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Excelenței Sale
Dr. FIDEL CÂSTRO

Primul ministru al Guvernului 
: Revoluționar al Republicii Cuba

HAVANA
în numele Guvernului Repu

blicii Populare Romine și al 
întregului popor romîn, permi
teți.mi. Excelență, să vă adresez 
calde felicitări cu prilejul zilei 
de 26 iulie — Ziua Răscoalei 
Naționale a poporului cuban.

Mă folosesc de acest prilej 
pentru a exprima sentimentele 
de solidaritate ale poporului 
romîn cu lupta poporului cuban 

; pentru apărarea și consolidarea 
independenței naționale, pentru 
pace și progres social.

Tratative romîno-indoneziene

MUNCIM MAI BINE, 
TRĂIM MAI BINE

de întregul popor 
tineretul patriei 

primit cu bucurie 
Comitetului Central

Alături 
muncitor, 
noastre a 
Hotărirea
al Partidului Muncitoresc Ro
mîn și a Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Ro- 
mîne eu privire la reducerea 
prețurilor de vînzare cu amă
nuntul la unele bunuri dc con
sum.

La un an de la înfăptuirea 
ansamblului dc măsuri pri
vind creșterea nivelului de 
trai al oamenilor muncii stabi- 

Tlite de Plenara din iulie 1959 
a C.C. al P.M.R.. are loc o 

r nouă reducere de prețuri.
Ca urmare a recentei Hotă

rî ri, cu începere de la 25 iu
lie a.c. se reduc prețurile dc 
vînzare la peste 1.100 sorti
mente de mărfuri. Astfel, pre
țul cu amănuntul al cărnii de 
porc calitatea I-a s-a redus cu 
6,7 la sută, al produselor dc 
franzelărie cu 12—28,5 la sută, 
al altor produse alimentare ca 
citrice, ceai, cafea, cacao, sar
dele etc., cu 7—36 la sută : la 
încălțăminte cu fețe de piele 
și talpă de cauciuc, prețurile 
au fost reduse cu 7—32 la sută, 
la unele sortimente de ciorapi 
cu 25—50 Ia sută, la ceasorni
ce cu 20—25 la sută, la frigi
dere de import cu 10—18 la 
sută, la motociclete cu pînă la 
17,4 la sută, la unele medica
mente (antibiotice, vitamine 
etc.) cu pină la 55 la sută; s-a 
stabilit un preț unic de vin- 
zare cu amănuntul a benzinei 
auto prin reducerea prețului 
de la 3,50 la 1,45 lei litrul.

Toate aceste prevederi ale 
Hotăririi. oglindesc grija cu 
care partidul se preocupă în, 
permanență de asigurarea u- 
nei vieți mereu mai îmbelșu
gate, a unui confort mereu 
crescind al celor ce muncesc.

Așa cum sc stabilește în Ho
tărirea C.C. al P.M.R. și a Con
siliului de Miniștri, începînd 
cu anul școlar 1960—1961, toți

Copiii noștri 
au o singură 

grijă: 
învățătura

Noua Hotărîre a partidu
lui și guvernului privind 
reducerea prețului de vîn- 
zare cu amănuntul la u- 
nele bunuri de consum, 
este primită cu multă bucu
rie de toți oamenii muncii din 
patria noastră. Ea reprezintă 
încă o dovadă a grijii perma
nente a statului nostru pentru 
continua creștere a nivelului 
de trai a celor ce muncesc.

Am citit în Hotărîre și des
pre manualele pe care școla
rii din clasele I-a—Vll-a le 
vor primi de acum gratuit. 
Printre cei 2.100.000 de elevi 
se numără și doi din copiii 
mei. Mi-am simțit inima plină 
de emoție. Gîndul m-a dus în 
trecut la vîrsta mea de școa
lă. Am vrut s.â învăț și eu 
carte, ca și ceilalți șapte frați 
ai mei. Dar părinții, de pe pe
tecul de pămint pe care-1 a- 
veau, nu puteau să ne amă
gească nici măcar foamea. în 
loc de învățătură trebuia să 
argățim la bogătani pentru un 
pumn de mălai. Pentru ca pa
tru din noi să treacă măcar 
prin primele clase primare, au 

I muncit ceilalți patru frați mai 
mari. Am spus iine „să trea
că", pentru că nuielele de ră
chită și corvoada pe care o 
făceam noi, cei săraci, în școa
lă, țineau loc și de carte de 

I cetire și de aritmetică.
i Copiii mei au o copilărie 
• fericită. Ei știu însă și de la 

școală și de la noi că n-a fost 
întotdeauna așa.

I La toamnă, cînd începe școa
la, manualele nu vor mai fi
gura pe lista de cumpărături. 
Dar bucuria ne e dată mai a- 
les de dragostea și de grija 
părintească pe care partidul 
o poartă tuturor copiilor noș
tri, de faptul că de învățătu
ra propriilor noștri fii nu ne 
ocupăm numai noi, ci și sta
tul. Acestei griji părintești 
pentru educația și învățătura 
tinerei generații îi închin toa
tă dragostea și recunoștința 
mea fierbinte de mamă, ală- 
turîndu-mi sentimentele celor 

I ale tuturor părinților care, la 
locul nostru de muncă, ne 
străduim să îndeplinim hotă- 

I rîrila partidului nostru drag 
î pentru desăvârșirea construc

ției socialiste în patria noa
stră.

1 MIRCEA ECATERINA
1 filatoare, Uzinele textile „7 
. Noiembrie** București

elevii din clasele I-a—Vil-a
inclusiv — adică peste 2.100.000 
elevi — vor primi gratuit ma
nualele școlare. Această mă
sură, adoptată pc baza hotă- 
ririlor Congresului al III-lea 
al partidului este o minunată 
realizare. Cu cîtă putere re
flectă această măsură dragos
tea partidului pentru tinăra 
generație I Au apus pentru 
totdeauna întunecatele vre
muri ale orînduirii burghezo- 
moșierești cînd drumul spre 
școală al copiilor oamenilor 
muncii era barat, plin de pie
dici. cind taxele școlare cons
tituiau o povară de nesupor
tat. cind mii și mii de școlari 
săraci erau nevoiți să învețe 
„pe apucate** după cărțile co
legilor mai înstăriți, fiindcă 
părinții lor nu-și puteau per
mite să le cumpere manualele 
școlare extrem de costisitoa
re. Au apus pentru totdeauna 
vremurile cind unul din mag
nații monopolurilor britanice, 
Henry Detterding, cerind gu
vernanților de pe atunci ai 
Rominiei să țină cit mai în în
tuneric poporul, Ic poruncea 
cu cinism : „Taxe mai mari și 
manuale școlare mai scumpe 
— iată soluția prin care tre
buia aplicată selecția în școa
lă**. „Selecția tip Detterding** 
in școală, adică îndepărtarea 
de 1> lumina cărții a copiilor 
celor ce muncesc a rămas ca o 
amintire urită, ca o amintire 
despre trecutul negru al dom
niei exploatatorilor. Astăzi, fiii 
și fiicele oamenilor muncii au 
la dispoziție tot ce le este ne
cesar ca sâ-și însușească como
rile științei și culturii. Singu
ra lor grijă este să se pregă
tească temeinic, să învețe 
mai bine.

Așa cum se subliniază 
recenta Hotărîre a C, C. 
P.M.R. și a Consiliului dc Mi
niștri, prin aplicarea măsuri
lor de reducere a prețurilor și 
prin gratuitatea manualelor 
școlare, populația va ciștiga 
circa un miliard de lei anual, 
ceea ce va contribui la ridica
rea în continuare a nivelului 
de trai al celor ce muncesc.

Ca și întregul popor, tinere
tul nostru vede în această Ho
tărîre o nouă expresie a gri
jii permanente a partidului 
pentru ridicarea continuă a 
nivelului de trai material și 
cultural al poporului, o nouă 
confirmare a justeței politicii 
partidului, rezultatul activită
ții intense a oamenilor mun
cii pentru înfăptuirea acestei 
politici. Așa cum se arată 
in Hotărire. ceea ce a făcut 
posibilă aplicarea 
duceri de prețuri 
rezultatele obținute în creș* 
terea producției 
le și agricole, in sporirea pro-

noii
au

cit

in 
al

re- 
fost

industria.
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„Scînteia tineretului

Tînâra Lucia Rusnac de la 
Magazinul „București" afișind 
noile prețuri reduse la în

călțăminte.

Foto : N. STEL0R1AN

La chioșcul din centrul orașului Urziceni au sosit ziarele.
Foto : N. SCARLET ;

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului 

de Miniștri
al Republicii Populare 

Romîne

Oii ocazia sărbătorii na
ționale, aniversarea proclamă
rii independenței Republicii 
Liberia, președintele Prezidiu- 

i lui Marii Adunări Nâționale 
I a Republicii Populare Romî- 
; ne, Ion Gheorghe Maurer, a 
, transmis domnului William 
i Tubman, președintele Repu- 
; blicii Liberia, sincere felici

tări și urări de prosperitate și 
' progres poporului liberian.

i Realizări ale S.M.T. 
în campania 

agricolă de vară
Stațiunile de mașini și trac

toare au executat pînă acum 
un volum de lucrări echiva
lent cu peste 1.000.000 hectare 
arătură normală,

O atenție deosebită se dă în 
prezent treierișului și arături
lor adinei de vară. în vederea 
grăbirii ritmului acestor lu
crări, în toate stațiunile de 
mașini și tractoare se extinde 
lucrul în două schimburi.

în același timp, pentru a 
sprijini la recoltare unitățile 
agricole de stat și cooperatiste 
din nordul țării, S.M.T.-urile 
din regiunile București, Craio
va și Timișoara au trimis în 
regiunile Suceava, Stalin, Ba
cău, Cluj, Hunedoara și Re
giunea Autonomă Maghiară 
circa 350 de combine.

Continuă totuși să fie întîr- 
zieri la recoltare mai ales în 
regiunile Constanța și Galați, 
unde S.M.T. au avut condiții- 
să termine această lucrare.

(Agerpres)

Prin munca noastră
Uzinele ..Timpuri Noi“ din 

Capitală. In dimineața aceasta 
de început de săptămînă, din- 
du-și „bună dimineața", mun. 
citorii n-au mai schimbat ca 
de obicei impresiile unei zile 
de repaus. Astăzi ei și-au îm
părtășit unul altuia satisfacția 
și bucuria pentru noua Hotâ- 
rîre a partidului și guvernului 
cu privire la reducerea prețu
rilor de vînzare cu amănuntul 
la unele bunuri de consum. 
Mai tîrziu. prin secții, lingă 
fiecare loc de muncă, pe ca
pacul unui strung, pe un 
banc, prins de toarta unei 
forme de turnare am văzut 
ziarele ce au publicat noua 
Hotărîre. în pauza micului 
dejun am văzut muncitorii 
mîncînd cu ziarul în față, 
muncitori grupați pe brigăzi 
sau echipe, discuți nd. împăr- 
tășindu-și sentimentele de 
bucurie și hotărirea lor de a 
munci și mai bine.

— Abia se împlinește un an 
de cînd prin grija partidului 
nostru am beneficiat de un 
complex de măsuri menit să 
ridice nivelul de trai al po
porului nostru — spune Ion 
Florea tovarășilor săi. Și iată

că acum partidul și guvernul 
au hotărit o nouă reducere de 
prețuri.

Ștefan Nicolae, un tînăr de 
la montaj, subliniază cîteva 
cuvinte din Hotărîre :

— Vedeți. prin aplicarea 
măsurilor de reducere a pre
țurilor. prin gratuitatea ma
nualelor școlare, populația va 
ciștiga un miliard de lei a- 
nual. Și la acest miliard ne-am 
dat și noi contribuția. Redu
cerea prețului de cost, econo
miile. sporirea productivității 
muncii depind de noi și la 
rindul lor acestea fac posibilă

îmbunătățirea continuă a tra
iului nostru. La noi se fac 
economii de tablă, de com
bustibil...

— Iar la noi la turnătorie, 
lunar, se obțin 50.000 lei eco
nomii — spune normatorul 
Alexandru Bădină.

Tînărul inginer Boga An
drei răsfoiește un raport și a- 
poi îmi spune :

— Tinerii noștri își dau sea-

T MIRONESCU
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Un adevăr simplu
— .4m impresia că ne cunoaș

tem de undeva... Lucrezi cumva 
la ..23 August", la cazangerie ?

— Da.
Lucrurile se limpezesc repede. 

Despre cazangiul Ion Stan mai 
scrisesem cînd va. și figura lui 
negricioasă, cu doi ochi scăpă
rători, vii. îmi rămăsese în me
morie, Era cu soția, veniseră pe 
Ia Magazinul „Victoria".

— Ați veni, să cumpărați ceva

chiar din prima zi a reducerilor 
de prețuri ?

— Nu. N-am venit să luăm 
neapărat ceva. Am fost insă 
plecați ieri. Am fost pe la pă
rinții soției, intr-o comună de 
lingi București. N-apucasem să 
citim acolo ziarul, si vedem to
tul in amănunt. Aseară, la Bucu
rești, nici urmă de ziare. Jșa 
ci acuma, dimineața (eu lucrez 
in schimbul de dupâ-cmiazâ) 
ne-am gindit să dăm o raită prin 
magazine, să vedem totul cu„. 
ochii, cum se zice.

Am plecat să colindăm împre
ună magazinul. Stan Ion era ți 
el, intr-un fel, intr-o misiune 
reportericească. V enise să radă, 
si audă, să-și formeze o impre
sie. Ca cetățean pe care noul 
eveniment îl privea in chip di
rect nu putuse să stea în casă, 
să nu iasă chiar din primele ore 
pe „teren".

Primele impresii le-am cules 
împreună la „încălțăminte". (J 
bunică și un nepoțel cumpărau 
o pereche de pantofi. Preț vechi 
— 118 lei, preț nou — 90 lei.

— Ei, bunico, ii spune jovial 
„reporterul" amator Jon Stan, 
ai cîștigat dintr-odată 28 lei! 
Ce zici ?

