceră și tre
ieră pe zi un bărăgan de 
spice, metafora veche pă
lește, comparațiile vechi sună 
ca o talangă de tinichea. Ne 
aflăm în fața unei realități mult 
mai complexă decit cea descrisă 
de clasici. Trebuie căutate, tre
buie găsite alte mijloace litera
re în locul celor care nu se mai 
potrivesc. Se cere o notație psi
hologică densă, pregnantă, pli
nă de inedit, îmbinată cu in
vestigațiile de ordin economic, 
social, politic ; interes pentru 
invenția epică, pentru o ac
țiune cit mai tulburătoare și 
plină de autenticitate, care să 
capteze total atenția lectoru
lui și, în sfirșit, o mare limpe
zime și frumusețe stilistică.

Teodor Mazilu a spus: Cred că 
trebuie să arătăm în mod artis
tic în cărțile noastre superiori
tatea modului de viață muncito
resc asupra celui burghez, tre
buie să-l facem pe acesta din 
urmă odios ,și ridicol - așa cum 
este de altfel = în ochii citito

lalte cluburi, să aibă loc o ma
nifestare cultural-artistică. Și 
asta e bine. Pentru fiecare 
serie de oameni veniți la odih
nă, se organizează la început 
o expunere despre istoria ora
șului Sinaia, împrejurimile ei, 
apoi urmează excursiile, au
dițiile muzicale în cadrul ru
bricii „Pentru fiecare cite o 
melodie", spectacolele ansam
blului de cîntece și dansuri 
populare, ale formațiilor artis
tice de teatru etc.

O problemă însă care ar tre
bui să stea în permanenta a- 
tenție a colectivului de con
ducere al casei de cultură, e 
aceea de a organiza activități 
cultural-educative nu numai 
cu formațiile artistice de a- 
matori locale, ci și cu oamenii 
muncii veniți la odihnă, prin
tre care stnt multe elemente 
talentate dispuse ori ci nd să 
participe la activități atrac
tive. In cadrul bibliote
cilor de la cluburi și casă s-ar 
putea organiza seri literare pe 
diferite teme, procese litera
re, astgurindu-se fa felul aces
ta o și mai mare afluență de 
cuitori. S-ar putea organiza 
simpozioane pe teme muzical- 
folclonce, concursuri ghicitoa
re pe diferite teme, etc.

Pe cabane sau pe regiuni, 
s-ar putea organiza concursuri 
de șah, desemn'mdu-se cam
pionul unei serii de odihnă, 
s-ar putea organize concursuri 
de recitări, de soliști vocali și 
instrumentiști, de povestitori, 
atitea și atîtea alte activități 
atractive și variate, urmărin- 
du-se in primul rind caracte
rul lor Instructiv-educativ, și 
antrenind cit mai mulți oa
meni ai muncii veniți la o- 
dihr.c.

A. I. ZAINESCU

rului. Vreau cc di- cc~.ec mea 
să se desprindă dor concluzia 
că muncitorul reprezintă in viață 
un punct de vedere superior, 
punctul de rePe-e comunist Să 
arătăm in adevărata lor lumină* 
concepțiile ^înalte ale muncito
rilor asupra societăț , asupra 
relațiilor di-.tre ocmeni, asupra 
relațiilor de familie. Scriind des
pre muncitori, creînd eroi pozi
tivi înaintați, cere știu ce vor 
și ce foc, facem rmpliat pole
mico cu modul de viață burghez 
și mic burghez, arătăm că se 
poate trăi altfel, mai bine și 
mai frumos decit se trăia ina-. 
inte, decit modul de trai propa
gat de literatura decadentă oc-: 
cidentalâ.

- Ce răspunderi revin tinerei 
generații de creatori in aborda
rea problemelor actuale ale so
cietății noastre in opere artis
tice, in speța in literatură ?

Arătînd că nu intenționează 
a face vreo arbitrară și falsă 
împărțire în „generații vechi și 
noi", Titus Popovici iși exprimă 
convingerea că scriitorul tînăr, 
prin inerentele însușiri ale vîrstei, 
ale prospețimii și vigorii sale, 
este receptiv la tot ceea 
ce e nou și înaintat. „Pasiunea 
aceasta de descoperitor al nou
lui, mîndria de a te ști în pri
mele rînduri este incompatibilă 
cu ceea ce am numit de cîteva 
ori „primejdia profesionalizării 
timpurii". Nu cred că există ni
mic mai penibil decît un tînăr 
creator care după cîteva poezii 
sau schițe (fie și un roman) 
consideră că deasupra creștetu
lui său s-a închis cupola cu
noașterii. Prezența vie de parti
cipant activ, însușirea perseve
rentă a „tainelor" artei, aceasta

Numeroși oameni ai muncii 
iși petrec concediu de odih
nă in pitoreasca stațiune 
Stinc de Vale. Aci ei au po
sibilitatea sa desfășoare o 
bogata activitate cultural - 

artistica.

Foto : AGERPRES

Un grup de tineri de la 
fabrica de confecții „I. C. 
Frimu** din Craiova, în- 
vățind' in orele libere un 

cintec.

este după părerea mea răspun
derea majoră o scriitorului 
tinăr".

- Tinăra generație de crea
tori, spune Alecu Ivan Ghilia, să 
fie cea dinții care să consemne
ze literar cele mai interesante 
fenomene ale noului din viață, 
Să-și păstreze aceeași pasiona
tă legătură cu viața pină la ma
turizare și and, in sfirșit (pen
tru că, totalmente, într-o zi vom 
ajunge și acolo) va consemna și 
critica literară, maturizarea ei, 
să fie la fel de tînără și să-și 
păstreze tinerețea sorbind la 
fel cu aceeași fervoare din a- 
pele dătătoare de veșnică tine-, 
rețe ale vieții.

Teodor Mazilu a subliniat: Cel 
mai de seamă lucru pentru un 
tînăr creator mi se pare a fi a- 
ceia de a ști să se apropie de 
viață, s-o cunoască și s-o înțe
leagă. Nu mă refer însă la orice 
fel de apropiere. Mă gîndesc la 
o cunoaștere temeinică, la pă
trunderea pînă la ceea ce se a- 
flă in adîncimea vieții, în adincul 
sufletelor oamenilor. Cel mai 
bun cunoscător pe această 
cale este și poate fi nu
mai poporul. De bună seamă 
că tinerii scriitori trebuie să în
vețe de la clasici, de la Shakes
peare, Balzac și Tolstoi, dar în 
primul rind să învețe de 
la oamenii simpli. Avem o 
mare răspundere - trebuie ca 
lucrările noastre literare să do
vedească însușirea marxism- 
leninismului. Fără aceasta nu 
poate fi vorba, cred, de nici un 
fel de creație valoroasă, de nici 
un fel de artă durabilă.

0 reuniune 
comună 

a muncitorilor 
și studenților
Vacanta, aducînd după 

examene odihna și plăcute
le activități multiple edu
cative și distractive—chea
mă pe studenții Capitalei 
la acțiunile Casei de cul
tură. O audiție muzicală, 
un program de filme, o 
conferință — iată numai 
cîteva din principalele ac
tivități ale săptămînii tre
cute, care au adus la Casa 
de cultură aproape 500 de 
studenți.

Dintre toate acestea tre
buie însă remarcată în mod 
deosebit inițiativa de a or
ganiza la Casa de cultură 
reuniuni comune ale tine
rilor muncitori și studenți
lor aflați la practică în 
întreprinderile respective, 
prilej de mai bună cunoaș
tere și dezvoltare a legă
turilor prietenești.

Zilele acestea a avut loc 
o asemenea reuniune a ti
nerilor muncitori de la 
Uzinele „23 August" și a 
studenților de la Politehni
că și Institutul de teatru, 
care fac practică la acea
stă uzină.

Programul reuniunii a 
cuprins recitări, un scurt 
program muzical și frag
mente dintr-o piesă— pre
zentată de studenti — pre
cum și programul echipei 
de dansuri și brigăzii ar
tistice de agitație de la 
secția motoare a uzinei.

Apoi au căpătat cuvîn- 
tul... membrii orchestrei 
de muzică ușoară a uzinei 
și s-a dansat.

A fost o reuniune plăcu
tă, veselă. Prieteni mai 
vechi, din timpul cursuri
lor sau din perioada ac
tuală de practică, studenții 
și tinerii muncitori s-au 
distrat, au discutat, au glu
mit

Casa de cultură pregă
tește o nouă reuniune de 
acest fel a tinerilor mun
citori și studenților practi- 
canți de la Atelierele 
C.F.R. „Grivița Roșie". în
cadrate în programul mul
tilateral al Casei de cultu
ră aceste reuniuni repre
zintă o acțiune meritorie 
demnă de remarcat

M. Z.

Muzeul din Sighișoara, avînd o 
colecție de exponate deosebit 
de interesante, atrage zilnic 

numeroși tineri vizitatori.

Foto : P. PANCU
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LA PRIMIREA
— De ce dorești să devii 

utemist ?
Sudorul Viorel Pavel știa 

că în adunare i se va pune 
o asemenea întrebare și se 
pregătise de multă vreme 
pentru această întîlnire cu 
utemiștii din întreprindere. 
Cind se ridică însă de pe 
scaun, cînd își dădu seama că 
toate privirile sînt ațintite a- 
supra lui, obrajii i se aprinse
ră, iar vocea începu să-i tre
mure de emoție.

