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HOTĂR1REA
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 

și a Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine 
cu privire la reducerea preturilor de vînzare cu amănuntul 

la unele bunuri de consum
Rezultatele obținute In creșterea producției in

dustriale și agricole, in sporirea productivității 
muncii și reducerea prețului de cost, in obținerea 
de economii peste cele planificate, precum și suc
cesele in îndeplinirea și depășirea planului de stat 
pe semestrul I 1960, fac posibilă aplicarea unor noi 
reduceri ale prețurilor de vînzare cu amănuntul la 
unele bunuri de consum.

Ca urmare a celor de mai sus, Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Populare Romine,

Hotărăsc:
1. Se vor reduce prețurile de vînzare 1* peste 

1.100 sortimente de mărfuri: carne de porc, orez, 
produse de frauzelărie, citrice, textile, încălțăminte, 
obiecte de uz gospodăresc, medicamente ,-a.

Prețurile cu amănuntul se reduc :
La carnea de porc, calitatea I-a, eu 6,7%, la orez 

calitatea l-a cu peste 11%, produsele de franzelă- 
rie (comuri, chifle, covrigi etc.), între 12* '*-28.5’4, la 
ciocolată și unele produse de ciocolată pînă la 
32 %, diverse alte produse alimentare cum sînt: 
citrice, ceai, cafea, cacao, sardele etc., Intre 
7% — 36%.

La încălțămintea cu fețe de piele și talpă de 
cauciuc între 7%—32%, la perdele intre 10%—70%, 
la unele confecții din mătase naturală (cravate, ba
ticuri, fulare etc.) între 6%—27% și la unele sor
timente de ciorapi între 25c —50:- :

La ceasornice între 20%—25%. la frigidere si as
piratoare din import între 10:—18%. la rădtoare 
cu gheață cu 20%, la pickup-uri cu 15%, la apă de 
co’onie și toaletă in medie cu 10*'».

La motociclete cu pînă la 17,4%.
La unele medicamente (antibiotice, vitamine etc.) 

cu pînă la 55 %.
2. Începînd cu anul școlar 1960—1961 toți elevii 

din clasele I-a—VÎI-a inclusiv, — adică peste 
2.100.000 de elevi — vor primi gratuit manualele 
școlare.

3. Principalele sortimente de produse alimentare, 
(industriale, medicamente ale căror prețuri se re- 
Iduc slnt următoarele :

— Bocanci cu burduf cu fețe de piele bizon,
cu talpă de cauciuc ștanțat 11,4*,'»

— Pantofi cu fețe de piele box. cu talpă
de cauciuc microporos 15,7*7.

— Pantofi cu fețe de piele bizon, cu talpă
de cauciuc microporos 22,9*7.

— Sandale romane cu fețe de piele bizon,
cu talpă de cauciuc microporos 13,6*/.

— Sandale romane cu fețe de piele blanc
de porc, cu talpă de cauduc mlcropcroa 14,3*7.

— Pantofi model cu fețe de piele box, cu
talpă cauciuc natural 16,7*/»

— Pantofi model cu fețe de piele bizon, cu
talpă cauciuc natural 22,9*.'»

— Cisme de protecție din cauciuc, pentru
bărbați In medie cu 21 •/»

b) încălțăminte pentru femei
— Pantofi sau sandale cu fete de piele box,

cu talpă de cauciuc ștanțat 7 •/.
— Pantofi sau sandale cu fețe de piele

șevro. cu talpă de cauciuc ștanțat 7 *4
— Pantofi sau sandale cu fețe de piele porc,

cu talpă de cauciuc ștanțat 16,7*/»
— Ghete cu fețe de piele box, cu talpă de

cauciuc ștantat 8 •/•
— Ghete cu fețe de piele bizon, cu talpă.

de cauciuc ștanțat 16,8*/»
— Pantofi cu fețe de piele box, cu talpă

de cauciuc microporos 15,2®7.
— Pantofi cu fețe de piele bizon, cu talpă

de cauciuc microDoros 21,2*/»
— Sandale eu fețe de piele șevro, cu talpă

de cauciuc microporos 12 *7.
— Sandale romane cu fețe de piele bizon,

cu talpă de cauciuc microporos 20 •/•
— Sandale romane cu fețe de piele parc, ,

cu talpă de cauciuc microporos 16,5’7.

c) încălțăminte pentru băieți ți fete
(Unele mărimi)

— Pantofi cu fețe de piele box, cu talpă
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al Indoneziei, Djuanda

PRODUSE ALIMENTARE
Reducere

I. Carne de porc (călit. I-a)
6.7*/»

Orez (calif. I-a)
n,i*4

de cauciuc microporos 7,5®/»
— Pantofi cu fete de piele bizon, cu talpă

de cauciuc microporos 14,1®/»
— Pantofi cu fețe de piele șevro. cu talpă

de cauciuc microporos 7,5®/»
— Sandale cu fețe de piele box, cu talpă

de cauciuc microporos 7,5®/»
— Sandale cu fețe de piele bizon, cu talpă

de cauciuc microporos 14,1®/»
— Bocanci cu fețe de piele bizon, cu talpă

de cauciuc ștanțat 7,7®/»
•- Ghete cu fețe de piele box, cu talpă de

cauciuc microporos 8,2®/»
— Ghete cu fețe de piele bizon, cu talpă

de cauciuc microporos 12,7®/»

Produse de franzelărie VIII. Perdele
chifle, cornurl 
împletituri, franzeluțe 
covrigi

28,5*4
24,2*/.

între 12,5*7. și 25 •/•

a) Perdele țesute din bumbac

IV. Produse de franzelărie

— Lugoj ana
— Libelula
— Pescăruș

între 10®/»-ll,5®'»
între 40*/»—46,7®/»
între 43,8°/»—45,7®/»

cu adaos de ulei, zahăr etc.
b) Perdele tricotate din bumbac

(Unele sortimente)
Intre 42.5’7^-61,2’7»

— comuri. batoane în medie cu
— bulei
— covrigi
— cozonac de brutărie
— chec

Intre 12,5’4 șl

V. Ciocolată și 
de ciocolată

produse

c) Perdele țesute din mătase
— Perdea fără bordură între 27*4—28’7.
— Perdea cu bordură ? , Intre 19’4-20*/.
— Perdea cu ajur 28,6'/.
— Perdea Jacard 14’/.
— Perdea din fire acetat, cu

bordură Intre 24,6*.4—32,5’4

— ciocolată
— ciocolată
— ciocolată
— ciocolată
— bomboane de ciocolată

— Rădtoare eu gheață 20%
— Aspiratoare de praf „Racheta" 10*/.
— Aspiratoare de praf „Ceaika" 10*/.
— Aspiratoare de praf „Uraleț" 15*/.
— Piese de schimb

pentru aspiratoare 15*/.

XIII. Articole muzicale
— Pickup — „Supraphon H. 21* 15*/.
— Pickup — „Supraphon M.D. 51" 15%
— Pickup — „Jubileu- 15*/.
— Muzicuțe de gură 15*/.
— Benzi de magnetofon 20*/»

XIV. Medicamente
— Penicilină Intre 40*/. Si 46*7.
— Didlină (tablete) 47*7»
— Vitamina Bi (fiole) între 20*/. si 24*7.
— Vitamina Bn (fiole) 17*/.
— Vitamina C (fiole) 36*7.
— Vitamina C (tablete 0,05) 55*7.
— Stomuden D și G (fiole) 47*/.
— Sulfatiazol (tablete) 26*7.
— Viplex 24'/.
— Rutifilin □ 50*4
— Gerovital 50’7.
— Neanemovlt — sirop * 30*7.
— P.A.S. — substanță ^4 27*/.

XV. Articole de toaletă
- Apă de colonie In medie eu 10*7.
— Apă de toaletă în medie cu 10*7.

XVI. Motociclete, atașe moto
și piese de schimb
pentru motociclete

- Motociclete K 175 cmc 13,7*/.
— Motodclete MZ 125 cmc 14,2*7.
— Motociclete MZ 175 cmc 14,7’/.
— Motodclete MZ 250 cmc 14,7’/.
— Motodclete Jawa 125 cmc 17,4’/.
— Motociclete Jawa 175 cmc 14,6’/.
— Motociclete Jawa 250 cmc 14,8*/.
— Motociclete Jawa 350 cmc 15,1’/.
— Motociclete Danuvia 125 cmc 13,8’/.
— Motociclete Simson

425 S 250 cmc 9 •/.
— Motociclete Panonla 250 cmc 13,6*4
— Motodclete BK 350 cmc 15,1’/.
— Atașe moto AWO 20 •/.
— Atașe moto Simson 12 •/•
— Piese din import pentru moto-

delete. 15 •/•

XVII. Articole Și lucrări
fotografice

— Filme șl plăci foto Intre 20*/« șl 30’4
— Hlrtie foto Agfa — Color 25’7.
— Revelator Agfa — Color pentru

filme și hîrtie 25’4
— Tarife la unele lucrări fotogra

fice Intre 17*7. șl 41*4

Sîmbătă a sosit în Capitală 
ministrul-prim al Indoneziei, 
Raden Hadji Djuanda Karta- 
widjaja, împreuna cu soția, care 
întreprinde o vizită de prietenie 
în țara noastră la invitația gu
vernului R.P. Romîne.

Oaspetele este însoțit de Su- 
irito Kusumowidagdo, secretarul 
general al Ministerului Afaceri
lor Externe. Ismail Thajeb, di
rectorul Direcției economice din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Ibnu Sutcongso Hamimsar, di
rector adjunct al Direcției pro
tocolului din Ministerul Afaceri
lor Externe, și Guști Roesli Noor, 
funcționar superior din Ministe
rul Afacerilor Externe.

Aeroportul Băneasa era pa
voazat cu drapele de stat ale 
R.P Romîne și Republicii In
donezia, cu pancarte pe 
erau înscrise urări de bun sosit 
la adresa ministrului-prim al 
Indoneziei și urări pentru pace 
in întreaga lume și prietenia 
dintre poporul romîn și poporul 
indonezian.

In întâmpinarea oaspeților, la 
aeroport au venit președintele 
Consiliului de Miniștri al R-P. 
Romîne. Chivu Stoica, Alexan
dru Moghioroș și Ștefan Voitec, 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, Alexandru Drăghici, 
ministrul Afacerilor Interne, 
Avram Bunaciu, ministrul Afa
cerilor Externe, Ion Cozma, mi
nistrul Agriculturii, Gogu Ra
dulescu, ministrul Comerțului, 
llie Murgulescu, ministrul Inva- 
țimintului și Culturii, Voinea 
Marinescu, ministrul Sănătății și 
Prevederilor Sociale, acad. prof, 
dr, N. Gh. Lupu, membru al 
Prezidiului Marii Adpnări Na
ționale, Dionisie Ionescu, Șeful 
Ceremonialului de Stat, precum 
și Pavel Silard, ministrul R. P* 
Romîne la Djakarta,

Au fost prezenți conducători 
ai instituțiilor centrala și ai or
ganizațiilor obștești, generali și 
ofițeri superiori, ziariști rondai 
și corespondenți ai presei 
străine.

Au fost de față șefii misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București.

La coborîroa din avion con
ducătorii statului nostru, veniți

Ministrul-prim ol Indoneziei, Djuanda șl președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P, Romîne, Chlvu Stoica trec In revista garda 

de onoare. _1>. ..
* •_ __ Foto î AGERPRES »

tn tndmpinare, l-au salutat cori 
dial pe oaspete.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Indonezia și 
R.P. Romîne.

Ministrul-prim al Indoneziei, 
Djuanda, însoțit de președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Romîne, Chivu Stoica, a trecut 
apoi tn revistă garda de onoare 
aliniată pe aeroport.

Oaspetelui i-au fost prezentați 
apoi șefii misiunilor diplomatice 
și persoanele oficiale venite tn 
intîmpinare.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Romîne, Chivu 
Stoica, a rostit un cuvint de 
bun sosit.

A răspuns ministrul-prim al 
Indoneziei, Djuanda.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Romîne, Chivu 
Stoica, și ministrul-prim al In
doneziei, Djuanda, au primit 
apoi defilarea gărzii de onoare.

Un grup de pionieri a oferit 
flori oaspetelui, soției sale și 
persoanelor care îl însoțesc,

. ... ...
(Agerpres) j

CuvTntarea președintelui 
Consiliului de Miniștri 

Chivu Stoica 
* K !

Mult stimate domnule ministru-prim,

In numele poporului romîn, al guvernului 
Republicii Populare Romîne și al meu per
sonal, am deosebita cinste să vă urez dv.j 
domnule ministru-prim, doamnei Djuanda, 
cit și persoanelor care vă însoțesc, bun sosit 
în Capitala patriei noastre.

Sintem bucuroși de a vă primi în țara 
noastră ca pe un oaspete mult stimat. în 
cursul șederii dv. veți avea prilejul să con
statați sentimentele de caldă prietenie pe 
care poporul romîn le nutrește față de 
poporul indonezian, al cărui reprezentant de 
seamă sînteți dv., domnule ministru-prim.

Lupta poporului indonezian pentru apăra
rea independenței patriei sale împotriva ac
țiunilor agresive și a intrigilor imperialiste 
și pentru lichidarea moștenirii lăsate de 
colonialiști este privită cu respect și sim
patie de poporul romîn.

Nu de mult, am avut prilejul să salutăm 
în mijlocul nostru pe președintele Sukarno, 
eminent reprezentant al poporului indone
zian. a cărui vizită a constituit o însemnată 
etapă în dezvoltarea relațiilor de prietenie 
dintre R.P. Romină și Indonezia.

Ne exprimăm convingerea fermă că vizita 
dv.. domnule ministru-prim, va contribui la 
întărirea și dezvoltarea pe mai departe a 
înțelegerii reciproce și colaborării dintre 
popoarele romîn și indonezian, legate prin 
aspirațiile comune pentru pace și progres.

Permiteți-mi, stimate domnule ministru- 
prim, să vă urez încă odată dv., doamnei 
Djuanda și tuturor persoanelor care vă În
soțesc, bine ați venit. . .• j

CuvTntarea 
ministrului-prim 

Djuanda Kartawidjaja
1

Excelența voastră domnule prim-mlnlstrUi 
Excelențe, doamnelor și domnilor,
Cu profunde sentimente de plăcere și bucu

rie am aterizat eu și delegația mea po pă- 
mîntul Romîniei. Am dorit această vizită, 
căreia poporul și guvernul meu îi acordă o 
mare importanță, întrucît ea va promova 
relațiile prietenești existente și totodată va 
întări prietenia dintre popoarele noastre.

