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Tinerii : Feredoru Aurel șef de brgede, Constan tine seu Nicolae si Vce’dea Vcs e o ~ sec: a 
-curenți de înaltă frecvență - a Uzinelor „Termotehnica" din Capitala sMt fruntași in muncă 

și deu lucru numai de bună calitate.
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ÎN CINSTEA CELUI DE AL III-LEA

CONGRES AL U.T.M.

Succeie ale tinerilor 
petroliști

In întâmpinarea celui de
al III-lea Congres al 

muncitori 
din țară 

realizări 
socialistă.

C.T.M., tinerii 
de Ia rafinăriile 
obțin însemnate 
în întrecerea 
Sporind indicii de utilizare 
a instalațiilor, cele aproa
pe 1.000 de brigăzi de tine
ret care lucrează în acest 
sector au prelucrat peste 
sarcinile de plan mii de 
tone de țiței. în întrecerea 
pentru valorificarea cit 
mai rațională a fiecărei 
tone de (iței, tinerii din ra
finăriile de petrol 
o atenție deosebită 
cerii pierderilor dc 
crare și transport.
pentru a evita pierderile 
de produse petroliere prin 
evaporare, tinerii din rafi
năriile nr. 1, 3 și 4, orga
nizați in brigăzi de mun
că patriotică, au executat 
in timpul lor liber vopsi
rea antisolară a recipiente
lor și a conductelor 
transport, iar tinerii 
rafinăriile nr. 2, 7 și 
construit sisteme de 
tare a scurgerilor.

Prin asemenea masuri, 
tinerii muncitori din rafi
năriile din țară au econo
misit pînă acum 6.200 tone 
de produse petroliere. în 
primul semestru al anului 
ei au realizat peste plan 
economii la prețul de cost 
de 6.080.000 lei. Cele mai 
bune rezultate in întrecere 
le-au obținut brigăzile de 
tineret din rafinăriile 1, 3 
și 8.

acordă 
redu- 

prelu- 
Astfel,

de 
din 

10 au 
cap-

(Agerpres)

Noi purtători ai 
insignei: „Brigadier 

al muncii patriotice"
Cei 40 de membri ai bri

găzii utemiste de muncă 
patriotică de la întreprin
derea „Frigotehnica" din 
București au primit în ca
drul unei adunări generale 
insigna de „brigadier al 
muncii patriotice’4.

In cinstea celui de-al III- 
lea Congres al U.T.M. tine
rii din brigadă au realizat 
3.500 ore de muncă volun
tară, în mare parte pe di
ferite șantiere la construc
ții de locuințe din Capitală. 
Cu ocazia primirii insigne
lor ei s-au angajat să mai 
efectueze pînă la 23 Au
gust încă 500 de ore muncă 
patriotică.

Printre tinerii care s-au 
evidențiat în muncă sint 
Cargalîc Constantin, Cali- 
nic Constantin, Bostănică 
Mihai, Dumitrescu Constan
tin și alții.

NICOLAE IORGA 
strungar

Guvernul
R. P. Romine 
a recunoscut 

Republica 
Coasta de Fildeș

I

La 8 august tovarășul Chivu 
Stoica, președintele 
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Romine, 
primului ministru 
blicii Coasta de Fildeș, Felix 
Houphouet Boigny, o telegra
mă de felicitare cu ocazia 
proclamării independenței a- 
cesfui stat african. în aceeași 
telegramă este conținută de
clarația guvernului romîn de I 
recunoaștere a Republicii Coa
sta de Fildeș ca stat inde
pendent. De asemenea se ex- 1 
primă convingerea că între 
cele două țări sc vor 
și dezvolta relații de 
nie și colaborare spre 
ambeior popoare și a 
în lume.

Consiliu-

a trimis 
al Repu-

stabili 
priete- 
binele 

păcii

I

I

A început difuzarea 
manualelor școlare Răspunsul Guvernului R. P. Romîne 

la scrisoarea președintelui Comisiei

Studenta Delia Crișan din anul 
III al Facultății de mecanică a 
Institutului politehnic din Cluj 
face practica la întreprinderea 
„Tehnofrig" din Cluj, lat-o lu- 
crînd la o mașină de rectificat

De cilery zile a început în în
treaga țară. mai devreme decit in 
anii treevți. difuzarea manuale
lor școla-e necesare in noul an 
de int^țemint I960-1961 elevi
lor din datele VIII—XI, cursuri 
df zi, serale ți țâri frecvență.

Pentru ca aprovizionarea ele
vilor cu manuale să decurgi in 
bune cond iții, centrele de librării 
ți difuzarea cărții in colaborare 
cu sfaturile populare au stabilit 
din timp, pentru fiecare locali
tate. unitățile unde te vind ma
nualele pentru școlile medii.

In toate librăriile principale 
din orașele reședință de regiu
ne și raion s-au organizat secții 
rpedale pentru deservirea ele
vilor.

Potrivit hotăririi Congresului 
al llllea ol PMJt . inrepind cu 
anul școlar 1960-1961 cărțile șco
lare pentru elevii din clasele 
1—VII vor fi distribuite in mod 
gratuit_ In xiua desrăiderii nou
lui «■ școlar elevii din aceste 
dusa vor primi de la școlile unde 
sint inserisi manualele neeesare.

Aprovizionarea școlilor cu a- 
eezte manuale va începe de la 20 
august.

0. N. U. pentru dezarmare
La 29 iulie, președintele Co

misiei O.N.U. pentru dezar
mare, Padilla Nervo, a tri
mis o scrisoare circulară sta
telor membre ale O.N.U., prin 
care le solicită părerea în le
gătură cu cererea S.U.A. de a 
se convoca Comisia pentru 
dezarmare la o dată apropia
tă în luna august

în legătură cu aceasta, tov. 
Silviu Brucan, reprezentantul 
permanent al R. P. Romîne la 
O.N.U., a transmis d-lui Pa
dilla 
puns,
R. P.

„Ca 
tul celor 10 state 
zarmare, Romînia 
forturi pentru angajarea dis
cuției și negocierilor pe o li
nie constructivă.

Potrivit instrucțiunilor gu
vernului, delegatul romin în 
Comitet a militat pentru a- 
doptarea unui program de 
dezarmare generală și com
pletă, in spiritul Rezoluției nr. 
1378 (XIV) a Adunării Gene
rale ON.U.

Guvernul romin este deci în 
măsură să afirme că aprecie
rile conținute în scrisoarea re
prezentantului permanent al
S. U.A. privitoare la motivele 
care au dus la zădărnicirea 
lucrărilor Comitetului celor 10 
state pentru dezarmare nu co
respund realității. Adevărul 
este că poziția adoptată de 
S.U.A. și de celelalte puteri 
occidentale în Comitetul celor 
zece față de ideea dezarmării 
generale și complete și de Re
zoluția nr. 1378 adoptată în 
acest sens dc Adunarea Gene
rală, a împiedicat orice pro
gres în vederea realizării unui 
acord.

Puterile occidentale au cău
tat să folosească tratativele de 
la Geneva ca să arunce praf 
in ochii popoarelor și a putea 
astfel să continue politica lor 
bazată pe cursa înarmărilor. 
Desigur guvernul romin ’ nu 
putea să accepte a fi părtaș la 
asemenea manevre. De aceea, 
de acord cu U.R.S.S. și cele-

Nervo următorul 
în numele 
Romine :
participant

răs-
Guvemului

la Comite- 
pentru de- 
a depus e-

lalte state socialiste, membre 
ale Comitetului, și-a întrerupt 
participarea la lucrările Comi
tetului și a hotărît să sprijine 
propunerea U.R.S.S. de a pre
zenta problema dezarmării 
spre examinare Adunării Ge
nerale.

Cererea reprezentantului 
S.U.A. de convocare a Comisiei 
dezarmării ridică deci urmă
toarea problemă : ce rost are 
o asemenea convocare pripită 
în preajma Adunării Generale, 
într-o perioadă cînd statele 
membre se pregătesc cu serio
zitate pentru o participare pli
nă de spirit de răspundere la 
dezbaterea problemelor majore 
aflate pe ordinea de zi a Se
siunii a 15-a ? Doar n-a inter
venit nimic nou în poziția 
S.U.A. și a celorlalte puteri 
occidentale față de dezarmare, 
poziție care a blocat orice în
țelegere în Comitetul celor 10 
state. Cît privește așa-zisele 
„noi propuneri’4 ale S.U.A., 
menționate în scrisoarea re
prezentantului permanent a- 
merican, ele nu justifică con
vocarea, nefiind altceva decît 
reafirmarea pozițiilor vechi, 
constînd în esență în institui
rea controlului fără dezarmare.

Guvernul romin consideră că 
singura concluzie logică ce se

fi de a- 
C omisi ei

adevărat

poate trage de pe urma aces
tei cereri de convocare este ci 
guvernul S.U.A. recurge la a- 
ceastă manevră nu din dorin
ța de a realiza un progres în 
rezolvarea problemei dezarmă
rii, ceea ce Comisia în condi
țiile date nici nu poate faci
lita, ci pentru a găsi o nouă 
formă de camuflaj la adăpos
tul căruia să continue cursa 
înarmărilor.

Astfel stînd lucrurile, guver
nul romîn nu poate 
cord cu convocarea 
de dezarmare.

Dacă se dorește cu
o discutare serioasă și rodnică 
a problemei dezarmării la 
O.N.U., atunci trebuie să se re
cunoască că adoptarea propu
nerii Guvernului U.R.SS. ca 
șefii guvernelor statelor mem
bre ale O.N.U. să fie invitați 
să ia parte le dezbaterea aces
tei probleme în Adunarea Ge
nerală, ar crea intr-adevăr po
sibilitatea ca aceasta proble
mă de covîrșitoare importanță 
să fie discutată intr-un cadru 
adecvat.

De aceea guvernul romin 
sprijină această inițiativă a 
guvernului sovietic și conside
ră că ea constituie în prezen
tele condiții calea cea mai 
bună pentru a scoate problema 
dezarmării din impas.

ÎNSUFLEȚITĂ
«ursei *1 organizației U.TJL 
•» csmpasta de recoltare și 
treieriș. Indepimsnd acest plan, 
utemișrii comună, alături
de comuniști, cu desfășurat in 
rindul fâramlor muncitori 
din comuni o susținută mun
ci politică pentru a-i con
vinge să secere griul intr-un 
timp cit mai scurt, chiar și 
noaptea pe luni peșțru a 
evita pierderile de boabe din 
spice- După secerat au urmat 
pregătirile pentru treierat. Și 
•n această direcție utemiștii 
cu ajutat la grăbirea ritmului. 
Dar. sarcina principală a or
ganizației U.T.M., primita din 
partea organizației de partid, 
în această campanie agricolă 
este de a sprijini din plin 
munca politică la cele două 
arii. Aici s-au amenajat cite 
o gazetă de perete la care ar
ticolele se schimbă in fiecare 
zi. Gazetele oglindesc veridic 
mersul lucrărilor de treierat, 
arată cine este fruntaș, cine 
este codaș, ce lipsuri se cer 
înlăturate etc. De asemenea, 
la fiecare arie, funcționează 
cite o bibliotecă volantă, se 
aduc zilnic ziarele cu vești 
proaspete. în fiecare zi la 
arii face de serviciu cite un 
utemist, de obicei din rindul 
cadrelor didactice. In pauze 
aceștia citesc țăranilor munci
tori cele mai importante vești 
din ziare, le distribuie bro
șuri cu sfaturi agrotehnice, 
cărți de literatură politică și 
beletristică. In curînd la arii 
se vor instala aparate de ra
dio iar in pauze se vor or
ganiza audiții colective.

— Fac treabă bună băieții, 
conchide N. Gâman, secreta
rul sfatului popular. La arii 
și la arături, peste tot sint in 
frunte. Iar dacă ne vor sosi 
și batozele promise de tova
rășii de la raion sintem si
guri că treieratul in comună 
se va termina cu cel puțin o 
săptămină mai devreme de
cit ne-am propus noi.

Dar nu numai în bătălia 
pentru strîngerea recoltei la 
timp și fără pierderi utemiș
tii și tinerii din Slobozia se 
află în primele rinduri. Da-

(Afrrprv) I

Utei

și secretanl, și 
tehniaew xînt plecați la 

i£L Care la aru, a*e ia 
:a de recepție, care la ară- 
L Numai cir.ă amurgeș'.e, 
t|i de alergătură ți de ne- 
oom dogoare a lui cuptor, 

se adună cu toții ia sfat, să 
stabilească ce au de făcut 
peutrs a doua zi.

Așa fac p
Bureea Maris, tehnicianl c- 
gneoZ. esze ocupat pinâ peste 
cap. Transmite la raion 
tuația lucrărilor agricole 
zi. N-are timp să 
vorbă 
merge 
trebui 
scoată

După ce a transmis situația, 
Marin Burcea își face timp să 
stea de vorbă.

— Cu Ilarian Băcanu, secre
tarul organizației U.T.M. pe 
comună nu cred că o să poți 
discuta. Asta nu-și vede capul 
de treburi nici ziua nici noap
tea. E delega: de batoză. Iar 
acum, acolo e de lucru, nu 
glumă. Dar dacă vrei poți să 
stai de vorbă cu Florea Ne- 
cula, locțiitorul lui Băcanu. Și 
după ce m-a dat in primire 
lui Florea Necula, Marin Bur
cea a plecat la treburile lui.

Intre timp la sfatul popu
lar au mai venit cîțira: Ma
rin Mincă, directorul cămi
nului cultural, Cornelia Io- 
nescu și Sandu Zamfir, mem
bri in comitetul comunal 
U.T.M., Florica Condoroș, 
profesoară la școala elemen
tară din comună. Nicolae Gă- 
man, secretarul sfatului popu
lar și alții. Discuția s-a legat 
repede. Toți cei de față țin 
să mă asigure că importantul 
eveniment din viața tinere
tului patriei noastre — cel 
de-al treilea Congres al 
U.T.M. — și măreața sărbă
toare de la 23 August repre
zintă și pentru tinerii de aici 
un minunat prilej de a-și 
spori eforturile în muncă 
pentru a traduce in fapte 
sarcinile trasate de Congresul 
partidului. Așa cum este și 
firesc, la ordinea zilei se află 
campania de recoltare. Pen
tru a sprijini din plin orga
nizația de partid în această 
acțiune, organizația U.T.M. a 
luat măsuri din timp. într-o 
adunare generală care a avut 
loc cu vreo două săptămini 
în urmă s-a stabilit planul de

si
la 
de 
nu

stea 
cu mine. Treieratul 
tocmai bine. Le-ar mai 
cîteva batoze ca s-o 
la capăt.