— ...Cum să vă spun, ca să 
mă înțelegeți mai bine... Vreau 
să devin utemist pentru că 
doresc să ajung un muncitor 
înaintat, un om întreg, ade
vărat. Iar lucrul acesta îl pot 
învăța în organizația U.T.M., 
aici, alături de voi. Apoi tăcu 
și făcu cu mîinile un gest 
larg. Și cite n-ar fi vrut 
el să spună prin acest gest 
simplu, firesc...

Cind a venit la I.C.S.I.M.- 
Orașul Stalin, abia împlinise 
16 ani. Utemiștii, tinerii mun
citori din întreprindere l-au 
înconjurat de la început cu 
dragoste și căldură, l-au aju
tat să înțeleagă viața nouă pe 
care o trăiesc oamenii muncii 
în patria noastră, l-au ajutat 
să crească, să ajungă în rin- 
dul muncitorilor fruntași, sti
mat și prețuit de colectiv. Iar 
acum, cînd știe de ce și pentru 
cine muncește, Viorel Pavel 
simte că este de datoria lui 
să-și închine întreaga viață, 
alături de colectiv, luptei pen
tru construirea socialismului 
în patria noastră.

După ce i-a trecut emoția, 
Viorel a povestit adunării în 
cuvinte simple, dar izvorîte 
din adîncul inimii tot ce sim
te el pentru organizația 
U.T.M., pentru tovarășii săi 
de muncă, cum are de gînd 
să muncească și să trăiască 
de acum înainte. Și utemiștii 
au înțeles de ce dorește acest 
tînăr să devină membru al 
U.T.M. Au urmat apoi alte 
întrebări despre activitatea sa 
în producție, despre cărțile 
citite și filmele vizionate, des
pre preocupările sale în tim
pul liber. Iar Viorel Pavel a 
răspuns pe rînd la fiecare, la 
fel de simplu și convingător. 
Și asta deoarece el s-a pre
gătit temeinic pentru acest 
eveniment important din via
ta lui, a discutat adesea cu 
Ion Neagu. secretarul orga
nizației U.T.M. și cu alți 
membri ai comitetului U.T.M. 
despre drepturile și îndato
ririle ce revin unui utemist, 
despre sarcinile care stau în 
fața organizației noastre, a 
studiat statutul 'U.T.M.

A Xl-a sesiune a Comisiei mixfe 
romîno-bulgare de colaborare 

tehnico-știinfifică
Intre 6 și 15 iulie a avui loc 

la București a XI-a sesiune a Co
misiei mixte romino-bulgare de 
colaborare tehnico-științificâ.

In cadrul sesiunii s-a analizai 
modul in care au fost îndeplini
te hotăririle adoptate de Corni’ 
sie la sesiunea anterioară, au fost 
examinate problemele prezentate 
de părți privind viitoarea cola
borare tehnico-științificâ dintre 
cele două țâri, adoptîndu-se hotă- 
riri pentru realizarea lor.

Totodată s-au făcut propuneri 
privind reînnoirea Acordului de 
colaborare tehnico-științificâ in
tre R. P. Romină și R. P. Bul
garia.

Sosirea în Capitală a unei delegații 
comerciale din R. P. Mongolă

In Capitală a sosit o dele
gație comercială din R. P. 
Mongolă pentru a duce trata
tive in vederea încheierii a- 
cordului comercial pe anul 
1961 între R. P. Romină și 
R.P. Mongolă. Delegația este 
condusă de Nadmid Dambar- 
lin. director în Ministerul Co

INFORMA ȚII
Cele șapte ediții speciale ci

nematografice ' realizate de 
Studioul „Alexandru Sahia", 
înfățișind aspecte de la cel 
de-al IlI-lea Congres al P.M.R. 
sînt prezentate în întreprin
deri și cluburi în fața a mii 
de oameni ai rnuncii. Pînă a- 
cum edițiile speciale au rulat 
la cluburile C.A.M., Grivița 
Roșie, la Uzinele „Semănă
toarea". Fabrica de confecții 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej", 
Fabrica „Boleslaw Bierut", în 
sala de festivități a Ministe. 
rului Transporturilor și Tele
comunicațiilor, la Academia 
Militară etc.

)r
Expoziția sovietică deschisă 

în pavilionul din Parcul de 
cultură și odihnă „I. V. Stalin" 
continuă să fie vizitată cu 
mult interes de un mare nu
măr de oameni ai muncii din 
Capitală și din țară, dornici 
să cunoască îndeaproape unele 
din cele mai noi realizări ale 
construcției comunismului.

Numărul vizitatorilor se ri
dică pînă acum , la peste 
700.000. Expoziția continuă să 
fie deschisă în zilele de sîm
bătă și duminică.

*
Acad. Iorgu Iordan, vice

președinte al Academiei R. P,

IN U. T.
Luînd cuvîntul la discuții, 

participants la adunare și-au 
spus rînd pe rînd părerea 
despre comportarea în mun
că și în viafă a tînărului 
Viorel Pavel, dar în același 
timp, ei n-au ocolit lipsurile 
care mai persistă în activita
tea acestui tînăr, făcîndu-i 
totodată recomandări pentru 
viitor.

— Aici, în adunare, ai vor
bit bine — i-a spus Ion Neagu, 
secretarul organizației U.T.M. 
Și angajamentele pe care ți 
le-ai luat sînt frumoase. Dar 
va trebui să lupți din toate 
puterile pentru a-ți respecta 
cuvîntul dat. Uite, tu lucrezi 
acum într-o echipă de su
dori și după cîte știu nu 
stai prea bine cu calificarea 
profesională. Și nici cu cititul 
cărților de literatură nu stai 
bine. Va trebui să te apuci 
serios de învățătură...

— Am să fiu un bun ute
mist — asigură Viorel Pavel 
adunarea. O să vedeți că am 
să mă țin de cuvînt.

în aceeași adunare s-a dis
cutat și cererea de primire în 
U.T.M. a tînărului P. Nicoa- 
ră. Spre deosebire de Pavel, 
Nicoară a venit la I.C.S.I.M. 
de puțină vreme, dar și el 
s-a remarcat chiar din pri
mele zile printre muncitorii 
tineri și vîrstnici de aici. 
Harnic și perseverent, Ni
coară și-a însușit repede me
seria de montor, iar de cîteva 
luni își depășește cu regula
ritate sarcinile în producție. 
Nicoară a participat de ase
menea în mai multe rînduri 
la unele acțiuni obștești în
treprinse de organizația 
U.T.M. pentru colectarea fie
rului vechi sau pentru în
frumusețarea întreprinderii. 
Dar. evidențiind aceste cali
tăți ale sale, utemiștii n-au 
trecut cu vederea lipsurile 
serioase care mai există în 
activitatea acestui tînăr și 
in primul rînd slaba sa pre
gătire politică și ideologică. 
Așa. de pildă, P. Nicoară n-a 
putut să explice limpede mo
tivele pentru care dorește să 
devină membru al U.T.M., 
n-a știut ce drepturi și înda
toriri îi revine unui utemist. 
Ba mai mult, voind să apară 
intr-o lumină cit mai favora
bilă, P. Nicoară a încercat 
să ducă in eroare adu
narea generală prezentând 
utemiștilor unele fapte despre 
comportarea și relațiile- sale 
în familie și despre situația 
sa la învățătură într-un mod 
denaturat. De aceea, pe bună 
dreptate, utemiștii au criticat 
cu asprime ușurința și super-

Pe baza Protocolului semnai, 
R. P. Romină va acorda R. P. 
Bulgaria ajutor tehnico-științific 
în probleme din domeniul in
dustriei petrolului și chimiei, in
dustriei grele, transporturilor și 
telecomunicațiilor, din domeniul 
economiei forestiere și prelucră
rii lemnului, materialelor de con
strucții etc.

R- P. Bulgaria va acorda aju
tor tehnico-științific R. P. Ro
mine în probleme din domeniul 
agriculturii, industriei bunurilor 
de consum, industriei chimice, 
industriei grele, comerțului etc.

Lucrările sesiunii s-au desfă
șurat într-o atmosferă de sinceră 
prietenie și înțelegere reciprocă.

merțului Exterior al R. P. 
Mongole.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au 
fost întîmpinați de funcționari 
superiori din Ministerul Co
merțului.

(Agerpres)

Romîne, a părăsit vineri Ca
pitala îndreptîndu-se spre An
glia, pentru a participa la 
festivitățile organizate cu pri
lejul sărbătoririi a 300 de ani 
de la înființarea Royal So
ciety, ce vor avea loc la Lon
dra intre 18 și 26 iulie.

★
Vineri după-amiază, oaspe

tele francez, conf. Rene Du- 
peyrat, de la Școala superioa
ră de științe din Reims, care 
se află în vizită în țara noa
stră, a ținut la Casa oameni
lor de știință conferința inti
tulată „Spectrometrul foto- 
electric pentru înregistrarea 
liniilor de difuzie combinată".

Conferința a fost urmărită 
cu viu interes de academi
cieni, membri corespondenți 
ai Academiei R. P. Romîne, 
de numeroși alți oameni de 
știință.

+
Cu prilejul unei excursii pe 

care o întreprinde în Mol
dova, Ansamblul artistic al 
Casei pionierilor din Sighi
șoara a prezentat vineri, în 
sala Teatrului de Stat din Ba
cău două spectacole cu piesa 
alegorică „Vorbăreața" și bas
mul coregrafic „Perla".