Permiteți-mi, în primul rînd, să vă trans
mit cel mai călduros salut din partea po
porului indonezian de 90 de milioane de oa
meni, adresat poporului romîn din Capitală 
și din celelalte părți ale frumoasei dv. țări. 
Țin de asemenea să exprim mulțumiri, atit 
din partea mea personală, cît și din partea 
delegației mele, pentru calda primire po 
care mi-o faceți aici la aeroport și pentru 
cuvintele cordiale și prietenești pe care mi 
le-a adresat Excelența voastră. Toate acestea 
constituie o expresie limpede a prieteniei pe 
care dv. și poporul dv. o nutriți în inimile 
dv. Fiți încredințat, Excelență, că inimile 
noastre sînt pline de aceleași sentimente.

Sînt convins că prin contactele personale 
între acei cu sarcini de răspundere în ca
drul guvernelor lor se poate exprima mai 
mult decît prin rapoarte scrise. Sînt în aș
teptarea prilejurilor pe care această vizită 
ni le va oferi, pentru a ne comunica unul 
altuia mesajele inimilor noastre. în cursul 
convorbirilor noastre vom avea un schimb 
de vederi asupra problemelor care prezintă 
un interes comun pentru ambele noastre 
țări și popoare.

! (Continuare tn pag. 3-a) tXVIII. Diverse produse 
industriale

— Condensatori electrolitici
în medie cu 35®/»

— Stilouri din import 1 20®/»
— Penițe de aur 12-14 karate 20®/»

4. Se stabilește un preț unic la vînzarea cu amă
nuntul al benzinei auto prin reducerea prețului de 
la 3,50 lei/litru la 1.45 lei/litru.

De asemenea, se reduce prețul de vînzare cu 
amănuntul la petrosin cu 27,5®/».

5. Se reduc prețurile de vînzare cu amănuntul, 
pentru unele medicamente de uz veterinar.

6. Reducerea prețurilor intră în vigoare începînd 
de la data de 25 iulie I960.

7. Ministerul Comerțului, Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale, Ministerul Petrolului și Chi
miei, Ministerul Agriculturii, și Uniunea Centrală 
a Cooperativelor Meșteșugărești vor stabili listele 
complecte ale produselor la care se reduc prețurile 
pe baza prezentei Hotâriri și vor lua măsurile or
ganizatorice necesare pentru aplicarea reducerii de 
prețuri.

8. Unitățile comerciale de stat și cooperatiste vor 
afișa lista complectă a tuturor produselor cu pre
țurile reduse.

9. Comitetele executive ale sfaturilor populare re
gionale, al Capitalei R.P. Romine și al orașului Con
stanța, precum și Uniunea Centrală a Cooperati
velor Meșteșugărești vor întocmi în termen de 15 
zile de la apariția prezentei Hotâriri listele cu pre
țurile reduse la articolele similare cu produsele la 
care s-au aprobat reducerile de prețuri, în confor
mitate cu Instrucțiunile Ministerului Comerțului.

★

Prin aplicarea măsurilor de reducere a prețuri
lor la mărfurile de mai sus și prin gratuitatea ma
nualelor școlare, populația va ciștlga CIRCA UN 
MILIARD DE LEI ANUAL, ceea ce va contribui 
la ridicarea in continuare a nivelului de trai ma
terial și cultural al oamenilor muncii.

Strlngerea recoltei — 
la timp !

IX. Confecții de galanterie 
din mătase naturală

13 •/• 
16,7’/.
15 •/» 
15,9»/.

medie 
medie 
medie 
medie

ÎQ 1 
în i 
în i 
în i 

cremă
în medie 

— bomboane fine de ciocolată
în medie

amăruie 
menaj 
cu lapte 
cu vanilie

cu

cu 
cu 
cu 
cu

cu

cu

31,4®/»

29,3®/»

— Baticuri
— Eșarfe
— Fulare
— Cravate

între 6,4*/. șl 22,3*4 
In medie cu 20,6*4 
între 19,8®/» și 20,7»4 
între 11,3*7. și 27,4*/.

VI. Diverse produse alimentare
— ceai
— cafea boabe crudă
— cacao pudră calitatea I
— sardele în ulei
— heringi sărați
— portocale
— mandarine
— stafide
— piper

în medie cu 9,1’4
29,2*/.
25 •/»
20 •/•

în medie cu 15,4'4
18,7*4
7,1’4 

36 
20 ’4

PRODUSE INDUSTRIALE
VII. încălțăminte
a) încălțăminte pentru bărbați
— Pantofi sau sandale cu fețe de piele box,

cu talpă de cauciuc stanțat 7,6*7.
— Pantofi sau sandale cu fețe de piele bi

zon, cu talpă de cauciuc ștanțat 16,8’Z»
— Pantofi sau sandale cu fețe din piele

porc, cu talpă de cauciuc ștanțat 15,9*/»

X. Batiste și ciorapi
— Batiste din import, pentru 

bărbați și femei. între
— Ciorapi nylon, din import,

14,3®/» șl 33*/. 

între 25®/. și 50*/»

XI. Ceasornice de mină, 
de buzunar și deșteptătoare

— Pobeda
— Kama
— U. M. F. Ruhla
— Herma cromat
— Telus placat
— Ceasornice deșteptătoare
— Ceasornice de buzunar

XII. Articole de uz
— Frigidere „Z1U”
— Frigidere „Saratov"

casnic

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

25*7.
25*/»
25*4
25*4
25*/.
20*/.
25*7.

18*/.
17*/»

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne 

CHIVU STOICA

Pe șantierul noii oțelârii de 
la Hunedoara, tinerii con
structori se întrec să lucreze 
din zi in zi mai repede, mai 
bine, lată-l în fotografia 
noastră pe nituitorul Vasile 
Precup. Harnic și priceput el 
se numără mereu printre 

constructorii fruntași.

Foto : AGERPRES

In săptămîna aceasta în toa
te regiunile țării vremea a fost 
prielnică desfășurării lucră
rilor agricole de vară. S-a lu
crat intens îndeosebi la strîn- 
gerea recoltei de cereale pă- 
ioase. Secerișul griului a fost 
terminat în regiunea Bucu
rești și este aproape de sfîr- 
șit în regiunile Ploești, Ora
dea, Galați, Constanța, Pitești 
și Timișoara.

Potrivit datelor primite de 
Ministerul Agriculturii, pînă 
la 22 iulie griul a fost secerat 
de pe 81 la sută din supra
fața cultivată, iar orzul de pe 
78 la sută. S-a treierat pînă în 
prezent 38 la sută din recolta 
de grîu și 70 la sută din cea 
de orz. Treierișul este mai a- 
vansat în regiunile Constanța 
și Galați, unde recolta a fost 
strînsă de pe mari suprafețe 
cu combinele.

Timpul călduros din ulti
mele zile a forțat coacerea și 
în regiunile în care vegetația 
este mai întîrziată. Față de a- 
ceastă situație și de mijloacele 
existente, ritmul recoltărilor 
este nesatisfăcător în regiu
nile Suceava, Bacău și Stalin.

Și în această săptămînă or
ganizarea ariilor s-a desfășu
rat necorespunzător. în re
giunea Craiova au fost ame
najate numai 59 la sută din 
ariile prevăzute, deși s-au re
coltat cereale păioase în pro
porție de 90 la sută. De ase
menea în regiunea Oradea, 
unde secerișul este aproape

terminat, ariile au fost ame
najate în proporție de 60 la 
sută. întîrzierea în amenaja
rea ariilor, în transportul re
coltei pe arii și nefolosireș în
tregii capacități de lucru a 
batozelor au făcut ca să existe 
încă un mare decalaj între se
ceriș și treieriș. In regiunile 
Oradea, Pitești și Craiova, de 
exemplu, s-a treierat numai 
9-27 la sută din recolta de 
grîu.

Treierișul este mult rămas 
în urmă în întovărășirile agri
cole.

Arăturile adînci de vară au 
fost executate pe suprafețe 
mici, față de posibilitățile din 
săptămîna trecută cînd un 
număr important de tractoare 
și atelaje din raioanele care 
au terminat secerișul puteau 
fi folosite la executarea ară
turilor.

In săptămîna viitoare, re
coltarea cerealelor păioase 
trebuie terminată, deoarece 
vremea fiind foarte călduroa
să coacerea cerealelor este 
mult forțată și posibilitatea de 
scuturare este mai mare.

In toate regiunile treierișul 
trebuie mult grăbit. Pentru 
intensificarea acestei lucrări 
să se urgenteze transportul 
recoltei pe arii și să se asigure 
funcționarea tuturor batozelor 
cu întreaga lor capacitate, iar 
pe un număr cît mai,mare de 
arii să se continue lucrul și 
în timpul nopții.

(Agerpres)



Cîntecul lui Roland
în- 
a 

P€

dar
se

Serenadă în fața corturilor 
pe molul mării.

Cam în aceeași perioadă cînd 
în Rusia kieveană se alcătuia 
„Cîntecul castei lui lgor“ apă
ruse și în Franța vestitul „Cîn- 
tec al lui Roland”.

„Cîntecul lui Roland44 se iveș
te, ea o transpunere legendară 
a unora dintre isprăvile 
vitejești ale ostașilor lui Carol 
cel Mare, isprăvi petrecute la 
sfîrșitul secolului al Vill-lea și 
începutul celui de-al iX-lea.

„Cîntecul lui Roland44 prea
mărește eroismul în luptă și 
sentimentul înălțător al priete
niei. El este cel mai vechi și 
mai frumos din așa numitele 
„chansons de geste44 - cîntece 
de vitejie franceze, legate de 
luptele lui Carol cel Mare.

Prima transcriere a cînteculul 
se află intr-un manuscris de la 
Oxford și datează din secolul 
al Xll-lea.

Legenda povestită de cîntâreț 
se bizuie pe o întimplare care 
s-a petrecut 
Ronceveaux, _______
munții Pirinei. Carol cel Mare 
săvîrșise timp de eiteva luni o 
in-ursiune în Spania. La întoar
cere, un trib de basci ' 
ariergarda. Cu acest 
15 august în anul 
p’erdut viața un grup 
Ieri. De-aici a înflorit 
s-au născut cîntecele.

Să ne închipuim acum și noi 
că sintem într-un tîrg din Fran
ța secolului al XU-lea și-l ascul
tăm pe trubadur. Cîntărețu! 
povestește cum Carol cel 
Mare era de șapte ani în Spa
nia și cucerise tot ținutul stăpî- 
nit de musulmani, afară de ora
șul Saragosa, unde domnea re
gele sarazin Marsiliu. Acolo, in 
Saragosa, regele chemase la 
sfat pe sfetnicii săi. Adunarea 
cvea loc pe un peron de mar
mură albastră al castelului, 
străjuit de 20.000 de oameni.

- Ce sfat îmi dați ? - întreba 
regele pe sfetnicii săi. Sal- 
vați-mâ seniorilor de la moarte 
și rușine.

Ceilalți sarazini au tăcut. 
Doar Biancandrin, cel mai înțe
lept șî mai viteaz dintre ei, a 
luat cuvîntul. L-<j sfătuit pe re
gele sarazin să trimită soli la 
Carol cel Mare să-l anunțe că 
se vor supune, iar centru ca îm
păratul să se încredințeze că nu 
va fi înșelct, sarazinii să trimită 
ostatici. însuși Biancandrin s-a 
©ferit să-și trimită feciorul.

— Bineînțeles, și-a încheiat 
euvîntarea Biancandrin, noi nu 
ne vom ține cuvîntul. Împăratul 
ne va ucide pe fiii noștri dați 
ca ostatici, dar e moi bine ca 
ei să piară decit să pierdem 
noi Spania cea însorită !

Marsiliu a încuviințat sfatul și 
solii săi conduși de Biancan
drin au plecat la Cordova unde 
se afla împăratul, ca să-i facă 
înșelătoarele propuneri.

Carol cel Mare s-a lăsat în
șelat de daruri și făgăduieli 
mincinoase — cînta trubadurul — 
și a poruncit șă plece unul din
tre nobilii săi la Saragosa, ca 
să-i ducă regelui Marsiliu 
bastonul și mănușa, simbolurile 
războiului și păcii, ca acesta să 
aleagă una dintre ele. Roland 
s-a oferit să meargă el, dar im. 
paratul s-a opus. Și atunci, tot 
Roland a propus fără rele in
tenții, pe tatăl său vitreg Gane
lon, drept solul cel mai potrivit. 
Ganelon a fost cuprins de frică

la gîndul plecării la sarazini. A 
trebuit insă să se supună pro
punerii lui Carol cel Mare, 
și-a jurat în sinea lui să 
răzbune cumplit pe Roland.

Călătorind spre Saragosa, 
soțit de Biancandrin, acesta 
simțit minlq care îl ardea 
contele Ganelon. L-a descusut 
și ajunși la Saragosa i-a șoptit 
regelui său taina. Ragele i-a 
propus lui Ganelon să-l con
vingă pe împărat să se retragă 
din Spania și el îl va răzbuna, 
răpunindu-l pe Roland. Gane
lon - în ura lui oarbă împotriva 
lui Roland - a primit.

A doua zi, trădătorul conte 
Ganelon, însoțit de ostatici, au 
pornit spre Cordova. L-a asigu
rat pe împărat de cinstea rege
lui Morsiliu și l-a convins să se 
retragă din Spania. In ariergar-

in realitate, la 
o trecătoare în

i-a atacat 
prilej, la 
778 și-a 
de cava- 
legenda,

Marile poeme 
ale lumii W

dă, pentru a feri retragerea 
grosului oștirii, trebuiau să ră- 
mînă toți cei doisprezece 
„pairi* ai Franței, nobilii cel 
mai apropiați de împărat, intre 
care se găseau însuși Roland, 
Olivier, prietenul său, și Turpin,

Drumul ducea însă prin în
gusta trecătoare Ronceveaux din 
Pirinei. Și poetul povestea cum 
la înapoiere spre Franța, în 
timp ce trecea grosul oștirii, au 
început să se adune pe văile 
munților sarazini. După ce 
grosul oștirii s-a depărtat, cind 
a pătruns in trecătoare și arier
garda, sarazinii s-au năpustit 
Olivier l-a sfătuit pe Roland să 
sune din cornul său scump de 
aur, fildeș și cristol, să fie auziți 
de împărat și acesta să le vină 
într-ajutor. Dar Roland i-a răs
puns, cu mîndrie cavalerească 
Iui Oliver, ca el s-ar rușina să 
se mai *napoieze dulcea

Franță44 dacă n-ar fi în stare să 
biruie singur dușmanul.