------•-------

Indicațiile maistrului sînt întot
deauna binevenite pentru tinerii 
muncitori. In fotografie maistrul 
Onoiu Ion de la Uzinele ,,1 
Mai“ din Ploești arată tînărului 
strungar Stoica Aurel cum tre
buie lucrate conurile pentru 
sapele rotative pentru a fi de 

cea mai bună calitate,

I. ANDREI

(Continuare în pag. 3-a)

La Timișoara s-a inaugurat 
„Ștrandul tineretului44
dupâ-a-Sîmbă-X

miază, mii de timi
șoreni s-au adunat 
la Pădurea Verde, 
pentru a sărbători 
o frumoasă victo
rie la obținerea că
reia majoritatea 
dintre ei contribui
seră — inaugurarea 
„Ștrandului tinere
tului44, o minunată 
construcție realizată 
prin munca patrio
tică a oamenilor 
muncii din orașul 
Timișoara.

In semn de oma
giu adus muncii pa
triotice pe care an 
depus-o miile de ti- 

timișoreni, a- 
ștrand a pri- 
denumirea de

„Ștrandul tineretu
lui-.

începută în luna 
martie a.c., con
strucția ștrandu
lui a fost termi
nată în cinstea 
zilei de 23 August 
și a celui de-al III- 
lea Congres al 
U.T.M. Prin munoi 
voluntară efectuată 
la această construc
ție s-au economisit 
1.600.000 lei. La con- 
struirea ștrandului, 
care are o capaci
tate de 15.000 de 
persoane, s-au efec
tuat peste 364.000 
ore de muncă vo
luntară — cea mai 
mare contribuție a- 
dueîndu-și-o tinere
tul s-au dizlocat

peste 20.000 m. c. 
pământ, s-au turnat 
1.360 m.c. beton, s-a 
nivelat terenul pen
tru plajă pe o su
prafață de 47.000 m. 
p. și s-au transpor
tat peste 1.300 m.c. 
nisip eu care a fost 
amenajată minuna
ta plajă din pe
ninsula ștrandului, 
întreprinderii „Teh- 
nometal** al cărui 
colectiv și-a adus 
cea mai mare con
tribuție în munca 
voluntari, cîștigînd 
întrecerea, i s-a de
cernat drapelul de 
fruntașă, clasindu- 
se pe locul I in 
întrecere.

--- •----S. STELIAN

„Ștrandul tineretului14 din Timișoara a cărui Inaugurare a avut loc slmbătă după amiază (Ima- 
'*’** Sine luată din avion). Foto : E. ROBICEK

Consecințe ale unor păreri 
înapoiate despre calificare

— Care e secretul succese
lor mele ? Intr-un cuvînt în
vățătura, spunea vorbind în 
fața unor tineri cunoscuta țe
sătoare ‘ — - - - —
Muncii 
nu mă 
cu ceea 
ce cunosc. Căci trebuie înțeles 
că meseria nu se învață din 
senin !

Cu adevărat — meseria nu 
se învață din senin. Tinerii 
muncitori dornici să mun
cească din ce în ce mai bine, 
să învețe, trebuie îndrumați 
și ajutați să-și ridice în mod 
permanent calificarea profe
sională. Și cine dacă nu con
ducerile întreprinderilor tre
buie să creeze toate condițiile, 
să ajute în mod efectiv pe ti
neri să-și ridice calificarea 
pentru a munci din ce în ce 
mai bine ? Din păcate însă, 
mai sînt unele întreprinderi 
unde calificării tinerilor nu i 
se dă atenția cuvenită. Un e- 
xemplu în acest sens îl con
stituie Fabrica textilă „Răs
coala din 1907" din București. 
/ în ultima vreme, această

Ana Boghină. Erou al 
Socialiste — faptul că 
mulțumesc niciodată 
ce am învățat, cu ceea

fabrica a fost înzestrată cu 
mașini noi, de înaltă tehnici
tate. Vopsitoriâ, de pildă, uti
lată în întregime cu mașini 
perfecționate, se numără prin
tre cele mai moderne din țară.

Dacă înzestrarea fabricii cu 
mașini moderne, de înaltă teh
nicitate ar fi singurul indiciu 
asupra necesității ridicării ca
lificării profesionale și tot ar 
fi suficient. Sînt însă și alte 
indicii. In fața colectivului 
uzinei stă sarcina de mare 
răspundere de a pune la înde- 
mîna cumpărătorilor, oameni 
ai muncii, mereu noi produse 
de calitate superioară și la un 
preț de cost cît mai redus. Ar 
fi fost necesar deci să se ia 
măsurile cuvenite pentru a-i 
ajuta pe tinerii muncitori sâ-și 
ridice calificarea.

Așa ar fi fost firesc să fie. 
Ce s-a întâmplat însă în mod 
practic ? Conducerea fabricii 
a renunțat de mult, la o- 
rice - acțiune privind orga
nizarea și desfășurarea 
-nei munci 
permanente de ridicare

/u- 
și 

_ -- a
calificării tinerilor muncitori

sistematice

din fabrică. In loc să organi
zeze cit mai multe cursuri și 
alte forme pentru ridicarea 
calificării tinerilor, să-i an
treneze pe inginerii și tehni
cienii fabricii la sprjinirea 
puternică a acestei acțiuni, 
conducerea fabricii a renunțat 
chiar și la cele 2—3 cursuri 
care au existat anul trecut și 
care, datorită proastei .lor or
ganizări, pină la urmă s-au 
autodesființat.

Cu ce vrea conducerea fa
bricii să înlocuiască ridicarea 
calificării tinerilor ?

Cu o secție de... creație.
In fabrică există o aseme

nea secție de creație în ca
drul căreia se experimentează 
noile modele de țesături îna
inte de a intra în producția 
curentă. Și în această secție 
sînt trecute să lucreze lunar 
cîte 6 țesătoare.

Acesta este desigur un lu
cru bun. Nimeni nu poate să 
obiecteze. In aceăstă secție ti
nerii învață, își însușesc teh
nica fabricării noilor articole, 
își îmbogățesc cunoștințele 
profesionale. Dar este posibil

oare ca prin aceasta să se 
zolve în fabrică problema 
dicării calificării tinerilor? 
de năstrușnică este această 
idee se poate constata numai 
și din faptul că unii tineri ar 
trebui să aștepte ani și ani de 
zile ca să poată trece prin a- 
ceastă secție. Este absurd să se 
creadă că această secție poate 
să rezolve ridicarea perma
nentă, zi de zi, a calificării 
celor peste 2000 de muncitori 
ai fabricii.

Și nu se poate spune că nu 
e nevoie să se ia măsuri pen-, 
tru ridicarea serioasă a ca
lificării tinerilor, a dezvoltării 
cunoștințelor lor tehnico-pro- 
fesionale. Necesitatea organi
zării unor cursuri de ridicare 
a calificării muncitorilor se 
vădește aici la fiecare pas. 
In fabrică au venit în ultima 
vreme zeci și zeci de munci
tori, noi. Unii sînt absolvenți 
ai școlii profesionale și au o 
seamă de cunoștințe teoretice.

C. BĂNCILĂ

(Creația artistifcl
/Z țLaiiiLnea

tl&lLllLL
Au răspuns pînă acum la an

cheta noastră în rîndurile tineri
lor creatori, prozatori, compozi
tori, pictori, regizori *) ; de astă 
dată ne răspund dramaturgul 
Dorel Dorian, poetul Ion Horea 
și cineastul Mircea Săucan.

Al III-lea Congres al Partidu- 
lui Muncitoresc Romîn a dezbă
tut planuri uriașe de dezvolta
re a țârii noastre în viitorii ani. 
Care sînt principalele învă
țăminte pe care le desprindeți 
din documentele Congresului 
pentru creația voastră ?

In. primul rînd îndatorirea de 
a făuri opere la nivelul înalte
lor exigențe ale oamenilor zile
lor noastre, răspunde DOREL 
DORIAN. Ceea ce 
presupune — așa 
cum se arată în 
Raportul C.C. al 
P.M.R. prezentat la 
Congres de tova
rășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej - 
„cunoașterea apro
fundată a realități
lor, studierea lor 
îndelungată, contactul viu, per
manent, al artistului cu oamenii 

ai operelor

La ancheta noastră 
răspund:

Ion Horea, Dorel 
Dorian ți Mircea 

Săucan

manent, al artistului 
muncii — viitori eroi 
sale**.

In al doilea rînd 
contribuției active a 
artei pentru atragerea celor mai 
largi -mase la construcția socia
lismului : atragere complexă, 
multilaterală, prin intermediul 
acelor lucrări — cu adevărat 
în spiritul epocii în care
„va pulsa din plin viața

înțelegerea 
literaturii și

*) Vezi numerele 3474 din 15 
iulie și 3487 din 31 iulie ale 
ziarului nostru.

îînăra Elena Crăciun de la Fa
brica de încălțăminte și pielărie 
„Flacăra Roșie" din București 
= una din fruntașele întreprin- 
t____ deriî., (Continuare în pag. 2-a)

noastră atît de bogată, cu fap
tele ei mărețe, cu ideile ei no
bile, cu luptele ei victorioase ; 
pledoarie activă, prin exemplul 
eroilor acestor lucrări, „pentru 
dezvoltarea conștiinței socialiste 
și a noilor trăsături de compor
tare a oamenilor, pentru plămă
direa omului nou, membru demn 
al societății socialiste".

Cer îngăduință, spune poetul 
ION HOREA să utilizez termenii 
„creația mea“, cît mă privește, 
în sensul strict al unor realizări 
viitoare.

Pentru mine și generația mea 
maturizată în lumina concepției 
de viață a clasei muncitoare, 

Congresul al III-lea 
al partidului a fast 
un moment vibrant 
al încrederii in 
viitorul nostru, în 
perspectivele minu. 
nate ale muncii în 
care sintem anga
jați. Mă gtndesc la 
ceea ce înseamnă 
pentru poporul no

stru triumful ideilor marxism- 
leninismuluî. Mă gîndesc la 
oamenii noi, la valorile eti
cei socialiste, care creează 
biografiile timpului nostru. Și 
mă gîndesc, încercînd un senti
ment de răspundere, Ia obrazul 
viitoarelor mele lucrări pe care 
le voi aduce sub ochii tot mai 
multor oameni noi, iubitori ai 
frumosului esențial și durabil.

Congresul partidului, ne de
clară cineastul MIRCEA SAU- 
CAN, a dat un puternic ajutor 
creatorilor din diferitele dome
nii ale artei, atrăgîndu-le aten
ția asupra marilor transformări 
ce se petrec în țara noastră, și 
îndreptîndu-le privirea spre vii
tor. Congresul a subliniat noile 
relații sociale create în actuala 
etapă a construcției socialismu
lui, a pus în lumină formele noi, 
înaintate, ale muncii ca și 
schimbările produse în mentali
tatea oamenilor noștri. Ori cît 
de bine ai cunoaște viața de 
azi, dacă rupi legăturile care te 
unesc cu ea, riști ca în timp 
scurt să pierzi ritmul, să rămii 
descumpănit în fața unor reoli- 
tăți care te depășesc. Lucrul 
valabil mai ales pentru un ci
neast, care nu poate crea filme 
bune decît menținîndu-se în sfe
ra actualității. Mi se pare că 
aici se concentrează conținutul 
principal al învățămintelor Con
gresului : viața se schimbă tu
multuos, niciodată să nu spui 
„deajuns" în procesul cunoaște
rii, ține pasul cu vremea, nu 
mai poți lucra azi in ritmul și 
cu mijloacele din urmă eu cîțiva 
ani.

Către care laturi ale dezvol
tării noastre economice și spiri
tuale te simți atras și Intențio
nezi să le oglindești în creația

(Continuare în pag. 3-a)



Sărbătorirea
Zilei Marinei RP.R.

Cursurile de vară 
de limbă, literatură, 

istorie și artă 
a poporului romîn

CONCURSUL CULTURAL-SPORTIV
AL TINERETULUI

Se pregătesc Cit mai multe fete la startul
pentru faza întrecerilor

pe raion
SUCEAVA (de la corespon

dentul nostru).
în raionul Săveni, ca de 

altfel în toate raioanele regi
unii SuceaVR. întrecerile spor
tive ale fazei comunale și în- 
tercomunale din cadrul Con
cursului cultural-sportiv al ti
neretului, au luat sfîrșit. în
trecerile desfășurate în raio
nul Săveni au atras în activi
tatea sportivă un număr ma
re de băieți și fete. Au par
ticipat : 12 echipe de fotbal, 
7 echipe de voîei peste 
XI50 tineri at’.eți. Concursul 
cultural sportiv a înviorat 
mult activitatea sportivă, a 
tinerilor dintr-o serie de co
mune ca Săveni. Adășeni și 
altele. Ei au fost ajutați și 
îndrumați în această vreme 
să practice diferite discipline 
sportive: ciclism. lupte etc. 
De aceea și numărul par- 
ticipanților a fost îmbucură
tor. Iată cîteva cifre : 158 bă
ieți și 172 fete la ciclism. 240 
la oină. 361 băieți la volei, 
1.172 băieți, fete 172 Ia 
lat la trîntă au 
băețî.

O experiență 
pătat cu acest
zațiile U.T.M. în atragerea ti
nerelor fete Ia activitatea 
sportivă. De pildă, in G.A.C. 
din Adășeni au participat la 
întrecerile Concursului cultu
ral sportiv toate fetele. în ca
drul Concursului cultural- 
Sportiv Victoria Păduraru a 
devenit campioană comunală 
la 100 m. plat iar tinâra co
lectivistă Anica Luchian a cu
cerit primul loc Ia șah.