(Agerpres)

M.
ficialitatea cu eare P. Ni
coară s-a pregătit pentru a- 
cest pas important din viața 
sa: primirea în rîndurile 
U.T.M.

— în Statutul U.T.M. — i-a 
spus în adunare lăcătușul 
B. Lică — scrie că utemistul 
trebuie să-și ridice continuu 
nivelul politic, ideologic și 
cultural, fiindcă numai astfel 
poate deveni un luptător ac
tiv și conștient pentru înfăp
tuirea politicii partidului no
stru de construire a socialis
mului. Or, tu, tovarășe Nicoa
ră, nu studiezi, nu înveți, nici 
măcar Statutul U.T.M. nu l-ai 
citit. Or, în asemenea condi
ții nu poți să devii utemist.

— ...Iar după toate acestea, 
i-a spus și lăcătușul M. Gher
ghina, mai ești și nesincer față 
de organizația U.T.M., față 
de tovarășii tăi de muncă. La 
început ne-ai spus, de pildă, 
că ai terminat școala medie, 
ca pînă la urmă, forțat de 
împrejurări, să ne mărturi
sești că ai abandonat învăță
tura. Asta poate părea la pri
ma vedere un lucru mărunt. 
Faptul că ai încercat să in
duci în eroare adunarea ge
nerală în care se discută ce
rerea ta de a deveni mem
bru al U.T.M. este un lucru 
serios și asta înseamnă că tu 
nu ești încă pregătit pentru 
a deveni utemist. De aceea 
nici eu nu voi vota acum pen
tru primirea ta in rîndurile 
U.T.M. Dovedește mai întîi 
prin fapte, prin întreaga ta 
comportare că te-ai schimbat, 
că ai devenit alt om. harnic 
și conștiincios ca și pînă acum 
în producție, dar ș> preocupat 
îndeaproape de ridicarea ni
velului tău politic, ideologic 
și cultural, sincer și cinstit 
în relațiile cu tovarășii tăi 
de muncă și față de organi
zația U.T.M. și atunci am să 
votez pentru a fi primit în 
familia noastră, a utemiștilor.

Participanții la adunare au 
criticat însă și comitetul or
ganizației U.T.M. pentru că 
nu l-a ajutat îndeaproape pe 
tînărul P. Nicoară să se pre
gătească cit mai temeinic 
pentru acest eveniment de o 
importanță deosebită în via
ța sa. Totodată, ei au făcut 
$i unele propuneri pentru a 
îmbunătăți continuu munca 
politico-educativă în rindul 
tinerilor care își exprimă do
rința de a deveni membri ai 
U.T.M.

Manifestînd față de tinerii 
ce urmează să devină mem
bri ai U.T.M. exigența cuve
nită, utemiștii de la I.C.S.I.M. 
luptă pentru a asigura pri
mirea în U.T.M. numai a ace
lor tineri care își perfec
ționează continuu pregătirea 
politică, culturală și profesio
nală care cunosc Statutul 
U. T. M.. înțeleg sarcinile pe 
care partidul le pune in fața 
Uniunii Tineretului Muncitor 
și sînt hotărîți să lupte cu 
toate forțele lor pentru a le 
traduce în fapte.

I. ANDREI

0 scenă din film

„S&Lit țLOfL&luLlLLa
Cu prilejul aniversării a 39 

de ani de la revoluția populară 
mongolă, se prezintă pe ecrane
le noastre filmul „Solii poporu
lui". Una din producțiile tinerei 
cinematografii din R.P. Mongo
lă, acest film redă aspecte foarte 
interesante din anii furtunoși ai 
luptei pentru eliberarea pămîn- 
tului patriei, pentru doborîrea 
orînduirii feudale exploatatoare.

Acțiunea filmului se petrece în 
jurul anilor 1917—1921. tn Mon
golia răzbătea ecoul puternic al 
Revoluției Socialiste din Octom
brie, vești despre muncitorii și 
țăranii din Rusia care doborîse- 
ră puterea țarului, a moșierilor 
și burghezilor și construiau o 
viață nouă, luptînd în același 
timp cu hotărîre împotriva con
trarevoluției și a intervenției im
perialiste. înflăcărați de acest 
exemplu, oamenii muncii mon
goli s-au ridicat la luptă împo
triva hoardelor străine, a gomin- 
daniștilor și a gărzilor albe care, 
în complicitate cu feudalii re
acționari, jefuiau și batjocoreau 
poporul, lată-l de pildă pe Dar-

Recent un grup de turiști din Cluj ou vizitat lașul, latâ-i focind o fotografie în fața Palatu
lui culturii.

CÎMPULUNG MUSCEL 15 
(Agerpres). — Desfășurată pe 
șoseaua București—Pitești— 
Cimpulung Muscel (160 km), 
cea de-a II-a etapă a marii 
competiții cicliste „Cursa 
Sein teii “ a dat loc unei lupte 
sportive deosebit de spectacur 
loase care a adus în fruntea 
clasamentului general pe tî
nărul ciclist Ion Braharu de 
la C.C.A. Acesta, împreună 
cu Văsîi, a evadat imediat 
după ce s-a dat startul antre- 
nînd apoi în curajoasa acțiune 
alți 7 .alergători printre care 
A. Șelaru, C. Moiceanu, V. 
Ionescu. G. Dulu. Cursa este 
foarte rapidă și după o oră 
de la plecare se înregistrează 
o medie orară de 41 km. 
Prin Găești primul trece 
Constantin Moiceanu, urmat 
de Braharu în timp ce grosul 
plutonului sosește cu o întâr
ziere de 1’40”.

înainte de Pitești din plu
tonul mare se desprind Za
noni, Gh. Calcișcă și N. Ni
cu 1 eseu. Pedalînd într-o trenă 
susținută aceștia reușesc să-i 
prindă pe fugari și Zanoni 
ciștigă sprintul cu premii de 
la Pitești.

La trecerea prin Schitu Go
lești unde muncitorii mineri 
fac o primire entuziastă cara
vanei „Cursei Scînteii'* grupul 
fruntaș are un avans de 1’30” 
față de restul alergătorilor. 
Purtătorul tricoului galben 
D. Munteanu (Victoria) în
cearcă de cîteva ori să por
nească în urmărirea fugari- 

bazar (interpretat cu sobrietate și 
căldură de actorul I. Zanabazar). 
El e un om dirz, viteaz, un 
patriot adevărat. Pe el nu-l mai 
pot amăgi minciunile feudalilor 
și ale preoților budiști Darba- 
zar pornește la luptă împreună 
cu tovarășii săi pentru un viitor 
mai bun al poporului. Alături 
de el va sta mereu iubita sa,

PE ECRANE
Ariuna. Dragostea ei este pentru 
temerarul oștean un izvor de 
bărbăție și eroism.

„Solii poporului" este pătruns 
de o mare poezie a peisajelor 
natale (operatorul O. Urtuasan 
reușind să cînte parcă intr-un 
imn de slavă pămîntul patriei 
prin cele mai discrete amănun
te) dar redă și plin de gingășie 
lirismul profund al dragostei ce
lor doi. Scenele de iubire ca
pătă o valoare deosebită prin 
jocul suav și plin de candoare 
al tinerei actrițe Tevelsuren care 

lor dar nu găsește resurse 
fizice și renunță. Evadează 
apoi I. Cosma. La un moment 
dat se părea că el îi va a- 
junge pe cei din față dar o 
pană la cauciuc îl stopează 
în plină acțiune. Din primul 
pluton rămîn I. Văsîi, M. Du
mitrescu, V. Ionescu. Pluto
nul celor 7 fugari gonește 
spre Cîmpulung unde este aș
teptat de o mare mulțime de 
spectatori. Pe străzile orașu
lui primul intră L. Zanoni 
dar Braharu, cu un finiș pu
ternic, trece primul linia de 
sosire.

Clasamentul etapei a II-a:
1. Braharu (C.C.A.) a parcurs
160 km în 4h 16’44” ; 2. L. Za
noni (Dinamo) ; 3. A. Șelaru 
(Dinamo) ; 4. S.' Ariton
(C.C.A.) ; 5. C. Moiceanu (Vic
toria) ; 6. G. Calcișcă (Dina
mo) ; 7. N. Niculescu (C.C.A.) 
toți în același timp cu învin
gătorul ; 8. I. Cosma (Dinamo) 
4h 18’11” ; 9. G. Moiceanu
(Dinamo) ; 10. D. Munteanu ; 
11. I. Stoica (C.C.A.) același 
timp.

Clasamentul general indivi
dual ; 1. I. Braharu 6h 17’18”;
2. A. Șelaru la 25" ; 3. L.
Zanoni la 25" ; 4. S. Ariton
ia 30”; 5. C. Moicpanu la
30” ; 6. G. Calcișcă la 30" •
7. N. Niculescu la 30” ; 8.
D. Munteanu la 1’27" ; 9. G. 
Moiceanu la 1*57” etc.

Astăzi se desfășoară etapa 
a IlI-a pe distanța Cîmpulung 
Muscel—Orașul Stalin (105 
km).

a primit pentru jocul în rolul 
Ariunei premiul pentru cea mai 
bună interpretare feminină la 
Festivalul Internațional al Fil
mului de la Moscova.