Cea mai mare și mai impor
tantă parte a poemului cîntă a- 
ceastă legendară și inegală bă
tălie. Trubadurul povestea cu 
lux de amănunte, cum cavalerii 
au dat eroica bătălie.

Toți și-au dat viața, unul du
pă altul. Rămaseră în luptă nu
mai Olivier, Turpin și Roland. 
Curînd n-c mai rămas decît Ro
land. Iar trubadurul cîntă cum 
Roland în ceasul morții o sunat 
totuși din corn chemînd pe Ca
rol cel Mare să-l răzbune. Deși 
abia se mai ținea în șa, iar
spada îi luneca din pumnul 
slăbit plin de răni, Roland a 
izbutit să-i alunge pe sarazini. 
Apei s-a culcat lîngă un pin, 
punind sub el, la adăpost, cor
nul de aur și spada, murind 
fața spre dușmen. Ultimul 
gînd a fost Ic Franța mult 
bită.

Auzind sunetul de corn al 
Roland, francezii s-au întors. Sa
razinii au fost nimiciți și Gane
lon, contele trădător, pedepsit 
cu o moarte rușinoasă.

Poema aceasta, cum s-a 
spus, este de origină neîndoiel
nic populară, la început avind 
numai un caracter eroic. Ea o 
fost, insă, transformată In bună 
măsură de-a lungul veocurilor, 
de către 
tervenția 
clericilor 
evidență 
rabile lor : devotamentul neclin
tit al feudalului față de suze
ran și supunerea oarbă față de 
poruncile bisericii.

Ca și „Cîntecul oastei lui 
lgor“, „Cîntecul lui Roland4*, cel 
mai iubit și mai important mo
nument al vechii literaturi fran
ceze, a fost ilustrat de-a lungul 
veacurilor de artiști in muzică, 
pictură și sculptură. S-au găsit 
inscripții și picturi pe sticlă lu
crate cu mare meșteșug in ur
mă cu șapte secole, in care este 
celebrată legendara vitejie a 
lui Roland la Ronceveaux.

cu 
lui 
Iu-

Iul

unii poeți cu Iți Io in- 
morilor aristocrcți și a 
pentru a I se scoate în 
ideile cele mai favo-

Canalizarea 
pe o mare porțiune 

a fluviului Vistula
In timp de 8—10 ani sectorul 

de 200 km. cuprins între Sando- 
wierz și Varșovia rc fi canalizat, 
punindu-se in felul acesta capăt 
periculoaselor inundații de pri
măvară și permițînd in același 
timp o navigație regulată.

După anul 1965 se ta începe 
construcția a opt ecluze fi a mai 
multor hidrocentrale in sectorul 
cuprins intre Varșovia fi estuarul 
Fistulei la Marea Baltică.

Astfel, cel mai mare 
R.P. Polone va deveni 
și pentru vase cu tonaj 
sute de tone.

fluriu al 
navigabil 
de cîtere

ta

Extragerea subacvatică 
a nisipului

Incepind din anul 1957, 
R. P. Ungară, la Dorog.
practică cu succes extragerea 
subacvatică a nisipului. In
tr-un lac artificial jeturi pu
ternice de apă deplasează 
straturile de nisip și aceste 
este ados la suprafață cu aju
torul unor instalații plutitoare 
speciale, care funcționează ie 
o adincime de 18 metri. Me
toda folosită la Dorog este 
studiată in prezent de spectz- 
liști din alte țâri. O macheta 
a instalației ra fi prezentată 
la Expoziția ungară care se 
va organiza 
Moscova.

Din istoria fotbalului
De multe ori se pune întreba

rea cine a descoperit jocul de 
fotbal care, pe bună dreptate, se 
poate spune că este la ora ac
tuala ..regele sporturilor*4. Ani 
de a rîndul această întrebare a 
pasionat pe multi cercetători ai 
istoriei sporturilor, jar roadele 
căutărilor lor sînt cît se poate de 
fructuoase. In prezent sînt bine 
cunoscute etapele transformării 
regulilor acestui joc ale cărui în
ceputuri sînt situate cu mii de 
ani în urmă. Cercetătorii au că
ruț de acord asupra faptului £ă 
strămoșul fotbalului a fost jocul 
cu mingea practicat în China, 
Japonia și Grecia încă înaintea 
erei noastre.

In Grecia antică jocul cu min
gea purta numele de „pheninda", 
pomenit de marele Aristofan. O 
imagine a felului cum arăta un 
asemenea joc a fost găsită pe o 
vaxâ datind din secolul 6 î.e.n» 
Pheninda a fost preluat de ro
mani care au boterat acest joc 
„harpastum**. iar dînșii l-au adus 
pe insulele britanice. Dar fotbalul 
antic era practicat și pe conti
nentul asiatic. La chinezi el se 
numea „Tsu Ciu" ceea ce în tra- 
docrre înseamnă „mingea împin- 
«â“ Jocul eu mingea cunoscut de 
rhineai la începuturile erei noas
tre prevedea existența a două e- 
eh:pe care se străduiau să intro
ducă o minge intr-o gaura. 
Cinei «<rte de ani mai tîrziu acest 
joc apare «i în Japonia sub de- 
onrea d. ..Umari".

Adevărata istoria a fotbalului 
începe insă abia ti al
14 iu a onide britnsee. Fot-

La 17 Iulie I960 s-a deschis 
la Werbelbinsee, R. D. Ger
mană, tabăra internațională 
de copii unde se odihnesc 
pionieri din 31 de țări. In 
fotografie : Aspect de la 

inaugurarea taberei.
Foto: ZENTRALBILD-BERLIN

AL. MITRU

I sP E
Vechi gen al pî^’ 

tur ii, peisajul e to
tuși altul în fiecare 
etapă a istoriei artei 

nu numai prin 
bagajul lui obiectiv 
de reprezentări. ci 
și prin concepția des
pre natură pe care 
o exprimă.

La origină (și pî
nă la pictura clasică 
p unui Poussin), în 
arta europeană, pei
sajul a existat ca 
auxiliar al compo
ziției, ca decor pen
tru personaje. Era o 
imagine — vegetală 
ori arhitectonică — 
fictivă, convenționa
lă. cu scopul anec
dotic de a localiza 
acțiunea, uneori cu 
funcția picturală, de 
a defini in tablou 
caracterul spațial, 
uneori menit să ex
prime simbolic mă
reția naturii, nicio
dată însă imagine a 
unui loc autentic.

Peisajul s-a eman
cipat de compoziție 
devenind temă de 
pictură realistă. în 
arta olandeză a vea
cului al XVll-lea, 
fiind tratat cu a- 
cel viguros simț al 
realității caracteris
tic picturii re
nașterii flamande. 
E un peisaj național, 
nu numai prin, au-

tenticitatea geogra
fică. ci și prin con
ținutul sentimental, 
căci în imaginea fi
delă și liric tratată 
a naturii se traduce 
bucuria patriotică a 
posesiunii pămintu- 
lui (sentiment care 
însuflețea burghezia 
în perioada con
strucției stalului o- 
landez independent la 
sfîrșitul secolului al 
XVI-lea)

Dacă atunci s-au 
pus bazele tradiției 
realiste a peisajului, 
e tot atît de adevărat 
că de-a lungul în
tregii evoluții a ge
nului, conținutul pei
sajului se manifestă 
în sentimentul care 
dictează artistului a- 
legerea motivului fi 
punctul de vedere a- 
supra lui. Cu alte 
cuvinte. conținutul 
peisajului realist este 
uman prin faptul că 
relevează prezența 
sufletească a inter
pretului naturii. în 
sensul acesta peisajul 
conține umanism chiar 
cind nu îl înfățișează 
pe om. și în secolul 
al XlX-lea se ajunge 
la conștiința acestui 
adevăr formulat în a- 
forismul „peisajul 
este o stare sufle
teasca'

Un moment impor
tant în constituirea 
peisagisticii contem
porane l-au consti
tuit lucrările pictori
lor francezi de la sfir- 
șitul secolului al XlX- 
lea. care elaborează 
procedee de tratare a 
formelor și culorilor 
apte să sugereze ti- 
bruția atmosferei. Ei 
lasă ca moștenire ar
tistică. elemente de 
limbaj pictural pen
tru exprimare^ im
presiilor vizuale prin

în arta
Inițieri 

plastică

care natura încon
jurătoare găsește e- 
cou in sensibilitatea 
noastră. Insă aceste 
procedee, care iși au 
rostul dacă servesc 
un conținut emoțio
nal real, au devenit 
la urmașii pictorilor 
francezi de la sfirși- 
tul secolului al XlX- 
lea scopuri in sine, 
ceea ce a determinat
degenerescența con-
ținutului în peisa-
jul formalist : na-
turn devinp un cîmp
de experiențe pen-
tru procedee teh-
nice de exprimure a

noi etc. Realismul 
peisajului se recu
noaște din caracterul 
de autenticitate a 
atmosferei locului, 
rezultată din așeza
re, climat, stil arhi
tectonic și din acel 
factor emoțional care 
leagă toate acestea 
de sensibilitatea u- 
mană De pildă, pei
sajele de la Brehu 
ale lui Luchian, în 
formele lor rotunjite 
și în coloritul cald, 
dau măsura naturii 
specifice, molcome și 
prietenoase, dar și a 
sentimentului de li-

«, ia tsmp 
ce pe-.sejele pțeto- 
rului focietic Xyzki 
(tăxute la București 
anul trecut) redau 
Mfățișaree nordului 
pur și rece, precum 
f> dispoziția medita
tivă care colorează 
lirismul pictorului. In 
realismul socialist, 
nota dominantă a 
peisajului este opti
mismul dominației o- 
mulul asupra naturii, 
fie dominația spiri
tuală care face din 
lumea înconjurătoare 
un domeniu al cu
noașterii. fie cea 
materială. exprima
tă în construcțiile 
lucrate de 
muncitorului 
pătrund în 
modificind j 
cu o nouă 
creatoare. Sentimen
tul naturii se du
blează cu senti
mentul acestei crea
ți uni umane zona 
lirismului nu mai e 
doar contemplația 
naturii, ci acțiunea a- 
supra naturii ■ s« ne 
amintim tabloul lui 
Abdulaev in care e- 
lectricitatea pătrunde 
în peisajul rustic tra
dițional Peisajul in
dustrial se afirmă 
însă ca gen specific

mina 
fi care 
natură 

peisajul 
i forță

epocii noastre si în- 
tr-o formă mult mai 
eateganci. emancipată 
de elementul tradi
țional ei naturii. A- 
ceastâ tendință se 
vede fi ut expoziția 
actuală de la „Casa 
Scinleii", de pildă în 
..Fabrica de ciment 
de la Medgidia" unde 
se exaltă patetic in
stalația tehnici, tra
tata insă astfel ca 
sensul ..ciment pen
tru patrie" să reiasă 
din plasticitatea con
strucției și să se ci
tească punctul de ve
dere al pictorului : 
ritmul și ordinea geo
metrică vor să spună 
patetic că acest spec
tacol e creat prin cal
cul, prin activitate 
cerebrală, constructi
vă, superior umană.

Caracterele actuale 
ale peisajului realist 
se adaptează astfel 
relațiilor între om și 
natură și se definesc 
plastic, sub influența 
spectacolului pe care 
îl desfășoară in fața 
ochilor — la 
și public — i 
liștea uriașelor 
strucții ridicate 
anii construirii socia
lismului.

artist 
prive- 

con- 
? în
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cumentele vremii, unii dintre iu
bitorii acestui sport au trebuit să 
plătească chiar cu viața pasiunea 
lor, considerată de stăpînire 
drept „o pierdere de timp44, Alți 
jucători, surprinși în timp ce-și 
disputau mingea au făcut mulți 
ani închisoare. Primul document 
care prevede interzicerea fotbalu
lui datează din anul 1313. Regele 
Edward al II-lea, nemulțumit de 
„pierderea de timp nefolositoare 
cu mingea44 a hotărît ca cei care 
vor fi găsiți lovind mingea să 
fie aruncați în închisoare. In anul 
1349, regele Edward al III-lea își 
obligă slujbașii să fie cu luare 
aminte la jucătorii de fotbal care, 
după cum afirmă el, răspîndesc 
„o epidemie primejdioasă44. In
tr-un alt decret al regelui Ed
ward al III-lea, datînd din anul 
1349 se spune că „tragerea cu 
arcul împotriva jucătorilor de 
fotbal, un joc nefolositor și inter
zis prin lege, este de dorit". Ric
hard al II-lea anunța în anul 
1389 „pedeapsa cu moartea" 
pentru cei care vor fi găsiți prac
ticed acest joc, iar Henric al 
VIII-lea a ordonat chiar pedep
sirea celor care privesc la cei 
care joacă. Abia în anul 1603 
toate interdicțiile privind practi
carea fotbalului în Anglia au fost 
ridicate. Curînd sportul cu balo
nul rotund a început marșul lui 
triumfal în jurul lumii.

Abia în secolul al 19-lea fot
balul a căpătat și primele «ale 
reguli acrise. Evenimentul s-a 
petrecut în anul 1875 cînd, 
..Football — Association** (Fede, 
reti* esgleză de fotbal 
fiiațată iaci din IM3. 
pnmele d«nă paragrafe

lamentului acestui sport printre 
care : paragraful I suna : „La o 
temperatură de plus 10 grade nu 
este voie de jucat fotbal deoare
ce acesta este un sport de iarnă".