Bălrina — ce să zică! Zimbe- 
Ste.-

— Cel mai mult mă bucur de 
cărțile copiilor, maică. Am auzit 
că acum le primesc băieții gra
tis. și am trei nepoți. Asta e 
un mare bine pentru el. Pe vre
mea mea eram șase frați și toți 
învățam pe un singur abece
dar.

— Două milioane și-o sută de 
mii de copii o să se bucure de 
avantajul ăsta, bunico, intră în 
discuție un ..tată" interesat de 
problemă. Acum s-au ieftinit o 
mie si o sută d» sortimente. Cu 
numai uit an în urmă două mii 
și ceva. Din ce in ce. fie că se 
măresc salariile, fie că scad pre
țurile, oamenii își pot cumpăra 
mai multe, trăiesc mai bine. De 
pildă, cu motocicletele și frigi
derele. hi vine din ce în ce mai

ION BĂIEȘU
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Duminică dimineața în sta
țiunea Mamaia au avut loc 
tratative romîno-indoneziene.

Din partea romînă la trata
tive au participat : Chivu 
Stoica, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Romine, 
Avram Bunaciu, ministrul Afa
cerilor Externe. Mihail Flo- 
rescu, ministrul Industriei Pe
trolului și Chimiei, Gh. Gas
ton Marin, președintele Comi
tetului de Stat al Planificării

și Pavel Silard, ministrul R.P. 
Romine la Djakarta.

Din partea indoneziană la 
tratative au participat: Raden 
Hadji Djuanda Kartawidjaja, 
ministrul-prim al Republicii 
Indonezia, Suwito Kusumo- 
widagdo, secretar general al 
Ministerului Afacerilor Ex
terne. Ismail Thajeb, directo
rul Direcției economice din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Ishah Mahdi, consilier al Am

basadei Republicii Indonezia 
la Moscova, Ibnu Suwongso 
Hamimsar, director adjunct al 
Direcției Protocolului din Mi
nisterul Afacerilor Externe, 
Guști Roesli Noor, funcționar 
superior din Ministerul Afa
cerilor Externe.

Tratativele s-au desfășurat 
într-o atmosferă de înțelegere.

(Agerpres)

Recepția oferită in cinstea ministrului-prim 
al Republicii Indonezia, R. H. Djuanda Kartawidjăja
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, Chivu Stoica, a 
oferit luni seara o recepție în 
cinstea ministrului-prim al 
Republicii Indonezia, R. H. 
Djuanda Kartawidjaja, care 
face o vizită de prietenie în 
țara noastră.

La recepție au participat 
Alexandru Moghioroș și Ște
fan Voi tec, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Mihail 
Ralea, vicepreședinte al Prezi
diului Marii Adunări Națio
nale. Avram Bunaciu, mi
nistrul Afacerilor Externe, A- 
tanase Joja, președintele Aca
demiei R.P. Romîne, IlieMur-

gulescu, ministrul Învățămîn- 
tului și Culturii, Alexandru 
Sencovici, ministrul Industriei 
Bunurilor de Consum, Voinea 
Marinescu, ministrul Sănătă
ții și Prevederilor Sociale, Pe
tre Drăgoescu și Tiță Florea, 
vicepreședinți ai Marii Adu
nări Naționale, membri ai 
Prezidiului Marii Adunări Na. 
ționale, Pavel Silard, minis
trul R. P. Romîne la Dja
karta, conducători ai institu
țiilor centrale și organizațiilor 
obștești, generali, oameni de 
știință și cultură, ziariști.

Au participat persoanele o 
ficiale indoneziene care îl în

soțesc pe ministrul-prim în vi
zita în R. P. Romînă.

Au luat parte șefi ai misiu. 
nilor diplomatice acreditați la 
București.

Recepția s-a deschis prin 
intonarea Imnurilor de Stat 
ale R. P. Romîne și Republi
cii Indonezia.

Președintele Consiliului da 
Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, Chivu Stoica, și 
ministrul-prim al Republicii 
Indonezia, R. H. Djuanda 
Kartawidjaja, au rostit toas
turi.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr.o atmosferă de prietenie.

(Agerpres)

Cuvîntarea președintelui 
Consiliului de Miniștri, 

Chivu Stoica
Stimate domnule ministru-prim,
Stimată doamnă Djuanda,
Dragi oaspeți, prieteni și tovarăși,

Avem deosebita plăcere să salutăm în mij
locul nostru pe Excelența Sa domnul mini
stru-prim Djuanda, care întreprinde o vizită 
de prietenie în tara noastră. Ia invitația 
guvernului Republicii Populare Romîne. Sa
lutăm de asemenea pe doamna Djuanda și 
pe ceilalți oaspeți indonezieni.

Poporul romîn v-a rezervat, domnule mi
nistru-prim, o primire caldă, exprimind prin 
aceasta sentimentele de prietenie față de 
poporul indonezian.

Poporul romîn privește cu simpatie aspi
rațiile poporului indonezian pentru un trai 
din ce în ce mai bun, cit și lupta sa împo
triva încercărilor imperialiste de subminare 
a independenței sale naționale.

Există azi forțe ale păcii și progresului 
care pot ajuta popoarele de curînd eliberate 
să-și apere și sâ-și consolideze independența 
împotriva atacurilor colonialiste. Sintem con
vinși că aceste forțe vor zădărnici agresiu
nea colonialistă in Congo și că nu este de
parte ziua cînd sistemul colonialist va fi li
chidat cu desâvirșire.

Republica Populară Romînă militează 
pentru lichidarea colonialismului, pentru în
lăturarea definitivă a primejdiei de război 
prin dezarmarea generală și totală și promo
vează in mod consecvent o politică de 
coexistență pașnică între țări cu sisteme 
sociale diferite. Pe baza acestor principii se 
dezvoltă și relațiile dintre Republica Popu
lară Romină și Indonezia.

Vizita în Republica Populară Romînă a 
președintelui Sukarno, patriot și luptător în
flăcărat pentru eliberarea Indoneziei de sub 
jugul colonia], este încă vie in inimile po
porului romîn.

Vizita dv. in Republica Populară Romină. 
domnule ministru-prim, aduce o nouă con-

(Continuare în pag. 3-a)

Cuvîntarea 
ministrului-prim 

Djuanda
Excelența voastră prim.ministni al Repu« 

blicii Populare Romîne,
Excelențe, doamnelor și domnilor,
Permiteți-mj în primul rînd să mulțumesc 

excelenței voastre pentru cinstea pe care 
mi-o faceți de a fi oaspetele dv. la impor
tanta recepție din această seară. Consider 
aceasta drept punctul culminant al șederii 
mele în atît de ospitaliera dv. țară, deoarece 
este un prilej important de a mă găsi între 
conducători de frunte ai poporului romîn. 
îmi dau seama cit de insuficiente sînt trei 
zile pentru a vedea tot ceea ce ar merita să 
fie văzut. Totuși, minunatul program orga
nizat de guvernul dv. pentru această vizită 
a transformat aceste trei zile într-o ședere 
bogată și folositoare. Eu și delegația mea 
sîntem profund impresionați de frumusețile, 
eleganța și farmecul Rominiei pc care le-am 
putut vedea cu proprii noștri ochi în aceste 
trei zile. Bogata dv. cultură, farmecul arte
lor și dansurilor dv.. profundul sentiment de 
prietenie pe care l-am găsit in inima poporu
lui dv. ne-au procurat în aceste trei zile im
presii adinei de care noi toți ne vom aminti 
încă multă vreme.

Apreciez în special faptul că, în cursul 
vizitei mele în această țară, dv.. domnule 
prim-ministru, împreună cu ministrul dv. al 
Afacerilor Externe și alți miniștri ați chel
tuit atît de mult din timpul dv. prețios pen
tru a fi alături de mine și de delegația mea. 
Aceasta ne-a oferit numeroase ocazii exce
lente de a face un schimb de păreri, de a 
ne informa și de a ne cunoaște mai bine 
unii pe alții. în cursul discuțiilor pe care 
le-am purtat, noi am realizat o mai profundă 
înțelegere reciprocă a problemelor «are se 
pun astăzi în fața țărilor noastre, a speran
țelor și idealurilor pe care popoarele noastre 
le nutresc pentru ziua de mîine.

Dv. și colegii dv. gîndesc și muncesc pen
tru progresul milioanelor de oameni din 
Rominia. De asemenea, eu și colegii mei din 
Indonezia ne concentrăm întreaga noastră 
energie și întreaga noastră capacitate pentru 
a realiza o sporită bunăstare pentru cei 
90 milioane de indonezieni. Acest ideal co
mun pentru popoarele noastre constituie 
tocmai clementul care a netezit calei întîl-

(Continuare în pag. 3-a)

Construcții de folos obștesc Ia sate
Satele regiunii Ploești s-au 

îmbogățit • - in primul semestru 
al anului cu noi construcții de 
folos obștesc că urmare a ex
tinderii întrecerii patriotice ini
țiate de către sfaturile populare 
pentru buna gospodărire și în
frumusețare a localităților ru
rale. Prin contribuția voluntară 
a cetățenilor. în perioada amin
tită s-au ridicat numeroase 
școli, cămine culturale, s-a ex
tins rețeaua electrică și cea de 
radioficare, au apărut noi baze

sportive. \ aloarca lucrărilor 
executate prin muncă patriotică 
se ridică la circa 7 milioane 
Ici.

în același timp oamenii mun
cii de la sate au redat agricul
turii. prin lucrări de îmbună
tățiri funciare, peste 4.000 ha 
teren, au executat noi împădu
riri .și au îngrijit pădurile dc 
arboret pe circa 5.000 de ha.

Tot prin muncă patriotică au 
fost reparate peste 600 km dc 
drumuri.

închiderea Olimpiadei internaționale 
de matematică

Duîninicd după-a miază a 
avut loc la Casa universitari
lor din Capitală închiderea 
celei de-a Il-a Olimpiade in
ternaționale de matematică 
pentru absolvenții școlilor 
medii de cultură generală, 
care s-a desfășurat la Sinaia 
în zilele de 21 și 22 iulie.

La olimpiadă au participat 
absolvenți din R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R. P. Romină și R. P. 
Ungară.

La festivitatea de închidere 
au fost prezenți reprezentanți 
ai Ministerului învățământului

și Culturii, ai Societății de 
științe matematice și fizice, 
profesori și elevi din Capitală, 
precum și profesori care au 
condus delegațiile de absol
venți din țările participante.

Cu acest prilej au luat cu- 
vîniul acad. Grigore Moisil, 
președintele Societății de știin
țe matematice și fizice, și 
prof. M. R. Zelinka, conducă
torul delegației cehoslovace,

La sfirșitul festivității au 
fost distribuite premii și men
țiuni unui număr de 19 parti
cipant:.

(Agerpres)

Tinerele Ana Smarar.dache 
și Georgeta Ignct de la 
G.A.S. Urlați, regiunea 
Ploești executing legatul vi

ței de vie.
Foto : AGFRPRFS



Oamenilor muncii - o odihnă plăcută!
Vara și-a întina, în șfirșit 

cum. trebuie, cortul ei uriaș și 
fierbinte, legat în vîrf de stil- 
pul Carpaților și la poale de 
țărușii de argint ai vilelor 
albe, risipite pe țărmul mării, 
la marginea lacurilor și riuri- 
lor răcoroase.

In timp ce dogoarea cuptoa
relor de la Hunedoara și Reși
ța se ia la întrecere cu soarele, 
iar valurile grinelor își con
fruntă ultimele legănări cu un
duirea luminii din Bărăgan, 
oamenii muncii, stăpînii focu
lui și ai holdelor, făuritorii 
noilor frumuseți ale aces
tui pămînt, rind pe rind 
iși împart odihna între mun
te și mare. Sute de mii de 
muncitori și țărani, oameni de 
toate profesiile și preocupări
le. studenți și elevi, copii și 
părinți, privesc în aceste zile 
de la înălțimea munților fil
mul pe ecran lat și circular al 
țării, cu șesuri și ape sclipi
toare de cînd lumea, dar și cu 
gigantice uzine și șantiere, cu 
nesfârșite timpuri colective, 
acum întîia oară dezvăluite 
privirilor. Soarele, filtrat prin 
apa mării, dă inimilor viață și 
bucurie, iar fețelor și trupuri
lor de bronz, sănătate dura

bilă. Mulțimea parcă joacă in 
palmele-i uriașe, mirată de 
propria-i operă, „perlele noi 
ale mării" vilele de cristal, be
ton și lumină fluorescentă, a- 
colo pe țărmul unde altădată 
sălășluiau alături de cele tite- 
va palete de lux și desfriu, în
ghesuite și cocîrjate alcătuiri 
omenești, pe care furia mării 
le-ar fi putut lua ca pe niște 
coji de nucă, in larg. „Perlele 
mării" de azi sînt prinse ca 
intr-un colier fantastic ce se 
întinde in toate părțile țării. 
Aceste fermecătoare construc
ții a căror faimă a trecut de 
mult hotarele patriei, s-au 
înălțat și se înalță zilnic de 
către oamenii muncii, prin 
grija acelui arhitect neîntre
cut care este partidul nostru.

La Sinaia, altădată puteau 
să-și petreacă verile, alături 
de camarila regală și de marea 
protipendadă, cel mult micul 
burghez cu soție frumoasă, e- 
roul de care-și batea joc Ca- 
ragiale acum mai bine de o 
jumătate de secol. Pe poarta 
somptuoaselor vile pe care cu
conițele dădeau porunci să li 
se scrie numele in stilul „Vila

Ana Maria de...*4 (urma un ti
tlu nobiliar) acum intră Anele 
și „Măriile noastre", „fetele de 
fabrică" despre care vorbea în 
ziarul „Rominia muncitoare", 
tot cu vreo 50 de ani în urmă, 
poetul Emil Isac, descriindu-le 
drama teribilă, în fața căreia 
mai marii vremii întorceau 
spatele.

în localul alb al pasiunilor 
întunecate, ta fostul „Cazino" 
din Sinaia, unde se jucau la 
ruletă milioanele furate din 
buzunarul omului sărac, care 
știa de orice numai de odihnă 
nu, se realizează astăzi un mi
racol cu care ne-am obișnuit: 
tinerii muncitori de la Uzi
nele „I. C. Frimu" dau spec
tacole de artă autentică in' 
fața muncitorilor veniți la o- 
dihnă.