în prezent atît băieții cît și 
fetele au început pregătirile 
pentru faza raională a con
cursului cultural-sportiv care 
se va desfășura in raion în 
preajma zilei de 23 August. 
Este adevărat că în raion Be 
desfășoară în prezent campa
nia de strîngere a recoltei, 
dar multe din comune au ter
minat această treabă iar alte
le sînt pe sfîrșite, tn orele li
bere șj mai ales duminica, e- 
chipele sportive din raion se 
întîlnesc în competiții amica
le. sau la antrenamente co
mune. în felul acesta etapa 
raională îi va găsi fără în
doială bine pregătiți.

participat
ttr.
M2

bună au 
prilej orgar.i-

că

BACAU (de la co 
respondentul nostru).

Faza intercomunală 
a Concursului cultu
ral-sportiv a scos la 
iveală «i în regiunea 
Bacău sportivi talen. 
tari, echipe de volei 
și fotbal bine pregăti 
te. Pe terenurile de 
sport au luptat pen. 
ini cucerirea locului 
întîi multe fete. In 
raionul Tg. Ocna de 
exemplu a f»*t mult 
aplaudată echipa de 
fete de handbal in 7 
a comunei Ripile. Si- 
teaii din comună «i 
din împrejurimi au 
admirat agilitatea fe
telor din echipă care 
mai acum cîțiva ani 
le era rușine să iasă 
pe terenul de 
Dar nu peste 
intîmplâ acest 

în '-ornuna 
din raionul 
de exemplu, a ai sâ 
veni * — - -
sport, 
trează 
tatea 
este ceva rușinos sâ 
veej o fată pe terenul 
de sport. De aceea nu 
de puține ori ai să 
anii : „Eu pe fata 
mea b.o las la sport. 
Fata mea nu-i bâie- 
{oi“. Și la Borlești și 
a Ruptura ai *i mai 

găsești săteni care au 
astfel de 
chite. Ce 
utemiștii din aceste

spart, 
tot SC 
lucru. 
Rediu 

Bahn«i.

o fată fârind 
Se mai păs- 
îacă mentali 
inapoiatâ că

idei
au

înre- 
ficut

comune pentru a Ie 
atrage totuși pe tine, 
re pe terenurile de 
sport ?

In aceste comune 
nu existau terenuri 
sportive- Alături de 
băieții din sat. fetele 
au amenajat prin 
muncă patriotică te
renuri sportive Dar 
nici ueî nu știa w 
este o pistă de atle
tism sau dacă e greu 
«ă joci solei. Minu
nat prilej, deci de a 
atrage fetele sâ facă 
sport. Se putea reni 
eu o minge și li se 
putea demonstra că 
nu e greu sâ joci vo
lei. Păcat insă că nu 
s-a folosit acest pri
lej In raionul Bu. 
huși putem «pune eă 
puține fete de la sa
te fac sport. Aiei 
n au fost folosite toa
te condițiile materia, 
le existente toate 
metodele de-a atrage 
fetele in sport. In ra
ional Buhuși se află 
fabrica de postav Bu 
huși unde foarte 
multe fete fac sport. 
Echipe bune de aici 
puteau fi deplasate 
ia comunele unde 
mai persistă concepții 
înapoiate in legături 
cu participarea fete, 
lor la sport. Aceste 
echipe puteau susține 
meciuri demonstra
tive. Multe din țesă
toarele buhușene care 
fac sport stau în sa-

tek dm apropierea 
Buhurului. în sat la 
ele sportivele fabricii 
puteau m atragă fe
tele. sâ formele chiar 
echipe. Ar fi fost o 
frumoasa sarcină de 
orranixație. o min- 
drie chiar să știi că 
ai contribuit tu la 
formarea unei echipe 
de volei

O contribuție 
antrenarea unui 
măr maț mare de fete 
1* disciplinele sporti
ve trebuie s o aibă 
cadrele didactice din 
raion. In comunele 
respective, împreună 
cu tinerele sătence, se 
puteau forma echipe 
de volei, baschet etc. 
L« Tf. Ocna cadrele 
didactice au format 
și antrenat multe li. 
nere sportive. De e- 
xemplu. echipa de 
handbal din comuna 
Kipile S-a ocupat în
vățătoarea Elena A- 
postol și numai in cî- 
teva luni, din fetele 
care nu știau sâ ținâ 
mingea în mină a 
scos jucătoare talen
tate. Dar pentru asta 
e nevoie de inițiati. 
vâ. de preocupare, lu. 
cm despre care am 
vrea sâ 
partea 
raional 
U.C.F.S.

Ti norul Ion Mitrochescu electri- 
cion la Uzinei» „Electroputere" 
din Craiova, se pregătește cu 
mu’tă sirgu ntă pentru întrece
rile de viteza ale fazei pe oraș 
ce se vor disputa în cadrul 
Concursului cultural-sportiv al

tineretului.
Foto : S. VIOREL

7 august. Oamenii muncii 
sărbătoresc în această zi pe 
marinarii flotei comerciale, pe 
cei care străbătînd întinsul de 
necuprins al apelor, peste 
mări și oceane, duc lumii me
sajul de pace al poporului 
nostru harnic și talentat. Sînt 
sărbătoriți constructorii pri
mului cargou romînesc de 
4.500 de tone „Galați", munci
torii din șantierele navale și 
din porturi. întregul popor 
sărbătorește pe Cei care se in
struiesc și apără apele terito
riale și litoralul patriei, pe 
marinarii Forțelor noastre ar
mate.

Era ora 9. Pe danele portu
lui Constanța s-a revărsat o 
mare de oameni. Mii de con- 
stănțeni, mii de oameni ai 
muncii veniți la odihnă, tu
riști străini.

Pe puntea navei comandant 
începe festivitatea decer
nării „Steagului roșu al Co
mitetului Central al Uniunii 
Tineretului Muncitor" organi
zației U.T.M. din unitatea ma
rinei noastre militare, care a 
obținut cele mai bune rezul
tate în pregătirea de luptă și 
politică. Tovarășul Nicolae Ro
man, secretar al C.C. al 
U.T.M. în numele și din_ în- 

i sărcinarea Comitetului 
trai al U.T.M. transmite 
cazia sărbătoririi „Zilei 
nei R.P.R.“ călduroase

auzim și din 
Comitetului 
U.T.M.

Buhuși.
ii

După faza inferorațe din regiunea Ploejti

Pe locul I—sportivi 
„Z.

Duminica 
sportivă

Șt Noi performanțe de va
loare au fost înregistrate in 
ziua a doua a concursului 
preoiimpic de notație de la 
Moscova la care participă cei 
mai buni înotători sovietici. 
In proba de 200 m bras băr
bați victoria a fost repurtată 
de Arcadie Golovcenke cu 
timpul de 2'39”. Echipa fe
minină de ștajetâ 4x100 m:xt 
a stabilit un nou record unio
nal cu timpul de 4*53’5'10 
(vechiul record era de 4*54” 
2/10). In proba de 200 m li
ber bărbați cel mai bun timp 
a fost obținut de Igor Luj- 
kovski cu 2'06 '7/10

Cen- 
cu O'
Mari- 
felici

tări și urări tovărășești de noi 
succese în muncă. Vorbind în 
continuare, tovarășul Nicolae 
Roman a spus : „în aceste 
zile, participînd alături de în
tregul popor muncitor la în
făptuirea hotărîrilor Congre
sului partidului, tineretul în- 
tîmpină cel de-al III-lea Con
gres al Uniunii Tineretului 
Muncitor cu importante reali
zări în producție, contribuind 
activ la dezvoltarea economiei 
și culturii patriei noastre.

A devenit o tradiție ca în 
fiecare an de „Ziua Marinei 
R.P.R." să fie decernat „Stea
gul Roșu al Comitetului Cen
tral al U.T.M.", organizației 
U.T.M. din unitatea marinei 
noastre militare care a obți
nut cele mai bune rezultate 
în pregătirea de luptă și po
litică. în acest an. pentru me-

Comitetului Central al U.T.M.“.
Garda de onoare s-a inters pe nava cu înalta distincție ce le-a 
fost acordata : „Steagul Roșu al

La Sinaia, unde se desfă
șoară cursurile de vară de lim
bă, literatură, istorie și artă a 
poporului romîn. organizate 
de Universitatea „C. I. Par- 
hon", au sosit în ultimele zile 
noi participant! din Brazilia, 
Grecia, R. F. Germană. Italia 
și R. P. Polonă. Potrivit pro
gramului cursanții au ascultat 
prelegeri ținute de academicie
nii Tudor Vianu, Constantin 
Daicoviciu. Emil Petrovici, 
conferențiarii universitari G. C. 
Nicolescu și I. Pervaln.

In această perioadă oaspeții 
au vizitat Muzeul Peleș, au 
făcut o excursie la Hotelul al
pin de la Cota 1400 și au vizi
tat gospodăria agricolă de stat 
și gospodăria agricolă colecti
vă, precum și instituțiile so- 
cial-culturale din comuna Hăr- 
man, regiunea Stalin.

------•------

Consecințe 
ale unor păreri 

înapoiate despre 
calificare

(Urmare din pag. l*a)

C. Frimu*

organizației U.T.M. din unita
tea 02080, raportează că lup- 
tînd pentru cucerirea lui, or
ganizația U.T.M. sub conduce
rea organizației de partid, a 
desfășurat o muncă neobosită 
pentru ridicarea nivelului pre
gătirii de luptă și politice. Din 
efectivul unității 87 la sută 
sînt acum militari de frunte, 
iar 75 la sută din posturile de 
luptă au fost declarate subuni
tăți de frunte. în numele ute- 
miștilor, al tuturor marinari-

PLOE$T2 (de la corespon
dentul nostru).

Activitatea sportivă a tine
rilor Uzinelor „I. C. Frimu" din 
Sinaia, este deosebit de bo
gată. întrecerile etapei de 
masă a Concursului cultural- 
sportiv au atras la start peste 
500 de tineri. Pregătirile in
tense făcute de ei sub îndru
marea antrenorilor, a instruc
torilor voluntari ai asociației 
sportive „Carpați" au dat po
sibilitate ca un număr de a- 
proape 250 de tineri să se 
califice pentru etapa a ll-a.

A fost fără îndoială prilejul 
cel mai bun de afirmare a 
sportivilor uzinei la întrece
rile etapei pe centre de oraș 
unde și-au disputat intiietatea 
cu cei mai buni tineri spor
tivi din orașele Breaza. Co
marnic. Bușteni ți Azuga.

Scrimerii, Tănase Mureșan, Al. Csipler, I. Zilahi, Sorin Poenorj 
și Ion Drlmbă, au evoluat remancobil in ultimele intiiniri inter

ne și internaționale.
Foto : N. VASILE

Terenurile de fotbal și volei 
din centrul orașului, pistele 
destinate atletismului ți ci
clismului, arena de popice ca 
ți poligonul de tir, toate a- 
cextea au cunoscut o ani
mație deosebită in zilele în
trecerilor din etapa a ll-a a 
Concursului cultural-sportiv. 
Mii de spectatori — dintre 
care o bună parte erau oa
meni 
cediu 
le-au

Cu 
la Uzinele „I. C. Frimu" se 
dovedeau mai bine pregătiți. 
Ei au dominat de la început 
și pină la sfîrșit toate cele 
șapte probe indicate în regu
lamentul concursului, cîști- 
gind locul I la fiecare dintre 
ele.

Obținerea acestor succese 
n-a însemnat pentru tinerii 
Uzinelor J. C. Frimu* între
ruperea pregătirii sportive. 
Dimpotrivă ei ți-au intensificat 
antrenamentele in vederea 
întrecerilor pentru etapa ra
ională de la Cîmpina care va 
avea loc în zilele de 21—24 
august.

în fiecare zi după orele de 
roducție sportivii orașului 

Sinaia tint intilniți la antre
namente pe stadionul din o- 
raș, la arena de popice ți sala 
de tenis, la poligonul de 

îndrumați și ajutați de 
•renori ți de instructori 
'untari. tinerii muncitori 
la Uzinele J. C. Frimu" 
pregătesc cu hotărire ca ți la 
faza raională 
cit mat multe 
piom raionali 
sportive, din 
cursului cultural-sportiv al ti
neretului.

ai muncii aflați in con* 
de odihnă la Sinaia, 
populat pină la refuz, 
fiecare probă tinerii de

* Meciul internațional de 
șah dintre echipele U.RSS. 
și R. F. Germane a continuat 
la Hamburg. In cele opt par
tide jucate șahiștii sovietici au 
realizat șase puncte. In pre
zent scorul este de 51*13 
puncte in favoarea echipei 
sovietice. Pinâ acum cele mai 
multe puncte ele echipei 
UJiSS. eu fost realizate de 
campionul mondial Tal care 
a acumulat 7»/» puncte din 
opt posibile.

ț Cu prilejul unui concurs 
al atleților romîni care șe 
pregătesc la Poiana Stalin în 
vederea Jocurilor Balcanice 
de la Atena, campioana țârii 
la aruncarea greutății. Ane 
Coman, a stabilit un nou re
cord republican cu o perfor
manță de 15,55 m. Vechiul 
record era de 15,41 și aparți
nea aceleiași atlete.

Ozolina la 30 cm. de recordul 
mondial

» Pe un timp nefavorabil 
duminică a avut loc pe stadio
nul „Lenin*4 din Moscova un 
nou concurs de verificare al 
atleților sovietici care se pre
gătesc în vederea J.O. de la 
Roma Ce! mai bun rezultat a 
fost realizat de sulițașa Elvira 
Ozolina cu o performanță de 
59,25 m (la 30 cm de recordul 
mondial care-i aparține). Pro
ba feminină de săritură în 
lungime a fost cîștigată de 
Galina Galunova cu 6,20 m. 
Alte trei atlete au sărit peste 
6 m ; Ludmila Radcenko (6,18 
m). Ludmila Ievleva (6,07 m) 
și Valentina Saprunova (6,05 
m) Echipa masculină de șta
fetă 4x100 m a fost cronome
trată în 40”8/10. In aceeași

probă rezervată insă femeilor 
echipa U.R-S5. a obținu: 
timpul de 45' 8 10. Echipa a 
lost alcătuită din Krepkina 
Motina, Itkina și Press.