Intre timp s-au schimbat și 
alte reguli ale jocului pentru a 
face fotbalul mai „uman". Astfel 
s-a stabilit că jueătorii nu pot fi 
loviți decît... deasupra genunchiu
lui și mai tîrziu că nici un jucă
tor nu poate fi ținut pentru a 
fi... lovit. In anul 1880 regula
mentul fotbalului a menționat 
pentru prima oară înlocuirea ba
rei orizontale a porții, care pînă 
atunci era din frînghie, cu una 
din lemn precum și obligativita
tea schimbării terenului la pau
ză, Pînă atunci echipele schimbau 
terenul după înscrierea fiecărui 
punct. Cît privește echipamentul 
jucătorilor, într una din primele 
cărți privind istoria fotbalului, e- 
ditată în Anglia la sfîrșitul vea
cului trecut, se spune î „Picioa
rele trebuie să fie acoperite cu 
ciorapi lungi, de preferință negri 
sau altă culoare închisă. Genun
chii pot rămîne descoperiți...“

Din clipa în care oamenii au 
început să lovească pentru prima 
oară mingea cu piciorul și pînă 
azi. jocul de fotbal a străbătut un 
drum lung. In prezent el este cu
noscut și practicat pe toate conti
nentele și în toate țările lumii, a- 
trăgînd milioane de spectatori în 
tribunele stadioanelor și ale tere
nurilor de sport. Acesta este o- 
magiul cel mai de preț adus unui 
aport care a cucerit lumea.

Dg pe ecran se revarsă în sală 
un torent de răcnete sălbatice, 
un infernal amestec de lătrături, 
schelălăieli, tipete și răgete. A- 
ceste sunete nearticulate le emi
te un om îmbrăcat caraghios, 
care se strîmbă la spectatori, își 
aprinde părul, sare în apă, face 
salturi și tumbe pe nisip. Apoi 
urmează niște șansonete scabroa
se, niște cuplete triviale, care 
completează acrobațiile clownu. 
lui

Ce reprezintă toate acestea 7 
Scene din viafa nebunilor ? Nici
decum. Aceasta este interpreta
rea hollywood-iană a unei opere 
clasice a literaturii universale. 
După cum relevă criticul cinema, 
tografic al ziarului american 
,,Sunday Compass": „Aceasta 
este comedia clasică rusă „Revi. 
zorul*4 de Nicoliai Gogol, adaptată 
(adică prescurtată și prelucrată) 
de către Philiip.p Rapp și Harry 
Kurnitz pentru mister K>ay“.

Colaboratorii uneia dintre cele 
mai mari întreprinderi cine
matografice americane, „Warner 
Bross", au transformat opera 
nemuritoare a lui Gogol într.o 
așa.zisă comedie muzicală, vul. 
gară cu personajele schimbate la 
voia 'întâmplării și a capriciului 
interpreților Printre actorii prin, 
cipali se remarcă celebrul down 
Danny Kay, care, după cum îl 
caracterizează admiratorii săi cei 
mai fervenți, se distinge , jjrin 
nerușinarea sa“. Restul actorilor 
sînt niște „scelerațl plictisitori" 
după expresia „inteligentă** a cri. 
ticului american Robbie Pak.

Toate acestea nu pot pro
voca decît scîrbă unul om care 
prețuiește comorile artei și lite. 
raiurii. Criticii americani „con. 
sacrați" s-au grăbii să elogieze 
filmul ca o „interpretare strălu
cită a clasicismului**. Ei regretă 
numai că „în film lipsesc ferme
cătoarele girls**, fapt pentru care 
sus-numita producție n.a putut 
deveni „o veritabilă comedie mu. 
zicală Qtnericană**.

Nu se poate afirma că criticii 
de aria americani n-au gust ar
tistic, In felul lor, bineînțeles, și 
pe măsura celor care îi plătesc. 
Ei trebuie să știe să leșine de ex. 
taz tn fafa versiunii americane a 
romanului ,,Ana Karenina" tron, 
sformat inir.un roman polițist de 
SO de pagini, sau în fața versiunii 
cinematografice a romanului 
„Madame Bovary" — cel mai 
autentic film de cowboy. Batjo
corirea comorilor culturii clasice 
universale este un aspect tipic al 
marasmului ce domnește în viața 
artistică și culturală patronată 
de regii dolarului.

Tuturor acestor domni ll se po
trivesc de minune înseși cuvin
tele lui Gogol: „De cine rldeți 
voi ? De voi înșivă rldeți l",„

Noutăți în fotochimie

SHAW $1 CAUZELE FOAMETEI

Cărțile
Cu cît 

cu atît

răutăcioasa : 
vă vede oe 
că <n țara

■ r ). îb- 
e adoptat 
ale rega-

O R
UN LUCRU DE NEÎNȚELES

U M
CARTKf SL_ CASTANELE

I. RETEGAN

cehoslovacă
„Am găsit ! N-aveo benzină...

FĂRĂ CUVINTE

pentru obținerea pig, 
mențikrr care dau cu
loarea galbenă sint 
necesarg 12 reacții 
chămce^ prețul noii 
hlrtii iozograj.ee este 

redas deci: cl
produselor s imUaro
realizate pinâ .’n pre
zent in alte

La aceiași lebora, 
tor s-a realizat de a- 

un -ou film 
fotografic ultrasensL 
bli ca care pot fi e-

fectuate fotografii cu 
un timp de expunere 
foarte scurt, chiar la 
lumina unui chibrit 

In orezent coiecti. 
vtu laboratorului e- 
fectuează cercetări in 
vederea obținerii de 
fiima fotograj.ee sen- 
sibUe la raze infraro. 
gii. care să permită 
fotografierea în întu
neric a obiectelor 
„iluminate" cu raze 
injraroșii invizibile.

r’.ele de mai ale anului 
la Vcitaire a venit un 

eunoecut care i-a ad us la cu- 
noștir.’4 câ autoritățile ecle- 
nastice au hotărft arderea in 
pubbe a ultimei sale lucrări 
Jbcrzton fikjBofice'.

Voltaire care avea de acum 
e experiență in ce privește 
arderea operelor sale de către 
reprezentanții cierului catolic 
$i ai absolutismului francez, a 
răspuns :

„Cu arit mal bine, 
sint ca ii castanele, 
sint prăjite mai bine 
se vind mai mult-.

Odată, cînd se plimba pe 
străzile orașului Praga, htimo- 
ristul ceh Jaroslav Hasek s-a 
întilnit cu un scriitor cunoscut 
drept un mare lăudăros. După 
eiteva cuvinte, interlocutorul 
lui Hasek a adus vorba despre 
ultimul lui roman. „închipui
ți-vă d-le Hasek — i-a spus a- 
cesta — o doamnă a citit ro
manul meu in tren și atunci 
cind și-a ridicat privirile a re
marcat că trecuse zece stații 
de gara in care trebuia să co
boare r

— „Pentru mine acest lucru 
este cu totul de neînțeles — a 
răspuns umoristul. Eu nu 
să dorm de fel in tren'.

Geyge Benwd Shaw s-o In- 
tilnX in timpul unui banchet, cu 
un preot anglican deosebit de 
corpolent Ond l-a văzut pe 
scriitor, care era extrem de slab, 
preotul nu s-a putut abține să 
nu focă o remarcă 
„D-le Shaw, cine 
dvs. poate crede
noastrâ a izbucnit foc-netea“.

Replica a venit prompt : „Ci
ne vă vede pe dvs. poate crede 
că vino pentru ocest lucru vă 
aparține !“

Expediția alpină chineză, 
care a atins la 25 mai I960, 
dinspre versantul nordic, pis
cul Chomo Lungma din Hi
malaia, înalt de 8882 metri, 
în fotografie : cîțiva din 
membrii expediției pe piscul 
ghețarului centrul Ronbuk.

Foto : CHINA NOUA PEKIN

Cea mai mică dragă 
aspirantă

La șantierul naval din Pra'gn- 
Liben a fost lansată la apă cea 
mai mică drază aspirantă ceho
slovacă. Probele efectuate au a- 
rătat că ea poate fi folosită la 
curățirea rîurilor și a iazurilor 
mlăștinoase, ca pompă de noroi 
pe lingă hidrocentralele electrica 
etc. Dragq aspirantă transportă 
intr-o oră pe o distanță de 200 
de metri cel puțin 20 mc. de pă- 
mint. 
motor

Ea este acționată de un 
Diesel și cintărește mai 

de cinci bone, puțind ast- 
ușor transportată dintr un 

loc într-altul Toate mecanismele 
dragei sînt dirijate de la distanță 
de un singur om

iozograj.ee
fotograj.ee


ÎN ÎNTÎMPINAREA 
CONGRESULUI AL III-LEA 

AL U. T. M.
în întîmpinarea celui de-al 

Ill-lea Congres al U.T.M., tinere
tul muncește cu entuziasm pen
tru n-și spori contribuția pe 
care o aduce, alături de ceilalți 
oameni ai muncii, la înfăptui
rea hotărîrilor Congresului par
tidului.

Tinerii din unitățile indu
striale ale regiunii Constanța au 
realizat ptnă acum economii in 
valoare de peste 8 milioane de 
lei. Fruntași în această acțiune 
sînt tinerii muncitori de la 
tierul naval maritim Constanța, 
Fabrica de ciment Medgidia. Fa
brica de ciment „IdeaF Cerna
vodă, întreprinderea metalurgică 
de utilaje Medgidia. Uzina de 
superfosfați și apld sulfuric Nă
vodari etc.

tn același timp, tinerii care 
lucrează în agricultura re
giunii. la chemarea organizațiilor 
U.T.M.. au redat agriculturii 
prin defrișări o suprafață de 

de hectare. au amenajat 
pentru irigații circa 1.900 hec
tare de teren, au lucrat la con
struire^ de grajduri, saivane și 
altele.

Valoarea economiilor realizate

prin munca patriotici * tinere
tului din agricultura regiunii 
Coaatanța m ridici la 5 milioana 
lei.

Prin munca patriotici a tine
retului din satele regiunii Plo- 
efti au fost efectuate. printre 
altele, lucrări de uitrejinere a 
pisuiulor pe o suprafață de 
4W0 de ha ti *'au combătut 
dăunătorii de peste 3.000 ha de 
păduri și pepiniere realixîndu-se 
economii în valoare de peste 
1.000.000 lei. Printre fruntași 
o-^ayld acțiune sini tinerii din 
rc vanele Teleajen. Cimptna, 
Pucioasa. Cisliu și Beceni.

ir
Antrenați de organizațiile 

U.T.M.. numeroși tineri din Pi
tești au participat la construirea 
ti repararea a circa 20.000 m.p. 
străzi. In amenajarea unui ba- 
tin in parcul „Trirale", la con
struirea noului stadion din oraș, 
precum și la uite numeroase »«*• 
erăn de înfrumusețare și gospo
dărire a orașului.

(Agerpres)

Bogată activitate educativă
Membrii organizației noa

stre intimpină cel de al III-lea 
Congres al U.T.M. cu noi suc
cese in producție și în activi
tatea de organizație. Pe lingi 
pasionantele întreceri ale bri
găzilor de producție ale tine
retului, pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de cel de-al 
III-lea Congres al Partidului 
in această perioadă utemiștii 
organizației 
ră o bogată 
ral-sportivă. 
plan special 
rea întâmpinării Congresului 
U.T.M. s-a desfășurat și conti
nuă să se desfășoare o între
cere cultural-sportivă intre 
organizațiile de secții U.T.M.

Un eveniment de cea mai 
mare însemnătate l-a consti
tuit desfășurarea In coopera
tiva noastră a concursului cul
tural-sportiv. Intre 
ganizații de secție 
fost organizat un 
cu următoarele 
sportive: tenis 
popice, volei, șah, 
șurarea acestui 
atras pe terenurile 
aproape pe toți tinerii coope
rativei noastre. Edificator în 
această privință este faptul că 
la întrecerile de tir au luat 
parte toți membrii organiza
ției U.T.M. și In plus încă 30 
de tineri. In această perioadă, 
echipa de . fotbal, creată cu 
prilejul concursului cultural- 
sportiv, a susținut 4 meciuri 
eu echipele de fotbal ale altor 
organizații din oraș. Forma
țiile noastre de cor, brigada 
artistică de agitație, echipa de 
dansuri și-au îmbogățit reper
toriile cu noi cîntece și poezii

noastre desfășoa- 
activitate oultu- 
Pe ba2a unui 

întocmit în vede-

cele 4 or- 
U.T.M. a 

campionat 
discipline 

de masă, 
tir. Desfă- 

campionat a 
de sport

ce slăvesc partidul, munca 
pașnică a poporului nostru, 
cu noi dansuri. Formațiile ar
tistice au prezentat in fața lu
crătorilor 
noastră — ca și fn fața mun
citorilor 
deri — festivaluri artistice.

Concursul „Iubiți cartea” a 
fost în această perioadă în a- 
tenția noastră în 
bit. Pini acum în 
noastră funcționa 
pură comisie a 
„Iubiți cartea". J 
pricină desfășurarea 
cursului era greoaie, 
tima vreme, noi am luat mă
sura organizării comisiilor 
concursului „Iubiți cartea” fn 
toate organizațiile de secție 
U.T.M. Ca urmare a acestei 
măsuri, numărul participanți- 
lor, al celor care se pregătesc 
pentru clștigarea insignei de 
„Prieten al cărții", a ajuns la 
100. Noi sintem hotăriți ca 
toți acești tineri sâ primească 
insigna de „Prieten al cărții", 
în întîmpinarea celui de al 
III-lea Congres al U.T.M.

O bogată activitate eultural- 
artistieă in vederea intimpi- 
ndrii celui de-al III-lea Con
gres al U.T.M. am desfășurat 
fn această perioadă cu prile
jul joilor tineretului. Pe lingă 
bogatele programe cultural- 
artistice ale acestor joi ale 
tineretului, în program au fi
gurat cu regularitate expuneri 
despre figuri de eroi comu
niști și uteciști.

din cooperativa

din alte intreprin-

mod deose- 
t cooperativa 

doar o tin- 
concursului 

Din această 
con- 

In ul-

MOCANU AUREL 
secretarul comitetului U.T.M. 

de la Cooperativa 
„îmbrăcămintea” Constanța

Elevii coreeni la Iași
In drum spre patrie, cei peste 

500 de elevi coreeni, care au fost 
găzduiți și au învățat 
noastră la școala „Kim lr Sen* 
din comuna Pîclișa, 
Hunedoara, s-au oprit 
dimineața în orașul Iași, In sta
ția Socola Roșie copiii coreeni au 
fost întîmpinați de reprezentanți 
ai Comitetului regional Iași al 
U.T.M.. reprezentanți ai Comite
tului regional al Crucii Roșii, ai 
secției sanitare de pe lingi sfa-

în țara 

regiunea 
sîmbătă

tul popular regional, precum și 
de numeroși pionieri și școlari 
ieșeni.