Vară, odihnă, cultură...
Vara noastră îmbelșugată, o- 

dihna noastră meritată după 
eforturi și muncă rodnică, cul
tura prin care lumina ideilor 

.socialiste țîșnește ca fîntînile 
arteziene, adevărate imnuri 
ale frumuseților vieții noi.

ION BRAD

Pe cine întîlnim
la Eforie

Posibilități 
nefolosite

La o măsuță 
mulți bărbați și

rotundă, mai 
femei cu chipu

rile mîngîiate de soarele marii 
scriu zorit, fără să se simtă de 
loc incomodați de forfota din 
jur. Scriu pe partea imaculată 
a dreptunghiurilor de hirtie 
ilustrate ce transmit la sute de 
km. depărtare, frînturi din fru
musețea copleșitoare a litoralu
lui. Indiscret, privesc peste u- 
mărul unuia din tovarăși. Re
marc destinatarul : Uzinele „Re
publica". Tovarășul ridică 
și descoper in privirea 
undă de reproș.

— Ai avut inspirație la 
tovarășe ? - îl interpelez.

— Avu-i... dar... vă rog... mi-a 
zis el.

- Aveți dreptate. A fost o 
indiscreție, dor... profesională - 
îl asigur.

Odată făcută cunoștința, dis
cuția se încheagă ușor. Bine
înțeles mai intîi vraful de ilus
trate este depus la cutia poș
tală.

- Mă întrebai de inspirație... 
îmi reamintește tovarășul o! că
rui nume e Dumitru Geo-gescu, 
mecanic la Uzinele „Republica". 
Aici nimeni nu se poate pi;~ge 
de inspirație. Nici poeț . car 
nici noi cei veniți la odihnă. 
Aici, la Eforie te simți minunat. 
Iți îneîntă sufletul ca in cel mai 
superb poem. Am mai fost in 
1949 pe locurile astea. Greva 
căsuțe, drumuri prăfuite de ța
ră... Acum citeva ziie dna cm 
sosit am avut o stringere de - ■ 
mă : n-am greșit ? Aici a fest 
Eforie? Numai recunoșteam 
mic. Dar nu greșisem. Nu . eau 
să spun vorbe mari dar aici mă
reția naturii și mina iscusită c 
omului au săv'rșit minun:. Mi
nuni de care ne bucurăm no’, 
oamenii muncii... Uite, de la no. 
din uzină numai în seria aceas
ta sînt vreo 10 tovarăși. Chiar 
în vecinătatea mea se află de 
pildă, lancu Dumitru de ta sec
ția „tras la rece“. Deobke pe
trecem minunat. Și știți 
costă ? Doar 176 lei.

Cu creionul in mină, 
deasupra unei ilustrate 
teaptă nerăbdătoare s 
nească «n călătorie pe 
poștei l-am găsit pe Lefter Con
stantin. N-are decît 20 de ani 
și lucrează la Exploatarea mi
nieră Aninoosa.

— Le scriu tovarășilor mei de 
muncă - îmi explică el puțin 
stingherit. Le scriu despre zilele 
minunate pe care le petec aici. 
E greu de compus scrisoarea 
asta. La început vroiam sâ scriu 
doar atît : aici totul e foarte 
bine și aș fi adăogat că mulțu
mesc din inimă partidului pen
tru aceasta. De fapt aceste ci
teva rinduri spuneau totul. Dar 
c>nd ai ctîtea impresii, care de 
care mai frumoase poți să te 
mulțumești doar să scrii otit de 
puține cuvinte ? De aceea chib- 
zuiesc acum în fața hîrtiei.

Vecinul lui de cameră Sandu

capul 
lui o

scris,

cit mă

5000 pionieri și școlari 
din R. A. M. in tabere 

de Yară
Peste 5.000 de pionieri și 

școlari din regiunea Autono
mă Maghiară iși petrec va
canța de vară din acest an în 
taberele organizate la Izvoa
rele Mureșului, Borsec, Cheia 
Ploești, Văleni, Sighișoara, 
pe litoralul Mării Negre și în
alte locuri pitorești din țară.

O vacanță plăcută petrec și 
pionierii și școlarii din tabe
rele școlare de curte din Tg. 
Mureș. în aceste tabere au 
loc diverse manifestări cultu
ral-sportive, se fac excursii, 
vizite in întreprinderi. Recent 
școlarii din Tg. Mureș au pri
mit în vizită pe pionierii și 
școlarii din Satu Mare și din 
alte orașe. Cu acest prilej ei 
au organizat programe artis
tice și focuri de tabără.

Romeo, economist ta Export- 
lemn a debutat anul acesta in 
postura de vilegiaturist marin.

— Pînă acum am văzut litora
lul doar în... fotografii. Dar 
cînd vezi cu proprii tăi ochi 
noile construcții cu liniile lor 
elegante, născute parcă din 
spuma mării, cînd te odihnești 
în camerele elegante și confor
tabile și te bucuri de admirabi
lele condiții de hrană și dis
tracție te cuprind simțăminte 
de mîndrie, de recunoștință pro
fundă față de partid, pentru tot 
ceea ce s-a înfăptuit

Gheorghe Fotescu a ___
dintr-un sat de munte, cu livezi 
înșiruite pe lunca de rîu de ta 
Govăjdia, lingă Ghelar. Nu-i 
singur. II întovărășește feciorul 
său Romulus. Gheorghe Fotescu 
este învățător la școala elemen
tară din sat. Romulus este pro
fesor 1a Școala medie serală 
din Hunedoara. Impresii ? Ad
mirabile. Cei doi Fotescu le 
deapănă domol cu lux de amă
nunte.

La Eforie, Romulus a avut o 
surpriză. Și-a întâlnit unul din 
etavii ctasei al cărui diriginte 
este : Gheorghe Cirnat, munci
tor ta Uzina cocsochimică din 
Hutedoarc. Bucuria c fost re
ciprocă. Gheorghe Cimat era 
ce estă dotă liniștit in preajma 
profesorului. Emoțiile examenu
lui se consumaseră de mult, iar 
netele se aflau de ocum trecu
te în cataloagele puse sub cheie 
•n cancelarie. Totuși, uneori 
aveai impresia că Romulus Fo
tescu este gata să-l scoată „ta 
tablă*, la un scurt colocviu de 
bc tonică sau zoologie. Și, deh, 
aici ta mere nu se prea poate 
ține omul de studiu. Dor era 
doar o impresie. Profesorul nu 
ș*-a 
ț* : 
dar 
nu-i

venit

pe profesor 
pornim moi 

pe 
veselă animație.

scutit insă elevul de o lec- 
desp'e clgeta mocine. Ei, 
o lecție la care seminarul 
obligatoriu. O discuție li

beră. Mai ales că la marginea 
mării tema nu era 
tă de interes...

Dar să-' lăsăm 
cu elevul său și să
departe. Se inserează, tor 
faleza este o 
Bronzați, bine dispuși, îmbră- 
ccți elegant cei oftați ta odih
nă gustă din plin bucuria oces- 
tor zile. Gne sînt e.’ ? Din Lu- 
peni a venit Petric luliona, din 
Cetatea de foc a Reș'ței — Do
boș George, de ta Rafinăria nr. 
3 — Aurel Necuta, din noul oraș 
Onești — Gheorghe Nazarie...

l-om prezentat lapidar pe 
ci ți va, dor ta oro aceasta în sta
țiune sînt 6.270 oameni ai mun
cii veniți să-și petreocă ta Efo
rie concediul în tovărășia morii 
albastre și a soarelui dogoritor.

Petrecere frumoasă, tovarăși î

EUGENIU OBREA

SUCEAVA (prin telefon de la 
corespondentul nostru). — în 
frumoasa stațiune balneo-climate- 
rică din Vatra Dornei. prin gri
ja partidului și guvernului, în 
fiecare an vin pentru tratament 
și odihnă mii de oameni ai mun
cii. Numai in această perioadă 
peste 700 de muncitori, ingineri, 
tehnicieni și funcționari iși pe
trec concediul în mod plăcut și 
folositor.

Fiind la odihnă insă oamenii 
au nevoie nu numai de excursii 
ci și de o activitate cultural-edu- 
cativă bine organizată. Pe această 
linie conducerea stațiunii a obți
nut unele succese. De pildă, nu de 
mult colectivul Teatrului C.F.R. 
Giulești a prezentat in fața oa
menilor muncii veniți la odihna 
in stațiunea Vatra Dornei piesa 
„O lună de confort". Spectacole 
au mai prezentat aici și alte 
citeva formații artistice din țară.

Aici insă există una din cele 
mai frumoase săli de spectacole 
din regiune Ar fi fost bine daci 
conducerea stațiunii s-ar fi ocu- 

maipat să atragă un număr 
mare de formații artistice.

tn orașul Vatra Dornci au 
prezentat diferite spectacole 
meroase colective ale teatrelor 
din. țară printre care colectivele 
Teatre or de Stat din Bacău, 
Baia Mare. Petroșani și altele. 
Ar fi fost bine daci conducerea 
stațiunii s-ar fi îngrijit din timp 
Ca aceste colective teatrale să fie 
invitate si vini și în mijlocul 
oamenilor muncii aflați la odih
ni în slațiun- 
spectacole.

Cine însă să 
acestea dacă în 
un organizator 
ritatea culturali a fost lăsata ex
clușii pe seama bibliotecarei ?

Rămine ca această întrebare 
să-și găsească răspunsul cuve
nit.

spre a prezenta

organizeze toate 
stațiune nu exista 
cultural iar acti-

W* Ia '
....

Tlnora Dedic Mărcuș de la 
Uzinele Textile din Arad în 

concediu la mare.

Foto* S. STEINER

E dimineață. La poalele Bucegilor, sub cetina brazilor, copiii din colonia Ministerului Agri- > 
culturii încep o nouă zi „de odihnă*4 prin înviorătoare exerciții de gimnastică.

Foto : P. DAN

într-o tabără 
studențească

Intre ultimul răspuns dat la cel 
din urmă examen și sosirea în ta
băra de la Predeal, mulți dintre 
cei două sute de studenți pot 
trece în bilanțul de pînă acum al 
anului 1960 și două săptămîni de 
muncă patriotică pe ogoarele ță
rii. Urcă deci șoseaua pe Cioplea 
cu mulțumirea lucrului bine și 
pînă la capăt făcut. Strâjuind vi
lele cochete, deoparte și de alta 
a drumului, brazii, pe care îi 
trec în revistă, le dau onorurile 
muntelui. Un aer purificat năvă
lește în piepturi, cerul plutește 
visător peste crestele împădurite.

In condiții de cazare și hrană 
excelente, începe odihng studen
ților.

Aceasta este direct opusă lene
viei. Toropeala, zăcerea placidă, 
plictisul unui burtă-verde sînt 
excluse din tabără. In cele 12 zile 
petrecute la Predeal, cei care se 
pregătesc să devină cadre ale noii 
intelectualități aspiră ozon mult, 
se mișcă mult, admiră priveliști 
superbe, ascultă sunete armoniza
te. Trăiesc din plin, programul 
taberei are dinamism și varie
tate.

Tabăra este numai sediul cen
tral, ca să spun așa, trimițînd 
însă ramificații pe Bucegi, în Po
iana Stalin, la Sinaia : excursii 
de cîte o zi. Deplasările la Pîrîul 
Rece, cabanele Trei brazi, Clăbu- 
cet. Gîrbova, nu aspiră decît la 
titlul modest de plimbare.

Cu iarba fragedă, cu piatra vi-

Odihnei nu*i priește • 99
monotonia

La Sinaia și Predeal, la 
Bușteni, sau în orice localita
te din Valea Prahovei în a- 
ceste zile toride de vară, 
descind din trenurile ce so
sesc din întreaga țară mii de 
oameni ai muncii. Aici, în 
aerul ozonat al munților, în 
vilele cochete, bucurindu-se 
de minunatele condiții mate
riale create de partid și gu
vern, oameni, de profesii dife
rite își petrec in mod plăcut 
concediile de odihnă...

Sinaia este stațiunea de 
odihnă preferată în tot timpul 
anului de mii de oameni ai 
muncii. Preferințele lor s-au 
născut nu numai pentru dăr
nicia cu care a înzestrat na
tura acest pitoresc loc. sau 
pentru condițiile optime de 
găzduire și hrană, ci in a- 
ceeași măsură și pentru grija 
ce există aci pentru asigura
rea unui program cultural- 
sportiv bogat și atractiv.

Cazinoul, odinioară loc de 
desfriu al burgheziei, a sufe
rit o metamorfoză firească a- 
nilor noștri : lăcaș de cultură 
pentru oamenii muncii veniți 
la odihnă. Confortabila sala 
de lectură în vecinătatea că
reia se află biblioteca cu mii 
de volume este înconjurată de 
alte încăperi care au menirea 
de a cultiva dragostea pentru 
frumos a celor veniți la odih
nă. Tot aici la Casa de cultu
ră este locul de adunare al 
celor ce azi vor lua cu... asalt 
Piscul Cîinelui, stînca Ana sau 
drumul către platoul Bucegi
lor.

Dar nu în fiecare zi mergi 
în excursie. Atunci ce-ți do
rești ? O carte, audierea unei 
emisiuni muzicale, un specta
col sau o conferință ? Cărți 
găsești dintre cele mai noi. O 
conferință ? Iată în program o 
expunere interesantă „Vești 
din Cosmos'*.

O discuție interesantă pen
tru cei veniți la odihnă este 
cea stabilită pentru după a- 
miaza zilei, pe tema „Ce știi 
despre uzina ta, despre ora
șul în care trăiești**. Seara vei 
putea urmări spectacolul an
samblului casei de cultură 
Destul de tînăr încă, ansam
blul se bucură de o mare pre
țuire. Acestea sînt doar cîteva 
dovezi ale grijii existente în 
stațiunea Sinaia pentru ca o- 
dihna oamenilor muncii să 
fie cît mai plăcută, cît mai 
instructivă.