Cu multă forță sînt evocate în 
film scenele de masă, luptele a- 
prige, Este de-a dreptul emoțio
nantă de asemenea redarea grijii 
cyț care au înconjurai arății scri
soarea trimisă conducătorului re
voluției, Suhe Bator, a peripeții
lor care au însoțit drumul ace
stei scrisori. Meritul regizorului 
D. Jigjid constă în faptul de a 
fi știut să redea, prin povestirea 
unor destine omenești, concluzii 
generatoare despre luminosul 
drum nou pe care a pășit po
porul mongol. După celebrul 
film sovietic „Furtuna deasupra 
Asiei", avem acum ocazia să 
luăm cunoștință prin intermediul 
cinematografului, de noi aspecte 
ale istoriei poporului din R. P. 
Mongolă. „Solii poporului" con
stituie de asemenea o mărturie 
grăitoare a dezvoltării culturii în 
țara prietenă.

B. DUMITRESCU

BOX

Cea de-a treia reuniune din 
cadrul competiției de box 
dotată cu „Cupa Eliberării" 
va avea Ioc astăzi de la ora 
19,30 pe ringul montat în 
incinta stadionului Progresul 
din Capitală. în program fi
gurează o serie de întilniri 
echilibrate: Gh. Anghel
(C.C.A.)—M. Dumitru (Grivița 
Roșie) ; V. Czekeli (C.C.A.- 
I. Bogdan (Grivița Roșie); I. 
Florea (C.C.A.)—D. Popescu 
(S.P.C.); O. Baciu (C.C.A.)- 
Fl. Oprea (Progresul) și . A. 
Ciucă (Progresul)—N. Dincă 
(Bumbacul).

Marți 19 iulie vor avea loc 
semifinalele competiției, iar 
joi 21 iulie finalele. Cele două 
reuniuni se vor desfășura pe 
același stadion.

VOLEI

Vineri, în prima zi a turneu
lui internațional de volei ca
re se desfășoară pe stadionul 
„1 Mai“ din Constanța echipa 
feminină a R. S. Cehoslovace a 
dispus cu 3—1 de echipa R. P. 
Romîne. Echipa masculină a 
R. P. Romîne a învins cu 3—0 
formația de tineret a R. P. 
Romîne.

Campionatele unionale de 
tir care au început la Mos
cova au fost marcate de cî
teva rezultate valoroase. La 
armă liberă calibru redus 
Vladimir Șamburkin a stabi
lit un nou record unional cu 
o performanță de 1155 puncte 
(393 plus 391 plus 371). Cel 
mai bun rezultat la poziția 
„culcat” a fost obținut de 
Victor Komisarov 395 puncte, 
iar la poziția în „picioare” 
Mihail Itkin a realizat 374 
puncte.

La pistol viteză titlul de 
campion a fost cîștigat de 
Alexandr Zabelin 589 puncte, 
după meci de baraj cu An
ton Iasinski. Pe locul 3 s-a 
clasat Al. Kropotin cu 538 
puncte. La proba de armă li
beră calibru mare pe primul 
loc s-a clasat M. Itkin cu 
1141 puncte urmat de VI. 
Șamburkin cu 1134 puncte.

(Agerpres)

Patria, București 1 Mai, Li
bertății : Cocoșa tul; Republica, 
Elena Pavel. înfrățirea între po. 
poare, 23 August; Veneția, luna 
și tu; Magheru. Lumina, Gh. 
Doja : Steaua dimineții; V. A- 
leosandri. Victoria. Moșilor. 
Popular, Volga : Legea.i lege; 
I. C. Frimu : Scrisoarea Eluirei; 
G. Coșbuc. V Roaită : Rătăcirile 
dragostei; Central: Solii po
porului ; Maxim Gorki, Olga 
Bancic : Lanțul; Timpuri Noi: 
Un ciclu de film* documentare; 
13 Septembrie : Balada sol. 
dațultii; Tineretului: Lily;
8 Martie AL Sahia, Miorița : 
Furtuna; AL Popov, B4 De- 
lavnancea: O zi de odihnă; Gri
vița, Arta : De sîmbătă pînă 
luni; Cultural: Dragoste pe 
note; Unirea, 16 Februarie : Pri
măvara ; Flacăra : Pudriera vor. 
bitoare ; T. Vladimirescu: Secre
tul militar; Munca : Mexicul 
cln,tă; Donca Simo: Pentru 
100.000 de mărci; M Eminescu : 
Balada soldatului; I lie Pfntilie. 
30 Decembrie : Valurile Dunării; 
Aurel Vlaicu, G. Ba ce v ia : In 
inttmpinaran zorilor ; Floreasca, 
Bo’eslaw Bkrut. N. Bălcescu : 
Cei mari șl cei mici; 8 Mai : 
D.ale carnavalului; Drumul se
rii : întîlnire cu diavolul.

STADIOANE ȘI GRĂDINI DE 
VARA : stad’onul Republicii : 
Legea-i lege ; stadionul Glulești. 
stadionul Dinamo, grădina 13 
Septembrie : Cocoșaiul; grădina 
Izvor; Lanțul; grădina Progre
sul : Steaua dimineții; grădina 
T. Vladimirescu: Tizoc,

La 15 ani de la apariția 
ziarului „Apărarea Patriei"

Astăzi, ziarul „Apărarea Pa
triei", organ central al Minis
terului Forțelor Armate ale 
R.P.R.. împlinește 15 ani de 
apariție. De-a lungul celor 15 
ani de activitate, ziarul a des
fășurat o muncă intensă de 
educare a ostașilor și ofițeri
lor Armatei noastre populare 
în spiritul devotamentului 
profund față de partid, guvern 
și popor, pentru cauza clasei 
muncitoare, al dragostei fier
binți fată de patria noastră, 
Republica Populară Romină. 

Ziarul militează permanent 
pentru ridicarea continuă a 
măiestriei de luptă a ostași
lor Forțelor Armate ale R.P.R.,

Adunare festivă cu 
a 15 ani de la

Vineri seara a avut loc în 
sala Teatrului Armatei din 
b-dul Magheru, o adunare 
festivă organizată cu prilejul 
împlinirii a 15 ani de la apa
riția primului număr al ziaru
lui „Apărarea Patriei".

La adunarea festivă au luat 
parte generali și ofițeri ai 
Forțelor noastre Armate, zia
riști din Capitală, colaboratori 
externi și corespondenți vo
luntari ai ziarului, militari din 
unitățile garnizoanei Bucu
rești.

Adunarea a fost deschisă de 
colonelul Ion Dincă, șeful 
D.S.P.A. care în numele Mi*

T e 1 e g
Tovarășii Chivu Stoica 

președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Romîne și 
Ion Gheorghe Maurer, preșe
dintele Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale au trimis 
telegrame de felicitări tova
rășilor Fam Van Dong, pri
mul ministru al Republicii 
Democrate Vietnam, și Ho 
Și Min, președintele Repu
blicii Democrate Vietnam, cu 
prilejul realegerii în aceste 
funcții.

★’

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Federației Mali, 
Modibo Keita, a trimis o te
legramă tovarășului Chivu 
Stoica, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, prin care 
mulțumește pentru felicitările 
adresate cu ocazia proclamă-

Vizitele 
delegației poporului coreean

Vineri dimineața, membrii 
delegației poporului coreean 
sosiți în țara noastră pentru 
a participa la manifestările 
prilejuite de înapoierea în pa
trie a ultimului grup de co
pii coreeni orfani de război, 
care au fost găzduiți și au 
învățat la școala „Kim Ir Sen” 
din satul Pîclișa, fegiiinea 
Hunedoara, au vizitat această 
școală și au stat de vorbă cu 
elevii și profesorii.

Șeful delegației, tov. Sin 
Hva Zin, adjunct al ministru
lui învățămîntului și Culturii 
din R.P.D. Coreeană, și-a ex
primat mulțumirea pentru 
condițiile bune de trai și în
vățătură create de statul 
nostru orfanilor de război 
coreeni aflați în colonia de 
la Pîclișa, pentru grija și 
strădania depusă de profesori 
și învățători în creșterea și 
educarea acestora. 

în excursiile dumneavoastră prin localitățile pitorești din 
regiunea Suceava

I.R.T.A. SUCEAVA

vă pune la dispoziție mijloace de transport auto conforta
bile șî rapide, tarife reduse

pentru creșterea conștiințe! 
lor de apărători devotați ai 
cuceririlor socialiste ale po
porului nostru, ai independen
ței și suveranității naționale.

Ziarul a cultivat la ostași 
nobilele sentimente ale fră
ției și prieteniei cu glorioșii 
ostași ai Armatei Sovietice.

Colectivul redacțional ai 
ziarului „Scînteia tineretului" 
urează cu prilejul împliniri! 
a 15 ani de activitate colec
tivului redacțional al ziarului 
„Apărarea Patriei" noi suc
cese în munca de educare a 
ostașilor și ofițerilor Armatei 
noastre populare.

prilejul împlinirii 
apariția ziarului

Patriei"
nisterului Forțelor Armate și 
al ministrului personal, a feli* 
cițat colectivul redacției și pe 
muncitorii tipografi, cu prile
jul celei de-a 15-a aniversări 
a ziarului.

A luat apoi cuvîntul redac
torul șef al ziarului „Apăra
rea Patriei" locotenent colonet 
Gheorghe Dobrescu, care a 
vorbit despre activitatea zia
rului in cei 15 ani de la apa
riție.

Adunarea festivă s-a inche* 
iat cu un program artistic.