In timpul scurtei lor opriri în 
această stație, copiii coreeni au 
stat de vorbă cu elevi și pionieri 
din școlile ieșene și au schimbat 
daruri, insigne și cravate roșii. 
Intilnirea a prilejuit o caldă ma- 
ni f est are a sentimentelor de trai
nică prietenie ce s-a legat între 
copiii din țara noastră și cei co-

(Urmare din pag. l-a)

Noi blocuri 
in folosință

Prin vizitarea unor 
Interesante în țara 
sperăm să avem

date de curma 
in centrul Croio
vei.
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Primul ‘ ministru al Repu
blicii Irak, Abdel Kerim Kas- 
sem. a trimis președintelui 
Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne. Chivu Stoica, 
o telegramă prin care expri
mă mulțumiri guvernului șl 
poporului romîn pentru urări
le transmise cu prilejul celei

de-a doua aniversări a revolu
ției din iulie, sărbătoarea na
țională a poporului irakian.

Sînt sigur — se spune în te
legramă — că relațiile priete
nești dintre țările și popoarele 
noastre prietene se vor întări 
și vor înflori și mai mult în 
viitor.

Foto :

A apâritt t

> ir ir

N. STELORIAN

Lupta de clasă
Organ teoretic și politie al Comi

tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn

Vizita ministrului-prim 
al Indoneziei

Cuvînfarea ministrului-prim 
Djuanda Kartawidjaja

Primul ministru al Repu
blicii Congo. Patrice Lumum
ba. a trimis președintelui 
Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne. Chivu Stoica, o 
telegramă de mulțumiri pen
tru telegrama 
vernul și 
exprimat 
lidaritate 
poporului 
apărarea libertății Și indepen-

prin care gu- 
poporul romîn au 
sentimentele de so- 
cu lupta dreaptă a 

congolez pentru

dentei sale. împotriva agre
siunii colonialiste.

Foarte mișcat de dovada 
călduroasei dv. simpatii — se 
spune în telegramă — vă mul
țumesc din inimă în numele 
guvernului și al întregului po
por congolez. Doresc foarte 
mult ca între cele două țări 
ale noastre să se stabilească 
relații de sinceră prietenie.

Seria a V-a. Anul XL. Nr. 7
Iulie 1960
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CĂTRE,
FEDERAȚIA GENERALĂ A MUNCII DIN CONGO

LEOPOLDVILLE
Republica Congo

Consiliul Central al Sindicatelor din Republica Populară 
Romină î?i exprimă cele mai profunde sentimente de solida
ritate cu lupta neînfricată a oamenilor muncii și a întregului 
popor congolez împotriva agresiunii colonialiste pentru apăra
rea și consolidarea independenței naționale.

Oamenii muncii din țara noastră nutresc calde și frățești 
sentimente de prietenie față de poporul congolez, care prin 
lupta sa grea și plină de sacrificii și-a cucerit, după 89 de ani 
de robie colonială, libertatea și independența de stat.

în numele oamenilor muncii, organizați * *.................
țara noastră, condamnăm cu hotărîre actul 
liștilor, care, sfidînd drepturile legitime ale 
urmăresc " ‘ ....................

Alături 
aplicarea 
retragere 
deplină a suveranității și integrității teritoriale a 
publici.

Exprimîndu-ne convingerea că oamenii muncii 
popor din Republica Congo — bucurîndu-se de sprijinul și de 
solidaritatea celor ce muncesc de pretutindeni — vor face să 
triumfe cauza lor sfîntă, vă urăm, dragi tovarăși, din adlncul 
inimii, succes deplin în lupta pentru apărarea și consolidarea 
independenței naționale, pentru progresul economic al țării, 
pentru o viață mai bună și pentru pace in lume.

EDITORIAL : Sub conduce
rea partidului, spre desăvîrși- 
rea construcției socialiste în 
patria noastră.

C. IONESCU: Progresul teh
nic și dezvoltarea bazei mate
riale a socialismului.

GH. ROȘU î Eficiența eco
nomică a investițiilor in cen
trul atenției muncii de partid.

P. MOLDOVAN : Probleme 
ale mecanizării agriculturii.

DAN DEȘLIU : Cercurile 
literare — mai aproape de 
viață.

DIN PRESA PARTIDELOR 
COMUNISTE Șl 
MUNCITOREȘTI

in sindicatele din 
agresiv al colonia- 
poporuiui congolez.

nist
I. 

dai

Tezele Partidului Comu- 
din Brazilia.
ILIN : Războiul comer- 
din Europa occidentală.

să înăbușe tînărul stat suveran, 
de opinia publică mondiaiă ne 

hotărîrilor Consiliului de Securitate, pentru imediata 
a trupelor belgiene din Congo, pentru

pronunțăm pentru

respectarea 
tinerei re

și întregul

CONSILIUL CENTRAL AL SINDICATELOR 
DIN

REPUBLICA POPULARA ROMÎN’A

CRITICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE

GH. STOIAN : Tradiții ma
terialiste în filozofia romî- 
nească.

I. BABICI : Un studiu valo
ros despre răscoala țăranilor 
din valea Ghimeșului (1934).

♦
— Pe urmele materialelor 

publicate.

ne, general colonel Floca Ar
hip, adjunct al ministrului 
Forțelor Armate, V. Steriopol* 
adjunct al ministrului Comer
țului, Dionisie Ionescu, șeful 
Ceremonialului de Stat, Pavel 
Silard, ministrul R.P. Romîne 
la Djakarta, reprezentanți ai 
organelor locale de stat, func
ționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, gene
rali și ofițeri superiori ai for
țelor noastre armate.

Garda de onoare aliniată 
pe platoul din fața monumen
tului a prezentat onorul. Au 
fost intonate imnurile de stat 
ale R. P. Romîne și Republi
cii Indonezia.

După depunerea coroanei, 
ministrul-prim Djuanda și ce. 
lelalte persoane oficiale indo
neziene au păstrat un 
ment de reculegere în 
mori a eroilor romîni.

Cei prezenți au primit apoi 
defilarea gărzii de onoare.

turile generale de construire 
a unei lumi mai bune pentru 
toate popoarele — o lume a 
păcii și a colaborării interna
ționale.

Nu am nici o îndoială că 
această vizită, deși de scurtă 
durată, va fi rodnică, deoarece 
vizita anterioară a președinte
lui meu. Sukarno, a deschis 
calea pentru vizita mea de 
acum in țara dv.

In încheiere, permiteți-mi 
să mulțumesc Excelenței voa
stre și guvernului dv. pentru 
invitația pe care mi-ați fă
cut-o mie, soției mele și de
legației mele de a vizita Re
publica Populară Romină, in
vitație care va face posibilă 
realizarea a ceea ce am spus 
mai înainte și anume întărirea 
prieteniei noastre, stringerea 
colaborării noastre, aducerea 
unei contribuții, deși modeste, 
la instaurarea prieteniei și 
colaborării internaționale.

Trăiască prietenia romino- 
indoneziană !

Trăiască prietenia și cola
borarea internațională !

Vă mulțumesc.

Prezidiul

obiective 
dv. noi 

o imagine 
mai limpede asupra unor noi 
posibilități de colaborare și 
mai strînsă între țările noa
stre. Și dacă vor putea fi gă
site noi căi de-a lungul că^ 
rora noi vom putea merge îm
preună spre scopul nostru co
mun, poporul meu va consi
dera această vizită drept o 
vizită rodnică. Scopul nostru 
este simplu și anume acela 
de a construi pentru poporul 
nostru o societate nouă, în 
care să domnească prosperi
tatea și dreptatea, In care el 
să se poată bucura pe deplin 
de viață sub toate aspectele 
ei, în care să existe secu
ritate pentru viața copiilor 
noștri și a urmașilor lor. în 
vederea acestui nobil scop noi 
vom colabora într-un mod 
care va fi reciproc avantajos 
pentru realizarea idealului 
fiecăreia din țările noastre.

Să sperăm că această cola
borare a noastră va fi tot
odată o contribuție la efor-

Vizita la 
Marii Adunări Naționale

«

mo
rci e-

(Agerpres)

Pe litoral
Sîmbătă după amiază, mi. 

nistrul-prim al Indoneziei Ba
den Hadji Djuanda Kartawid- 
jaja împreună cu persoar.ele 
care îl însoțesc a plecat tntr-o 
scurtă vizită pe litoral.

împreună cu oaspetele au 
plecat președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romine 
Chivu Stoica, Avram Bunaciu, 
ministrul Afacerilor Externe 
și Pavel Silard, ministrul R. P. 
Romîne la Djakarta.

Seara, președintele Sfatului 
popular al orașului Constanța 
Tudose Vasiliu a oferit o masă 
în cinstea ministrului-prim 
Djuanda în stațiunea Eforie.

Au luat parte președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, Chivu Stoica, A. 
vram Bunaciu, ministrul Afa
cerilor Externe, Mihai Flores, 
cu, ministrul Industriei Petro, 
lului și Chimiei, Gh. Gaston 
Marin, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, pre
cum și Pavel Silard, ministrul 
R. P. Romîne la Djakarta.

Adunări Naționale, Avram 
Bunaciu, ministrul Afacerilor 
Externe.

A fost de față Ilie Murgu
lescu, ministrul Învățămîntu- 
lui și Culturii, Dionisie Io- 
nescu, șeful Ceremonialului 
de Stat, precum și Pavel Si- 
lard, ministrul R. P. Romîne 
la Djakarta.

în timpul vizitei a avut loc 
o convorbire prietenească.

(Agerpres)

Ministrul-prim al Indone
ziei, Raden Hadji Djuanda 
Kartawidjaja, împreună cu 
persoanele care îl însoțesc, a 
făcut sîmbătă la amiază o vi
zită la Prezidiul 
dunări Naționale a 
mine.

Oaspetele a fost 
Mihail Ralea, 
al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, Gheorghe Stoica, 
secretarul Prezidiului Marii

Depunerea unei coroane de flori la Monumentul 
Eroilor Patriei

A-Marii
R. P. Ro-

primit de 
vicepreședinte

Eroilor
La ora 14,30 ministru Imprim 

al Indoneziei Raden Hadji 
Djuanda Kartawidjaja a de
pus o coroană de flori la Mo
numentul Eroilor Patriei.

La solemnitate au fost de 
față Ilie Murgulescu, ministrul 
Invățămîntului și Culturii, E- 
duard Mezincescu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Exter- (Agerpres)

Cu prilejul sărbătorii naționale 
A. U.a R

La 23 iulie ambasadorul Re
publicii Arabe Unite la Bucu
rești. Farid Chehlaoui, a dat o 
recepție cu prilejul sărbătorii 
naționale a R.A.U., „Ziua Re
voluției".

La recepție au participat 
Gogu Rădulescu, ministrul Co
merțului, Eduard Mezincescu* 
adjunct al ministrului Aface
rilor Externe, Dionisie Ionescu, 
șeful Ceremonialului de Stat* 
Al. Buican și O. Livezeanu, vi
cepreședinți ai I.R.R.C.S., Ra.

du Rusescu, președintele C.C. 
al Crucii Roșii, Mihai Cioba- 
nu, președintele Camerei de 
Comerț, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne și Ministerul Comerțului, 
oameni de cultură.

Au participat șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Delegația poporului ooreearii 

condusă de tov. Sin Hva Zirt, 
adjunct al ministrului învăță- 
mîntului și Culturii din R.P.D. 
Coreeană, a făcut sîmbătă o 
vizită pe Valea Prahovei. 
Membrii delegației au fost în
soțiți de tovarășii Kim Ze Bon, 
prim.secretar al Ambasadei 
R.P.D. Coreene la București, și 
Pompiliu 
Ministerul 
Culturii.

Oaspeții ______ .....
muzeul Doftana și Castelul Pe- 
leș.

Vîlcu, director in 
Invățămîntului și

coreeni au vizitat

★

Vineri au părăsit Capitala 
îndreptîndu-se spre Danemar
ca, acad. Șt. S. Nicolau, pre
ședintele secției de științe me
dicale a Academiei R. P. Ro- 
mîne, directorul Institutului de 
inframicrobiologie al Acade
miei R, P. Romîne, și conL 
N. Cajal, director adjunct al 
aceluiași institut, pentru a 
participa la lucrările celei de.a 
5-a Conferințe internaționale 
de poliomielită ce va avea loc 
între 26 și 28 iulie la Copen
haga.

1000 m. ; canoe 
caiac dublu fe-

caiac 2 bărbați
dublu tOOO m ; emuu uuu.u /c- 
mei. 500 m : ți ștafeta caiac 
4X500 m

Stmbătă dimineața, ipe șoseaua 
București—Urziceni, s-e desfășu
rat 6 cursă cielistă internaționa
lă pe distanța de 100 km., c6n- 
tracronometrului pe echipe, la 
care au luat -parte alergători din 
R P. Romînă și Belg;a.

Iată rezultatele tehnice: 1.
R.PJ? I (G Moiceanu, Zanoni, 
Cozma. Șelaru) au parcurs 100 
km în 2h25’21” ; 2 R.P.R, II.
(Caîc’șeă, Ziegler, Șerban I. Ve. 
sile) 2h27’36”: 3. Belgia — se
lecționată de -tineret (Monty, 
Lengele. Bouvry, 
30’34” ; 4. C CA. 
Vieioria 2h37 00”

bărbați.
ir

R. P. Romîne care par. 
campionatul mondial 

’ ’ ’ ’ Lenin-
Echipa 

tici-pă la r_____
studențesc de șah de la _ .. 
grad ?i-a încheiat partidele în
trerupte în ultimele trei runde, 
obținînd următoarele rezultate : 
P. P. Romînă —Suedia 3V2—: 
R P Romînă—R P. Bulgaria 

R. P. Romînă—R. S. 
Cehoslovacă 2—2

(Agerpres)

★
după-amiază, pe lacul 
începi nd de la ora 16,

Leboutte) 2h
I. 2h32’29” ; 5.