Aceeași atenție pentru odih
na oamenilor muncii se obser
vă în bună măsură și la Pre
deal. Aici vin în fiecare serie 
2.000 de oameni ai muncii să se 
odihnească în vilele așezate 
de-a lungul șoselei sau sus pe 
Cioplea. Dorm și mănîncă 
bine, își încarcă plămînii cu 
aerul proaspăt al conifere
lor, vizitează locurile pitorești, 
casa de cultură, fac sport.

Șoferul Constantin Constan-

acestei noi forme organizato
rice au început să apară. Din 
păcate însă directorii între
prinderilor de organizare a 
spațiului de odihnă nu au și 
responsabilitatea organizării 
vieții cultural-educative.

în această situație unii di
rectori de stațiuni nu acordă 
sprijinul necesar caselor de 
cultură. Tovarășul Constantin

Prin cîteva stajiuni de odihnă 
de pe Valea Prahovei

tinescu, electricianul Gheor
ghe Stancu, profesorul Călăuz 
Laurențiu sînt doar cîțiva 
dintre oamenii muncii aflați 
la odihnă care aduc mulțu
miri pentru modul de organi
zare al activității cultural- 
sportive. Și pe bună drepta
te. Recent în această stațiune 
a fost construită o casă de 
cultură cu o încăpătoare sală 
de spectacole. Pentru cei 
aflați la odihnă rulează 4-5 
filme pe săptămînă. Pe scena 
sălii de spectacole evoluează 
adesea colective de teatru, ca 
de pildă, Teatrul de stat din 
Timișoara care a prezentat 
recent „Moartea unui comis 
voiajor", Teatrul C.F.R. Giu
lești București, Estrada din 
Ploești... Au venit aici și stu
denții Institutului de teatru 
din Capitală. Opera de stat 
din Orașul Stalin etc.

Casa de cultură Predeal or
ganizează concursuri literare 
și muzicale, seri de lectură și 
muzică, conferințe pe teme 
actuale de politică interna
țională, știință etc.

Strădania lucrătorilor sta
țiunilor de odihnă Sinaia, 
Predeal și Bușteni pentru a a- 
sigura oamenilor muncii o 
odihnă cît mai plăcută și mai 
atractivă este umbrită însă de 
unele lacune. Începînd din 
acest an, întreprinderile de 
organizare a spațiului de 
odihnă. întreprinderi econo
mice nou înființate ce ac
tivează în cadrul sfaturilor 
populare au preluat conduce
rea administrativă a stațiuni
lor de odihnă. Din punct de 
vedere administrativ roadele

Burlan de pildă — directorul 
întreprinderii pentru organi
zarea spațiului de odihnă 
Bușteni are un mod „original** 
de a „sprijini44 activitatea 
culturală.

De la fereastra biroului său, 
directorul privește brazii, vi
lele viu colorate de pe Zamo
ra în schimb „nu vede" pe cei 
150 de oameni ai muncii ve
niți la odihnă ce ies din vile 
și pornesc într-o tură alpină 
cale de trei kilometri pînă la 
casa de cultură pentru a îm
prumuta o carte sau a parti
cipa la o seară culturală.

Tot în biroul pe care atît de 
mult l-a îndrăgit directorul 
primește în audiență pe dele
gați ai casei de cultură care-i 
propun :

— E cazul să înființăm un 
club pe Zamora. Există vile 
care pot fi amenajate în acest 
scop, există „la păstrare" în 
magazia întreprinderii ce o 
conduceți, instrumente muzi
cale, materiale cultural-sporti- 
ve, există...

Directorul răspunde nepăsă
tor :

— Nu aprob ! Nu răspund de 
activitatea culturală !

Directorul e mulțumit că în
treprinderea își realizează pla- 
nuL Viața culturală nu-1 in
teresează.

Efectele negative ale lipsei 
unei conduceri unice adminis. 
trative și culturale a stațiuni
lor din Valea Prahovei se con
stată și la Predeal. Aici s-a 
amînat mult timp înființarea 
punctelor culturale necesare 
pe Cioplea, se amină deschi
derea unui club la Bran.

Este știut că participarea la 
o intensă viață culturală con
stituie o condiție esențială de 
a petrece folositor și plăcut 
concediul de odihnă. De aceea 
considerăm că este de datoria 
sfaturilor populare regionale 
Ploești și Stalin, să elimine cît 
mai grabnic unele cauze care 
mai frînează buna organizare 
și desfășurare a vieții cultu
ral-educative în stațiunile de 
odihnă de pe Valea Prahovei.

D. PAUL 
V. RANGA 
S. SPIREA

nătă învelită in mușchi, cu ruc
sacul și alpenștocul concurează, 
de altfel fără rivalitate, clubul.

Clubul are nevoie de organiza
tori buni : sînt prevăzute nume
roase concursuri. Bine, cele spor
tive — tenis de masă, șah — sînt 
tradiționale ; dar celelalte ? De 
multe ori ai mai avut ocazia, 
dumneata, student serios la bio
logie, să-ți evidențiez^ ascunsa 
vocație într-un concurs „Cine 
cîntă bine, cîștigă** ? Poți lua 
parte la concursuri ghicitoare — 
și atunci — examen cu emoții 
moderate, — îți verifici cunoș
tințele în materie de interpreți, 
literatură sau sport. Asculți în 
seara asta muzică ușoară, dar ni
meni n-o să-ți facă un reproș daca 
audiția de muzică simfonică de 
poimîine seară, o să-ți producă 
mai multă plăcere, (înadins nu 
am inversat exemplele). Confe
rințele (nu-s mai multe decît 
trebuie, bravo !) te inițiază, de 
pildă, în astronautics (ce depăr
tări imense încă...) sau în mo
nografia Predealului (hop, apro
pierea a ajuns pînă sub talpă...).

Se dansează mult în tabăra stu
dențească. Miile de ore petrecute 
sedentar, în biblioteci, la studiu, 
degajă acum energiile depozitate. 
Totuși organizat, fără explozii și 
excese. Reuniunile tovărășești au 
Ioc la fiecare a doua seară, ofe
rite, pe rind, de cîte un alt cen
tru universitar. Discuții amicale, 
glume, tinerețe, baza corespon
dențelor viitoare. In ultima sea
ră, un program de brigadă va o- 
feri cronica simpatic — critică, 
bonom — acidă a celor două
sprezece zile : năravuri și tabă
ra, petele soarelui în raport cu 
lumina lui.

...L-am regăsit în tabără pe e- 
roul unuia din reportajele sub
semnatului. Sub brazii de pe Cio
plea, Constantin Păun, eminent 
student de la Institutul Politeh
nic Galați, secția tehnologie. îți 
ia rămas bun de la studenție. A 
absolvit. La capătul celor 12 zile, 
proaspătul inginer pleacă să-și 
ia postul în primire la o fabrică 
din Oradea, cu el fiind colega și 
soția lui. Cei cinci ani de studiu 
sînt neînchipuit de aproape. în
registrate pe bandă de magneto
fon, chiar din sala solemnă, răs
punsurile sale ireproșabile la e- 
xamenul de stat au fost auzite în 
toată țara, în cadrul emisiunii 
radiofonice ,,Școala și viața“. A- 
eum, respirînd aerul tare al înăl
țimilor, la ce se gîndește Con
stantin Păun ? La colectivul de 
an de la institutul gălățean ? La 
oamenii căre i așteaptă la Ora
dea ? La unii și la alții. A absol
vit școala, trece pragul cel mare 
al vieții.

Brazii, izvorul, cerul albastru, 
valea cu vilele ei pestrițe totul i 
se oferă generos, sărbătorind a- 
cest prag pe care, firește, n-o să i 
uite niciodată.

ȘTEFAN IUREȘ

Plaja de ta Eforie, Foto • AGERPRES

Indiscreție... instantaneu din 
tabăra studențească de 1a 

Predeal.

Foto : V. RANGA

Mai mult sprijin activității culturale
BACĂU (prin te

lefon de la cores
pondentul nostru). 
— Biblioteca casei 
de cultură orășe
nești Slănic Mol
dova are peste 
30.000 volume. Dar 
dacă oamenii ve- 
niți la odihnă și 
tratament in sta
țiunea Slănicul 
Moldovei doresc să 
citească o carte a- 
părută In ultimele 
luni, bibliotecara 
răspunde: „nu o 
avem“. Și apoi cu 
tristețe : „de foar
te mult timp, de 
un an aproape, nu

avem nici o carte 
nouă".

Este adevărat că 
sfatul popular re
gional tărăgănează 
de luni și luni de 
zile trimiterea fon
durilor repartizate, 
atît pentru amena
jarea casei de cul
tură din Slănic, cit 
și pentru procura
rea noutăților lite
rare și pentru do
tarea casei de cul
tură cu cele nece
sare pentru orga
nizarea și desfășu
rarea unei bogate 
activități cultural- 
educative și sporti
ve. Dar sînt și 
unele lipsuri ce țin

de o proastă orga, 
nizare a acestor 
activități.

Iată, de pildă, că 
în magaziile foste
lor cluburi se află 
și material sportiv 
și mese de ping- 
pong care stau ne
folosite. Conduce
rea stațiunii consi
deră că de casa de 
cultură trebuie să 
se preocupe numai 
secția de învăță- 
mînt și cultură a 
sfatului popular, 
fără să se gîndea- 
scă că printr-o 
colaborare cu casa 
de cultură ea poa
te asigura celor a.

flați la odihnă un 
opncediu plăcut, o 
activitate culturală 
și sportivă multila
terală, bogată, prin 
valorificarea la 
maximum a mij. 
toacelor existente.

Totodată sfatul 
popular regional 
trebuie să acorde 
un sprijin concret 
și operativ pentru 
asigurarea condi
țiilor materiale ne
cesare unei bogate 
activități cultural- 
sportive în stațiu
nea Slănic Mol
dova.



Principala datorie a eaJrefor lehnice țl economice

Promovarea tehnicii
înaintate

Hotărîrea Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn și a Consiliului de Mi
niștri cu privire la pregătirea 
și promovarea cadrelor teh- 
nico-economice și de cercetare 
științifică, precum și la îmbu
nătățirea salarizării lor. a fost 
primită cu multă bucurie și 
în uzina noastră. Această Ho- 
tărîre este încă o expresie a 
grijii cu care partidul se ocu
pă de creșterea și stimularea 
cadrelor tehnice, economice 
și de cercetare științifică, che
mate să înfăptuiască alături 
de toți oamenii muncii sarci
nile trasate de Congresul 
partidului, cu privire la intro
ducerea progresului tehnic în 
economie, dezvoltarea pro
ducției, creșterea productivi
tății muncii și reducerea chel
tuielilor materiale de produc
ție, precum și la ridicarea ca
lificării profesionale a munci
torilor.

în Hotărirea C.C. al P.M.R. 
și a Consiliului de Miniștri 
se subliniază necesitatea asi
gurării în facultăți tehnice 
și economice a unui nu
măr crescut de studenți care 
să acopere în cea mai mare 
parte necesarul de cadre teh
nice și economice cu studii 
superioare, pentru toate ra
murile economiei naționale, 
în uzina noastră s-?” ob
ținut succese pe această li
nie. Numeroși tineri munci
tori au fost îndrumați și spri
jiniți să urmeze institutele de 
învățămînt superior. Numai 
anul acesta 27 de muncitori 
urmează învățământul supe
rior.

Acum, în fața urinei noastre 
stau sarcini sporite. în anii 
șesenalului. uzina va lua o 
mare dezvoltare. încă din a- 
nul viitor vom fabrica cazane 
de capacitate mărită, utilaje 
pentru industria chimică și 
rafinării, pentru dezvoltarea 
industriei alimentare. Toate 
acestea cer ca tehnologia să 
se perfecționeze încontinuu, să 
se introducă pe scară largă 
tehnica nouă.

Primii care sînt chemați să 
se ocupe de dezvoltarea nive
lului tehnic al producției, de 
sprijinirea tinerilor muncitori 
tn folosirea utilajelor noi, 
perfecționate, a tehnologiei 
din ce în ce mai superioară, 
asimilarea unor produse noi 
cu înalte calități tehnice, sin: 
cadrele de ingineri, tehnicieni, 
maiștri, proiectanți, econo
miști. $i pînă acum aceste ca
dre din uzina noastră — peste 
480 la număr — și-au 
adus contribuția lor impor
tantă la introducerea progre
sului tehnic. Ei au realizat 
reproiectarea unor produse 
care a adus însemnate econo
mii de metal, de manoperă, au 
creat dispozitive care au dus 
la creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului 
de cost al produselor, au per
fecționat mașinile și tehnolo
gia de fabricație. Iată un sin
gur exemplu: la cazanul de 
două tone abur pe oră cu 13 
atmosfere, prin reproiectare se 
economisesc peste 189.000 lei 
la cazanele planificate a fi 
executate în anul în curs. 
Conducerea uzinei va trebui 
să folosească și mai din plin 
priceperea, capacitatea ingine

rilor, maiștrilor și tehnicieni
lor noștri. în uzină sînt încă 
produse care au o greutate 
mare. Inginerii și proiectanții 
din serviciul de proiectări tre
buie să-și îndrepte atenția 
înspre reproiectarea cazanu
lui de 50 tone/oră care folo
sește gaz sau păcură, spre re
ducerea greutății morilor de 
ciment cu capacitate sporită, 
a unităților de pompare etc.

O contribuție importantă 
trebuie s-o aducă cadrele teh- 
nico-economice în dezvoltarea 
mișcării de inovații. Cine dacă I 
nu inginerii, tehnicienii și 
maiștrii trebuie să sprijine pe 
tinerii inovatori în cristaliza
rea ideilor de inovații, în pre- | 
gătirea documentației și elabo- 1 
rarea proiectului și apoi în 
realizarea și introducerea în 
practică a inovației

In Raportul la cel de-al 
III-lea Congres al partidului, 
prezentat de tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej se arată 
că problema ridicării califică
rii profesionale devine din 
ce în ce mai mult o problemă 
centrală a construcției econo
miei socialiste. Evident, și în 
-zi na noastră problema aceas
ta se pune cu acuitate. Dar 
cine să se ocupe de această 
problemă ? E de la sine înțe
les, cred că cei mai în mă
sură, cei mai pricepuți și 
capabili să ajute pe tinerii 
muncitori în ridicarea califi
cării lor profesionale la nive
lul tehnicii noi sînt inginerii, 
tehnicienii și maiștrii. Tocmai 
de aceea conducerea uzinei va 
lua măsuri ca cei mai buni 
ingineri și tehnicieni să se o- 
cupe îndeaproape de pregăti
rea profesională a tinerilor, 
să fie numiți lectori la cercu
rile de ridicare a calificării 
profesionale și de specializare 
din uzină.