(Agerpres)

rame
In telegrame se arată că 

poporul romîn urmărește cu 
un sentiment de dragoste fră
țească succesele obținute de 
poporul vietnamez, sub con- > 
ducerea Partidului celor ce . 
Muncesc din Vietnam, și 
se bucură de dezvoltarea r<;- « 
lațiilor de prietenie și cola
borare dintre R.P. Romină și 
R.D. Vietnam în cadrul fami
liei unițe a țărilor lagărului 
socialist,

★

rii independenței Federației 
Mali și pentru recunoașterea 
acestui stat de către guver
nul romîn.

„Sînt convins — se arată 
în telegramă — că între cele 
două țări ale noastre se vor 
stabili relații strînse și fruc- 
tuoase‘L 3

După-amiază, membrii de
legației. însoțiți de tov. loan. 
Borca, director general în 
Ministerul învățămîntului și, 
Culturii, de alți funcționari 
superiori din minister și de . 
reprezentanți ai Sfatului popu- . 
Iar regional Hunedoara, au 
făcut o vizită la Combinatul 
siderurgic Hunedoara. Aici - 
au fost întîmpinați' de tov. 
Andrei Cervencovici, secre
tar a] comitetului regional 
Hunedoara al P.M.R., Ladis- 
lau Iacob, secretar al comi
tetului orășenesc de partid 
Hunedoara, ing. Mircea Ale
xandru, director tehnic al 
Combinatului siderurgic, de 
muncitori siderurgiști.

Oaspeții coreeni au vizitat 
de asemenea orașul munci
toresc din Hunedoara și clu* 
bul siderurglștilor.

(Agerpres)
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De peste hotare
Conducătorii P.C.U.S. 

ți ai Guvernului 
sovietic au examinat 
noile vase ale flotei 

fluviale sovietice

Revista „Kommunlsf* 
a publicat raportul 

prezentat 
de tovarășul 

Gheorghe 
Gheorghiu-Dej 

la Congresul al II Mea 
al P. M. R.

MOSCOVA 15 (Agerpres). - 
In ultimul număr al revistei 
„Kommunist" apărut la Mos
cova este publicat textul inte
grai al raportului prezentat 
de tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn. la 
Congresul al Ill-lea al P.M.R.

Plenara C. C. 
al P.C.U.S.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite î La 14 iulie în 
cadrul plenarei Comitetului Cen
tral âl Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice s-au desfășurat 
discuțiile pe marginea rapoarte
lor prezentate asupra modului 
cum se îndeplinesc hotârîrile 
Congresului al XXI-lea al 
P'.C.C S. cu privire la dezvolta
rea industriei, transporturilor și 
introducerea în producție a ce
lor mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicir.

Andrei Kirilenko, membru su
pleant al Piezidiului C C. al 
P.C.U.S și secretar al organiza
ției regidnaie de partid Sverd
lovsk, a spus că niciodată 
Țara SoyietRi nu a cunoscut o 
amploare atît de gigantică a ac
tivității oamenilor muncii, un «- 
vînt aiît de mare al forțelor con
structive și al înfloririi talente
lor poporului.

Vladimir Jigalin, președintele 
Consiliului economiei naționale 
al orașului Moscova, a făcut cu
noscut că la întreprinderile din 
capitala sovietică a fost organi
zată în ultimul an producția în 
serie a aproximativ -1500 • noi 
tipuri de produse.

Aleksandî Kartavîh, muncitor 
laminator la secția de laminat 
tablă a combinatului metalurgic 
Kuznețk (Siberia de Vest). a 
subliniat că muncitorii acestui 
combinat, rezolvînd importantele 
sarcini în producția de fonti, o- 
țel și laminate, urmăresc cu a- 
tenție evenimentele internațio
nale.

Ivan Spiridonov, secretar al 
organizației regionale de partid 
Leningrad, a declarat câ indus
tria din acest oraș și din aceasta 
regiune va da anul acesta de 
două ori mai multe mașini ?i u- 
tilaje decît în allul 1959.

★
MOSCOVA 15 (Agerpres). - 

TASS transmite : în ședința 
din 15 iulie a Plenarei C.C. 
al P.C.U.S. au luat cuvîntul 14 
persoane printre care acad. 
Serghei Hristianovici, Gheor- 
g’.ii Ciogovadze. președintele 
Consiliului Economiei Națio
nale din Gruzia. Aleksandr 
Nesmeiănov, președintele A-

' cademiel de Științe a U.R.S.S.. 
Șaraf Rașidov, secretar al C.C. 
al P.C. din; Uzbekistan. Kon- 

. slantin Petuhov, președintele 
Comitetului de Stat tehnico- 
șiiințific de pe lingă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S., Viktor 
Grișin, președintele Consiliu
lui Central al Sindicatelor din 
U.R.S.S., Aleksei Kosîghin. 
merribru al Prezidiului C.C. al 
PC.U.S., prim-vicepre?edinte 
al’ Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Plenara C.C. al P.C.U.S., 
cqre a examinat problema pri
vind modul cum se îndepli
nesc hotăririle celui de-al 
XXI-lea Congres al P.C.U.S. 
cu privire la dezvoltarea in
dustriei, transporturilor și in
troducerea în pț-oducție a ce
lor mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii, a adoptat în 
unanimitate la 15 iulie o hotă- 

. rîre în legătură 
problemă.

Nota de răspuns 
a guvernului sovietic 

adresată guvernului S.U.A
în problema violării spațiului 

U. R. S. S.aerian al
MOSCOVA 15 (Agerpres). 

— TASS transmite : La 15 
iulie ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., Andrei 
Gromiko, l-a primit pe dl. 
E. L. Freers, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al S.U.A. 
la Moscova, și i-a inmînat 
nota de răspuns a guvernului 
sovietic la nota guvernului 
S.U.A, în problema violării 
spațiului aerian al U.R.S.S. 
de către un avion militar a- 
merican „RB-47“ la 1 iulie.

Guvernul U.R.S.S. respinge 
In mod categoric protestul 
cuprins in nota guvernului 
S.U.A. din 13 iulie a.c., ca 
fiind lipsit de orice temei și 
reconfirmă nota sa din 11 
iulie precum și protestul ho
tărî t cuprins in această notă 
împotriva noii violări groso
lane a frontierei sovietice de 
către un avion militar ame
rican la 1 iulie.

Răspunsul guvernului S.U.A., 
se spune in nota sovietică, 
demonstrează că el încearcă 
din nou să justifice și să ca
mufleze recurgind la născo
ciri și la negarea arbitrară a 
faptelor, acțiunile ilegale, a- 
gresive ale aviației sale mili
tare, care săvirșește incursiuni 
in spațiul aerian al 
Sovietice.

Guvernul sovietic a 
tat in nou sa date 
cu privire la timpul, 
împrejurările în care un bom
bardier 
înarmat 
sovietică, 
utilat special pentru îndepli
nirea misiunilor de spionaj, a 
fost doborit deasupra apelor 
teritoriale sovietice- Dar gu
vernul S.U A., fiind pus in 
fața acestor fapte de netăgă
duit. in loc să ia măsuri pen
tru încetarea provocărilor a- 
vioanelor militare americane 
împotriva Uniunii Sovietice, 
provocări primejdioase pentru 
cauza păcii, caută din nou 
o ieșire din situația in care 
s-a pomenit prin negarea lip- 
Fită de orice temei a faptelor. 
In nou sovietică se atrage 
atenția că doar in armă ru 
citeva zile organele compe
tente americane afirmau că 
nu știu nimic ce s-a intim- 
plat cu bombardierul mențio
nat și unde se află acesta. 
Dar dacă organele americane 
nu au știut unde se află acest 
avion și nu au linul legătură 
cu el. aiunci cum poate gu- 
ternul S.UA să afirme in

Uniunii

prezen- 
precise 
locul si

american ..RB-47' 
a violat frontiera 
Avionul, care era

mod serios că acesta nu a 
violat frontiera sovietică ?

In ceea ce privește încer
carea cuprinsă în nota de 
răspuns a guvernului S.U.A. 
de a explica motivele zboru
lui avionului infractor ilobo- 
rît, prin aceea că ar fi avut 
misiunea „de a studia feno
menele electromagnetice" o 
astfel de explicație nu este 
de loc originală. Această în
cercare repetă aproape inte
gral procedeul cu ajutorul că
ruia guvernul S.U.A, a încer
cat la început să inducă în 
eroare opinia publică mon
dială, inclusiv propriul său 
popor, după pătrunderea a- 
vionului de spionaj „U-2“ in 
spațiul aerian al U.R.S.S. la 
1 mai a.c.

In lumina faptelor mențio
nate, se spune în nota sovie
tică, devine clar că conținu
tul notei guvernului S.U.A. 
din 13 iulie este o născocire 
de la un cap la altul avind 
drept scop ca printr-o dena
turare vădită a faptelor să 
justifice acțiunile agresive ale 
forțelor militare aeriene ale 
S.U.A. împotriva Uniunii So
vietice.

In nota sovietică se reafir
mă că membrii echipajului 
bombardierului „RB-47" care 
au supraviețuit și au fost 
salvați de o navă sovietică 
vor fi deferiți justiției și ju
decați cu toată severitatea 
după legile sovietice. în ceea 
ce privește corpul neînsufle
țit al comandantului bombar
dierului. ei poate fi predat 
reprezentanților S.U.A. in ori
ce moment

Guvernul U-R-S-S.. se spune 
in nota sovietică, 
atragă atenția 
S.U.A. că există 
simplu de a evita 
sacrificarea lipsită
vieților piloților americani și 
de a nu aduce fără nici o 
rațiune lumea in pragul răz
boiului. Pentru aceasta este 
necesar un singur lucru : să 
se pună capăt dar nu prin 
vorbe, ci prin fapte - politi
cii agresive, a cărei Dustrare 
sint repetatele incursiuni ale 
«r oaselor americane in spa
țiul aer-^n al UJLS-S.