6. C.C.A, II.

Astăzi începînd __ ____ _
17.30, pe circuitul din apropiet 
Stadionului ,2^ August" (s

(Agerpres)

Codru din film.

P E ecrane
EXECUTĂ PE BAZĂ DE COMENZI FERME ■

SUZANA VOINESOU

FABRICĂ DE CONFECȚII 
' timișoara

P-TA LERMONTOV NR. 2 
TELEFON 48 -00

PRODUCE SI LIVREA7Ă 
PENTRU SECTORUL 

COMFRTULUI DE STAT l

MANTALE P.V.C. DIN 
MATERIAL TRANiPARENT 

PENTRU BĂRRATI. FEMEI N COPIT 

BLU1ELICAPOATEINIR-O BOGATĂ GAMĂ DE MODELE S.l CULORI

,, Cintec de leagăn
Cineaștii sovietici eu sondat 

adine in implicațiile psiholo
gice pe care le presupune în
cercarea eroică prin care a tre
cut poporul sovietic in timpul 
Marelui Război pentru Apărarea 
Patriei, chiar dacă unde filme 
închinate războiului n-au adus 
pe ecran nemijlocit momente din 
desfășurarea luptelor. Momen
tele acestea au fost insă încăr
cate de semnificații dezvăluind 
acele filoane adinei din care-și 
trage seva tăria poporului so
vietic devotat partidului comu
nist și patriei socialiste.

Nici filmul „Cîntec de leagăn" 
n-a avut nemijlocit la baza o 
tematică inspirată din zilele răz
boiului, ci mai mult din conse
cințele pe care acesta le-a reper
cutat peste ani în viața oame
nilor. La fel ca aviatorul sovie
tic Losev din film, mulți oameni 
sovietici și-au căutat timp în
delungat familia dispărută în 
anii războiului. La fel ca Auri
ca, fiica sa, mulți copii sovietici 
au rămas fără familie și n-au 
avut la căpătîi o mamă care 
să-i adoarmă într-un liniștitor 
cintec de leagăn.

Meritul acestei producții a 
studiourilor „Moldova-Film din 
Kișinau este tocmai acela de a 
fi reușit să trateze simplu, o- 
menesc și emoționant povestea 
celor doi eroi despărțiți de răz
boi fără speranța de a se putea 
regăsi și să dezvăluie cine anu
me a purtat de grijă copiilor 
rămași fără părinți, cum au cres
cut ei în anii aceia de greutăți 
și lipsuri.

Desfășurarea firului vieții Au
ricăi ne aduce în minte pe ne
simțite, 
din care 
caracteristice 
tici. 
rolă.
putut ei in anii grei ai războ
iului și după aceea să crească 
cu modestie și abnegație acești

copii fără mame, să facă 
ei buni oameni și cetățeni.

Cîniecul de leagăn eu care • 
tinâri sovietică oarecare iți a- 
doarme copilul străin pus în 
brațele ei de intimplările tra
gice ale războiului, străbate ca 
un leit-motir filmul. El derine 
simbolic pentru înaltul uma
nism al poporului, pentru pa
triotismul său și spiritul de so* 
lidaritate Această tinără so
vietică își dă chiar viața solvind 
copilul de gloanțele fasciștilor, 
așa cum ostașul rănit, care gă
sește pe cei cîțiva nou născuți 
scăpați ca prin minune de bom
bardamentele fasciștilor, nu sa 
gindește o clipă să-și continua 
drumul spre spital. El se zbate, 
aleargă, caută și găsește posibi
litatea de a-i salva și a-i încre
dința unor oameni sovietici 
spre a-i crește.

Așa a intrat în viață și Aurica 
pe care o întîlnim mai apoi în 
secvențele de la Casa copilului, 
în anii reconstrucției de după 
război. Aici scenariști și regizo
rul (Avenir Zac, Isai Kuznețov 
și respectiv Mihail Kalik) ne 
dezvăluie chipul luminos al nou
lui director al Casei copilului,

din Jurul orei 
' îrea 

____  (str. 
Maior Coravu) alergători romîni 
ș! belgien» vor concura tntr.o 
cursă individuală pe distanța de 
55 km.

Astăzi 
Snagov^ 
cei mai buni caiaciști și canoiști 
din U.RgS.S.. R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Ungară și R. P. Romînă 
tși cor disputa Intiietatea in 
tradiționala competiție nautică 
„Regara Snasoou. Printre parii, 
cipanți se afTă numeroși sportivi 
cunoscuți: Năgy și Kovacs (R.P. 
Ungară) Hasanov (U.R.S.S.), 
Maria Șubma (U.R.SS.) campi
oană mondială la caiac. HradU 
(R. S. Cehoslovacă) și reprezen
tanții noștri Ismailciuc, campion 
mondial și european, L. Rotman, 
dublu campion olimpic.

Iată programul de desfășurare 
a probelor : caiac simplu băr
bați : 1000 m; caiac simplu fe
mei 500 m: canoe simplu 1000 m;

tocmai acele elemente 
extragem trăsăturile 

oamenilor sovie- 
animați de o înaltă mo
no demonstrează cum au

fo ar te grijuliu și plin de răs
pundere pentru viața copiilor, 
citeva figuri de copii remarca
bili, ou înfățișarea nevinovată 
și sensibilitățile firești vîr- 
stei, dar cu o gravitate și o se
riozitate a preocupărilor extrem 
de potrivite în acele împreju
rări grele. Rămîne întipărit în 
mintea spectatorului montajul 
excelent realizat al secvențelor 
de pe șantierul digulpi (imagi
ne : Vadim Derbenev). Aurica- 
copil (din care micuța Lida 
Picurenko face o eroină de ne
uitat) vine înotînd în noroaie

ți cărînd un ceainic prea greu 
pentru ea. să aducă o băutură 
caldă iubitului ei director care 
muncea aci. Fanfara Casei copi
lului sosește de asemenea pentru 
a face munca celor de la dig 
mai ușoară. Pe chipul luminat

de un timbet de fericire al Aue 
ricăi, cucerită de iureșul mun
cii. se suprapun imaginile fețe
lor înveselite ale muncitorilor, 
expresiile grave ale copiilor 
care ctntă cu mult zel, deși puțin 
cam strident, un marș vioi. Chi
pul fericit al Auricăi. de aid 
face o legătură firească cu ati
tudinea ei de mai tîrziu cînd, 
nemaiputind, să suporte atmos
fera îmbîcsită de misticism și 
meschinărie din casa celui care 
o luase s-o crească, va lua dru
mul șantierului.

Peste tinerețea Auricăi g

vegheat continuare patria și 
poporul sovietic. Aceasta ne-o 
demonstrează mai departe fil
mul. „Cîntecul de leagăn" i l-a 
cîntat colectivul de muncitori 
de pe șantierul siberian unde 
Aurica a poposit. Și cînd s-a 
îndrăgostit tînăra Aurica, (inter
pretată de Liubov Cernavol) a 
păstrat în ea neîntinat senti
mentul dreptății și demnității 
în care a fost crescută. Pusă în 
împrejurarea de a salva un co
pil bolnav, ea nu ezită nici un 
moment. I se devotează cu ab
negație, fără să știe că o tinără 
fată sovietică făcuse la fel cu ea, 
în timpul războiului. Cu același 
,,cintec de leagăn" îmbrățișează 
ea acum un copil al patriei so
vietice de viața căruia se simte 
răspunzătoare. în această îm
prejurare are loc și fericita în- 
tîlnire cu tatăl ei care n-a pre
cupețit nimic în toți anii aceș
tia pentru a o găsi.

Atelierele de reparat material rulant 
„16 Februarie" Cluj 

sir. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, telefon 23.72

— reparații de locomotive și vagoane cale normală și în
gustă.

— cazane generatoare de aburi.
— boylere de orice tip.
— piese de schimb din fontă și bronz pentru locomotive,

vagoane sau pentru orice fel de utilaje.
— ferme și construcții metalice precum și alte lucrări in

dustriale.

EXECUTA DE ASEMENEA:
— detensionări de piese
— analize chimice
— analize Ia defectoscop ultrasonic
— determinarea calității sudurii cu aparatul Roentgen.



Karlovy Vary
<șș> <»»» t» it n

Filmul rominesc
Valurile Dunării"

Cjvîntaraa lui V. V. KUZNițOV
pentru amplasarea 

militare ale S.U.A. 
englez nu a privit 

ace-
Uniun'i

Șsdința Consiliului da Securitate consacrată provocărilor 
agresive ale aviației militare a S. U. A.

Guvernul 5. (J. A. întreprinde acțiuni 
periculoase pentru cauza păcii

TTfWff >• W
||' 1(11111 I I»

NEW YORK 23 (Agerpres). 
TASS transmite : După cum 
s-a mai anunțat, la 22 iulie, 
ora 15,20 (ora New York-ului), 
s-a desphis o ședință a Con
siliului de Securitate convoca
tă la cererea Uniunii Sovie
tice.

Pe ordinea de zi a Consiliu
lui de Securitate figurează 
problema cu privire la „noile 
acțiuni agresive ale aviației 
militare a S.U.A. împotriva 
Uniunii Sovietice, acțiuni care 
pun în pericol pacea lumii".

După aprobarea ordinii de 
zi de către Consiliul de Secu
ritate, a luat cuvîntul repre
zentantul Uniunii Sovietice, 
V. V. Kuznețov, prim-locțiitor 
al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S.

După ce a amintit că guver
nul U.R.S.S. este nevoit să 
prezinte pentru a doua oară 
în cursul acestui an Consiliu
lui de Securitate problema 
acțiunilor agresive ale S.U.A., 
care continuă, V. V. Kuzne
țov a spus printre altele :

Recenta violare a frontiere
lor sovietice demonstrează că 
guvernul Statelor Unite ale 
Americii, călcînd în picioare 
în mod grosolan dreptul in
ternațional, continuă cu per
sistență să urmeze linia poli
tică pe care a proclamat-o în 
mod oficial, îndreptată spre 
încălcarea premeditată a drep
turilor suverane ale altor sta
te, prin trimiterea provoca
toare a avioanelor sale mili
tare în spațiul aerian al Uni
unii Sovietice.

V. V. Kuznețov a analizat 
amănunțit faptele referitoare 
la noua incursiune agresivă a 
unui avion militar american 
în spațiul aerian al Uniunii 
Sovietice. Organizatorii acțiu
nilor agresive împotriva țării 
noastre, a subliniat el, au fost 
prinși o dată mai mult asupra 
faptului și nici un fel de sub
terfugii, nici un fel de născo
ciri nu îi vor ajuta să scape 
de răspunderea ce le revine 
pentru noua provocare.

Guvernul sovietic, a subli
niat reprezentantul U.R.S.S., 
a avertizat în repetate rînduri 
despre primejdia pentru cauza 
păcii pe care o implică pro
movarea unei politici nesă
buite de provocări și amenin
țări față de U.R.S.S. Dar gu
vernul S.U.A. nu numai că 
nu renunță la o asemenea 
politică, ci continuă să săvîr- 
șească mereu noi acțiuni a- 
gresive. Incursiunea premedi
tata a unui bombardier ame- 
r.can în spațiul aerian al țării 
r.oastre reprezintă, potrivit 
r.ormelor dreptului interna
țional, un act de agresiune, 
un act de recurgere la forță, 
iar răspunderea pentru aces
ta revine pe de-a-ntregul gu
vernului țării care a trimis 
acest avion. Guvernul sovietic 
a luat și va continua să ia

Avioane de spionaj americane 
continuă să se afle

pe teritoriul Japoniei

se vede, această 
șocat atît de mult

TOKIO 23 (Agerpres). — TASS 
transmite : Ambasada americană 
din Japonia șl autoritățile militare 
sînt astăzi într.o situație foarte 
neplăcută. N.au trecut nici două 
săptămîni de la declarația cu 
privire la retragerea avioanelor 
de spionaj „U-2" de pe teritoriul 
Japoniei și Partidul Socialist din 
Japonia a comunicat, refer in. 
du-se la dovezi incontestabile, 
că aceste avioane continuă să se 
afle Pe tetiioriul japonez Parti
dul socialist a declarat că va ri. 
dica această problemă în parla
ment.

După cum 
declarație d , 
pe conducătorii ambasadei și pe 
generalii americani îneît s-au 
grăbit să recurgă la o contra, 
manevră de altfel destul de neîn- 
deminatecâ După cum relatează 
ziarul „Mâiniți Daily News" la 
21 iulie, noaptea tîrziu, ambasa
dorul american McArthur I.a vi. 
zitat pe lamida. ministru ad. 
junct al Afacerilor Externe al Ja
poniei, căruia i.a prezentat copia 
unui document care, după cum a 
spus el, circulă la Tokio. In a- 
cest document cu mențiunea 
„strict secret", adresat ambasa. 
dorului McArthur și semnat de 
atașatul militar al aerului în Ja
ponia, colonelul Emmens. se 
sp'une :

„Potrivit informațiilor de care 
dispunem, guvernul Japoniei este, 
serios îngrijorat de declarația lui 
Hrușciov că Uniunea Sovietică 
se pregătește să lovească bazele' 
militare folosite pentru operațiu. 
nile avioan-lor noastre „U-2". 
După cum știți, mo'ivul este că 
avioanele noastre „U-2" care își 
au baza la Ațughi^ Tatikava, în 
afară de zborurile efectuate dea. 
supra Vietnamului, Cambodgiei, 
Laosulul și Tailandel au operat 
și în zone imoortanie din punct 
de vedere militar și industrial 
ale Chinei comuniste, în Extre
mul Orient sovietic, în Coreea 
de Nord, In consecin[ă, persoane 
oficiale din Japonia consideră că 
amenințarea Uniunii Sovietice cu 
privire la o contralovitură repre
zintă un pericol reai pentru Ia. 
ponte".