(Agerpre*)

Ieri la oro primului, 75 ci
cliști ou luot startul in prime 
etapă a competiției „Cupe 
U.C.E.C.O.M.". Competiția se 
va desfășura pe o distanțe 
de peste 700 km. ce vor f 
parcurși in 6 etape. Fote 
grafia noastră redă o ima 
gine a caravanei cicliste care 
se îndreaptă " '
festiv, 
spre șoseaua 
de desfășurare 

etape.

Foto t V. RANGA

după startu 
prin Bdul. 6 Marti

Unice ni locu 
al prime

tir. 
an- 
vo- 
de 
se

să cucerească 
titluri de cam- 
ai întrecerilor 

cadrul Con*

e Duminică au luai sfârșit 
întrecerile din cadrul compe
tiției internaționale de yah- 
ting „Regata Mirii Negre'’ la 
care au participat sporti ' 
din R. P Ungară, R. D. Ge 
mana, R. P. Romină 
VJRJSJS. In clasamentul ge
neral la dasa „Olandezul 
zburător" primul loc a fost 
ocupat de sportivul sovietic 
Anatolie Konovalov, care a to
talizat 7333 puncte. Dintre 
ceilalți concurenfi cel mai 
bun rezultat a fost obținut de 
sportivul romin Vasile Cos- 
tescu. La clasa „Finn" pri
mul loc a revenit lui Valen
tin Mankin cu 7377 puncte. 
Concurenții romîni Petre Pur
cea și Gh. Petrescu au ocupat 
locurile 16 și respectiv 18.

Aspect de d concursul de novo modele organizat in Capitala, 
cu prilejul Zilei Marinei,

ritele saie deosebite organi
zația U.T.M. din unitatea de 
marină 02080 Tulcea este de
clarată fruntașă pe Forțele 
Marinei Militare și i se decer
nă ..Steagul Roșu al Comite
tului Central al Uniunii Tine
retului Muncitor-.

Primind .Steagul Roșu al 
C.C. al U.T.M.-, locotenentul 
Băluță Gheorghe, secretarul

lor din unitate, el se anga
jează să lupte pentru ridica
rea în continuare a nivelului 
pregătirii de luptă și politică, 
pentru a păstra pe mai de
parte în unitatea lor f 
distincție ce le-a fost 
dată.

Unor organizații de 
U.T.M. și unor marinari 
tari li se înminează diplome 
de onoare ale Comitetului 
Central al U.T.M. și daruri. 
De asemenea, din partea Co
mitetului regional U.T.M. 
Constanța au fost înmînate 
unor organizații U.T.M. frun
tașe din marina militară, di
plome și daruri.

Se dă citire apoi Ordinului 
Comandantului Forțelor ma
ritime militare prin care un 
grup de marinari fruntași au 
fost citați prin ordin de zi 
și recompensați.

La ora 10 începe revista na
vală. La bordul navei coman
dant iau loc tovarășii: 
Alexandru Drăghici, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., general de armată 
Leontin Sălăjan, membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., ministrul For
țelor Armate, Vasile Vîlcu, 
prim-secretar al Comitetului 
regional Constanța al P.M.R., 
general locotenent Mihai Bur
că. adjunct al ministrului 
Forțelor Armate, membri ai 
C.C. al P.M.R., contraamiralul 
Florea Diaconu, comandantul 
Forțelor Maritime Militare, 
Roman Nicolae, secretar al

înalta
acor-

bază 
mili-
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C.C. al U.T.M., reprezentanți 
ai Ministerului Transporturi
lor și Telecomunicațiilor, ai 
organelor locale de partid, de 
stat și U.T.M., generali și ofi
țeri superiori,

Pe nava comandant ia loc 
de asemenea mareșalul Uni
unii Sovietice, A. I. Eremen
ko, care se află într-o vizită 
în țara noastră.

La festivități asistă atașați 
militari ai unor misiuni diplo
matice în R. P. Romînă.

Pe bordul unei șalupe, mi
nistrul Forțelor Armate ale 
R.P.R. însoțit de comandantul 
Forțelor Maritime ale R.P.R., 
trec în revistă navele comer
ciale și de luptă aliniate în 
careu. Ministrul urează echi
pajelor noi succese. Ostașii îi 
răspund prin urale puternice. 
Șalupa se întoarce la nava 
comandant. Se dă citire ordi
nului ministrului Forțelor 
Armate al R.P.R. Răsună 
Imnul de stat al R.P.R. 
Tunurile trag cele 21 de salve 
de salut. Cerul e săgetat de 
reactoare, în același timp 
luîndu-se parcă la întrecere 
pornesc cu viteză navele stră
bătînd bazinul portului și 
ieșind din radă. Dinspre 
farul de larg își face apa
riția o uriașă balenă. în 
spatele ei Neptun, zeul mă
rilor și al oceanelor. El 
marchează începutul jocurilor 
marinărești. Care alegorice, 
frumos pavoazate, purtînd pe 
ele uriașe panouri, Stema 
R.P.R. și P.M.R., lozinci, aduc 
totodată cu ele ansambluri de 
dansuri, de cor și orchestre ce 
vin să demonstreze crîmpee 
din activitatea marinarilor și 
muncitorilor din port. De pe 
nava bază ancorată în bazin 
încep concursurile de sărituri 
la trambulină. își dau con
cursul cei mai buni săritori 
din țară. în același timp la 
nava comandant sosește ștafe
ta A.V.S.A.P. care aduce me
sajul miilor de membri ai or
ganizației. La trambulină își 
fac apariția acum săritorii co
mici. Pentru o clipă bazinul 
a rămas liber. Crainicul anun
ță începutul demonstrației de 
moto-nautic. Pe luciul apei își 
fac apariția cunoscuții papuci 
zburători. Curaj, mult curaj și 
măiestrie cere pilotului con
ducerea micuței ambarcațiuni 
ce aleargă parcă cu 
vîntului.

Nu lipsesc " nici 
jocuri marinărești, 
purcelului de la școndru și 
vînătoarea de rațe.

în tot cursul după amiezii 
pe terenurile de sport ale ora
șului s-a desfășurat finalele 
spartachiadei militare, iar pe 
estradele instalate în oraș e- 
chipele artistice ale marinari
lor și ale oamenilor muncii 
au prezentat spectacole.

La ora 21 o nouă și ultimă 
reîntîlnire în acest an cu 
Neptun. De data aceasta el 
conduce carnavalul bărcilor. 
Navele ieșite în radă își aprind 
marele pavoaz electric.

Sărbătorirea „Zilei Marinei 
R.P.R.*4 a constituit anul aces
ta încă un prilej de afirmare 
a hărniciei și curajului mari
narilor noștri, a hotărîrii lor 
de a munci cu elan sporit 
pentru traducerea în viață a 
marilor sarcini trasate de cel 
de al III-lea Congres al parti
dului. hotărîrea marinarilor 
militari de a-și respecta ju
rământul dat patriei, ridieîn- 
du-și necontenit măiestria 
ostășească.

viteza

vechile 
luarea

I. ȘERBU

16.000.000 lei economii prin inova pi
DEVA (de la corespondentul 

nostru).
In regiunea Hunedoara se 

desfășoară întrecerea pentru ob
ținerea titlului de întreprindere 
fruntașă in munca de inovații pe 
anul 1960. In prima etapă (se
mestrul I al anului) in regiune 
au fost propuse 1743 inovații ți

raționalizări (cu 38 la sută mai 
multe decit s-au înregistrat în a- 
ceeași perioadă a anului trecut) 
dintre care peste 1000 au și fost 
aplicate, aducind economii in 
valoare de peste 16.000.000 lei. 
Drapelul de întreprindere frun
tașă pe regiune și diploma de o- 
noare au fost cîștigate de Uzinele 
metalurgice Cugir

In îmbinarea cunoștințelor lor 
teoretice cu practica de zi cu 
zi, mai au încă multe de învă
țat. Unde pot căpăta ei 
noștințele necesare dacă nh 
există cursuri, dacă nu se 
ocupă nimeni de ridicarea ca
lificării lor profesionale ? Alți 
muncitori au făcut aici cunoș
tință pentru prima oară cu 
meseriile de țesător. După ce 
și-au însușit cunoștințe ele
mentare pentru minuirea ma
șinilor de la muncitorii vîrst- 
nici, cu experiență, pe lingă 
care au lucrat, aceștia au fost 
lăsați „să se descuice" singuri. 
Aceștia nu cunosc încă sufi
cient mașinile, procesul teh
nologic și din această pricină 
lucrează la un nivel scăzut. 
Dacă din partea conducerii 
fabricii ar exista o preocupare 
atentă și perseverentă pentru 
ridicarea calificării, de bună 
seamă ca unii tineri ca Teo
dora Dubiță și Ionescu Silvia, 
care de ani de zile n-au făcut 
nici un progres în munca lor, 
ar avea ce învăța, ar putea 
să-și însușească noi cunoș
tințe care să le folosească în 
munca de fiecare zi.

De altfel, chiar și la tinerii 
care în mod curent își înde
plinesc sarcinile de producție 

I se simte încă nevoia de a-și 
îmbogăți cunoștințele profesio
nale. S-a constatat că imediat 
ce în fabricație se introduce 
un nou produs, unii tineri în
cep să râmînă în urmă, să 
obțină rezultate mult mai scă
zute. La secția vopsitorie, spre 
exemplu, deși înzestrată cu 
utilaj modern, de înaltă tehni
citate, oamenii care muncesc 
aici n-au fost pregătiți dina
inte și nici acum nu sînt pre
gătiți ca să poată folosi cu ma
ximum de randament noile u- 
tilaje. Din această pricină, sec
ția deși are o mare capacitate 
de lucru, muncește cu o pro
ductivitate scăzută, nu poate 
asigura întreaga cantitate de 
urzeli vopsite necesare pro
ducției.

Toată această situație este 
generată, în primul rînd, de o 
concepție cu totul ciudată care 
domnește în rîndul conducerii 
fabricii. Deși recunoaște fap
tul că unele tinere mun* 
citoare sînt lipsite încă de 
calificarea necesară, tovarășa 
Emilia Radu, directoarea fa
bricii, în loc să ia măsuri, să 
le ajute, susține chipurile că 
acestea „Nu au... aptitudini 
pentru meseria de țesătoare". 
Cum poate exista la un con
ducător de întreprindere o a- 
semenea concepție profund 
dăunătoare, potrivit căreia 
slaba pregătire profesională a 
unor tineri se datorește chi
purile lipsei de aptitudini ?

Este oare nevoie să li se 
repete tovarășilor din condu
cerea acestei întreprinderi un 
adevăr atît de elementar ca a- 
cela că nimeni nu s-a născut 
învățat și că oricine poate să 
învețe dacă este ajutat și sti
mulat să facă acest lucru ?

„Meseria nu se învață din 
senin", spunea Ana Boghină. 
Tinerii trebuie îndrumați și a- 
jutați îndeaproape să-și însu
șească o înaltă pregătire pro
fesională. Și în această direc
ție, conducerii Fabricii „Răs
coala din 1907“ îi revine o
mare răspundere. Cine dacă nu 
conducerea întreprinderii tre
buie să-și pregătească cadrele 
de muncitori necesari pentru 
îndeplinirea sarcinilor pe care 
le are fabrica ?

Pentru ca tinerii să-și dez
volte pregătirea profesională, 
să poată face față din ce în 
ce mai bine sarcinilor ce le 
stau în față, conducerii în
treprinderii îi revine o mare 
răspundere. Ea are datoria ca 
sub conducerea organizației 
de partid să studieze îm
preună cu comitetul de în
treprindere și organizația 
U.T.M., formele cele mai 
eficiente care se pot aplica 
în întreprindere pentru a 
ajuta pe fiecare tînăr să-și 
ridice continuu calificarea pro
fesională. în acest scop, con
ducerea întreprinderii are 
obligația de a asigura toate 
condițiile necesare organizării 
și desfășurării unor forme cît 
mai variate de ridicare a ca
lificării muncitorilor, sarcină 
importantă pe care partidul o 
pune în fața tuturor conduce
rilor întreprinderilor.



CLUBURILE - CENTRUL ACTIVITĂȚII 
DE VACANȚĂ A ELEVILOR

Tradiționalele cluburi de 
vară ale elevilor oferă celor 
ce rămîn în oraș, la părinți, 
prilej de a-și petrece vacanța 
într-un mod activ, ferindu-i 
de pericolul irosirii timpului 
prețios al vacanței cu ni
micuri. Și anul acesta s-au 
organizat asemenea cluburi.

Elevii vin cu dragoste la 
clubul lor, le place să petrea
că timpul în colectiv, cu co
legii, în cadrul unor manifes
tări tinerești, specifice vacan
ței.

Am vizitat cîteva cluburi 
din țară — la Iași, Sibiu și 
Rîmnicu Vîlcea. La Iași, clu
bul își are sediul la școala de 
muzică. Vizitatorii obișnuiți : 
peste două sute. Program plă
cut, mai totdeauna chibzuit 
alcătuit. Elevii au avut de acum 
un simpozion literar, și-au în
jghebat o orchestră, au orga
nizat o excursie în afara ora
șului, au vizitat expozițiile și 
monumentele istorice din o- 
raș, s-au întrecut în nenumă
rate competiții sportive. Zil
nic, brigăzile de muncă pa
triotică ale elevilor lucrează 
prin rotație la prășitul puieți- 
lor plantați de ei.

Planul nu este de loc sărac. 
E drept însă, că elaborarea 
lui e cam defectuoasă. Pri
mează acțiunile de club, cu 
caracter mai mult distractiv. 
Programul nu cuprinde și alt
fel de activități, care sînt ce
rute de elevi, interesante, e- 
ducative cum sînt: conferin
țele, informările politice, sim
pozioanele științifice, con
cursurile cu teme și numeroa
se alte activități, prin mijloci
rea cărora elevii pot să cu
noască mai temeinic realizări
le regimului nostru de demo
crație populară, să fie la cu
rent cu viața politică internă 
și internațională, să cunoască 
cele mai noi realizări ale ști
inței și tehnicii.