In indiei erea notei sovie
tice se arată că dacă du se 
va proceda astfel, guvernul 
sovie'ie se va pr?oeuua sâ 
nrgure securitatea popoare
lor Uniuni Sovietice prin 
toate miji oarde de care dis
pune

MOSCOVA 15 (Agerpres). - 
TASS transmite : Conducătorii 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice și ai Guvernului 
sovietic au examinat la 14 Iu
lie noile nave fluviale anco
rate in portul fluvial din nor
dul Moscovei.

După vizitarea navelor, A- 
verki Aristov, Leonid Brej
nev, Ekaterina Furțeva, Nikita 
Hrușciov, Nikolai Ignatov, 
Frol Kozlov, Aleksei Kosighin, 
Otto Kuusinen, Anastas Miko- 
ian, Nuritdin Muhitdinov, Ni
kolai Podgornii, Dmitri Po- 
leanski, Mihail Suslov, Niko
lai Șvernik; lan Kalnberzin. 
Andrei Kirilenko, Demian Ko- 
rotcenko, Kirill Mazurov, Va
sili Mjavanadze, Piotr Pospe
lov, Mihail Pervuhin; vice
președinți al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. ; prim-se- 
cretari ai Comitetelor Centra
le ale partidelor comuniste ale 
republicilor unionale, preșe
dinți ai Consiliilor de Miniș
tri ai republicilor unionale și 
un număr de alți participant! 
la Plenara din iulie a C.C. al 
P.C.U.S., au întreprins o ex
cursie pe canalul „Moscova" 
pină la lacul de acumulare de 
la Kleazma pe bordul noii mo
tonave cu zbaturi subacvatice 
pentru călători „Meteor".

Nikita Hrușciov a dat o 
bună apreciere noilor nave 
fluviale.

-----

Raul Castro :
„Imperialiștii americani 

spun una și fac alfa"

3r dori sâ 
guvernului 
un mijloc 
pe viitor 
de sens a

PRAG A 15 (Agerpres). — A- 
genția Ceteka informează câ la 
14 iulie Raul Castro, ministrul 
Forțelor Armate Revoluționare 
ale Cubei, care a sosit la Pra- 
ga la cea de-a doua sparta- 
chiadă națională, a avut o con
vorbire cu un grup de ziariști 
cehoslovaci. La întrebarea cum 
privește încercarea de a exc'ude 
Cuba din pîanul amercon 
al „ajutorării țărilor lctiro-ame- 
ricane*. Raul Cas*To a răspuns : 
„Excluderea Cubei din plaru! 
nord-american este pentru nci 
o mare cinste*. Guvernul cubcn 
știe ce a însemnat ajutorul o- 
merican pentru țara sa.

Apoi R. Castro a dat o îra'tă 
apreciere ajutorului și manifes
tărilor de solidaritete cu Cuba 
din partea Uniunii Sovietice. 
Cehcs'ovoctei $i a ce’orfe’.te țări 
socialiste. Declarația făcută de 
N. S. Hrușciov constituie un c- 
vertsment oentru imperiol-ști 
americani. Cubonti vor fi vfe?- 
•ntj cu toate dsdouBțrife lui 

E^se-v^owe- co S UA. nu inten- 
tioneazâ să ctoce Cuba. intruc:t 

sti: americani spun de 
obicei una și foc c’ta.

Nave americane 
in apele teritoriale 

ale Cubei

Acțiunile provocatoare 
ale S.U.A. stirnesc indignare 

in întreaga lume
LONDRA 15 (Agerpres). — 
Săptăminalal ..New Statesman'* 

se pronunți împotriva provocă
rilor de arest fel. Săptâmina
iul declară ca indignare: 
politica N A.T.O., controlată de 
la Washington, va fi provocatoa
re «i incendiatoare atunci Anglia 
trebuie 
li... t- 
zelor 
Angliei 
pericol

Referindu-se la zborurile avi
oanelor de spionaj ,.L’-2“ «i 
„RB-47“. revista Mptămînalâ 
conservatoare „Spectator* cerc 
ca guvernul englez sâ participe 
la controlul asupra bazelor mi
litare americane de pe teritoriul 
AnglieL

<â iasă din acexstă alian- 
acest caz menținerea ba- 
amerirane pe teritoriul 
va prevesti mai mult 
deeit avantaje*.

pwb'irat 1« 14 iulie uu articul 
redzcțioaa' iu care «e 
printre altele:

.Aerai inridefit aruucâ o uw- 
1 ri de iuduialâ asupra asaguri- 
rilur date de Eăseubuwer m pr.- 
vâre la «istarea zborurilor 
pra teritoriilor «trâiue.

deăsu-

AODIS ABEBA 15 
prea). — Ziarul „k uite 
tlriopia* ceodarnuâ intr-ou arti- 
eol de fond noca prororar? a 
rerenrilor imperial-rte anienra- 
b* împotriva Umanii Sovietice.

Aee«te aețiuui ale S.U.A., rab- 
liniuâ ziarul, le demască ca a- 
țițâtori la război. ..Aceste zbo
ruri, acrie ziarul, trebuie să în
ceteze*.

( Ager
ei E-

de «merit
!n dreota’ ț*rw
Cjae

L iz 
el« tei

Miting ds solidaritate 
ca poporul c ii ba a 

la Moscova
MOSCOVA 15 (Agerpres). - 

TASS transmite : La 15 iulie 
a avut loc In Sala Coloanelor 
din Casa Si.nd: ca-.el or un mare 
miting de solidaritate cu po
porul cuban.

Reprezentanții oamenilor 
muncii din Moscova au decla
rat că sprijină cu căldură 
lupta poporului cuban. I

cu această DELHI 
Ziarul

(Agerpres). 
of India*

MOSCOVA.—Id 14 iulie, Leo
nid Brejnev, președ ntele Prezi
diului Sovîetuhii Suprem al 
U.R S S., a tnmînat la Kremlin 
ordinul Steag .1 Roșu căpitanului 
Vasili Poleakov, distins cu acest 
ordin pentru îndeplinirea misiu. 
nii de luptă de distrugere a 
avionului-sp'on al S.U.A. care 
la I iulie 1960 a pătruns în spa
țiul aerian al Uniunii Sovietice.

MOSCOVA. — Acad. Grigore 
Moisil, care a participat la pri. 
mul congres al Federației inter
naționale de comandă automată, 
a ținut foi seara la Muzeul po
litehnic; la '‘nuiiația oamenilor 
de știință sovietici, o prelegere 
pe terna: ..Automat-zar ea știin. 
ței și știinia automatizării", 
Alți doi oameni de știință ro- 
mini. Mariana Nedeicu și Con. 
slantin Popovici. cercetători, la 
Institutul de matematică al Aca
demiei R P Romihe, au făcut In 
fața FUcrdtor'lor Institutului de 

. automatizare. și telemecanică al 
. Acddem'ei de-Științe a U.R.Ș.S., 
o exptinire-consacrată teoriei al
gebrice a mecanismelor auto
mate.

VARȘOVIA. — După cum «. 
nunță agenți-a PAP. Varșovia 
3 avut loc la 1-5 iulie o nouă în- 
tîlnire între ambasadori» R. P. 
Chineze șl S U.A. Tratativele eu 
durat o orj și jumătate. Urmă 
toarea tntîlnire a >ost fixata 
pentru 6 septembrie e.c.

HANOI. — La ședința plenari 
din 15 iulie a primei sesiuni e 
celei de-a doua Adunări Națio, 
nale a R. D. Vietnam, președin
tele Ho Și Min e fost reales tn 
unanimitate în funcția de pre
ședinte al R. D. Vietnam.

MOSCOVA. — La 15 fulie 
soărgătorul de gheață atomic 
,.Lenin“. nava comandant a Fio. 
tei artice sovietice a plecat din 
portul Murnransk într-o cursă 
Tuugă pe Drumul maritim de 
nord El va conduce caravana de 
nave de transport d“-e lungul 
traseului mult mai rapid decît In 
mod obișnuit.

PEKIN. — După cum transmi
te corespondentul din Kunmin al 
agenției China Nouă la 12 iulit 
a sosit în localitaleâ Vandin dt 
la frontiera Chinei delegația bir- 
tnnnă condusă de Aung Dji, re. 
prezentantul principal al părții 
birmane in comisia mixtă pentru 
problema frontierei chino.birrna- ■ 
ne. Deiegația d-sostt pentru a lua 
parte la ședințele primului grup 
mixt, înființai potrivit înțelegerii 
realizate la prima sesiune a co- : 
misiei: mixte pentru problema, 
frontierei chino birmane.

PARIS. — In Franța continuă 
represiunile împotriva patrioților 
algerieni. După cum relatează 
presa din Paris, tribunalul mili
tar din orașul Rennes (departa. 
mentul Iile et Vilaine) a con
damnat la moarte cinci membri 
ei Frontului de Eliberare Națio
nală din Algeria.