In continuarea documentului se 
vorbește despre larga mișcare 
de protest a poporului japonez 
împotriva regimului Kiși și se

provocatoare ale 
militare americane 
navelor i 

și de < 
în largul

sovietice 
cercetări 

1 mării,

și de

încălcat

toate măsurile necesare pentru 
curmarea oricăror încercări 
de a se încălca frontierele de 
stat ale U.R.S.S. și va demas
ca necruțător și de acum îna
inte pe organizatorii unor a- 
semenea provocări. V. V. 
Kuznețov a amintit că de mai 
mulți ani guvernul S.U.A. în
treprinde acțiuni periculoase 
pentru cauza păcii, trimițînd 
în direcția Uniunii Sovietice 
bombardierele sale cu o în
cărcătură nucleară ucigătoare. 
Nu se poate de asemenea să 
nu se menționeze, a spus el, 
zborurile 
avioanelor 
deasupra 
comerciale 
științifice 
care implică o primejdie se
rioasă pentru libertatea navi
gației, securitatea navelor și 
viața echipajelor lor. Toate 
acestea sînt verigile unui sin
gur lanț — toate acestea sînt 
elementele componente ale 
politicii de „echilibristică în 
pragul războiului promovat^ 
de S.U.A.

După cum se știe, 
data aceasta, cînd bombar
dierul „RB-47- a 
frontiera. Uniunea Sovietică a 
dat dovadă de multă răbdare 
și stăpînire de sine și, ca ri
posta la sfidarea provocatoa
re, nu a folosit forțele sale 
strategice de rachete nucleare. 
Trupele sovietice ale apărării 
antiaeriene au trimis numai 
un singur avion de vînătoare 
pentru a curma în faza ini
țială incursiunea agresivă a 
bombardierului american. Tre
buie însă să se înțeleagă că 
de fiecare dată cînd în spațiul 
aerian al Uniunii Sovietice 
pătrunde un avion militar 
străin, ea nu este obligată să 
se limiteze doar la curmarea 
incursiunii — sîntem pe de
plin îndreptățiți să luăm și 
măsuri care vizează mai de. 
parte pentru a tăia oricui 
pofta de a încălca frontierele 
noastre de stat.

V. V. Kuznețov a arătat de 
asemenea că unele state alia
te ale S.U.A. continuă să per
mită aviației militare ameri
cane să folosească bazele de 
pe teritoriile lor în scopuri a- 
gresive împotriva Uniunii So
vietice. După cum se știe, în 
cazul cu avionul de spio
naj „U-2" aceste state au fost 
Turcia, Pakistanul și Norve
gia, iar în cazul cu bombar
dierul „RB-47" — Anglia și Nor. 
vegia. Bombardierul „RB-47" 
nu a decolat de pe teritoriul 
S.U.A., ci de la baza militară 
americană Brize-Norton de pe 
teritoriul Angliei. El trebuia 
să se înapoieze la aceeași bază 
după încheierea zborului.

Guvernul sovietic a și aver
tizat guvernul Angliei cu pri
vire la primejdia serioasă pe 
care o implică situația în care 
teritoriul Angliei este pus la 

propune ca în scopul sprijinirii 
guvernului japonez să st facă o 
declarație tn sensul că Statele 
Unite își recheamă avioanele lor 
de recunoaștere din Japonia. 
„După ce se va face această de
clarație, se spune in document, 
vom muta temporar toate avioa
nele „U.2" pe Okinawa unde ne 
putem efectua operațiunile mai 
în ascuns Cînd demonstrațiile 
antiguvernamentale vor înceta 
he vom putea readuce avioanele 
în Japonia potrivit intereselor 
noastre strategice"

Inmînînd „copia" acestui docu
ment, McArthur a cerut Ministe
rului' Afacerilor Externe al Japo. 
niei să facă cercetă’i în legătură 
cu apariția lui. întrucît amba
sadorul american susține că ar 
fi un fals.

Dar la ședința comitetului 
pentru acțiuni parlamentare, 
care a avut loc la 22 iulie_ mem
brii fracțiunii parlamentare a 
Partidului socialist au declarat 
că in realitate acest partid deți. 
ne un document autentic cu pri. 
vire la avioanele de spionaj a- 
merican semnal de atașatul mili. 
tar al aerului american, Emtnens.

In legătură cu aceasta, Parti
dul socialist' a cerut ca guvernul 
japonez să explice poporului si
tuația creată și să facă lumină 
în legătură cu acțiunile bombar. 
dierelor americane de spionaj 
,,RB-47", care folosesc baza de 
la Jokota pentru zborurile lor. 
Totodată, Partidul socialist a de
clarat că ponorul japonez nu 
poate permite ca avioanele ame. 
ricatie „RB-47" să folosească te
ritoriul japonez pentru zborurile 
lor. Deoarece la 22 iulie se în. 
chide sesiunea extraordinară a 
Parlamentului japonez. Partidul 
socialist a cerut convocarea co
misiei parlamentare pentru pro. 
blemele Cabinetului de Miniștri 
în care toți r eprezentanții lui 
vor face interpelări speciale în 
problema avionului ,.0.2", în lu
mina noilor faptJ.

Documentul prezentat de către 
ambasadorul american Ministe
rului Afacerhor Externe al Japo
niei a fost discutat la 22 iulie în 
cadrul unei consfătuiri, convoca, 
te de urgență, a primului minis
tru lkeda și a ministru!ui Aface
rilor Externe al Japoniei, Kosaka. 

d spoziție 
bazelor 
Guvernul 
cu seriozitatea cuvenită 
ste avertismente ale 
Sovietice, devenind de fapt, în 
felul acesta, complice al S.U.A. 
în acțiunea lor ostilă împo
triva U.R.S.S.

Și Norvegia a devenit com- 
p’ice al acțiunii agresive a 
S.U.A. împotriva U.R.S.S.

Folosirea bazelor militare 
americane de pe teritorii stră
ine de către avioanele de 
spionaj „U-2" și „RB-47" este 
o nouă dovadă a marii pri
mejdii pentru pacea în întrea
ga lume pe care o implică a- 
ceste baze amplasate pe teri
toriile multor state.

întrucît bazele militare a- 
mericane de pe teritorii stră
ine sînt folosite de Statele 
Unite în scopuri agresive se 
ivește de asemenea o primej
die directă pentru securitatea 
țărilor care au pus aceste ba
ze la dispoziția S.U-A.

Din însărcinarea guvernului 
sovietic, V. V. Kuznețov a 
prezentat spre examinare Con
siliului de Securitate un pro
iect de rezoluție prm 
recomandă acestuia să 
damne acțiunile provocatoare 
ale aviației militare a S.U_A^ 
care continuă, considerindu-le 
drept acțiuni agresive, 
iectul de rezoluție 
cererea ca guvernul Statelor 
Unite să ia măsuri 
pentru curmarea acestor acți
uni și preîntâmpinarea lor pe 
viitor.

într-o cu vin tare de două 
minute reprezentantul S.U.A., 
Lodge, s-a limitat Ia afirma
ția neîntemeiată că avionul 
american de recunoaștere 
„RB-47" ar fi fost doborît la 
50 mile de coasta sovietică.

Cu aceasta Consiliul de 
Securitate al O.N.U. și-a sus
pendat lucrările pînă luni 25

care
co

Pro- 
cu prinde

urgente

O nouă creștere 
a prețurilor in Franța

PARIS 23 (Agerpres). — Zia
rele pariziene informează cl gu
vernul francez a aprobat noi'.e 
tarife, care vor «ntra în funcțiu
ne <fe La 1 august pentru metrou
rile și autobv'ele pariziene ca și 
pentru trenurile din suburbii.

Noile tarife reprezintă o creș
tere importantă merg!nd pînă la 
87,5 la sută pentru ahonamenîe!e 
săptămînale. In legătură cu a- 
ceasta, în editorialul său in 
lat: ..Atenție la prelur 
„L’AURORE- vrie că 
mediu din regiunea 
care și așa era destul de scâw 
va avea de suportat o aarcir 
suplimentară ca urmare a non 
creșteri a prețuri tar. .Această 
nouă majorare a prețurilor, ara
tă ziarul, se va resirt-ge și a- 
aupra altor reg un: a c țirii- în
treaga noastră econom ie este in
fluențată d« aceasta. „O creștere 
în capitală are repercusiuni asu
pra întregii Fran’.e*. acrie ziarul.

----- e-----

Se extinde valul 
de arestări în Spania

MADRID 23 (Agerpres). - 
Ziarul „L’Humanite" publică 
numeroase materiale în care 
arată că în Spania continuă să 
se extindă valul de arestări, 
care au ca scop să intimideze 
masele populare care pregătesc 
noi acțiuni împotriva regimu
lui franchist.

Ziarul arată că guvernul 
spaniol a trimis noi unități de 
poliție îndeosebi în provincii
le din sudul Spaniei, Cordoba 
și Sevilla. Aceste unități au 
procedat în ultimele zile la a- 
restarea a peste 3000 de mun
citori agricoli și industriali. 
Poliția a torturat numeroși 
muncitori.

VIENA. — La 22 Iulie, tn sala 
de concerte a palatului' Schwar
zenberg din Viena, baritonul ro. 
mîn Nicolae Herlea a dat un 
concert, care a fost organizat de 
Primăria orașului.

Programul lui N. Herlea a cu
prins liduri și arii din opera lui 
Pergolesi, Grieg, Dvorak, Verdi, 
Rossini ș.a, El a fost acompaniat 
de pianistul austriac Hans Mun
ster,

La concert au participat oame. 
ni de cultură, muzicieni și zia
riști din capitala Austriei, pre
cum și un numeros public

Concertul s-a bucurat de un 
frumos succes.

GENEVA. - La 22 talie șlja 
încheiat lucrării? seminarul in. 
ter național penfrii dezarmare, 
organizat de călre federația 
Mondială a Asociațiilor pentru 
Națiunile Unite. Participanții la 
seminar, re.prezentînd țări de pe 
aproape toate continentele, au 
ascultat o serie de rapoarte a. 
supra diferitelor aspecte ale pro. 
blenifi dezarmării, Au prezentat 
rapoarte reprezentanți ai guver
nelor, ctinosciiți oameni poli
tici și fruntași ai vieții publice.

LENINGRAD — Membrii fili
alei din Leningrad a Institutului 
de istorie a științelor naturale și
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premiul „Globul de 
filmului sovietic „Se- 
apreclat drept cd mai 
din întregul concurs.

KARLOVY VARY 23 (De Ia 
corespondentul Agerpres la 
Praga). Festivalul internațio
nal al filmului de la Karlovy 
Vary a luat sfirșit. Juriul a a- 
cordat 
cristal" 
riojka’’ 
valoros

Marile premii ale festivalu. 
lui pentru filmele de lung me
traj au fost decernate filmelor 
„Valurile Dunării- (R. P. R.), 
„Trandafiri pentru procurorul 
general- (R.F.G.), filmului li
tuanian „Eroii ▼ii’’.

După cum se știe, in mod 
excepțional anul acesta unul 
din cele patru mari premii ale 
festivalului a fost decernat și 
filmului rominesc de desen a- 
nimat „Homo sapiens-.

Un premiu special a fost a- 
cordat filmului „Era noapte la 
Roma- (Italia). Filmul ceho
slovac ..Omul eu două fețe- a 
primit premiul pentru regie, 
iar filmul chines «Nio Er" — 
premiul pentru film biografie.

Premiile pentru Interpretare 
au fost atribuite lui La wt ea ce 
Olivier (Marea Britanic), Er
win Geschonnek (R.D.G.) șl 
Marika Toroesik (R. P. Un. 
gară).

Tulburări în Guatemala
GUATEMALA CITY XS (A- 

gerpres). — în audă decre
tării stării de asediu. în Gua
temala continuă manifesta
țiile de protest împotriva re
gimului nepopular instaurat 
de Ydigoras Fuentes. Agenția 
France Presse anunță că la 22 
iulie mai multe grupuri de 
persoane au încercat să mani
festeze pe străzile capitalei. 
Poliția militară a intervenit 
cu brutalitate atacînd pe de
monstranți cu gaze lacrimo
gene și lovindu-i cu paturile 
puștilor. 30 de persoane are
state în cursul 
din ultimele zile, 
rut la 22 iulife în 
nalelor militare.

într-o declarație publicată 
de Partidul național revolu
ționar, nou format din fuzio-

tulburărilor 
au compă- 
fața tribu-

care 
zile

cum 
din

tehnicii al Academiei de Științe 
a U.R.S.S. au terminat redacta, 
rea celui de-al doilea volum al 
lucrării „Istoria Academiei de 
Silințe a U.R.S.S cuprinzînd 
perioada anilor 1^03—1917,

DJAKARTA. — După cum a. 
nuntă agenția Antara, la 22 iulie 
a fost pus în l'bertate Sakirman, 
membru al B’roului Politic al 
C.C. al P.C- din Indonezia, 
fusese arestat acum câteva 
la locuința se.

MOGADISCIO. — După 
transmite corespondentul
Mogadiscio al agenției Reuter, 
în capitala Republicii Somalia a 
fost anunțată componența primu. 
lui guvern care a fost format la 
1 iulie a c_ ca rezultat al unifi
cării fostului teritoriu de sub tu
telă Somalia, care și.a dobîndit 
independența la 1 iulie, cu fostul 
protectorat britanic al Somaliei, 
căruia independența i-a fost 
acordată la 26 iunie a c. Din 
noul guvern, care este condus 
de Abdl Rașid Sermark, fac parte 
peste 13 miniștri.

Un aspect al capitalei lndonezie-1 : Djakarta.

Opinia publică mondială 
condamnă agresiunea imperialistă

împotriva Congoului
ACCRA 23
După cum

Reuter, președi 
Ghana K toarne Nkrumah, 
vertizat că recunoașterea 
pendenței" provinciei 
Katanga de către orice țară ta 
isuemna o „tragedie și un peri
col ierioj pentru pacea generală". 
Toate țările care se pronunță 
pentru pace, a declarat 
dintele, trebuie să facă 
pentru ,,a preintimpina 

anunță agenția 
linte le Republicii

a a- 
„inde- 

congoleze

preșe- 
totul 

... . _ orice
încercare, indiferent de unde ar 
veni ea. de a încuraja despărți
rea provinciei Katanga de Re
publice Congo".

^Retragerea totală a tuturor 
trupelor belgiene din toate re
gulile Republicii Congo, inclu
siv din Katanga, a spus pre
ședintele, este necesară pentru

narea partidului revoluționar 
și partidului reformei* națio
nale, este denunțat caracterul 
colonialist al politicii S.U.A. 
care caută să mențină țările 
slab dezvoltate într-o situație 
subordonată. Declarația de
nunță de asemenea guvernul 
lui Ydigoras Fuentes pentru 
că primește ordine din partea 
monopolurilor americane.