Sărăcia tematică a progra
mului clubului este în bună 
măsură explicată prin lipsa 
din conducerea clubului a 
unor oameni pricepuți, de di
ferite specialități, care să 
conducă concret activitatea 
clubului. Conducerea tuturor 
treburilor clubului de către 
un singur om (care oricît s-ar 
strădui nu poate înlocui ini
țiativa, fantezia, priceperea ți
nui colectiv), nu poate da re
zultate bune. în orice caz. ac
tivitatea desfășurată pînă a-

cum la club este de bun au
gur.

Și la Sibiu funcționează un 
club. Scriptic s-a deschis, are 
și un plan — sărac, dar are. 
Are și un sediu — într-o clasă 
a Școlii medii „Gheorgho 
zăra.

Nimic nu vestește că 
se află un club, nu există 
un afiș, programul zace 
sertarul directorului clubului 
și al secretarului comitetului 
orășenesc U.T.M. care răspun
de de munca în rîndul ele
vilor. Directorul așteaptă vi
zitatorii — pe elevi. îi așteap
tă, dar aceștia nu vin. I-am 
întâlnit pe stradă pe cîțiva, 
i-am întrebat de ce nu vin la 
club și, surprinși, ne-au răs
puns că nu există club, n-au 
auzit de așa ceva.

E firesc, de unde să știe e-

La-

aici 
nici 

în

Prin cluburile de vară 
ale elevilor din orașele 

lași. Sibiu, 
Rîmnicu-Vîlcea

levii că au un club ? Nu le-a 
spus-o nimeni de cînd au ter
minat școala. în orice caz pla
nul nu poate ține lotul unui 
club care trebuie să trăiască 
prin activitatea lui.

Tovarășii de 
orășenesc “ 
Vîlcea au 
problema 
bătaia de 
cesta nu-și are rostul pentru 
că... elevii tot nu vin la club. 
^Anul trecut am amenajat 
club și elevii băteau 
ziua mingea. Ce rost are să 
se amenajeze, numai 
asta, în mod special un club?“ 
și-au spus tovarășii. Și nu l-au 
amenajat

E drept, nu pentru bătut 
mingea trebuie organizat clu
bul de vară, ci pentru a su
plini în vacanță ceea ce face 
școala în timpul anului : să 
organizeze bine timpul liber 
al elevilor. Dar comitetul oră
șenesc U.T.M. nu a inițiat ast
fel de activități. în acest fel, 
200 de elevi care-și petrec va
canța în oraș, au rămas în a- 
fara oricărei activități organi
zate, sînt lipsiți de posibilita
tea de a-și petrece timpul li
ber în mod plăcut și folosi
tor.

la Comitetul
U.T.M. Rimnicu- 

rezolvat mai comod 
clubului: au evitat 
cap decretând că a-

toată

pentru

Vizita la cîteva din clubu
rile elevilor ne-a oferit prile
jul de a trage unele concluzii 
pe marginea activității desfă
șurate de acestea în zilele de 
vacanță. Concluziile nu sînt 
peste tot favorabile.

Activitatea în cluburi tre
buie îmbunătățită. Această 
problemă importantă trebuie 
rezolvată cu toată atenția de 
către comitetele raionale și o- 
rășenești U.T.M. în primul 
rind să fie popularizate clu* 
burile. Afișe mari, atractive, 
să anunțe elevilor că au un 
club al lor, cu un program bo
gat de activități. în al doilea 
rind, este nevoie ca însăși clu
burile să-și schimbe înfățișa
rea. să fie amenajate în săli 
spațioase, să aibă la dispozi
ție biblioteci, săli de sport, 
terenuri de sport.

Și în sfîrșit, programul clu
burilor trebuie atent revizuit. 
Un colectiv mai larg de acti
viști, de utemiști, de profesori, 
să participe la elaborarea lui, 
să cheltuiască mai multă ini
țiativă și fantezie pentru a- 
flarea acelor activități care 
îmbină armonios plăcutul cu 
utilul, acțiuni cu un caracter 
educativ mai pronunțat, axîn- 
du-se pe activități în aer li
ber, pe excursii, vizite, la care 
să se adauge activități de 
club, bine organizate, printre 
care conferințe, simpozioane, 
concursuri pe teme științifice- 
culturale, informări politice. 
Fiecare oraș și împrejurimile 
sale oferă clubului posibilități 
multiple de a concepe un pro
gram bogat, instructiv și e- 
ducativ. Este nevoie deci de 
mai multă străduință din 
partea comitetelor raionale și 
orășenești U.T.M. în ce pri
vește organizarea activității 
cluburilor de vară ale elevi
lor.

D. FLOREA

Formația de jocuri populare a comunei Urdari, raionul Filiași, regiunea Craiova după un 
spectacol dat eu prilejul concursului cultural sportiv al tineretului.

Manifestări consacrate 
„Zilei minerului"

Duminică în localitățile mi
niere din țară au continuat să 
aibă loc manifestări consacra
te Zilei minerului.

în cursul zilei în unitățile 
miniere din regiunea Baia 
Mare, în centrele miniere Fi- 
lipeștii de Pădure, Ojasca, 
Ceptura și Doicești din re
giunea Ploești, în exploatări
le Trustului minier „Ardea
lul" au avut loc adunări con
sacrate acestui eveniment. Ac
tiviști de partid și de stat, 
conducători de exploatări mi

Zile de muncă însuflețită
(Urmare din pag. l-a)

torită activității lor neobosite 
viața culturală și sportivă a 
comunei, chiar și acum, în 
plină campanie agricolă, cu
noaște o vie însuflețire.

In timp ce Florea Nectila 
îmi povestea cum muncesc 
utemiștii și tinerii în campa
nia de treieriș, la căminul cul
tural, corul, alcătuit din vreo 
30 de băieți și fete, începuse 
deja repetiția noilor cîntece 
incluse în repertoriu. într-o 
cameră alăturată, formația de 
teatru repeta o piesă a lui 
T. Vornicu care va fi pre
zentată în cinstea Congresu
lui U.T.M. și a zilei de 
23 August. Un spectacol nou 
și instructiv închinat Congre
sului U.T.M. și zilei de 23 
August pregătește și brigada 
artistică de agitație. Frag
mente din acest spectacol vor 
fi prezentate în curînd și la 
arii. La rîndul său echipa de 
volei se pregătește intens pen
tru faza raională a concursu
lui cultural-sportiv al tinere
tului.

va avea loc la 14 august. 
Programul acestei zile este 
deosebit de bogat. Dimi
neața, utemiștii și tinerii 
vor merge la pepiniera 
silvică să plivească și să 
stropească puieții. Apoi vor 
asista la un spectacol susți
nut de formațiile artistice 
din comună, iar după 
vor lua parte la 
concursuri sportive, 
nica cultural-sportivă 
încheia cu o frumoasă reu
niune a tineretului. Pentru 
reușita acestor acțiuni cultu
rale închinate Congresului 
U.T.M. și zilei de 23 August, 
utemiștii 
cupețesc 
țele.

Seara 
cat de 
alături, în sala căminului, bă
ieții și fetele repetau cîntecul 
„August 23" de Gh. Danga. 
Iar glasurile lor răsunau în 
noapte vesel, tineresc, avîn- 
tat peste întinderile Bărăga
nului.

amiază 
cîteva 
Dumi- 
se va

și tinerii nu-și 
nici timpul nici

pre- 
for-

tîrziu, cînd 
la sfatul

ple-am
popular,

Un nou bloc cu 6 etaje a fost dat de curînd în folosință P« 
Calea Griviței în apropierea Gării de Nord.

Foto : S. NICULESCU

Un loc deosebit îl ocupă în 
acțiunile organizației U.T.M., 
închinate Congresului al 
lll-lea al U.T.M. și zilei de 23 
August, duminica cultural- 
sportivă a tineretului care
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Sâ fie folosite din plin 
toate tractoarele 

la araturi

niere și mineri fruntași au e- 
vocat evenimentele din august 
1929 de la Lupeni și au scos 
în evidență noile condiții de 
muncă și de viață asigurate 
minerilor în anii puterii popu
lare. Cu prilejul Zilei mine
rului, numeroși mineri frun
tași, ingineri și tehnicieni au 
fost distinși cu ordine și me
dalii.

Minerii patriei au încheiat 
ziua sărbătorii lor cu frumoa
se serbări cîmpenești, specta
cole prezentate de formațiile 
artistice de amatori, mese to
vărășești etc. In parcurile, 
grădinile și în fața cluburilor 
muncitorești din Valea Jiului, 
fânfarele și orchestrele sindi
catelor miniere au întreținut 
bucuria și bunăvoia pînă 
noaptea tîrziu.

(Agerpres)

Au început lucrările 
de construire a unei noi 
instalații de preparare 

a cărbunilor
Consiliul de Miniștri al R.P. 

Romîne a adoptat o Ilotărîre 
privind construirea unei noi in
stalații de preparare a cărbuni
lor în apropierea orașului mi
nier Vulcan.

Noua instalație, obiectiv pre
văzut in documentele celui de-al 
lll-lea Congres al P.M.R,, va 
cuprinde 3 linii de spălare d căr
bunilor și va avea o capacitate 
totală de peste 3.000.000 tone 
pe an. Se prevede ca instalația 
să înceapă să funcționeze în 
anul 1963 cu o capacitate de 
1.000.000 de tone.

Avînd procesele tehnologice în 
întregime mecanizate și în mare 
parte automatizate, noua insta
lație de preparare a cărbunilor 
se realizează după proiecte în
tocmite de Institutul de proiec
tări miniere.

Delegația comercială japoneză 
și-a încheiat vizita

în țara
Luni după-amiază s.a semnat 

comunicatul asupra vizitei de
legației comerciale japoneze în 
R.P. Romînă. Comunicatul a 
fost semnat de Mihai Ciobanu, 
președintele Camerei de Comerț 
a R.P. Romîne, și Kitamura 
Tokutaro. deputat, fost ministru 
de Finanțe al Japoniei, preșe
dintele Asociației pentru spriji
nirea dezvoltării comerțului Ja
poniei cu Uniunea Sovietică și 
țările din Europa răsăriteană, 
conducătorul delegației comer
ciale japoneze.

între 3 și 8 august se spune 
in comunicat, o delegație co
mercială japoneză, organizată de 
Asociația pentru sprijinirea 
dezvoltării comerțului Japoniei 
cu Uniunea Sovietică și țările 
din Europa răsăriteană, a vizi
tat Republica Populară Romînă 
și a purtat o «erie de discuții.

Vizitele și discuțiile s-au des. 
fășurat într-o atmosferă de înțe
legere reciprocă.

Ca rezultat al acestor vizite 
și discuții, se arată în comuni
cat — Camera de Comerț a

noastră
R.P. Romîne și delegația comer
cială japoneză au confirmat că 
există posibilități de a se dez
volta în viitor comerțul între 
cele două țări și în acest scop 
au căzut de acord ca ambele 
părți să depună străduințe pen
tru a face posibilă încheierea 
unui acord comercial în viitorul 
apropiat între cele două țări. 
Pînă la încheierea acestui acord, 
Camera de Comerț a R.P. Ro
mîne și Asociația pentru spriji
nirea comerțului Japoniei cu 
Uniunea Sovietică și țările din 
Europa răsăriteană vor sprijini 
dezvoltarea schimburilor comer, 
ciale reciproce. în concordanță 
cu reglementările de import și 
export existente în fiecare țară.

Delegația comercială japoneză 
a invitat o delegație comercială 
romînă să viziteze Japonia în 
viitorul apropiat pentru a stu
dia economia și comerțul exte- 
rior al acestei țâri, în vederea 
găsirii posibilităților de dezvol
tare a schimburilor comerciale 
între cele două țări.

(Agerpre»)

Creația artistică și pasiunea noului
(Urmare din pag. l-a) 

dumitale ? Ce-ți propui sâ faci 
pentru a cunoaște mai bine via* 
ța oamenilor muncii ?

Pentrucă prin caracterul ei 
întrebarea obliga la un răspuns 
concret ne spune dramaturgul 
DOREL DORIAN, vreau să rea
lizez o nouă lucrare, inspirată 
din viața petroliștilor. Va 
fi o încercare de foraj „di
rijat" spre marile bogății lăun
trice ale acestor oameni. Va fi. 
sper, o piesă despre noua 
lor etică, socialistă, despre noua 
lor atitudine față de muncă, 
despre efortul lor continuu de 
învingere a vechilor Inriurirl de 
educație și mentalitate burghe
ză în conștiința oamenilor.

Nici acest proiect, nici altele, 
care ar urma, nu le voi putea 
realiza fără un contact viu, 
permanent, cu adevârații eroi 
ai piesei. Și experiența de re
porter, și cunoștințele de ingi
ner vor fi mijloace cu ajutorul 
cărora mă voi strădui să fiu u- 
til celor cărora vreau să le 
închin viitoarele mele pagini 
dramatice. Or, aceasta presupu
ne nu documentare, ci trăire, 
adică cunoaștere, înțelegere și 
participare directă la bucuriile, 
eforturile, visurile chiar, ale ce
lor care ne inspiră cele mai 
frumoase și adevărate pagini 
ale lucrărilor noastre.

Vreau să cunosc din ce în ce 
mai deplin viața satului nostru 
socialist, răspunde ION HOREA. 
De fiecare dată cind revăd sa
tul natal și caut sâ am deseori 
acest prilej, schimbările pe care 
le înregistrez sînt profunde, e- 
moționante. Fiindcă am în ve
dere Viitoare lucrări lirice 
și findcă perspectivele eco
nomice șl culturale deschise 
planurilor viitoare sînt impre
sionante prin Inedit șl măreție,

nu-mi doresc altceva decît să 
descifrez cu mijloacele poeziei 
acele forțe care determină u- 
riașele transformări din viața 
satelor și orașelor noastre. Nu
mele lor ? Acum cîteva zile, în 
imediata apropiere a orașului 
Galați, un activist de partid ne 
invita (erau cîțiva poeți acolo), 
să contemplăm ultima recoltă 
de pe locurile pe care se va 
înălța uriașul combinat siderur
gic. Cită substanță lirică, ce 
intens fior de poezie era în a- 
ceastă invitație, este aproape 
inutil să adaug. Poezia țîșnește 
din viață, viața a cărei forță 
motrice este lupta nobilă, înno
itoare, a partidului.