în același timp conducerea 
uzinei a întocmit un plan 
care prevede măsuri pentru 
ridicarea continuă a calificării 
întregului nostru colectiv de 
cadre tehnico-economice.

Potrivit prevederilor Hotă- 
ririi Comitetului Central al 
partidului și a Consiliului de 
Miniștri, salariile inginerilor, 
tehnicienilor, maiștrilor, ca
drelor economice, de conduce
re tehnică și economică pre
cum și ale cadrelor de con
ducere științifică vor fi majo
rate în medie cu 20 la sută. 
Sporul veniturilor din salarii 
va fi astfel de aproape 1 mi
liard lei. Această grijă pe care 
partidul ne-o dovedește pen
tru a ne crea nouă, cadrelor 
tehnice, economice și de cer
cetare științifică condiții tot 
mai bune, ne cere să muncim 
din ce în ce mai bine, să ne 
punem toate forțele noastre, 
întreaga pricepere și capacita
te în scopul înfăptuirii sarci
nilor trasate de Congresul a! 
III-lea al partidului.

Mobilizind cadrele tehnice, 
economice din uzina noastră 
la realizarea sarcinilor ce n« 
revin, conducerea uzinei va 
acorda toată atenția pregăti
rii, selecționării și promovării 
cadrelor, aceasta fiind o pro
blemă de mare însemnătate 
pentru uzina noastră, pentru 
economia națională.

Ing. MARIN DIACONE8CU 
inginer șef

ol Uzinelor ,,Mao Țze-dun" 
București

Locu-te noi dote m folosință oomenjfor muncii din noul oraș Onești. 
Foto: AGERPRES

CAIAC CANOE

Duminică după-amiază pe 
lacul Snagov s-au desfășurat 
întrecerile tradiționalei compe
tiții de caiac-canoe „Regata 
Snagov la care au participat 
sportivi din U.R.S.S., R. S. 
Cehoslovacă, R. P. Ungară și 
R. P. Română. Prin valoarea 
partidpanților. cit și prin re
zultatele înregistrate in con- 
concurs, actuala ediție a „Re
gatei* s-a dovedit una din 
cele mai mari competiții prec- 
limpice la această ramură 
sportivă. întrecerile au fost 
dominate de sportivi sovietici 
și romîni. Reprezentanții Uni
unii Sovietice au ieșit învingă, 
tori în cinci probe, celelalte 
două revenind reprezentanți
lor R. P. Romîne.

Iată rezultatele tehnice în
registrate : bărbați: Caiac *
simplu : 1. Hasanov (U.R.S.S.)
- 3'59-5/10 ; 2. Czink (R. P.
Ungară) — 4’03”7/10. Caiac du. 
blu 1000 m : 1. U.R.SS. (Nata- 
luha, Liahovski) — 3’38” ; 2.
R.P.R. 1 (Teodorov, Nicoară)— 
3'39”5/10. Ștafeta caiac 4x500 :
l. R.P.R. 1 (Anastasescu, Ver- 
nescu. Sideri, Teodorov) — 
7’52 '6 10 ; 2. R. S. Cehoslovacă
- 7’59'5 10. Canoe simplu 1000
m. : 1. Himici (U.R.S.S.) — 
429”2'10; 2. Polakovici (R.S.C.)
- 4’33’3/10. Canoe dublu 1000
m : 1. Iacovici—Sidorov 4’18” , 
1/10 ; 2. Ismailciuc—Dumitru— 
4’19”. Femei: Caiac simplu 
500 m.: 1. Seredina (U.R.S.S.) — 
2 05” ; 2. Kutova (R.S.C.) -
2’11” ; Caiac dublu 500 m. : 1. 
U.R.SS. (Seredina, Subina) — 
l’52”8/10 ; 2. R.P.R. 1 (Lipa- 
lit, Szekeli) - 2’00 ’9/10.

ATLETISM

Vizita ministrului-prim 
al Indoneziei

Cuvîntarea președintelui 
Chivu

Consiliului de Miniștri, 
Stoica

(Urmare din pag. ha)

tribuție importantă Ia întărirea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre Republica 
Populară Romlnă și Republica Indonezia și 
totodată la cauza consolidării păcii.

Permiteți-mi să inebin acest pahar in să
nătatea dv., domnule ministru-prim, in 
sănătatea doamnei Djuanda șl a celorlalți

oaspeți indonezieni. închin pentru fericirea 
și prosperitatea poporului prieten indone
zian, pentru succesele sale in construirea 
unei vieți noi.

Trăiască Republica Indonezia ți harnicul 
ei popor!

Trăiască prietenia dintre popoarele romîn 
și indonezian!

Trăiască pacea în lumea intreagăl

Cuvîntarea minisfrului-prim Djuanda
(Urinare din pag. ha)

nirii noastre, a stabilirii prieteniei și dez
voltării colaborării în diferitele domenii care 
vor fi reciproc avantajoase celor două țări 
ale noastre.

După o studiere atentă, în cursul vizitei 
mele de trei zile, a reieșit limpede ce posibi
lități există pentru dezvoltarea colaborării 
noastre. Am văzut realizările obținute de 
poporul dv. în perioada relativ scurtă de 
15 ani scursă de la eliberare și aceste rea
lizări sînt atit de impresionante incit sporesc 
încrederea poporului dv. în viitorul său. A- 
ceasta, după părerea mea, se oglindește lim
pede pe fețele poporului romîn ori unde 
l-am întîlnit, atit în Capitală, cit și în locuri 
mai îndepărtate ca Constanța, Ploești și 
Sinaia.

Sper că tot ceea ce eu și delegația mea 
am văzut și auzit în cursul acestei vizite va 
servi ca un material de mare valoare pentru 
guvernul meu în vederea elaborării unor

măsuri mai concrete care să dezvolte relațiile 
noastre de prietenie, transformîndu-le într-o 
colaborare mai strînsă în domeniul comer
țului, științei și tehnicii. De aceea eu salut 
id cea unui schimb de delegații guvernamen
tale avînd sarcina să promoveze schimbul de 
bunuri și de altă natură.

Să întărim deci mai departe colaborarea 
noastră pe principiile coexistenței pașnice, 
cu scopul înalt de a face din această cola? 
borare o contribuție — cît de modestă — la 
eforturile generale de promovare a colabo
rării internaționale, prieteniei și păcii în 
lumea noastră de astăzi și de mîine.

Vă invit pe toți cei de față să ridicăm pa
harul și să toastăm pentru reușita acestui 
înalt ideal al păcii mondiale și colaborării 
internaționale, pentru realizarea unor și mai 
mari succese ale poporului romîn și ale con
ducătorilor săi și pentru sănătatea eminentei 
noastre gazde, . d-f Chiyu {Stoica, primul 
ministru al R.P. Romîne.

Să toastăm pentru prietenia trainică între 
popoarele inddirfezian și romîn!

Ministrul-prim Djuanda 
în vizită pe litoral

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

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

Dumin.co format a bucuRosteanâ de polo „Progresul- a întîlnit 
ecr»pa C S. Tg. Mureș de care a dispus cu scorul de 10-4 

(3-3)
Foto : VAL PIHREANU

■j*r Pe stadionul Republicii din 
Capitală au luat sfirșit între
cerile din cadrul finalelor cam
pionatului republican de juniori 
pe anul 1960 la care 
parte aproape 400 de tineri și 
tinere atlete din toate regiunile 
țării, în cea de-a doua zi de con
curs s-au înregistrat citeva re
zultate bune : băieți 200 m : A. 
Slamatescu fC.SJS. București) — 
22"9flO. prăjină : A. Savin 
(C.S.S. București) — 3,80 m. ; 
800 m.: Șt. Beregszaszi (Dinamo 
București) — r599t4fl0.
200 m. : 
sportivă 
26"5/10 ; 
hăilescu 
Primul loc în clasamentul gene
ral a revenit orașului București 
cu 877 puncte, urmat de regiu
nea Timișoara cu 264,5 puncte și 
regiunea Stalin — 212 puncte.

au luat

Fete î
Victoria Pazmani (Șc, 
de elevi Oradea) 

lungime: Aurora Mi- 
(U.T. Arad) 5,39 m.

CICLISM

♦ Cicliștii romîni și belgieni 
s-au întrecut duminică intr-o 
cursă de 76,5 km. pe circuitul 
din apropierea stadionului Re
publicii. In urma unei evadări 
reușite cursa a fost cîștigată 
de Gabriel Moiceanu în 
2h4’40”. în același timp cu în
vingătorul au sosit Gh. Rădu- 
lescu, V. Dobrescu. După 18 
secunde a sosit grosul pluto
nului al cărui sprint a 
ciștigat de belgianul R. 
gele.

fost 
Len.

•-
Numirea noului 

ambasador 
al R. P. Romine 

in Grecia

Duminică, ministrul-prim al 
Indoneziei, R. H. Djuanda Kar
tawidjaja și persoanele care îl 
însoțesc au făcut o vizită în sta
țiunile balneare de pe litoral — 
Eforie, Vasile Roaită, Mangalia.

Oaspetele a fost însoțit de to
varășii Avram Bunaciu, minis
trul Afacerilor Externe, Pavel 
Silard, ministrul R.P. Romîne la

Djakarta și Tudose Vasiliu, pre
ședintele Sfatului Popular al o- 
rașului Constanța.

★
în cursul după-amiezii minis

trul-prim al Indoneziei și per
soanele care îl însoțesc s-au îna
poiat în Capitală.

(Agerpres)

Vizita în regiunea Ploești
In cursul dimineții de luni 

ministrul-prim 
Indonezia, R. 
Kartawidjaja, 
persoanele care-1 însoțesc, 
făcut 
Ploești.

Oaspetele a fost însoțit de 
Ilie Murgulescu, ministrul In- 
vățămîntului și Culturii, 
Eduard Mezincescu, adjunct 
al ministrului Afacerilor Ex
terne, V. Steriopol, adjunct al 
ministrului Comerțului, Ho- 
rațiu Iancu, secretar general 
al Ministerului Industriei Pe
trolului șj Chimiei, Pavel 
Silard, ministrul R.P. Romîne 
la Djakarta, precum și de 
Gheorghe Stan, președintele 
Sfatului popular al regiunii 
Ploești.

în regiunea Ploești. minis, 
trul.prim al Indoneziei a vi
zitat Uzinele de utilaj petro

al Republicii 
H. Djuanda 

împreună cu 
a 

o vizită în regiunea

lier „1 Mai“ din Ploești, ra
finăria Teleajen și schela 
petrolieră Boldești, interesîn- 
du-se îndeaproape de utila
jul petrolier produs în țara 
noastră, de metodele de lucru 
folosite de petroliștii romîni 
în extracția și prelucrarea ți
țeiului.

Ministrul-prim Djuanda a 
subliniat realizările deosebite 
obținute într.un termen scurt 
de industria petrolieră romî- 
nească și a urat noi 
celor ce muncesc în 
ramură de producție.

★
La amiază, ministrul

lor Externe, Avram Bunaciu, a 
oferit un prînz la hotelul alpin 
„Cota 1400“ -Sinaia în cinstea 
mi nistrului-prim al Republicii 
Indonezia, R. H. Djuanda Kar- 
imvidjaja.

INFORMAȚII

succese 
această

Afaceri.

( Agerpres)

1

Printr.ua decret al Prezi
diului Marii Adunări Națio
nale, tov. Mire ea Bălănescu a 
fost numit în calitate de am
basador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Popu- 
lare Romine in Grecia in lo
cul :ov. Ioc Drinceanu. care 
a primit o altă însărcinare.

Delegația poporului coreean 
condusă de tovarășul Sin Hva 
Zin, adjunct al ministrului învă- 
țămintului și Culturii din R.P.D, 
Coreeană, care ne-a vizitat țara 
eu prilejul întoarcerii în patrie 
a copiilor coreeni, a părăsit du
minică dimineața Capitala.

Lq plecare, oaspeții coreeni au 
fost conduși de tovarășii Constan
ța Crăciun și Ștefan Bălan, ad- 
funcți ai ministrului învâțămîn- 
tului și Culturii, Radu Rusescu. 
președintele C.C. al Crucii Roșii, 
reprezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe, ai U.T.M., oa
meni de cultură.

Au fost de asemenea prezenți 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, tovarășul Kim Ben Dik 
fi membri ai ambasadei.

★
Institutul romîn pentru reia, 

ții le culturale cu străinita-

tea a organizat luni după amia
ză în sala lectoratului 
S.R.S.C, din Capitală 
festare cu prilejul celei 
VII-a aniversări a mișcării 
voluționare de la 26 iulie 
Cuba.

Cuvîntul de deschidere a 
rostit de acad. prof. N. 
Lupu.

A conferențiat tov. Dumitru 
Popescu, director general al A- 
genției Romîne de Presă.

Au participat reprezentanți ai 
I.R.R.C.S., oameni de știință, 
artă și cultură, un numeros 
public.

Actorul Emanoil Petruț a ci
tit apoi versuri ale poetului 
cuban Nicolas Guillen. laureat 
al Premiului internațional Le
nin ..Pentru întărirea păcii în
tre popoare".

central 
o mani- 

de-a 
re- 
din

fost 
Gh.

(Agerpres)
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ÎNTREPRINDEREA DE INDUSTRIE LOCAL

9PopliMr' 5'
.Pinri pe'’1"' ,1

Vreți să petreceți concediul de odihnă 
intr-o stațiune de munte împreună 

cu familial
Adresqți-vq direct către I.R.O.S.O.T. Sinaia, Bd. Lenin 

nr. 12, telefon 571, întreprinderea avînd posibilitatea să sa
tisfacă orice cerere.

Se asigură dormit și masă la prețuri convenabile (variind 
între 17 și 30 lei pe zi de persoană).