Jos miinile imperialiștilor 
de pe Republica

Răspunsul lui N. S. Hrușciov 
conducătorilor statului

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 14 iulie J. Ka. 
savubu și P Lumumba au trimis 
lui N. S. Hrușciov O telegra. 
mă în oare fac cunoscut că 
teritoriul statului Co-igo este o- 
cuoat de'trupele belgiene, iar 
viețile președintelui republicii și 
e primului ministru sint. în pri
mejdie. . . ' e ? " ‘ -.

Voin fl eventual nevoiți să. ce
rem intervenția Uniunij Sovieti. 
ce, declară ei, in cazul cînd la. 
girul occidental nu va pune ca
păt agresiunii împotriva suvera
nității Republicii Congo.

In mesajul său de răspuns 
N. S. Hrușciov arată :

Guvernul sovietic, popoarele 
Uniunii Sovietice urmăresc cu 
atenție neslăbită evoluția eve. 
ni men tel or din Republica 
Congo, care a devenit victimă 
a agresiunii imperialiste. înțe
legem greutățile situației dv. 
și ne dăm seama de uriașa 
însemnătate internațională a 
luptei eroice a poporului con- 
golez pentru independența și 
integritatea Republicii Congo.

Popoarele cunosc bine chipul 
colonialiștilor, atrocitățile lor 
fără număr săvirșite in Con
go, precum și în alte regiuni 
ale Africii, exterminarea a 
milioane de oameni, încercă
rile lor de a izola complet 
Congoul de lumea exterioară. 
Timp de decenii ei au flecărit 
despre „misiunea lor civiliza
toare* in Congo, dar au făcut 
in așa fel incit nici un con- 
golez să nu poată absolvi școli 
superioare, să nu poată fi 
numit ofițer in armată.

Nu poți să nu condamni 
comportarea cercurilor condu
cătoare ale Belgiei — ele au 
semnat un tratat de prietenie 
cu Republica independentă 
Congo și l-au călcat pe loc in 
picioare in fața întregii lumi, 
ca pe un petec de hirtie.

Mina agresorului, se arată 
in mesaj, ridicată asupra in
dependenței Congoului este ri
dicată totodată și asupra Ni
geriei, Madagascarului, Fede-

Congo I
la telegrama 
Congo

rației Mali, statului Togo șl 
asupra altor țări ale Africii 
care și-au dobindii de curind 
independența sau urmează să 
o capete intr-un viitor apro
piat.

Lupta voastră se integrează 
In lupta a sute și sute de mi
lioane de oameni din Africa, 
Asia, America Latină. In tre
cut Indochina, Algeria, Suezul. 
Guatemala, Libanul și Iorda
nia, Guineea și Cuba, iar 
acum Congo sint verigile ace
luiași lanț al politicii impe
rialiste de după război, care 
are drept scop să nu dea po
sibilitate popoarelor inrobita 
să devină independente, să 
obțină libertate națională, să 
construiască o viață nouă fo
losind bogățiile naturale ale 
țărilor lor și toate marile rea
lizări ale științei, tehnicii, a- 
griculturii moderne.

Intervenția imperialistă im- 
potriva Republicii Congo este 
o Încercare de a frina proce
sul eliberării totale a Africii 
și, dacă este posibil, de a-i 
imprima o direcție contrarie. 
In fiecare din coloniile de 
pe continentul african ma
nevrează acum citeva pu
teri coloniale, ale căror mari 
monopoluri in numele unor 
profiluri odioase jefuiesc po
poarele acestor țări. Se știe că 
vechiul Congo era nu numai 
o colonie belgiană. Baioneta 
era belgiană, dar stăpinli 
erau marile monopoluri ame
ricane, belgiene, engleze, vest- 
germane. Atunci cind poporul 
congolez a sfărimat jugul co
lonial belgian, ei a sfărimat 
jugul colonial colectiv al im
perialismului asupra Congou
lui. Iată de ce actuala agre
siune Împotriva Congoului, să- 
virșită de trupele belgiene re
prezintă in fond o agresiune 
imperialistă colectivă a pote
rilor ale căror monopoluri 
s-au cuibărit In Congo și tn 
primul rind in cea mai bogată

Evenimentele din Congo
• Agresiunea belgiană continuă e Sosirea 

primelor trupe
LEOPOLDV1LLE 15 (Ager

pres). — Cu toate că Consiliul 
de Securitate a adoptat miercuri 
noaptca rezoluția prin care se 
cere ca Belgia «ă-«i reUagă tru
pele din Conpo. autoritățile bel
giene au continuat să trimită noi 
trupe in <_owxo Fină in prezent, 
de la dezlănțuirea agresiunii îm
potriva poporului congoles. Belgia 
a trimis iu Congo 23 de compa
nii de soldați cu un efectiv de 
peste 3-500 de oameni.

După cum anunți coresponden
ți] dm Leopoldville «1 agenției 
I ranee Presse. in capitala con
goleză ci'.uația se mett^ne încor
dată. Centrul orașului continuă 
sâ Le ocupat de unitățile de pa- 
rajutifti belgie»! care au instalat 
mitral-ere ia diferite puncte Șo- 
;eaua de peste 3V km. care dove 
de la aemport spre Leopoldville, 
esce păzită <R 
bei^ene.

p.trule motoriu te

★

ale O. N. U,
tice cu Belgia ca urmare a agre
siunii dezlănțuite de colonialiștii 
belgieni împotriva Republicii 
Congo. Seku Ture a cerut celor
lalte țâri africane să procedeze 
în același mod.

provincie a statului Congo- 
Katanga.

Uniunea Sovietică a con
damnat deja cu hotărîre in
tervenția imperialistă împo
triva Republicii Congo. Ea a 
cerut ca Organizația Națiuni
lor Unite să ia măsuri pen
tru încetarea agresiunii și 
pentru restabilirea integrală a 
drepturilor suverane ale Re
publicii independente Congo.

In fața indignării tot mal 
mari a popoarelor revoltate 
de agresiunea imperialistă in 
Congo, Consiliul de Securitate 
al O.N.U. a procedat bine a- 
doptind o hotărîre care cere 
guvernului belgian să-și retra
gă trupele de 
Congoului.

Dacă in ciuda 
rîri agresiunea 
guvernul sovietic declară că 
se va ivi necesitatea adoptării 
unor măsuri mai eficiente atît 
pe linia O.N.U., cit și de către 
statele iubitoare de pace care 
privesc cu simpatie cauza Re
publicii Congo.

Dacă statele care săvirșesc 
in mod direct agresiunea im
perialistă împotriva Republi
cii Congo și cele care le în
deamnă la aceasta își vor 
continua acțiunile criminale, 
Uniunea Sovietică nu va ezita 
să ia măsuri hotărtte pentru 
curmarea agresiunii.

Guvernul sovietic pornește 
de la premisa că agresiunea in 
Congo nu este pur și simplu 
un conflict local și că pro
blema curmării acestei agre
siuni are o uriașă însemnăta
te pentru întreaga lume. Pu
terile imperialiste vor să pună 
lumea în fața faptului împli
nit, in fața unui act de bandi
tism și jaf. față de un stat 
african iubitor de pace. Su- 
grumind o victimă, ele speră 
sâ sugrume apoi și alte state 
independente. De aceea cauza 
Congoului este cauza întregii 
omeniri civilizate.

Uniunea Sovietică cere un 
lucru simplu - jos miinile de 
pe Republica Congo I

Guvernul sovietic asigură 
guvernul congolez că va a- 
corda Republicii Congo ajuto
rul necesar de care va avea 
eventual nevoie pentru vic
toria cauzei voastre juste.

Uniunea Sovietică urează 
din inimă guvernului legal și 
întregului popor congolez suc
cese în lupta lui dreaptă și 
sfintâ pentru independența de

pe teritoriul

acestei hotă- 
ar continua,

\ET YORK 
Core^poidenu.

/5 (Agerpres). — 
d'n Leopoldvil'e 

al agenpei Associated Press 
.r^n>m.:g că ia 15 etlie a sosit 
.a Leopoldville un detașament 
de :rupe dji Ghana.

Acest prim g' jp al forțelor ar- 
m^.:e g, e O^i.U., sosite la cere
rea guvernului Congo, Sja insta
la: ’1 cenrrat orașufuî.

Scsz'ea acestui mic detașa
ment de »upe de OJr.V., arată 
coreipvtâenzul c creat parcă o 
atmosferă nouă, mai calmă.

*
CONAKRY 15 (Agerpres). — 

Președintele Guineei. Seku Tu
re, a firet o declarație in care 
arată eâ prrereul Guineei a ho
tărî t m rupă relațiile drploma-

La cercul de navomodele de la Palatul Științei șl Culturii din Varșovia,

„tratatului negru'*
TOKIO 15 (Agerpres). m 

Peste 20.000.000 de persoane 
au luat parte plnă tn prezent 
la marele marș al păcii împo
triva „tratatului de securitate" 
japono-american, pentru in» 
terzicerea armelor atomice șl 
dezarmare.