MIRCEA SĂUCAN ne-a răs
puns : Mă interesează în primul 
rind viața tineretului. Aceasta 
nu este o declarație de circum
stanță care, adică, să fie su
gerata de faptul că ancheta 
apare in „Scînteia tineretului" și 
nu în alt ziar. Vreau din tot su
fletul să fac un film din viața 
tineretului muncitor de pe șan
tiere, din uzine. Tema - soarta 
citorva tineri care au crescut în 
tumultul evenimentelor contem
porane, în anii glorioși și eroici 
ai construcției. Intenționez ca 
după ce termin filmul „Bună 
dimineața, primăvară", la care 
lucrez în prezent, să cercetez 
îndeaproape șantiere și fabrici, 
muncă al cărui rod să fie un 
scenariu și, apoi, un film. Sînt 
convins că totul mă va pasiona. 
Viața nu se cunoaște la rece, 
cu carnetul de note în mină, ci 
participînd cu toate fibrele și 
întreaga sensibilitate la efortu
rile colectivului de oameni ai 
muncii de care ne legăm. Mă 
voi lega de colectivele muncito
rilor tineri.

Realitățile etapei desăvîrșirii 
construcției socialiste necesită 
mijloace artistice superioare,

capabile sâ le înfățișeze in în
treaga lor complexitate și mă
reție. Cum te pregătești sâ faci 
față acestor cerințe și exigențe 
deosebite ?

Mijloacele artistice de reflec
tare o noului răspunde DO
REL DORIAN, sînt totdeauna 
legate de conținutul de idei, de 
specificul dezbaterii dramatice, 
de însăși problematica lucrări
lor. Cred, spune el, că o mai 
profundă cunoaștere a vieții, în 
accepția unor participări active 
și a unei trăiri intense a acestei 
vieți, ne va conduce spre desco
perirea acelor mijloace artistice 
cane sâ ofere haina cea mai 
potrivită contemporaneității, de 
conținut, a lucrărilor noastre.

Socotind bine, spune poetul 
ION HOREA, mijloacele artistice 
sînt condiția sine qua non a 
artei. Fără existența lor, nu se 
poate vorbi de artă. Mi se pare 
limpede că realitățile etapei 
desăvîrșirii construcției socialis. 
te ne impune, între altele re
nunțarea și la rezidiirile idilice, 
și la raporturile schematice din
tre scrisul nostru și aspectele 
exterioare ale muncii (defecți
uni de care ne mai lovim une
ori). Cred că trebuie să ne gin- 
dim mai mult la prețuirea ra
porturilor intime cu esența feno
menelor, acolo unde vibrează, 
la locul ei, poezia autentică.

In ce mă privește am în față 
viața cotidiană, cu munca, dra
gostea, bucuria, tristețea, virsta, 
anotimpurile și gîndurile oame
nilor. De cit voi fi in stare, să 
vedem.

Indiscutabil că evenimentele 
vieții contemporane cu conflic
tele și evoluțiile ei, ne cer for
me artistice superioare, deno- 
tind o înaltă măiestrie arată 
reqizorul de film MIRCEA SAU- 
CAN. Măiestria presupune mun
că, studiu, experiență. Nu pot

să spun, in ce mă privește, de- 
dt că voi căuta să învăț de la 
cele mai bune producții artistice 
cinematografice contemporane, 
intre care îmi place sâ mențio
nez, îndeosebi, școala tinerilor 
regizori sovietici. Se află intre 
aceștia regizori ca Ciuhrai, Se- 
ghel și Kuligianov, foștii mei 
colegi la institutul Unional de 
Stat Cinematografic din Mosco
va. A fi tovarăș de idei și tova
răș de generație cu ei, în afa
ra faptului că îmi oferă un 
înalt exemplu de însușire a mă
iestriei regizorale, mă obligă la 
eforturi susținute, de durata, 
pentru a găsi o expresie artis
tică de calitate conținutului bo
gat al vieții noastre.

Ce răspunderi revin tinerei 
generații de creatori in aborda
rea problemelor actuale ale 
societății noastre in opere ar
tistice ?

DOREL DORIAN : Tinăra ge
nerație de creatori - înțeleg 
generația care a făcut primii 
pași pe drumul afirmării artisti
ce a bea in anii de uriaș avint 
al construcției socialiste, vo fi 
întotdeauna adine recunoscă
toare partidului, părintelui ei 
spiritual, pentru însăși existen
ța ei ca generație a socialismu
lui, pentru grija și dragostea cu 
care partidul i-a înconjurat ti
nerețea, pentru ferestrele pe 
care el i le-a deschis spre 
miine.

Și deși îi voi repeta pe cei 
care au mai răspuns la această 
anchetă, subliniez : trebuie să 
fim demni de anii pe care-i 
trăim, de epoca noastră, să 
răspundem prin toată activitatea 
noastră încrederii cu care cm 
fost învestiți, dragostei cu care 
am fost înconjurați.

Tinerii creatori au înaintea 
lor cîteva decenii de viață în 
plinâ maturitate, precizează In

răspunsul sâu ION HOREA. Ce 
sarcini le revin ? Să trăiască 
intens și să dea oamenilor lite
ratura și arta de care aceștia 
au nevoie. Să cunoască tot mai 
bine și să înțeleagă artistic tot 
mai profund, viața eroului nr. 1 
al timpului nostru și timpurilor 
viitoare : muncitorul. Să dezvol
te prin arta lor viața nouă, în 
toate direcțiile ei, umăr ia umăr 
cu acest om minunat In sfîrșit 
tinerilor creatori le revine sar
cina să apere și să ducă mai 
departe făclia artei socialiste, - 
după îndemnul lui Mihail Șo- 
lohov.

Desigur, tinăra generație de 
creatori, dedare MIRCEA SÂU- 
CAN se aliniază cu generațiile 
mai vîrstnice, însuflețite de țe
lul comun ol reflectării contem
poraneității în arta. Ajutată de 
elanul și ardoarea vîrstei aces
tei generații îi revine sarcina 
creării unei arte emoționante, 
dinamice, care să convingă și 
gîndurile și inimile spectatorilor. 
Cineaștii tineri trebuie să de
pună o muncă susținută pentru 
ca noile filme rominești sâ aibe 
din ce in ce mai mult suflul 
vieții noastre, sâ lepede defini
tiv orice aspecte artificiale, să 
pulseze de idei și de imagini, 
ca însăși realitatea noastră 
multilaterală, colorată, intere
santă. li revine tinerei generații 
de cineaști sarcina ea in filme
le sale să recunoaștem chipuri
le strălucitoare de energie și 
voioșie ale fetelor și băieților 
noștri, oameni interesanți, inte
ligent!, pasionați de tot ceea ce 
este nou, hotărîți sâ nu precu
pețească nimic pentru a pă
trunde, cu un ceas mai devreme, 
în comunism. Cineaștii tineri 
trebuie sâ aducă pe peliculă ti
nerețea.

Cu fiecare an gospodăriile a- 
gricole de stat sînt înzestrate 
cu noi tractoăre, combine și 
alte mașini agricole moderne cu 
un mare randament de lucru. 
Practic s-a dovedit că efectuarea 
principalelor lucrări agricole cu 
mijloace mecanizate duce în mod 
direct la creșterea producției a- 
gricole la hectar, la o mai mare 
productivitate a muncii în a- 
gricultură. în prezent gospodă
riile agricole de stat din regiu
nea Ploești dispun de 400 de 
tractoare. Eforturile uriașe care 
s-au făcut în această direcție 
n-au fost zadarnice. Producția 
agricolă obținută anul acesta este 
incomparabil mai mare față de 
cea din anii trecuți.

Dar nu toate conducerile gos
podăriilor agricole de stat din 
regiunea Ploești folosesc în în
tregime puterea și capacitatea de 
lucru a tractoarelor de care dis
pun. Lucrul acesta s-a constatat 
mai ales cu prilejul actualei 
campanii agricole de vară cînd 
s-a pus problema folosirii trac
toarelor în două schimburi, pen
tru a se asigura strîngerea pă- 
ioaselor la timp și efectuarea în 
același timp a arăturilor. Iată 
cîteva exemple care confirmă a- 
ceastă situație.

Pentru a asigura animalele pe 
timp de iarnă cu furaje din a- 
bundențâ. Trustul regional Gos
tat Ploești a planificat ca o su
prafață de 2000 hectare să fie 
însămînțată cu diferite culturi 
duble. Din această cifră, fiecărei 
gospodării agricole de stat în 
parte, în funcție de mărimea sec
torului zootehnic, i s-a reparti
zat o anumită suprafață pentru 
a fi însămînțată. Multe gospodă
rii ăgricole de stat ca cele din 
Stîlpu, Răducești, Rîmnicul Să
rat și altele, respectînd cele in
dicate, aU reușit să însămânțeze 
în întregime suprafețele planifi
cate iar unele din ele să Ie și de
pășească. De pildă, tinerii me
canizatori din G.A.S. Stîlpu răs- 
punzînd chemării organizației de 
partid de a-și spori eforturile în 
actuala campanie de vară, ziua 
lucrau la recoltatul păioaselor, 
iar noaptea efectuau arături. 
Muncind intens, tinerii tractoriști 
au reușit ca în loc de 250 hec
tare să însăraînțeze 300 de hec
tare de teren. în întrecerea ce 
se desfășoară în cinstea celui

de-al lll-lea Congres al U.T.M. 
tinerii tractoriști Vasile Buneață, 
Grigore Magheru, Mihai Iacob 
și alții sînt principalii anima
tori ai întrecerii pentru cîștiga- 
rea titlului de tractorist fruntaș.

Nn același lucru se poate spu
ne și despre activitatea dusă în 
actuala campanie de către con
ducerile gospodăriilor agricole 
de stat Movila Vulpi, Puchenii 
Mari, Rîfov, Pogoanele, Poșta 
Cîlnău și altele. Deși dispun de 
aceleași mijloace mecanice sufi
ciente ca număr, deși condițiile 
de timp au fost în general a- 
celea.și, contribuția adusă în a- 
ceastă campanie este însă dife- 
rită față de aceea a gospodării, 
lor fruntașe. Faptul că n-au ți. 
nut seamă de organizarea lu. 
crului în două schimburi, pentru 
folosirea tractoarelor cu întrea
ga lor capacitate de lucru a dus 
la neîndeplinirea planului de 
însămînțări al culturilor duble, a 
făcut ca o suprafață de aproape 
400 de hectare să rămînă neîn- 
sămînțată. După cum ne-au măr
turisit și specialiștii Trustului re
gional Gostat această suprafață 
nu mai poate fi însămînțată de
oarece condițiile de timp și cli
mă nu mai permit.

Trebuie să spunem că și la 
efectuarea arăturilor adînci pen
tru însămînțările de toamnă u- 
nele gospodării agricole de stat 
au rămas mult în urmă, Cu toate 
că pe întreg trustul regional 
sînt destinate acestor lucrări nu 
mai puțin de 200 de tractoare 
pînă acum din cele 19.000 ha. 
numai 8.900 ha. au fost arate. 
Lipsa de interes privind folosi
rea judicioasă a tractoarelor în 
două schimburi a făcut ca nu- 
mai 97 de tractoare să fie asi- 
gurate și pentru lucrul pe timp 
de noapte.

Aceasta, bineînțeles, s-a re
flectat negativ și în îndeplinirea 
vitezei zilnice de lucru stabi
lite în actuala campanie.

Efectuarea acestor lucrări în 
condițiile optime cerute de agro, 
tehnica înaintată impune condu
cerilor gospodăriilor agricole de 
stat rămase în urmă o mai judi, 
cioasă organizare a muncii. Bel
șugul viitoarei recolte se hotă
răște încă de acum, arăturile a. 
dînci de vară fiind una din lu
crările cele mai importante.

N. PUIU

Lucrările Conferinței sindicatelor
din întreprinderile și
In zilele de 6 și 7 august au 

avut loc în Capitală lucrările 
Conferinței sindicatelor din 
întreprinderile și instituțiile 
agricole.

La conferință au participat 
365 delegați aleși în adunările 
generale și conferințele sindi
cale din întreaga țară, precum 
și numeroși invitați.

La lucrări au luat parte to
varășii Anton Moisescu, vice
președinte al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, și Ion 
Cozma, ministrul Agriculturii.

Raportul privind activitatea 
Comitetului Central al Sindi
catului muncitorilor din agri
cultură de la ultimul congres 
al Sindicatului și pină în pre
zent și sarcinile sindicatelor 
din această ramură în înde
plinirea hotăririlor celui de-al 
lll-lea Congres al P.M.R. a 
fost prezentat de tov. Nicolae 
Popescu, președintele C.C. al 
sindicatului.

Atît raportul cît și discuții
le purtate la conferință au re
levat eforturile și rezultatele 
pozitive ale oamenilor muncii 
din agricultură, realizările în 
dezvoltarea continuă a pro
ducției noastre agricole, pro
gresele în ridicarea nivelului 
tehnico-organizatoric al gos
podăriilor de stat și al sta
țiunilor de mașini și tractoa
re. A crescut continuu nivelul 
de pregătire al cadrelor care 
lucrează în agricultură.

Numeroși vorbitori au sub
liniat entuziasmul și hotărirea 
cu care oamenii muncii din 
agricultură — muncitori din 
G.A.S., mecanizatori din S.M.T. 
— luptă în cadrul întrecerii 
socialiste pentru a traduce în 
viață sarcinile mari și de o- 
noare ce le revin din hotărî- 
rile adoptate de cel de-al III- 
iea Congres al P.M.R.

In încheierea discuțiilor, 
tov. Anton Moisescu a arătat 
sarcinile care revin Comite-

instituțiile agricole
tului Central al uniunii și sin
dicatelor din întreprinderile 
și instituțiile agricole, în ve
derea îndeplinirii Hotăririlor 
celui de-ai lll-lea Congres al 
P.M.R.

Pe baza discuțiilor și a pro
punerilor făcute, conferința a 
adoptat o hotărîre în care sînt 
cuprinse măsuri menite să 
ducă la îmbunătățirea muncii 
sindicatelor în mobilizarea 
oamenilor muncii la îndepli
nirea sarcinilor ce stau in fața 
agriculturii.