Copiii beneficiază de reduceri la dormit și masă.
întreprinderea I.R.O.S.O.T. poate închiria la cerere vile și 

apartamente întregi, In stațiunile Sinaia, Bușteni, Poiana 
Țapului șl Cheia, regiunea Ploești.

(Urmare din pag. ha)

ductilității muncii și reduce
rea prețului de cost, in obți
nerea de economii peste cele 
planificate, precum și succe
sele în îndeplinirea și depă
șirea planului de stat pe se
mestrul I al anului 1960.

Partidul ne învață că dacă 
vrem să mergem mereu înain
te spre noi realizări in ridi
carea nivelului de trai tre
buie să obținem produse in
dustriale și agricole din ce in 
ce mai multe, mai ieftine și 
de mai bună calitate. Așa cum 
a arătat tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej : „în condițiile 
economiei socialiste, în lupta 
pentru creșterea productivită
ții muncii, pentru reducerea 
prețului de cost, pentru îmbu
nătățirea calității produselor, 
se îmbină interesele indivi
duale ale fiecărui om al mun
cii de a trăi mai bine cu inte
resele statului socialist de a 
asigura progresul economic și 
social-cultural al patriei și o 
viață civilizată, socialistă, po
porului muncitor".

Cel de-al III-lea Congres al 
partidului a trasat prin Hotă- 
rîrile sale istorice un grandios 
program de muncă și de luptă 
pentru desăvirșirea construc
ției socialiste in patria noas
tră, pentru progresul și pros
peritatea țării, pentru ridica
rea bunăstării materiale și cul
turale a eelor ce muncesc.

Partidul ne arată cu limpe
zime care sint obiectivele, sar
cinile pe care trebuie să Ie 
îndeplinim pentru a dobindl

Muncim mai bine, trăim mai bine
noi și noi succese în 
bunăstării oamenilor 
A lupta pentru introducerea 
și folosirea deplină a tehnicii 
înaintate, pentru creșterea 
continuă a producției indus
triale și agricole, pentru creș
terea productivității muncii, 
pentru descoperirea și valorifi
carea maximă a tuturor re
zervelor interne, pentru rea
lizarea de cit mai mul
te economii peste cele pla
nificate, pentru reducerea con
tinuă a prețului de cost și 
îmbunătățirea calității produ
selor — iată calea sigură spre 
noi realizări in ridicarea nive
lului nostru de trai.

Alătari de întregul popor, 
tineretul nostru luptă cu însu
flețire pentru a înfăptui sarci
nile primului an al șesenaiu- 
lui, sarcinile " ‘___
de cel de-al III-lea Congres 
al partidului,__ '____ ___
bui din plin la construcția so
cialistă. la ridicarea continuă 
a nivelului de trai material și 
cultural al oamenilor muncii.

făurirea 
muncii.

mărețe trasate

pentru a contri-

Prin munca 
noastră

(Urmare din pag. ha)

cum cresc veniturile popu- 
Ei înțeleg cuvîntul 

de

d <
lafiel. Ei înțeleg 
partidului și anume că 
munca fiecărui depinde bună
starea generală și muncesc din 
ce în ce mai bine. In ultima 
perioadă, de pildă, au redus 
mult consumul specific de

metal și au realizat economii 
de peste 300.000 lei. Eu, ca in
giner voi beneficia de reduce
rea de prețuri și in același 
timp de o sporire a salariului. 
Aceasta îmi dă noi imbolduri 
în muncă. Mă ocup acum de 
rezolvarea unor probleme care 

asigura mărirea producti
vității muncii. Un exemplu : 
voi căuta să realizez prinde
rea mai multor piese pe o ra- 
boteză mare, pentru a fi pre
lucrate deodată
- Iar brigada noastră - 

smine Vasile Alexandru — va 
reduce rebuturile cu încă un 
procent.

Mulți dintre muncitori, ex- 
pnmîndu-și bucuria pentru 
noua Hotărire a partidului și 
guvernului, chibzuiesc ce a- 
vantaje aa. își fac de pe acum 
planul noilor cumpărături.

Cei de la montaj au discu
tat cu cei de la motoare. Ma
rin Bucur care are trei copii 
spune :

— Pentru cei doi copii care 
învață la școala elementară 
statul mă scutește de cumpă
rarea manualelor școlare. Dia 
banii ce rămin de la manuale 
voi putea cumpăra copiilor 
alte lucruri.

— Așa ceva nici să visezi nu 
puteai în anii regimului bur- 
ghezo-moșieresc — spune mon. 
torul Nicolae Tăbăeuțu. Mulți 
dintre noi nu am putut învăța 
la școală fiindcă părinții no
ștri nu aveau cu ce să ne 
cumpere cărți și caiete. Astăzi 
sînt însă cu totul alte condi
ții. îl știți pe Ene Enăchescu? 
Are șase copii și toți merg la

gînd — spune 
— să-mi cum- 
mînâ. Munci- 
de mînă, se

școală. îmi închipui cît de 
bucuros este acum pentru îtH 
lesnirea ce i s-a făcut.

în altă secție, la turnătorie, 
citeva planuri :

— Eu am de 
Petrache Vasile 
păr un ceas de 
tor fără ceas 
poare ?

Chiriac Nicolae. care nu de 
mult și-a cumpărat motoretă, 
este foarte fericit

— Să tot merg acum cu mo- 
toreta. Benzina s-a ieftinit 
atit incit nid n-am să simt 
cheltuiala.

Și așa. oamenii se gindesc 
cu satisfacție la noua Hotărâ
re. Iși iau noi angajamente. Cu 
toții Ui exprimă bucuria pen
tru noua Hotărire care le în
tărește și mai mult convin
gerea că creșterea bunăstării 
depinde de propriile lor miinf, 
că muncind mai bine, trăiești 
mai bine.

redus extraordinar de mult. A- 
proape la jumătate. în eurind o 
sâ primim o locuință nouă așa 
ci am discutat cu soțul meu să 
ne cumpărăm de acum niște per
dele frumoase, noi.

După ce mai dăm o raită pe 
la raioanele de motociclete și 
frigidere. .,raidul" e aproape in

ion
par- 

în

Un adevăr simplu
(Urmare din pag. ha)

ușor să cumperi asemenea lu
cruri care-ți fac viața mai ușoa
ră, mai plăcută.

La raionul de cravate și ba
tiste, vînzătoarea— utemista Du
mitra Șerban — ne face intr-ițit 
răgaz de citeva minute a decla
rație în calitate de,., cumpără
toare.

— Ca fiecare om, sînt si eu 
la rîndul meu cumpărătoare. 
Personal, sînt bucuroasă că s-au 
redus prețurile la perdele. S-au

cheiat. Rămîn cu cazangiul 
Stan în marele hol de la 
terul magazinului. Privește 
jurul lui zîmbind absent

— Mă duc acasă bucuros, 
nu mi-am cumpărat nimic. Ți-am 
spus că nu pentru asta am. venit. 
Mă bucur că oamenii au primit 
încă o bucurie. Vezi. i 
nu-ți explică, nu 
prime ei așa bine tot ce au pe 
suflet Aici, cred eu. un lucru 
e foarte important de spus. Că 
toate astea sînt făcute de noi. 
Partidul ne-a arătat foarte lim
pede câ dacă muncim mai bine, 
dacă sporim productivitatea, da- 
că reducem prețul de cost e în 
interesul nostru. Aici e baza ri
dicării nivelului de trai. Doar 
noi sintem stă pi ni pe munca 
noastră, pe viața noastră, pe 
ceea ce facem. Prin reducerile 
astea de acum cîțtigam un mi
liard. Și dacă noi. urmînd ceea 
ce ne spune partidul, sporim 
productivitatea, reducem prețui 
de cost, mergem spre cîștigarea 
altor miliarde. Socoteala e foar
te simpla și fiecare om a înțe- 
Ies.o de-acuma bine pentru că a 
devenit un adevăr al zilelor noa
stre.

Ei. mai rămîi să-ți continui 
reportajul ?

— Nu, am terminat. Sint gata 
și concluziile.

deși

Vezi. mulți 
pot $ă-și ex-

Spectacol gală
Duminică seara, la Teatrul 

de Operă șj Balet al R. P. Ro- 
mîne a avut loc un spectacol 
de gală organizat de Ministe
rul Învățamîntului și Culturii 
în cinstea ministrului-prim, al 
Republicii Indonezia R, H. 
Djuanda Kartawidjaja.

La spectacol au asistat to
varășii Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Miniștri, 
Alexandru Moghioroș și Ște
fan Voitec, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Avram 
Bunaciu, ministrul Afacerilor 
Externe, membri ai guvernu
lui, ai Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, Pavel Silard, 
ministrul R. P. Romîne la 
Djakarta, conducători ai insti
tuțiilor centrale și ai organic 
zațiilor obștești^ .generali, oa
meni de artă și, cultură, oa. 
meni ai myncii dip întreprin
derile și instituțiile Capitalei.

înainte de începerea spec
tacolului au fost intonate im
nurile de stat ale R.P. Ro
mîne și Republicii Indonezia.

Spectacolul de gală, alcătuit 
din melodii și dansuri popu
lare, cîntece de masă, piese 
vocale, instrumentale, balet, a 
fost interpretat de coruri și 
formații de dansuri ale unor 
mari întreprinderi și institu
ții din Capitală, de membri 
ai Ansamblului Ministerului 
Forțelor Armate, de o forma
ție a orchestrei de muzică 
populară .,Barbu Lăut.aru“, 
precum și de soliști ai Teatru
lui de Operă și Balet și al 
Filarmonicii de Stat „George 
Enescu“.

La sfîrșitul spectacolului, 
din partea ministrului-prim al 
Indoneziei, artiștilor le-au fost 
oferite flori.

COMUNICAT
despre Comandantul Suprem al 
Forțelor Armate Unite reparti
zate de statele participante la 

Tratatul de la Varșovia
Comitetul Politic Consultativ al 

Statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia o satisfăcut ce
rerea mareșalului Uniunii So
vietice, tov. Konev I. S„ de a fi 
eliberat din cauza stării sănă
tății sale din funcția de Co
mandant Suprem al Forțelor Ar
mate Unite repartizate de sta
tele participante ia Tratatul de 
la Varșovia.

Comitetul Politic Consultativa 
numit in postul de Comandant 
Suprem al Forțelor Armate Uni
te pe mareșalul Uniunii Sovier 
tice, tov. Grecikp A. A.

PREMIERA

la 
cinematografele

REPUBLICA, M. GORKI, ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE, 

GH. DO1A

o eeoovcru a 
JAOUZOi’A-f/LM

NIKOLAI TIMOFEEV, V. LEP- 
KO, V. CETVERIKOV, SURA 
KUZNEȚOV, M. TROIANOV- 

SKI

Scenariul : A. ZAK, |. KUZ- 
NEȚOV

Regia : M. KALIK

Imaginea : V. DERBENEV

Muzica : D. DEDOV

Printr.ua
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lan lo-cîan, de 6 anî, din comuna Ceintu, provincia Șansi (R. P. Chineză) este un talent mu
zical’ precoce, l-atâ-1 delectîndu-i pe tovarășii săi de joacă cu una din cele 100 de bucăți 
...................... muzicale pe care le are in repertoriu.

Programul electoral 
al Partidului republican 

din S. U. A.

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

BERLIN 25 (Agerpres). — 
La Berlin a fost dat publicității 
Comunicatul cu privire la cea 
de-a noua plenari a Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, rare s-a ți
nut între 20 și 23 iulie a.e. La 
plenari âu participat și 474 de 
invitați — oameni de știință din 
institute și școli superioare, 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
din întreprinderile socialiste, ac
tiviști de partid, de stat și din 
economie.

Tovarășul W. llbrieht a pre
zentat raportul cu privire 1« 
Intîlnirea de la București a par
tidelor comuniste și muncitorești 
din țările socialiste.

In rezoluția adoptată în una
nimitate, plenara Comitetului 
Central al P.S.U.G. a aprobat 
raportul prezentat de tovarășul 
XI. Ulbricht și activitatea dele
gației Comitetului Central la In* 
tîlnirea de la Burtire«ti a repre
zentanților partidelor comuniste 
fi muncitorești din țările socia
liste.

C.C. al P.S.U.G. iși exprimi

Pe o poziție 
falimentară

Cauza dreaptă

O victorie 
a organizațiilor 

democratice 
de tineret 
din R.F.G.

BQNN, — Răspunzînd che
mării organizațiilor tineretu
lui muncitoresc peste 2.000 
de tineri și tinere s-au adu
nat la 24 iulie la Wetzler 
(R.F.G.) la un miting pentru 
a protesta împotriva unei în
tâlniri a organizației de tâne- 
ret ă uniunii militariste vest- 
germane ,,Kyffhău serbund". 
care urma să aibă loc in 
acest oraș. Mitingul a avut 
loc. deși sub presiunea opi
niei publice șefii „Kyffhău- 
serbundului' fuseseră nevoiți 
să nu mai țină întrunirea 
militarism.

Luind cuvîntul la miting 
secretarul organizației sindi
cale a landului Hessen. Reiss, 
a declarat că ,,Kyffhăuser- 
bund" este o organizație cu 
rele mai militariste tendințe. 
Scriitorul Erich Kubi a sub
liniat în cuvin tarea sa ci 
suspendarea întâlnirii mem
brilor uniunii ,.Kyffhăuser- 
bund" constituie o victorie a 
organizațiilor democratice de 
tineret.

Marea Baltică - 
o mare a păcii

Discuțiile din Consiliul de Securitate

Opinia publică mondială nu poate fi 
înșelată în privința misiunii de 

spionaj a avionului american „RB-47“
r-se a2u2 de

VARȘOVIA 25 (Agerpres). 
— După cum transmite agen
ția PAP, guvernul R.D. Ger
mane a trimis o notă guver
nului Republicii Populare Po
lone în care se propune în
cheierea unor tratate bilate
rale sau multilaterale de 
prietenie și colaborare sau de 
neagresiune în scopul întă
ririi păcii în regiunea Mării 
Baltice și a transformării Mă
rii Baltice într-o mare a pă
cii.