Declarația subliniază că si
stemul semifeudal din Guate
mala a redus masele țărănești 
la cea mai mare mizerie și 
cheamă poporul guatemalez 
la „unitate revoluționară în 
lupta pentru reforma agrară, 
independența economică și 
naționalizarea industriei". De 
asemenea declarația cere pune
rea în libertate a deținuților 
politici.

MEXICO CITY. - La 21 talie 
cele mai mari organizații sindi. 
cale din Mexic aj cerut preșe
dintelui Adolfo Lopez Mateos să 
rupă relațiile diplomatice cu , gu
vernul dicta torului dewnirwean 
Rafael Trujillo. Indignarea opi. 
niei publice din Mexic împotriva 
sîngerosu’u’ regim af liij Trujillo 
a crescut în special de cînd la 9 
iulie poliția dominicană a îm
pușcat pe treptele ambasadei 
mexicane dir Ciudad Trujillo un 
dominican care voia să obțină 
azil polit’c. Ministerul mexican 
al Afacerilor Externe a prezen. 
tat un energic protest guvernu
lui dominican.

DAMASC. — Purtătorul de cu- 
vînt al comandamentului armatei 
I a R.A.U. a făcut o declarație 
pentru presă, în care a arătat că 
trupele izraeliene continuă acțiu. 
ni le provocato-.re împotriva 
R.A.U. Prof’ttnd de pregătirile, 
armatei I pentru sărbătorirea 
Zilei revoluției d’n 1952. trupele 
izraeliene au organizat în dimi
neața zile* de 22 iulie o ambus, 
cadă împotriva unei patrule si
riene de frontieră și au deschis 
focul. Patrula siriană, se spune 
în declarație, a fost nevoită să 
riposteze. Ca rezultat al schim
bului de focuri partea izrăeliană 
a suferit pierderi. 

7&

pacea și securitatea in lumea în
treagă" .

(Agerpres). — Opinia pu
blică din țările Asiei spri
jină lupta eroică a po
porului congolez împotriva a- 
gresiunii belgiene. într-o de
clarație publicată recent, Co
mitetul pentru apărarea păcii 
din Birmania cere ca trupele 
belgiene să fie retrase imediat 
din Congo.

Comitetul și-a exprimat 
sprijinul deplin față de lupta 
poporului congolez împotriva 
intervenției imperialiste.

în declarație se subliniază 
că „trimiterea de trupe în 
Congo de către autoritățile 
belgiene constituie o violare a 
suveranității naționale a Con
goului, nesocotirea Cartei Na
țiunilor Unite și o amenința
re la adresa păcii mondiale".

Ziarul cambodgian „Dis- 
ratch of Cambodgia" publică 
un comentariu în care con
damnă agresiunea premeditată 
a trupelor belgiene împotriva 
Congoului. In comentariu se 
arată că „este un lucru obiș
nuit ca imperialiștii cu o mî- 
nă să dea un lucru și cu o 
mină să-1 ia înapoi. Eveni
mentele din Congo au dove
dit pe deplin acest adevăr". 
Ziarul se referă în continuare 
la suferințele poporului con
golez sub dominația colonia
listă belgiană și își exprimă 
sprijinul deplin față de inde
pendența Congoului

Ziarul irakian ^A1 Bilad- 
publică un editorial In care 
arata că „evenimentele din 
Congo se dezvolta cu o deose
bita repeziciune. A ti ta timp 
cit problema Congoului nu

ACCRA 
După cum 
dentul din 
Ghana) al 
primul ministru al Republicii 
Congo. Patrice Lumumba, a 
sosit la Accra în drum spre 
New York. Intr-o declarație 
făcută pentru presă, Patrice 
Lumumba a spus că în Orga
nizația Națiunilor Unite el 
„va apăra cauza libertății 
Congoului și va informa opi-

23 (Agerpres). — 
anunță cores pon- 
Accra (Republica 
agenției Reuter,

Ciocniri armate în Katanga
LEOPOLDVILLE 23 (Ager- 

pm).

u -22

— După cum anunță a- 
U.P.I. din surse belgiene, 
iulie în provincia Katan-

-----•----- --------

Procesul rușinos 
de la Dortmund

Autoritățile 
vest-germane pregătesc 

o sentință teroristă 
împotriva tinerilor 
patrioți germani

BERLIN 23 (Agerpres). - 
La Dortmund (R.F.G.) conti
nuă procesul membrilor fostu
lui Comitet vest-german pen
tru festival. După cum infor
mează agenția ADN, procu. 
rorul a cerut condamnarea lui 
Gunther Hilmann la 22 luni 
închisoare, a lui Klaus Stef
fens la 19 luni închisoare și 
Walter Ficher la 10 săptămîni 
închisoare. Procurorul a cali
ficat acțiunile acestor tineri 
patrioți germani pentru pace 
și prietenie între popoare ca 
fiind „intenții care aduc pre
judicii statului". Denaturînd 
faptele el a numit Comitetul 
vest-german pentru festival „o 
organizație secretă ostilă con
stituției".

Cererea 
german a 
indignare 
din R. D.
neretului ,,Junge Welt" publi. 
cînd la 22 iulie materiale des
pre procesul de la Dortmund 
cere să se împiedice pronunța
rea acestei sentințe teroriste 
împotriva tinerilor patrioți 
germani, precum și eliberarea 
lor. 

procurorului vest- 
fost întîmpinată cu 
de opinia publică 
Germană. Ziarul ti-

este rezolvată pe baza garan
tării drepturilor poporului 
congolez la unitatea țării, re
tragerii trupelor belgiene și 
împiedicării intervenției pu
terilor imperialiste în afaceri
le interne ale poporului con
golez, pacea pe continentul 
african continuă să fie ame
nințată".

că sprijinirea cauzei 
a tinerei Republici 

de către Uniunea So
are o mare însemnă-

DELHI 23 (Agerpres). - E. 
venimentele din Congo conti
nuă să atragă atenția opiniei 
publice și a presei din India. 
Ziarul „Jugantar- subliniază 
într-un articol redacțional că 
Belgia desfășoară în Congo 
un joc fățarnic și dublu. Zia
rul cere evacuarea trupelor 
belgiene din Congo și resta
bilirea suveranității tinerei 
republici africane pe întregul 
ei teritoriu. „Capitalul străin, 
proprietatea străină și dreptu
rile de ocupație trebuie să fie 
lichidate în întregime", scrie 
ziarul „Jugantar". Ziarul sub
liniază 
drepte 
Congo 
vietică 
tete.

„In lumea contemporană, a- 
rată la rîndul său ziarul 
„Svadhinata", nici o țară, ori- 
cît ar fi ea de mică, nu este 
neputincioasă dacă a hotărît 
să-și apere independența. Gi
gantica putere a lumii socia
liste este gata să acorde spri
jin cauzei drepte a Republicii 
Cor.goL

Ziarul J'îav Bharat Times', 
exprimind părerea opiniei pu
blice din India, scrie: ..ForȚe- 
le armate belgiene trebuie să 
fie evacuate în întregime din 
Congo-.

ni a publică mondială despre 
adevărata stare de lucruri din 
Congo-. Politica guvernului 
Congoului, a spus Lumumba, 
a avut și are la bază „senti
mentul propriei demnități, el 
va duce o politică de pace și 
nu va recurge la violențe". 
Totodată, primul ministru a 
subliniat că incidentele din 
Congo au avut cauze ce tre
buie căutate în regimul colo
nial.

ga a avut loc o ciocnire Intre 
trupele ocupante belgiene și uni
tăți congoleze care păzeau uzi
na hidroelectrică de la Nsilo. 
Belgienii au încercat să ocupe 
uzina și au cerut trupelor con
goleze să capituleze, dar acestea 
au refuzat. Agresorii belgieni au 
fost respinși ; doi soldați bel
gieni au fost uciși și 11 răniți. 
Autoritățile militare belgiene au 
trimis noi unități pe calea ae
rului la uzina de la Nzilo, care 
este situată la circa 250 km de 
Elisabethville,

Declarațiile războinice ale emisarului 
mi or americani, Kissinger,

în Grecia
ATENA 23 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția 
TASS, pe baza informațiilor 
presei grecești, recent, ameri
canul Kissinger, „teoretician 
al războiului nuclear și războ
iului rece", a făcut o vizită la 
Atena, unde a avut întreve
deri cu unii membri ai gu
vernului, lideri ai opoziției, 
reprezentanți ai comandamen
tului militar grec și ziariști.

In cursul vizitei in Grecia 
Kissinger a calomniat politi
ca externă a U.R.S.S. și a dez
voltat cu toată insolența unui 
apologet al imperialismului 
american „concepția sa de 
bază" a cărei esență este ex
primată în afirmațiile sale, că 
în prezent „sporesc șansele 
războiului rece și ale ciocni
rilor locale în regiunile unde 
situația permite acest lucru".

Fără nici o jenă, Kissinger 
a propus Greciei să se înar
meze cu arma rachetă, de
oarece, potrivit spuselor sale, 
acest lucru „este în prezent o 
necesitate imperioasă și caiea 
obișnuită pentru moderniza
rea armamentului".

Rezoluția Plenarei 
comune a C. C. 

și Comisiei Centrale 
de Control 

P. C. Italian
23 (Agerpres). — 

„Unita" a publicat la 
rezoluția adoptată de 
comună a Comitetului

ale Partidului Comunist 
„Comitetul Central și

ROMA
Ziarul

22 iulie 
Plenara 
Central și Comisiei Centrale de 
Control • •••-■«-
Italian. ,___
Comisia Centrală de Control după 
ce au ascultat informarea despre 
relațiile și recentele contacte cu 
partidele comuniste și muncito
rești și cu mișcările democratice 
de eliberare națională din multe 
țâri, își exprimă satisfacția față 
de dezvoltarea tot mai strinsă a 
colaborării dintre Partidul Co
munist Italian și forțele care in 
întreaga lume luptă pentru pace, 
independență națională, demo
crație și socialism.

Luînd cunoștință de Comuni
catul cu privire la întîlnirea de 
la București a reprezentanților 
partidelor comuniste și muncito
rești din țările socialiste, Comi
tetul Central și Comisia Centra
lă de Control ale Partidului Co
munist Italian aprobă conținutul 
acestuia și, în special, *referirea 
la valabilitatea deplină a De
clarației și Manifestului Păcii, 
semnate la Moscova în noiembrie 
1957. Justețea orientării, expuse 
în aceste documente, este con
firmată de succesele tot mai 
mari ale politicii iubitoare de 
pace a Uniunii Sovietice și ță
rilor socialiste, de succesele lup
tei de eliberare a popoarelor 
coloniale și dependente, de lupta 
pe scară largă care se desfășoa
ră în multe țări capitaliste în 
apărarea păcii, a libertăților de
mocratice și pentru eliberare» 
socială.

Tetele Declarației de la Mos
cova din 1957 cu privire la po
sibilitate» trecerii pașnice la 
socialism, proclamate din nou în 
Chemarea adresată de partidele 
comuniste din țările capitaliste 
ale Europei în noiembrie 1950 
tuturor oamenilor muncii, tutu
ror democraților cit și în docu
mentele Congresului al IX-lea al 
Partidului Comunist Italian, au 
fost confirmate în Comunicatul 
de la București, după ce ele au 
fost confirmate deja de viața în
săși și de experiența din ultimii 
ani a mișcării muncitorești inter
naționale. In lupta sa pentru re
înnoirea democratică a Italiei, 
pentru înaintarea ei spre socia
lism, Partidul Comunist Italian 
se inspiră din aceste teze mai 
mult ca orieînd.

Avînd în vedere eforturile dis
perate ale imperialismului care 
se străduiește să slăbească și să 
scindeze forțele care luptă pentru 
pace și progres, se spune în con
tinuare. Comitetul Central și 
Comisia Centrală de Control ala 
Partidului Comunist Italian a- 
probâ chemarea partidelor co
muniste și muncitorești din ță
rile socialist^ de a întări unita
tea mișcării comuniste interna
ționale și se angajează sâ con
tribuie prin toate forțele la a- 
ceasta, ținînd sus steagul interna
ționalismului proletar, steagul 
marxism-leninismulni".
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Un nou ețec 
rachetei americane 

„Atla.«
NEW YORK 23 (Agerpres). 

— După cum anunță corespon
dentul agenției United Press 
International, de la baza for
țelor aeriene militare de la 
Vandenberg (California) co
mandamentul forțelor aeriene 
militare a comunicat să rache
ta balistică intercontinentală 
„Atlas", lansată în după-amia- 
za zilei de 22 iulie, a fost dis
trusă după ce s-a abătut de la 
traseu.

Intr-un scurt comunicat ofi
cial al comandamentului forțe
lor aeriene militare se spune 5 
„Racheta „Atlas", lansată po
trivit planurilor aviației stra- 
tegice, a fost distrusă de ofițe
rul poligonului care răspunde 
de securitate, după ce s-a abă
tut de la traseu".

„Se prevedea, a declarat un 
ofițer al forțelor aeriene mili
tare, că ea va efectua un zbor 
intercontinental".

Declarațiile lui Kissinger au 
trădat atît de mult scopul 
„misiunii- sale în Grecia in
cit pînă și ziarul guverna
mental „Akropolis" s-a grăbit 
să declare că .,temerile- ex
primate de Kissinger „sînt 
probabil exagerate".

Opinia publică democrată 
din Grecia a apreciat în mod 
just declarațiile ațîțătoare ale 
lui Kissinger și a luat atitu
dine netă împotriva lor. Kis
singer a primit în special o 
ripostă din partea studenților 
din Creta, a căror scrisoare a 
fost publicată în ziarul „Av- 
ghi“. în scrisoare se mențio
nează că însăși vizita lui Kis
singer în Grecia implică o 
primejdie serioasă pentru 
Grecia. Forțele democratice 
din Grecia resping categoric 
insistențele milita riști lor ame
ricani și ale emisarului lor 
Kissinger care încearcă să 
ațîțe psihoza „războiului rece" 
pentru a forța crearea bazelor 
pentru arme atomice și ra
chete în Grecia.