COOPERATIVA 

„Mobila și tapițerie" 
București str. Băcani nr. 1 

telefon 13.11.06 
primește ucenici pentru 

meseriile de :
— timplari mobile
— tapițeri
condițiile de înscriere : să 

fie absolvent a 7 clase ele
mentare ;

Să aibe virsta între 14-16 
ani și domiciliul perma
nent in București.

Actele necesare:
— Diploma de absolvent 

a 7 clase elementare (origi
nal)

— Certificat de naștere 
(original)

— adeverințele de salarii 
ale părinților

— adeverințe de stare 
materială ale părinților

Ucenicilor admiși Ii se a- 
sigură:

— echipament
— alocație masă
— școlarizare gratuită 
prezentarea pină la 10

august 1960 cu actele de 
mai sus la Cooperativa 
„Mobilă și Tapițerie'1 sir. 
Băcani nr. 1 serv, cadre și 
invățămint.
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Singura cale
pentru rezolvarea

Cuba va reuși sâ țină 
piept Washingtonului**

problemei dezarmării!
Problema dezarmării pe 

care opinia publică mon- 
ială o consideră pe bună 

dreptate drept problema proble
melor se menține pe primul 
plan al vieții internaționale. A- 
ceastă problemă născută din 
dorința popoarelor de a elimina 
odată pentru totdeauna primej
dia războiului formează obiec
tul unei atenții deosebite. To
tuși atenția nu se exprimă 
- in diferite state ale lumii - 
într-un mod uniform. Dacă sta
tele socialiste consecvente pro- 
punerilor pe care le-au făcut in 
legătură cu un program amplu 
și constructiv de dezarmare ge
nerală și totală iși continuă e- 
forturile lor în mod neobosit, in 
schimb puterile occidentale des
fășoară pe acest tărîm, in ulti- 
mile zile, o agitație febrilă lip
sită insă de un interes real 
pentru rezolvarea practică o ce
lei mai importante probleme a 
contemporaneității. Diplomația 
americană secondată de parte
nerii ei din N.A.T.O. încearcă 
la ora actuală să obțină o ra
pidă convocare a ședinței Co
misiei pentru dezarmare a Orga
nizației Națiunilor Unite. De
partamentul de Ștat se arată 
deosebit de grăbit. Graba acea
sta este ciudată. Doar guvernul 
american este cel care prin 
atitudinea sa obstrucționistă a 
împiedicat realizarea oricărui 
progres în tratativele de dezar
mare ce s-au. purtat la Geneva 
in cadrul Comitetului celor zece 
state. Tratativele de la Geneva 
cu dezvăluit limpede că Occi
dentul nu este interesat in obți
nerea unui acord imediat și re
zonabil in privința dezarmării 
generale șl totale ci a folosit 
prezența sa la maso negocieri
lor ca o posibilitate de a înșela 
opinia publică mondială, de a-i 
ascunde adevăratul caracter a- 
gresiv al politicii externe a 
S.U.A. Țările socialiste, printre 
care și Republica Populară Ro- 
mină, nu au putut fi părtașe la 
oceste manevre diversioniste, 
și-au întrerupt participarea la 
lucrările Comitetului celor zece 
state, hotărînd să prezinte pro
blema dezarmării spre examina- 

area Adunării Generale 
O.N.U.

Și iatâ ca acum, 
și luni de negocieri 
plomații americani 
grabnica convocare 
pentru dezarmare a 
s-a întîmplat ? Au cumva repre
zentanții S.U.A. noi propuneri 
de prezentat, a intervenit ceva 
nou in poziția occidentală față 
de problema dezarmării î Nici 
gînd. „Noile" propuneri ameri
cane sint de fapt cele vechi, o 
jalnică’ adunătura de vechituri 
ce nu poate fi denumita în nici 
uq caz drept un program de 
dezarmare. Atunci ? E limpede : 
guvernul american dorește o 
dezbatere ir» cadrul Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare nu 
din dorința de a progresa dis
cuțiile în această importantă

după luni 
sterile, di- 
d ore sc o 

o Comisiei 
O.N.U. Ce

problema ci pentru a-și ușuia 
ingrata soarta pe care o are in 
campania electorală, cind tre
buie sa dea socoteală poporului 
american pentru atitudinea ne
gativă in domeniul dezarmării. 
Considerentelor de ordin electo. 
ral li se adaugă grija de a as
cunde sub perdeaua de fum a 
unor declarații mincinoase in
tențiile de a mari alocațiile mili
tare, așa cum de altfel prevăd 
platformele electorale ale celor 
două partide burgheze ce se în
fruntă in alegerile din S.U.A. 
E demn ds remarcat faptul că 
in timp ce diplomații americani 
de la O.N.U. s-au împodobit cu 
o ramură de măslin, mesajul 
special al lui Eisenhower adre
sat la 8 august Congresului 
S.U.A. incită la intensificarea 
cursei înarmărilor și anunță mă
suri in acest sens. Fioteie a 6-a 
și a 7-a vor fi întărite, proiectata 
reducere a forțelor aeriene mili
tare americane prin scoaterea 
din uz a unor tipuri ce avioane 
nu va mai avea loc. O sumă 
suplimentară (100 milioane do
lari) va mari alocațiile militare 
otit de uriașe. Nu s-or putea 
spune că acesta-i un preludiu 
promițător la o dezbatere pri
vind dezarmarea.

Acestea fiind motivele ce cu 
determinat guvernul american 
să ceară convocarea Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare, gj- 
vernul Republicii Populare Ro
mine a 
dreptate câ 
acord cu
Dacă guvernul american 
fi avut 
tribui 
zolvarea 
el ar fi putut s-o focă In codrul 
tratativelor de la Geneva Iar 
după aceea or fi putut să acțio
neze pe linia contactelor directe 
cu țările socialiste spre o se 
găsi soluții reciproc acceptabile. 
Dar guvernul american nu este 
călăuzit decit de calcule ce n-au 
nimic comun cu sarcina nobilă 
de a absolvi omenirea de coș
marul războiului.

Răspunsul guvernului R. P. 
Romine la scrisoarea președinte
lui Comisiei O.N.U. pentru de
zarmare subliniază pe bună 
dreptate câ adoptarea propune
rii U.R.S.S. ca problema dezar
mării sâ fie dezbătută in Aduna
rea Generală a O.N.U. cu par
ticiparea șefilor de guverne ar 
crea intr-adevăr posibilitatea ca 
aceasta problema de eovirșitoa- 
re importanță să .....................
intr-un codru 
dezarmării, 
a omenirii, 
dezbătută cu 
cu simțul 
pacea omenirii. De aceea gu
vernul și poporul țârii roastre 
sprijină inițiativa guvernului so
vietic și consideră câ ea con
stituie colea cec mai bunâ pen
tru o scoate problema dezermâ
rii din impas.

considerat pe bună 
nu poate fi de 

ce-erea americană.
ar 

intenția de a con- 
in mod pozitiv la re- 

problemei dezermârii

fie discutată 
adecvat. Problema 
problema or. 

febuie să 
grijă și seriozitate, 

răspunderii pentru

1 
fie

M RAMURĂ

Deschiderea ședinței Consiliului de Securitate 
consacrată situației din Congo

— Cuvîntarea lui Fide! Castro la festivitatea consacrată 
închiderii primului Congres a! tineretului din America Latină

NEW YORK 8 (Agerpres). 
— TASS transmite: La 8 
august a început ședința 
Consiliului de Securitate con
vocată la cererea secreta
rului general al O.N.U., 
D. Hammarskjoeld, pentru a 
discuta situația din Congo.

Membrilor Consiliului de 
Securitate li s-a prezentat cel 
de-al doilea raport al lui 
Hammarskjoeld cu privire la 
aplicarea rezoluțiilor adoptate 
la 14 și 22 iulie de Consiliul 
de Securitate 
Congoului.

La ședința Consiliului 
Securitate participă o delega
ție a guvernului congolez în 
frunte cu A. Gizenga. vicepre
ședinte al guvernului Repu
blicii Congo, precum și 
reprezentant al Belgiei.

în raportul pe care l-a pre
zentat Consiliului de Secu
ritate D. Hammarskjoeld a 
atras atenția Consiliului asu
pra gravității deosebite pe 
care o prezintă situația creată 
ca urmare a staționării ile
gale a trupelor belgiene in 
Republica Congo. Secretarul 
general a declarat că trupele 
belgiene trebuie să fie de în
dată retrase din Congo, inclu
siv din provincia Katanga.

Deși Hammarskjoeld a cri
ticat Belgia și ^autoritățile- 
din Katanga pentru neindepli- 
nirea hotârîrii Consiliului de 
Securitate cu privire la retra
gerea trapelor belgiene din 
Congo, in goana după un fals 
„obiectivism" el a criticat și 
guvernul Republici Congo, 
care, după cum se știe, face 
tot ce-i stă în putință pentrj 
curmarea imediată a agresiu
nii armate a Belgiei împotriva 
țârii sale.

Justificnd acțiunile coman
damentului O.N.U., Hammar
skjoeld a afirmat că „autori
tățile" din Katanga și în spe
cial Chombe ..au introdus e- 
lementul neașteptat al opozi
ției militare organizate față 
de acțiunile trupelor O.N.U. 
Această opoziție necesită ini
țiativă militară din partea 
trupelor O.N.U., inițiativă pe 
care el. secretarul general, nu 
are dreptul s-o ia fără permi
siunea oficială a Consiliului 
de Securitate. Și chiar în ca
zul cînd această permisiune 
ar exista el ar putea să folo
sească numai contingentele a- 
celor guverne care ar fi de a- 
cord cu această nouă poziție 
a Consiliului".

Hammarskjoeld și-a expri
mat nemulțumirea in legătură 
cu „nerăbdarea" manifestată 
de guvernul central al Repu
blicii Congo, deși această ne
răbdare este pe deplin legiti
mă și justificată din partea 
victimei agresiunii colonialiști
lor. Hammarskjoeld s-a la-

in problema

de

un

Anul Geofizic Interna (tonal

Programul sovietic de cercetări
cu ajutorul rachetelor și sateliților artificiali

a fost îndeplinit integral
MOSCOVA (Agerpres). — 

transmite: Revista „Buletinul 
Academiei de Științe a U.R.S.S.** 
publică date centralizate în le
gătură cu cercetările geofizice e- 
fectuate In U.R.S.S. cu ajutorul 
rachetelor șl sateliților. In Uniu
nea Sovietică în cadrul înfăptui
rii program-ilui Anului Geofizic 
Internațional șl a Colaborării 
geofizice Internaționale, scrie re. 
vista, s-au lansat 175 de rachete 
și trei sateliți artificiali al Pă- 
inîntului.

După cum anunță revista, au 
fost lansate rachete dg pe insula 
Hayes (Tara lui Franz Josef), 
tie la altitudini mijlocii ale Uni
unii Sovietice_ de P& bordul unei 
năve dm apropierea observato
rului sud-polar Mirnii, de la la
titudini ecuatoriale și din nordul 
Oceanului Pacific.

Lansarea a 158 de rachete a 
avut ca scop cercetarea pături- 
lor superioare ale siratosferei.

Revista subliniază că In urma 
lansării de rachete, paralel cu 
cercetarea atmosferei înalte, au 
fost efectuat^ vaste investigații 
biologice pentru elucidarea in-

fluentei condițiilor specifice 
zborului cu rachete precum 
condițiilor fizice asupra

8» a
__  ... r activi

tății vitale a organismului A 
fost asigurată revenirea In bune 
condiții a animalelor și apasata- 
jului pe păm‘nt.

Marea putere a rachetelor pur. 
tdtoarg sovietice, subliniază re. 
vista, a permis să se lanseze 
sateliți grei, ceea ce, la rlndul 
său, a făcut cu putință organi
zarea unor experiențe complexe.

Revista subliniază că progra
mul sovietic de cercetări cu aju
torul rachetelor și sateliților ar
tificiali a fost îndeplinit inte
gral.

In domeniul aplicării tehnicii 
rachetelor, ca și in multe alte 
domenii. Uniunea Sovietică o- 
feră un exemplu de folosirea cea 
rnat rațională a cuceririlor ști
inței și tehnicii spre binelg ome- 
nirii. scrie „Buletinul Acad.em.ei 
de Științe a U R.S<S.“. Toate 
rachetele șl sateliții sovietici au 
fost lansați pentru realizarea u- 
nuj program științific pașnic. In 
timp ce tn S.U.A. lansarea sate
liților s-a desjășu-ai pe baza

unul pet^rcan In »-
cezstă c^L.nt de idei rezista d- 
teazd sezeuțd zme-icazi ^iscc- 
vere^, și pcrțicl
„Ex?iorer-4*

Nu sa prxda sd na se iubii- 
r.leze. arzzi 'evistz, că aceste 
experiența, și n mzi mult 
folosirea spațruâd eosmîc fi a 
tehnicii rachetelor H xcoauri că
dite de lucru docent de
lansarea satelitului ame^icc’z 
„Midas". reP'eezi’A o mare pru 
mejdie pemru soarta coiaborâ'ii 
internaționale, u'ec^m ți o pro
vocare din ounet de radere poli
tic. Asemenea fapte sint In con. 
tras! izbitor ți ne^ăcut cu cer- 
cetârUe cosmic pașnice efectu
ate de Uniunea Sooieticd.

„ne- 
de 
de

mentat pentru faptul că 
încrederea14 manifestată 
guvernul Congoului față 
comandamentul O.N.U., ca ur
mare a încetinelii in îndepli
nirea sarcinilor sale urgente, 
„este răspindită in rindurile 
populației". Hammarskjoeld a 
justificat tergiversările co
mandamentului O.N.U. și a 
afirmat că acesta nu poate 
acționa mai rapid. Totodată, 
după cum a recunoscut el în
suși. situația necesită acțiuni 
urgente pentru normalizarea 
situației din Congo.

După aceasta, ședința s-a 
întrerupt, lucrările rzluîndu- 
s- în după-amiaza aceleiași 
zi’e.

în ședința de după-amiază 
primul a luat cuvîntul Bom-

boko. ministrul Afacerilor Ex
terne al Republicii Congo.