în nota de răspuns a gu
vernului polonez se subliniază 
că guvernul Republicii Popu
lare Polone este întrutotul de 
părerea guvernului Republicii 
Democrate Germane că mă
surile militariste ale Repu
blicii Federale Germane, în
deosebi în regiunea Mării 
Baltice, comportă o primejdie 
esențială pentru dezvoltarea 
relațiilor pașnice în această 
parte a Europei.

Față de această situație gu
vernul Republicii Populare 
Polone consideră că tratatele 
propuse de guvernul Repu
blicii Democrate Germane, 
servind asigurării și întăririi 
relațiilor pașnice dintre țările 
din regiunea Mării Baltice, 
ar corespunde intereselor tu
turor popoarelor din această 
regiune.

NEW YORK 25 (Agerpres).- 
TASS transmite: In dimi- 
neața zilei de 25 iulie s-a des
chis ședința Consiliului de 
Securitate în cadrul căreia 
continuă discutarea problemei 
„Cu privire la noile acțiuni 
agresive ale aviației militare 
a Statelor Unite ale Americii 
împotriva Uniunii Sovietice, 
acțiuni care creează un peri
col pentru pacea generală 
Primul a luat cuvîntul repre
zentantul S.U.A., Lodge.

Lodge a repetat afirmațiile 
lipsite de temei ale guvernu
lui american după care avio
nul militar de recunoaștere 
„RB-47”, care a pătruns în 
spațiul aerian al Uniunii So
vietice, ar fi fost doborit dea
supra apelor internaționale. 
Încercînd sâ fundamenteze a- 
ceastă afirmație, delegatul a- 
merican a prezentat o hartă 
care, chipurile, oglindea zbo
rul avionului. Lodge a recu
noscut că avionul american 
de spionaj care a fost doborit 
nu a mai folosit postul său 
de radioemisie atunci cînd s-a 
apropiat de teritoriul Uniunii 
Sovietice. El a încercat însă 
să convingă Consiliul de Secu
ritate că autoritățile militare 
americane au putut urmări 
îndeaproape, cu ajutorul unor 
mijloace „tehnice**, întregul 
traseu al avionului „RB-47“.

Reprezentantul S.U.A. a 
prezentat un proiect de rezo
luție prin care a propus 
..dezbateri** de lungă durată, 
încercînd să se eschiveze de 
la condamnarea acțiunilor a- 
gresive ale militariștilor ame
ricani împotriva Uniunii So
vietice, acțiuni care pun în 
pericol pacea în lumea în
treagă.

Proiectul american de rezo
luție nu conține nici un cu- 
vînt care să condamne acest 
zbor. El propune ca incidentul 
să fie anchetat de o comisie

sau că această problemă sâ 
fie înaintată Tribunalului In
ternațional. deși împrejurările 
în care spațiul aerian sovietic 
a fost violat in mod provoca
tor de către avionul american 
..RB-47** au fost exp’ase în 
mod amănunțit și concret în 
notele adresate de Uniunea 
Sovietică guvernului S.UJL.

V. V. Kuznețov. reprezen
tantul U.R.S-S-. luind cuvîntul 
a făcut scurte observații Afir
mațiile delegatului american, 
a declarat Kuznețov, sînt o 
născocire grosolană, un fals 
ticluit cu scopul de a inșeia 
poporul S.U.A. și opinia pu
blică mondială. Avionul „RB- 
47”, care executa o misiune 
diversionistă de spionaj, a vio
lat frontierele aeriene ale U- 
nitmii Sovietice, săvirjind ast
fel un act de agresiune împo
triva UJLS-S. întreaga răs
pundere pentru acest an o 
poartă organ-zatocu agre
siunii.

Referi ndu-se la proiectul a- 
merican de rezoluție. V. V. 
Kuznețov a arătat că Uniunea 
Sovietică se pronunță cu ho- 
tărire împotriva creării orică
ror comisii. Propunerea de a 
se crea comisii nu urmărește 
decît sâ încurce lucrurile și să 
permită organizatorilor agre
siunii să scape de răspundere.

Reprezentantul Angliei, p. 
Dixon, a încercat sâ justifice 
acțiunile provocatoare a ie 
Pentagonului, al căror compli
ce este și guvernul englez, ca
re a pus la cisDozi-ia aviației 
militare americane bazele 
sale.

Pe aceeași poziție s-a situat 
și un alt aliat al S-U^A. în 
cadrul N.A.T.O. — delegatul 
Franței A. Berard.

Cu aceasta ședința Consiliu
lui de Securitate a luat sfirșit 
Consiliul de Securitate se va 
întruni din nou în dimineața 
de 26 iulie.
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De asemenea platfc'ma g-eco- 
r.izezzâ o poziție dașmânoasă 
față de jârîie socialist# ți res
pinge in conânuare rerunaaște- 
rea R. P. Chineze fi admiierea 
e. in locui care ■ sg cuvine de 
dreg: la OJi.U,
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convingerea ci schimbul de pă. 
reri care a avut loc la Bucu
rești între partidele comuniste «i 
muncitorești în legătură cu pro
blemele actuale ale situației in
ternaționale și în legătură cu 
«arcinile decurgînd din aceasta a 
fost necesar și util.

Intîlnirea de la București a 
subliniat câ întreaga desfășurare 
a evenimentelor internaționale «i 
dezvoltarea lagărului socialist 
confirmă justețea principiilor e- 
nunțate la congresele al XX-Iea 
și al XXI-lea al P.C.U.S.. pre
cum și a Declarației fi Manife«- 
tului Pieii, adoptate in noiem
brie 1957 la Moscova de parti
dele comuniste și muncitorești.

Identitatea de păreri a repre
zentanților partidelor comuniste 
și muncitorești. exprimată în 
mod clar la București. dove
dește atașamentul partidelor 
comuniste față de marxism-leni
nism, coeziunea sistemului mo«- 
dial socialist fi unitatea strinsâ 
a mișcării comuniste interna
ționale.

C.C. al declară că
este întrutotul de acord cu Co
municatul Intilnirii de la Bucu
rești. precum și cu mvintarra 
tovariw’ux N. S. Hrușciov la 
Congresul al Ill-Ien al Paxtidn-

La eel de-al doilea punct do 
pe ordinea de n plenara a dis
cutat experiența și sarcinile to- 
daatriei constructoare de m*r»i 
și metalurgiei in înfăptuirea bo- 
tărîriWr CongrescJui al V.ț*a aI 
P.S.U.G. eu privit* la snde^î:- 
niren »«?*-n rrnumnire priaar»-
pa » a R D G. și a frlmflar 
■nhri septenaj.

—•—

a poporului cuban va triumfa
Acum șapte ani. la 26 iulie 

1953, un grup de 165 de ti
neri revoluționari cubani. con
duri de studentul Fidel Cas
tro. a atacat puternica gar
nizoană militară din fortă
reața Moncada aflata în ora
șul Santiago* Acest act cura
jos a însemnat semnalul 
luptei armate a întregului po
por cuban împotriva sânge
rosului tiran Batista. In cins
tea bătăliei pentru Moncada, 
mișcarea revoluționară 
Cuba a primit numele 
..Mișcarea din 26 iulie”, 
prima zi a anului 1959, după 
ani de lupte pe viață și pe 
moarte cauza «Mișcării din 26 
iulie** a triumfat. Jandarmul 
Wall Streetului din Cuba, Ba- 
tsta. a fost alungat Iar po
porul cuban. însetat de liber
tate și independență și-a în
ceput o viață nouă.

Anul trecut, cu prilejul ani
versării pentru prima dată a 
zilei de 26 iulie in condițiile 
cuceririi independenței. gu
vernul cuban a adoptat un 
decret in care această zi a 
fost proclairvîi sărbătoare ca- 
țîona’ă. Vorbind La mitingul 
rare a znt loc atunci la Ha
vana. ni fața a peste 700.WM 
de oameni, premierul Fidel 
Castro a ..Cei care se
dedau la intrigi împotriva 
rcasTrâ. dușmani: poporului 
ș: foștii profitori nu vor pu
tea face nimie împotriva pc- 
porulu: euban care es^ unit 
F. hotărî: să-ș; apere cuceri- 
rt2e**. •

încă din prima zi a cuceri
rii britpmtațd. mira insulă 
din Marea Caraibelor a deve-

din 
de
In

•e^r*

i-£

Ooe era -ra-tst pe~trj țârenn cubcnl. Fidel Ccstro «nmînînd 
tifcrde de împroprietări -e celor fără pâmînt

Situația din Congo
• Autofitâtito continuă »ă ignoreze
botărireo Consieului de Securitate O 30 iulie 
— .Zim CongoJui" e Motonava ca alimente 
wLeninogorsk4* se îndreaptă spre Congo

• Miting de solidaritate in R. P. Chineză

o-

să să trere ittărirea Ci 
săL-hit <5e Secxzntate ea ;

*2 r-a:—

DIN TOATE COLTURILE LUMII

întâlnire a ziariștilor sovietici 
cu secretarul general adjunct 
al O^l.U.. Ralph Bunche.

Comentând convorbirea care 
c cruț loc. corespondentul 
sc~-e: Reprezentantul OJl.U. 
c recnncscKt cd Belffia a igno
rez ți continzzâ sâ ignoreze ho- 
tâ-tre* Constâiului de Secu
ritate. Spusele lui Bunehe au 
erâtat odată mai mult câ co- 
Imeiiftii belgieni, folosin- 
dz-se de protecția S.UuL ți a 
zîto- puteri imperialiste, nu 
tot sâ v.nă seama de cererea 
insistentă a opiniei publice 
mondiale de a se pune de în
dată capăt agresiuniL

Cercurile guvernante ale 
S-U-A. ri monopolurile ameri
cane, cmUiwuâ coresponden
tul. pritmovează mai -departe 
hnia lor în Congo. Profitând 
de sitzicția grea 
vor sâ impună 
Congo un acord 
atrage după sine 
grave.

a țârii, ei 
guvernului 
care poate 
consecințe

ghimpe în ochii cercu- 
imperialiste din Wa- 

nord-

nit un 
rilor 
shington. Monopoliștii 
americani nu se împăcau cu 
gîndui că în emisfera ameri
cană o răscoală populară an- 
t(imperialistă poate să trium
fe. Teama că exemplul Cubei 
va molipsi și celelalte popoa
re latlno-americane creștea la 
Washington în aceeași măsu
ră cu cît poporul cuban lupta 
m3i hQtărit pentru a se eli
bera complect de exploatarea 
trusturilor și monopolurilor 
americane.

Acestea sint motivele pentru 
care cercurile imperialiste 
n-au încetat nici un moment 
organizarea a tot felul de 
comploturi împotriva Cubei. 
De la bombardamente tero
riste. incendieri de plantații, 
atentate și pină la mari pre
siuni economice, calificate pe 
drept ca adevărate acte de 
agresiune — la nici un mijloc 
nu au renunțat monopoliștii 
din S.U.A. pentru a intimida 
și submina Cuba. Toate a- 
ceste acțiuni agresive s-au lo
vit insă de fermitatea poporu
lui cuban, hotărît să-și apere 
cu orice preț independența 
cucerită cu grele jertfe.

Popoarele iubitoare de pace 
și-au manifestat puternic soli
daritatea lor cu eroicul popor 
al Cubei. Lupta dreaptă a 
poporului cuban se bucură de 
sprijinul Uniunii Sovietice, al 
celorlalte țări ale lagărului so
cialist. Acest sprijin l-a simțit 
poporul cuban in momentele 
safe grele. Monopoliștii ameri
cani și englezi au 
să dezorganizeze 
Cubei. După cum 
S.UJL au hotărit 
cotei de zahăr 
Cuba, inchipuindu-și 
tor da o lovitură 
economiei cubane. 
Sovietică a anunțat 
gata să achiziționeze 
titățile disponibile de
hăr cuban. Trustmenii 
rămas cu buzele umflate.
Blocada economică impusă de 
imperialiștii americani a e- 
șuat.

Cercurile imperialiste din 
S.U.A„ disperate de eșecul tu
turor manevrelor lor, au tre
cut la pregătirea unei agresi
uni directe împotriva Cubei. 
Ele au găsit și o motivare 
„juridică" in sprijinul aces
tei acțiuni in așa-zisa „doc
trina Monroe". S.U.A. au scos 
astfel de la naftalină un ins
trument datat din secolul al 
XIX-Iea, care a slujit expan
siunii colonialiste nord-ame- 
ricane in țările Americii La- 
line. Pe baza acestei doctrine, 
președintele Eisenbower a de- 
ciarat că S.U.A. „u vor per
mite' orientarea actuală, de- 
mocratică, a guvernului legal

încercat 
economia 

se știe 
reducerea 

importat din 
astfel că 
mortală 

Uniunea 
că este 

can- 
za- 
au

d’.n Cuba. Iată cinicul para* 
van sub care S.U.A. îndrăz
nesc sâ-și aroge drepturi de 
stăpîn. Vorbind recent despro 
acest lucru Fidel Castro a a- 
rătat că „reafirmarea în mo
mentul de față de către Sta
tele Unite a doctrinei Mon
roe, intrată în putrefacție, 
constituie o ofensă la adresa 
popoarelor Americii Latine**.

Manevrele S.U.A. au conti
nuat și în cadrul recentei șe
dințe a Consiliului de Secu-_ 
ritate, care a examinat la ce
rerea guvernului cuban acțiu
nile agresive ale S.U.A. îm
potriva Cubei. Majoritatea din 
Consiliul de Securitate, care I 
urmează cu docilitate S.U.A., ' 
a impus punctul de vedere al 
Wall-Streetului de a transfera 
plîngerea Cubei Organizației 
Statelor Americane. Scopul 
S.U.A. devine limpede, deoa
rece este binecunoscut faptul 
că Washingtonul dispune in 
această organizație de o in
fluență predominantă și deci 
un cadru bun de a se răfui cu 
Cuba după bunul lor plac.