Demisia guvernului
Kiși 1

TOKIO 15 (Agerpres). - A< 
genți a Kyodo anunță că in 
noaptea de joi spre vineri gu< 
vernul Kiși l 
bloc.

a demisionat iQ

★
(Agerpres). — Ld 
încheiat lucrările

TOKIO 15
15 iulie și-a 
sesiunea ordinară a Parlamentul 
lui japonez Această sesiune va 
rămine in amintirea poporului 
japonez ca ceu mai rușinoasă 
pată din istoria Parlamentului 
japonez. în timpul sesiunii, par’ 
tidul guvernamental, mobilizing 
poliția a impus în mod forțat 
poporului japonez noua alianță 
militară agresivă cu Statele Uni
te. Această ratificare însă l-a cos» 
taț foarte scump. Premierul Ki;i, 
apologetul principal al alianței 
militare, a fost nevoit să te re
tragă de pe arena politică sub 
presiunea poporului japonez, 

într-o convorbire cu un cores
pondent al ziarului „Akahata'*, 
Nosaka, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Japonia, a declarat că în 
timpul acestei lupte forțele de» 
mocratice din Japonia au cres
cut nemăsurat de mult din punct 
de vedere politic, s-au unit și aU 
fost în stare sâ întreprindă ac
țiuni hotăritoare. Cu toate că 
forțele democratice nu au reușit 
să împiedice ratificarea noului 
tratat militar, ele, după cum a 
apreciat Nosaka, au obținut un 
rezultat de importanță istorică 
care depășește cu mult însemnă» 
tatea acestei ratificări.

La 15 iulie, in ultima zi de 
activitate a sesiunii parlamentu
lui) partidul guvernamental a 
adresat Partidului socialist pro
punerea de a Iuq parte la lucră
rile parlamentului in scopul ale» 
gerii noului șef de guvern.

Considerînd sesiunea ilegală, 
socialiștii au respins această 
propunere și au cerut să fie con
vocată în acest scop o sesiune 
extraordinară a parlamentului. 
Partidul socialist și Partidul so
cial-democrat au cerut de aseme
nea dizolvarea cit mai grabnici 
a parlamentului.

SEZONCRIMINALITATE DE
Știam că vara este sezonul 

ștrandurilor, al teatrului in cer 
liber, a! legumelor și înghețatei. 
N^cș fi bănuit vreodată că în
călzirea vremii poete influența 
numărul... crimelor, fie chicr și 
in S.U.A., „țara tuturor posibi
lităților*. Dar se pere câ lucrul 
ocesta este nu numai firesc, dar 
considerat chiar o tradiție. Rea
litatea americană, întotdeauna 
surprinzătoare, ne demonstrează 
că vara este și sezonul creșterii 
crimelor, violurilor și altor 
atacuri „cu mină armată* — du
pă cum le numește „New York 
Times*.

B;roul Federal de Investigații 
anunță că, în conformitate cu 
tradiția sezonieră, ocest fel de 
delicte crește cu 20 la suta in 
lunile iunie, Iulie și august

De, probabil eâ delicvențilof 
obișnurți li se ureâ in aceste

luni căldurile la cap, devin mai 
violenți, făcînd să salte îngrijo
rător graficul crimelor...

Dar nu acesta este adevărul. 
Tot ..New York Times11 pe 
scapă de o asemenea judecată 
simplistă. Creșterea numărului 
crimelor în timpul verii și care se 
produce mai mult pe seama ti
nerilor între 16-20 de ani, se 
datorește vacanței școlare. Do, 
ați citit bine : vacanței școlare. 
Tineretul, mai ales cel new-, 
yorkez, nu mai merge la cursuri, 
n-are ce face, se plictisește și 
atunci se apucă să omoare... 
Logic, nu ?

Numai că, conform unei 
menea logici, ar însemna 
răul are un remediu foarte 
piu. Să se suprime vacanța 
Iară. Atunci graficul crimelor 
comise de tineri ar rămîne pe 
loc 
nu

Pictură și...
„Ne amuzăm de fantezia 

înfloritoare a autorului care 
a dgtigflt întrecerea In ce pri. 
oefto originalitatea".

Fraza cc"asta. gCtrasă din- 
tr-un art.erl apăru: in „Neu^ 
Rhein Zeîtung", dacă e luată 
fără alte explicații, poate for. 
ma In mintra cititorului o su
medenie de presupuneri din
tre ceif mai diferite.

Ci: zorul poate sâ creadă că 
e vorba dț vreun dramaturg 
teribil care a dat la iveală 
piese foarte năstrușnice ; de 
vreun măscărici care a des. 
eoperit noi resurse, de mimică 
și pantomimică ; sau în sfirșit 
de vreun epigon al lui Jules 
Verne sau Wetls care s-a în
trecut pe sine în zămislirea 
unor hazlii povestiri științifi- 
co-fantastice. Căci, In orice 
caz, e vorba de un „autor" a 
cărui „fantezie înfloritoare" 
amuză. Nimeni însă nu-și va 
putea închipui despre ce este 
în realitate vorba. Aceasta 
din cauză că nici nu este de 
închipuit așa ceva. Și totuși..* 

Și totuși va trebui să dez. 
văl ulm în cele din urmă mis
terul. Este vorba de un... a.r- 
tist plastic. După cum ne 
informează articolul amintit,, 
pictorul (!??) francez Armand 
fi-a expus la galeria Schmela 
anumite „opere" al# sale. în 
ce constau of este opere ? Ci
tăm din aceeași sursă :

„Capace de cutii, ceasuri 
deșteptătoare și becuri elec
trice arse..» montate împreu
nă.

„Mal mulfi pantofi tnghe- 
suiți unul peste altul tntr-o 
ladă dreptunghiulară".
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a se
că 

sim- 
ȘCO-!

și nici Biroul de Investigații 
și-ar mai face griji.

gunoaie
„Vreo sută de fiole din 

practica medicală»
„Petece, resturi de ambala, 

jg și alte asemenea lucruri 
care pot fi Intilnite tn lăzile 
de deșeuri".

Sîniem de multă vreme o- 
bisnuiți cu p'eze itarea in Iu- 
mea burgheză drept artă • a 
unor atari mostre de descom. 
punere. de pierdere a celui 
mai elementar bun simț.

' Dacă ne ocupăm totuși de 
exponatele lui Armand o fa
cem pentru a preciza că :

Autorul (citește : colecțio
narul de gunoaie) n-are deloc 
o fantezie ' înfloritoare. Dacă 
se poate vorbi de fantezia lui 
Armand, aceasta poate fi cel 
mult bolnavă.

N-a cîștigat el întrece
rea în ceea ce privește origi
nalitatea intrucît inepțiile 
sale nu stnt nici pe departe 
originale. „Creații» asemănă, 
toare au apărut cu decenii în 
urmă și nu se poate afirma 
că nu vor mal apare și în 
viitor, dat fiind că societatea 
burgheză generează destule 
personaje pe aceeași treaptă 
de debilitate mintală.

Ar fi fost intr-adevăr ori
ginal și totodată rezonabil 
dacă obiectele grămădite în 
sala Schmela și le.ar fi adă
postit pe uniți, din maidanele 
tn care se depozitează deșeuri 
și gunoaie. Ațolo este locul 
acestei _,arte". produs al o- 
rinduirii burgheze ce cultivă 
gunoaiele ch'ar și în viața 
culturală.

ION D. GOIA
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Cam așa gîndești citind rîn$ 
durile din „New York Times".

Dar aceasta înseamnă să iei 
consecințele drept cauză. Exact 
ceea ce urmărește și „New York 
Times". Pentru că dacă vrei sâ 
cercetezi cauzele creșterii cri
minalității in rindul tineretului 
american ar trebui să dezvălui 
racilele care macină societatea 
capitalistă americană contem-t 
poranâ, sâ arăți mizeria, igno
ranța, lipsa de idealuri, cultiv 
va rea sistematică a violenței in 
rîndul tineretului, coruperea sa 
morală care, toate, Imping pe 
tineri la crimă. Dar o aseme
nea analiza in nici un caz nu 
putea să o facă „New York Ti-i 
mes“...

S. VOINESCU

Copii și cîini
Mii șl mii de familii vest- 

germane care n-au unde-șl 
lăsa copiii in timp ce părinții 
sint plecați la muncă sint ne
voite să recurgă la „inițiativa 
particulară", mult lăudată de 
adepții capitalismului. Dar u- 
neori consecințele sint fu
neste.

Nu de mult, la Koln, tntr-un 
cămin particular unde 12 fa
milii, plătind o sumă foarte^ 
mare, își lăsau copiii pe timp 
de o săptămină, s-au desco
perit lucruri îngrozitoare. Pen
tru vizitele părinților, direc
toarea amenajase o încăpere 
cu paturi curate, proaspăt aș
ternute, cu fotolii și covoare, 
numai că aici nu intra nicio
dată vreun copil. Copiii locu
iau intr-o încăpere ermetic în
chisă și urit mirositoare. 12 
copii alături de 14 clini, luați 
și ei in gazdă. Ușile și feres
trele erau ferecate și astupate 
cu pleduri groase, in timp ce 
gaura cheii era bine indesată 
cu vată. Paturile în care ză
ceau copiii erau pline de no
roi. în camera de baie, plină 
de gunoaie și hîrburi, un bă
iețaș de trei ani se juca cu o 
sticlă plină cu acid clorhidric. 
Un alt copil era legat de pat 
cu o curea groasă de piele. 
In toaletă, bucătărie și pivni
ță, alimentele zăceau laolaltă 
cu gunoaiele.

Ce altă soartă pot avea co
piii celor ce muncesc intr-un 
revim militarist ca cel al Iul 
Adenauer, regim pe care tî- 
năra generație îl interesează 
doar in măsura în care ii fur
nizează carne de tun pentru 
scopurile sale revanșarde ?
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