Lupta dreaptă a poporului 
cuban împotriva încercărilor 
imperialiste de a-1 subjuga 
din nou este urmărită cu 
simpatie de toate popoarele 
iubitoare de pace, de toate 
popoarele Americii Latine. Po
porul curajos al Cubei nu este 
singur. Uniunea Sovietică a 
luat poziție fermă față de u- 
neltirile imperialiștilor împo
triva Cubei, poziție care a 
produs un puternic ecou in 
lumea întreagă. Declarația lui 
N. S, Hrușciov că dacă forțe
le agresive de la Pentagon ar 
cuteza să înceapă o agresiune 
împotriva Cubei, Uniunea So
vietică va veni în ajutorul po
porului cuban, a fost primită 
cu entuziasm și recunoștință 
de masele populare din Cuba.

Intr-o cuvintare recentă, Fi
del Castro a arătat că ,.po« 
porul cuban nu poate fi în- 
genunchiat. Poporul Cubei nu 
se predă și nu se vinde**. Pri
mul ministru al Cubei a aver
tizat că „S.U.A. trebuie să 
știe în mod cert că nu vor 
reuși să ne învingă. De par
tea Cubei sînt simpatiile în
tregii lumi“.

Alături de toate popoarele 
iubitoare de pace, poporul ro- 
mîn nutrește o sinceră sim
patie față de lupta curajoasă 
a poporului cuban. Cu prile
jul sărbătorii naționale de 
astăzi a Cubei revoluționare, 
ne exprimăm deplina solida
ritate cu lupta poporului cu
ban Împotriva imperialismu
lui pentru progres și pace, 
convinși de victora finală a 
cauzei poporului cuban.

LUCIAN BOLEA

Un delegat al miliției populare cubane primind arme de la 
armata revoluționara.

10.000 CERERI DE ÎNSCRIERE
LA UNIVERSITATEA 

PRIETENIA POPOARELOR

La 1 august îșî va începe ac
tivitatea comisia de admitere a 
Universității Prieteniei Popoare
lor, înființată de guvernul sovie
tic în urma dorințelor exprimate 
de unele cercuri ale opiniei pu
blice și guvernamentale, precum 
și de unij cetățeni din numeroa.

PRIMUL VOLUM 
AL „ISTORIEI MARELUI RĂZBOI 

PENTRU APĂRAREA PATRIEI”

fi» țări ele Asraf. AfrîcS și Axre. 
rich Latine. Pini ecum, pe adre
sa secretariatului universității 
eu sosit pes*.e 10.000 de cerer; de 
înscriere d:n numeroase țâri a e 
lumii.

Se prevede ca !n acest an de 
învățământ sâ fie admiși 5<X) de 
stadențL iar în anii unnătort aici 
vor învăța 3-4 m*î de studenți. 
în această universitate vor fi 
pregătiți ingineri, matematici
eni. fizicieni filologi, agronomi, 
juriști și a Iți specialiști cu o în
altă calificare.

Folusindiuse documente inedi
te. se expune era larg istoricul 
înche rarii tratatului de neagresi
une sorieto-german. se arată că 
guvernai sovietic a fost nevoit 
să facă acest pas ca urmare a 
politicii de provucare șl duplici
tara a puterii or occidentale. Car
tea surprinde de asemenea noi 
document^ despre provocările 
monstruoase ale hitleriștilor de 
la Glewitz și Freiburg din anii 
1939-1940.

IN MEMORIA VICTIMELOR 
NAZISMULUI

Tor. 
■j. s tr*.

MARE INCENDIU IN S.UJL

MOSCOVA. ~ N. S. Hrușciov 
a adresat o telegramă de felici
tare d-nei Sirimavo Bandaranai- 
ke, primul ministru al Ceylonu
lui cu prilejul numirii ei în ia- 
ceastă funcție. N. S. Hrușciov a 
urat din toată inima poporului 
ceylonez, noului său guvern și 
personal .primului ministru d-ne* 
Sirimavo Bandaranaike succese 
în întărirea independenței Cey
lonului.

ganlzații, declară 
celor doi patrioți _ 
cit de ostile cauzei păcii și înțe. 
legeni sînt scopurile autorităților 
vest-berlineze.

că arestarea 
demonstrează

CAIRO. — La 24 Iulie a sosit 
la Cairo Raul Castro, ministrul 
Forțelor Armate Revoluționare 
ale Republicii Cuba

NEW YORK. - La 24 iulie a 
sosit cu avionul la New York. 
Patrie# Lumumba, primul minis
tru al Republicii Congo, pentru 
a nrezenta Consiliului de Secu
ritate situația din Congo.

SOFIA. — După cum transmite 
agenția BTA, la 23 iulie Direc
ția Centrală de Statistică de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al 
R. P. Bulgaria a dat publicității 
comunicatul cu privire Ia rezul
tatele îndeplinirii planului de 
stat de dezvoltare a economiei 
naționale pe pritra Jumătate a 
anului 1960. In comunicat se sub; 
liniază că planul producției in
dustriale globale a fost îndepli. 
nit cu 102,2 la sută.

BERLIN, - Federația Mondială 
a Tineretului Democrat a cerut 
eliberarea neîntârziată a tinerilor 
luptători pentru pace germani, 
Helmuth Bloch și Gunther Helm* 
aruncați în închisoare de către 
autoritățile vest-berlineze. După 
cum anunță agenția ADN, 
F.M.T.D., In numele celor 87 mi- 
'ioane de membri- ai acestei or-

NEW YORK. — După cum 
transmite corespondentul agen. 
ției United Press International, 
la Bulawayo, al doilea oraș ca 
mărime din Rodezia de Sud. 
care face parte din protectoratul 
englez Federația Rodeziei și 
Nyasalanduluj au loc tulburări 
grave. Tulburările au fost pro
vocate de faptul că autoritățile 
engleze au interzis populației 
băștinașe orice -activitate poli
tică.

După cum s-a mal anunțat la 
Moscova a ieșit de sub tipar 
primul din cele șase volume ale 
..Istoriei Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei din anii 1941 — 
1945“.

Din corris'a redacțională e a- 
cestui volum, condusă de Piotr 
Pospelov, fac parte cunoscuti is
torici militari și reprezentanți ai 
vieții publice sovietice.

Primul volum al lucrării este 
consacrat izbucnirii celui de-al 
doilea război mondial, pregătirii 
unej agresiuni împotriva U.R.S.S. 
de către puterile imperialiste 
(1930 — 1941). In articole sînt fo
losite pe larg documente de ar
hivă printre care documente din 
arhivele R. D Germane, Poloniei, 
Cehoslovaciei. Bulgariei, Romî. 
niei. Ungariei. Volumul este bo
gat ilustrat

în recenzia publicată în „Prav
da*4 se subliniază că unul din 
meritele primului volum al „Is
toriei44 e<te ilustrarea pe baza 
unui bogat material faptic a po- 
sib’’lităților economice, morale și 
de apărare, cărora le--a dat naș
tere victoria socialismului în 
U.R.S.S. și care eu determinat 
în ultima analiză precumpănirea 
forțelor sale asupra forțelor sta. 
telor blocului fascist.

La 23 iulie în Alsacia, în ră
săritul Franței, la fostul lagăr 
de concentrare hiilerist Struîhof 
a avut loc ceremonia dezvelirii 
monumentului închinat francezi, 
lor cart au pierit in lagărele 
morții naziste. In lagărul de la 
Struthof călăii hitleriști au ucis 
aproximativ 1G.000 de oameni. 
Monumentul, care noaptea, la 
luminile proiectoarelor amintește 
o flacără albă din piatră, este 
înălțat din fondurile colectate în 
rindurile populației. Monumentul 
a fost dezvelit de președintele 
Republicii Franceze, generalul de 
Gaulle. La ceremonie au partici
pat membri ai guvernului fran
cez. alte persoane oficiale, pre
cum și o delegați# a foștilor de- 
ținuți în lagărele de concentrare 
fasciste.

După cum anunți zgen^Es 
presă americane, 14 iuLe. 
partea de nord.sest a
Unite a izba:-..: 2.-. mare incen
diu care a prooocut pagube u- 
rzașe. Incendia! a pricîruâ: moar, 
tea a cină o'.meni și c pustâit 
pest# 2M.6OC> de aer- de păminl, 
din care o mar# parte păduri.

Zeci de 'n.z de ^cri de păduri 
au fost tra'i/orma’e '.n ruguri 
uriașe :n Stazele Idaho și Ore
gon. Pagube » -
cendlu se cif'ezzâ la miHoan# de 
dolari

Acest încend. 
țiile. e^e consi 
din cele mai mari d.-i ultimii 
de ani.

de 
in

„FORMAREA Șl DEZVOLTAREA 
NAȚIUNILOR SOCIALISTE

IN U.R.S.S/

Editura de stat pentru litera
tura politică pregătește pentru 
tipar culegerea Formarea și dez
voltarea națiunilor socialiste în 
U.R.S.S.". Tn carte se arată cînd 
s-au format națiunile socialiste 
rusă, ucraineană, bielorusă, ca- 
zâhă, letonă și alte națiuni so
cialiste din U.R.S.S., ce forțe

i. relatează agen- 
lerai ca fiind unul

30

DIN „ISPRĂVILE’ 
SOLDAȚILOR AMERICANI 

DIN GERMANIA OCCIDENTALA

Nu trece o zz fără ca soldații 
americani din Germania Occiden
tală să nu sâvirșească acz# de 
violență Impo'^a populației lo
cale. După cum transmite agen
ția ADN, la b amberg un soldat 
american a lovit o tinără de 25 
de ani.

In același oraș un băiat de 18 
ani a fost atacat de cițiva sol. 
dati americani și rănit serios.

Un grup de americani in stare 
de ebrietate a provocat un scan, 
dai pe una din străzile orașului 
Bamberg și a avariat un autotu
rism.

La Frankfurt pe Main doi a. 
mericani au jefuit pe un tânăr 
german in virstă de 22 de ani.

♦
CAIRO 25 (Agerpres). — 

TASS transmite: Secretaria
tul permanent al Consiliului 
de so'ădaritate al țărilor Asiei 
și Africii a adopta: hotărî rea 
de a organiza Ia 30 iulie 
„Ziua Congoului”.

Secretariatul permanent al 
Consiliului de solidaritate al 
țărilor Asiei și Africii, îm
preună cu Uniunea națională 
a R-A.U.. va organiza la Cairo 
în ziua de 30 iulie un mare 
minng în Piața RepubliciL

♦
O DES A 25 (Agerprex). — 

TASS transmite : In seara zi
lei de 24 iulie motonava 
„Lemnogorsk- dtn flota Mării 
Negre a părăsit Odesa, in- 
dreptindu-se spre Africa.

„Ler.inogorsk* transportă in 
Congo ajutorul în alimente a- 
cordat de Uniunea Sovietică: 
9.900 tone de griu. peste 1.000 
de tone de zahăr și 300.000 
de cutii de lapte condensat.

★
PEKIN 25 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
China Nouă, la 23 iulie, peste 
zece mii de reprezentanți ai 
diferitelor pături ale popu
lației din Pekin s-au adunat 
la un miting solemn Ia Casa 
Adunărilor Populare pentru a 
declara din nou că poporul 
chinez de 650.000.000 sprijină 
cu hotărîre lupta patriotică 
drerptâ a poporului congolez 
împotriva agresiunii și ames
tecului imperialismului, pen
tru independență națională.

La miting au luat parte Ciu 
En-lai. premierul Consiliului 
de Stat. Cen I, locțiitor al 
premierului Consiliului de 
Stat. Șen Tziun-ju, Pîn Cijen, 
Go Mo-jo.
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Popoarele Americii Latine sprijină 
cubană —revoluția

VENEZUELA

CARACAS 24 (Agerpres). - 
TASS transmite : După cum 
informează presa americană, 
la 22 iulie la Caracas (Vene
zuela) a avut loc o de
monstrație antiamericană. De
monstranții au ars drapelul 
de stat al S.U.A. în fața clă
dirii Congresului din Vene
zuela și în sunetul exclama
țiilor „Cuba — da, yankeii — 
nu- au înălțat drapelul cuba
nez.

Demonstrația a avut loc în 
timp ce Congresul Venezuelei 
adopta o rezoluție de spriji
nire a guvernului cuban al 
premierului Fidel Castro.

Apoi a avut loc un miting.

URUGUAY

MONTEVIDEO 24 (Ager
pres). — Peste 10.000 de mun
citori din capitala Uruguayu- 
lui, relatează agențiile de pre. 
să. au participat la un miting 
de solidaritate cu acțiunile re
voluționare ale guvernului 
Fidel Castro și cu lupta po
porului cuban pentru apăra
rea independenței și suverani
tății sale naționale.

Participanții la miting și-au 
exprimat ferma lor hotărîre 
de a sprijini lupta justă a 
Cubei, condamnind totodată 
acțiunile agresive colonialiste, 
împotriva acestei țări.

PERU

LIMA 24 (Agerpres). — A- 
gențiile de .presă anunță că în 
capitala Perului, Lima, au

STAS 3452 52.

avut loc mari demonstrații 
ale poporului peruvian în 
semn de protest împotriva ac
țiunilor agresive ale imperia
liștilor nordamericani împo
triva Cubei.

Infierind aceste acțiuni pro
vocatoare ale S.U.A. de
monstranții scandau lozinci ca 
„Jos mîinile de pe Cuba !“, 
„Să șpărăm revoluția poporu
lui cuban !“ etc.

In cadrul mitingurilor și 
demonstrațiilor au luat cuvîn
tul diferiți reprezentanți ai or
ganizațiilor politice și de masă 
care, exprimîndu-și solidari
tatea cu lupta justă a po
porului cuban, au arătat că 
poporul peruvian este gata să 
participe activ la apărarea 
Cubei.

CHILE

SANTIAGO 24 (Agerpres).-* 
Agențiile de presă anunță că 
organizația muncipală din 
Valparaiso (Chile) a trimis un 
mesaj de salut guvernului re
voluționar cuban prin care își 
exprimă solidaritatea sa cu 
lupta justă a poporului cuban 
pentru apărarea cuceririlor 
sale revoluționare.

Mesajul subliniază că revo
luția cubană și-a ciștigat spri
jinul și respectul milioanelor 
de oameni din America La» 
tină care luptă pentru respec
tarea suveranității țărilor lor, 
dreptate și eliberare de sub 
jugul economic al S.U.A. Me
sajul condamnă noile acțiuni 
agresive ale S.U.A. împotriva 
Cubei.