NEW YORK 8 (Agerpres). — 
După cum anunță coresponden
tul agenției Associated Press, 
primul ministru al Republicii 
Congo, Patrice Lumumba, a 
adresat președintelui Consiliului 
de Securitate al O.N.U. o tele
gramă în care propune Consi
liului de Securitate să trimită în 
Congo un grup de observatori 
din partea a zece țări pentru a 
asigura retragerea trupelor bel
giene.

Lumumba a propus să se tri
mită cite un observator din par
tea Indiei, Ceylonului, Ghanei, 
Etiopiei, Marocului, Guineei, 
Republicii Arabe Unite, Afga
nistanului, Indoneziei și Birma- 
niei.

de

Existenfa unor planuri de trimiteri 
de trupe canadiene în Congo

NEW YORK 8 (Agerpres).- 
TASS transmite : V. V. Kuz- 
nețov, prim-locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe 
al V.HS.S., care se află la 
New York, l-a vizitat pe 
Hammarskjoeld, secretarul g?_ 
neral al O.N.U., și a făcut cu 
acest prilej o declarație in 
care se spur.e printre altele :

Potrivit informațiilor de 
care dispunem, guvernul Ca
nadei se pregătește să trimită 
trupe ale sale în Republica 
Congo. La propunerea primu
lui ministru Diefenbaker. Par
lamentul canadian a adoptat 
hotârirea ..cu privire la parti
ciparea unor forțe armate ca
nadiene la operațiunile O.N.U. 
din Congo".

După cum se 
este membră a 
tar al N ATO, 
parte și Belgia
prins agresiunea 
Republicii independente Con
go. în aceste condiții trimite
rea de trupe canadiene in Re
publica Congo, ca și trimiterea 
de trupe a părți ni nd oricărui 
alt stat membru al unui bloc 
militar din care face parte si 
Belgia, nu ar fi altceva decit 
o sprijinire a agresorului de 
către un aliat militar al său.

știe. Canada 
blocului mili- 
din care face 
care a ictre- 

impotriva

Atrăgînd atenția asupra exis
tenței unor planuri de trimi
tere de trupe canadiene în 
Congo, guvernul U.R.S.S. nu 
poate să nu considere aceste 
acțiuni ca fiind în contradic
ție cu hotărîrile Consiliului de 
Securitate în legătură cu a- 
gresiunea imperialistă împo
triva Republicii independente 
Congo și obiectează cu hotă
rîre împotriva trimiterii de 
trupe canadiene în Republica 
Congo. Guvernul sovietic 
așteaptă ca secretarul general 
al O.N.U., călăuzindu-se după 
hotărîrile Consiliului de Secu
ritate, să ia măsurile necesare 
pentru ca nici trupe, nici per. 
sonal militar al unor state a- 
liate ale Belgiei în cadrul 
blocurilor militare să nu fie 
trimise în Republica Congo. 
Guvernul sovietic ar vrea să-și 
exprime speranța că guvernul 
canadian nu numai că va în
țelege în mod just consideren
tele guvernului sovietic în le
gătură cu știrile privitoare la 
posibila trimitere de trupe ca
nadiene în Congo, dar va ma
nifesta el însuși obiectivitatea 
necesară și va renunța la o 
astfel de acțiune.

HAVANA 8 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 7 august a 
avut loc festivitatea consacrată 
închiderii primului Congres al 
tineretului din America Latină.

Sute de mii de oameni ai 
muncii cubani, împreună cu de
legații și oaspeții la Congres, au 
umplut tribunele și terenul uria
șului stadion din Havana. întîm- 
pinafi cu căldură, la festivitate 
au participat și președintele Re. 
publicii Osvaldo Dorticos. pri
mul ministru Fidel Castro și 
membrii guvernului cuban.

După intonarea imnului
stat al Cubei s a dat citire rezo
luției comune de solidaritaîe și 
sprijinire a revoluției rubanc, 
adoptată în unanimitate de con
gres, precum «i de oaspeții din 
țările Europei, Asiei și Africii.

în numele participanților la 
congres. a rostit o cuvintare Fa
bricio Ojeda, deputat în Paria, 
mentul Venezuelei. El a subli
niat însemnătatea uriașă a Con
gresului tineretului pentru inten
sificarea mișcării 
Americii Latine, 
portanța unității tineretului în 
lupta popoarelor din America

de eliberare a 
a subliniat im-

Latină împotriva dominației im
perialismului american.

Apoi a rostit o amplă cuvin, 
tare primul ministru Fidel Cas
tro. El a declarat că revoluția 
cubanâ a deschis o nouă etapă 
în istoria Americii Latine Revo
luția Cubanâ, a declarat el, poa
te fi numită a doua revoluție de 
eliberare a Americii. Prima revo
luție a fost îndreptată împotriva 
jugului colonial spaniol, iar a- 
ceastă revoluție este îndreptată 
împotriva luxului colonial yan. 
keu.

Fidel Castro care nu și.a re
venit încă pe deplin după boală, 
s-a simțit rău și n-a putut să.și 
continue cuvîntarea. Atunci a 
luat cuvîntul ministrul Forțelor 
annate. Raul Castro. El a început 
să citească textul decretului — 
semnat de președintele republi
cii. Dorticos și de primul mi
nistru Fidel Castro — cu pri
vire la naționalizarea, pe calea 
exproprierii forțate, a bunurilor 
societăților americane din Cuba, 
Cei prezenți au întîmpinat4 a. 
ceasta știre cu ovații furtunoase.

Apoi Raul Castro a anunțat că 
primul ministru Fidel Castro

tuturor marilorNaționalizarea 
întreprinderi americane 
de pe teritoriul Cubei

HAVANA 7 (Agerpres). - 
Agențiile de presă anunță că 
in noaptea de 6 spre 7 august, 
primul ministru al Cubei, Fi
del Castro, a anunțat națio
nalizarea de către guvernul 
cuban a tuturor marilor în
treprinderi americane de pe 
teritoriul Cubei. Decretul gu
vernamental de naționali
zare citează printre fir
mele americane care au 
intrat în patrimoniul Cubei

societățile „Cuban Electric 
Company**, „Cuban Tele
phone Company", „KSSO“ și 
„Sinclair Oil Company", cele 
36 de rafinării de zahăr ame
ricane din Cuba, precum și 
proprietățile companiei „Uni
ted Fruit*. în decretul de 
naționalizare se subliniază că 
măsura de naționalizare a 
fest adoptată, ca o urmare a 
acțiunilor agresive ale State
lor Unite împotriva Cubei.

La Londra s-a anunțat încheierea tratativelor 
de la Washington pentru „precizarea" acordu
lui anglo-american cu privire la bazele ameri
cane aflate pe teritoriul Angliei.

Măsuri luate în U. R. S. S. pentru 
îmbunătățirea continuă a comerțului

MOSCOVA 8 (Agerpres). - 
TASS transmite: Comitetul 
Central al P.C.U.S. și Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. au 
adoptat o hotărîre cu privire 
la măsurile pentru îmbunătă
țirea continuă a comerțului. 
După cum se subliniază în ho- 
tărire, în prezent dezvoltarea 
prin toate mijloacele a comer
țului în U.R.S.S. este una din
tre cele mai importante sar
cini de stat.

După cum prevede hotărî- 
rea, în perioada 1961-1965 în 
U.R.S.S. vor fi deschise încă 
105.000 de magazine. în a- 
ceasta perioadă volumul in
vestițiilor capitale pentru con
struirea de întreprinderi co
merciale, întreprinderi de ali
mentație publică, 
deril frigorifice, 
alte întreprinderi 
va reprezenta
17.345.000.000 ruble.

al P.C.US. și Consiliul 
al U.R^S. au 

condu

întreprin- 
depozite și 
comerciale 
suma de

C.C. 
de Miniștri 
aprobat propunerea 
cerii Uniunii centrale a co
operativelor din U.RB5. (Țen- 
trosoiuz) de a se construi în 
perioada 1961—1965 din fon
duri ale cooperației de con- 
sum (care face comerț în 
special la sate) magazine, în
treprinderi de alimentație pu
blică și depozite ale organiza
țiilor cooperatiste în valoare 
de 12,7 miliarde ruble.

în cursul septenalului volu
mul comerțului cu amănuntul 
in U.R.S.S. urmează să spo
rească cu 62 la sută.

în hotărîre sînt prevăzute 
măsurile concrete pentru ridi
carea nivelului deservirii 
populației pentru introduce
rea unor forme înaintate și 
mai economicoase în co
merț, asigurarea producției de 
mărfuri de bună calitate de 
către întreprinderile indu
striale ale țării.

NI OCKHOLM - Ln Stockholm 
s-au deschis la 6 cugust a. c. 
iuc'ănle celui de-al X.lX4ea Con
gres Ir-dernațional dg Geografie, 
precum și cele: de-a X-a se- 
siun> a Adunări Genera e a U» 
niuna Internaiionale de Geogra
fie La lucrâ'i participă peste 
1.600 de geografi din 60 de țări.

In cea de-a doua zi a sesiunii 
Uniunii Internaționale de Geo- 
g'ai.e. Comitetul Național de 
Geografie dzn R P.R. a fost pri
mi: ca membru permanent al a- 
ceste. I niuni_

ABIDJAN — După cum trans- 
nfte agenția France Presse. la 7 
august, ora zero. în cadru! unei 
șeahile solemnte a Adunării Na. 
ționa'e. p' mul ministr.» ai 
Coastei de Fildeș, Felix Houp- 
houer-Bnigny a pmriamat iade, 
penden’.a Coastei de Fildeș.

WASHINGTON. - După cum 
transmite agenția Associated 
Press Departamental Comerțului 
S.U A. a anunțat că în cel de-al 
doilea trimestru ai anului I960 
delxitul balanței de plăți a Sta
telor Unite « fo*t de trei mili
arde de dolari

BERLIN. — Numai în decursul 
lunij iulie, la punctul de primire 
Barby pe Elba (R D G.) s-au 
înregistrat atlția tineri sosiți 
din Germania Occidentală tn Re- 
pub'îca Democrată Germană in. 
cit numărul lor a» fi fost sufi
cient pentru completarea a cinci 
companii ale Bundesweh'ului 
vest-german.

In sprijinul luptei poporului 
congolez

prevede c-ea-ea unui cosondamcnt «jprem cl Tortelor 
ole Statelor african* in dependanto. ai mtskmoa dc a 
erocuo’ta t-upder bc! gienc ConQo m cărui dnd 

nu va reuși sâ asigure ------- ----------

8 (Agerpres). — Dapi 
cum transmite agenție France 
Presse, la 8 august președintei* 
Ghanei, Kvrame Nkrumah și 
primul ministru el Republic:: 
Congo Patrice Lumumba, au dat 
rit»re la Acera în fața repreze-.- 
tanților presri. unui comunicet 
comun în ca'e spune că cei 
do- conducători își reaf'rmă bo- 
tirfrea de a lupte, în cea mai 
strinsl colaborare cu celelalte 
țări africane Indeoendente. pen
tru unitatea statelor africane în 
scopul eliberării întregului con
tinent african de ccionialism și 
imperialism. Ei cer tuturor sta
telor independer/.e din Africa să 
participe la conferința ia nivel 
înc’t a renrezentanIilor țărilor 
afrioane care va avea Ioc la 
LeopoMvîl’.e între 25 și 30 au. 
gust

Cel doi conducători, se sub’i- 
riază tn comunicat, au hotărft, 
de comun acord cu celelalte șta- 

in dependente, că

• Sc

csig-x 
O.M.U.
ACCRA

te afrtcane

daci Orgar.rtaț-a 
■lie no va reuși 
fragwea totali și _____ ______
e :r-jpetor belgiene de pe întreg 
teritorial RepubVcîi Congo, ei 
vor crea un comandament su
prem -r : <’ forțelor armate, că. 
ruîa !i va fi încredințați nrisiu. 
nea de a as gara această eva- 

rit mai șrab-/c posibil.
Președ n:e e și prinol «sinistru 

eu cera» de aserienea sprijin 
tutaror ceVwîalte tizi care do
resc *n —-xf s -cer retragerea 
tmoeer bri^ene de o î-treg 
teritorial Cc~*c.

♦
LEOPOLDVILLE 8 

prei). — După cum 
ager.tia France Press* 
mifiistra al Republicii 
P. Lum-jsnba. s-a îna^xxat în 
seara dc 8 a^jst 1* Leopold
ville.

Națiunilor U- 
să asigure re- 
necondiționată

(Ager- 
aaunță 
primul 
Congo,

(Ziarele)

vi <=-

Identitate de... vederi I

poate să-și continue cuvîntarea. 
In aclamațiile celor prezenți pri
mul ministru a terminat de citit 
documentul cu privire la națio
nalizarea. societăților americane.

Continuîndu-și cuvîntarea, Fi
del Castro a declarat că Cuba 
a avertizat Statele Unite că la 
orice agresiune economică arneri. 
cană va răspunde printr o con- 
tralovitură.

Și pentru ea poporul să par
ticipe direct la rezolvarea pro
blemei naționalizării, a spus iu 
continuare Fidel Castro, rugăm 
ca acei care aprobă această ac
țiune a guvernului revoluționar 
să ridice mîna. (întreaga asisten. 
ță votează în unanimitate pen
tru naționalizarea societăților a- 
mericane, apoi ovații furtunoase 
nu contenesc mult timp- Răsuni 
lozincile „Cuba — da, yankei — 
nu'*, „Vom învinge**).

Pentru a preîntîmpina revolu
ția, a spu3 în continuare Castro, 
imperialismul întreține armate dc 
mercenari, guverne marionete, o 
presă coruptă ; și.a asigurat a- 
corduri colective semnate sub a- 
menințarea tunurilor și tratate 
bilaterale impuse prin 
Pentru a lupta împotriva revolu
ției, imperialismul dispune de 
Organizația Statelor Americane 
și de ministere corupte ale Afa
cerilor Externe. Imperialismul 
pune în acțiune doctrina Monroe 
pentru a transforma țările din 
America în protectorate ale sale.

Apropiata conferință a O.S.A. 
este o manevră împotriva Cubei. 
La această conferință imperia
lismul american se pregătește să 
alragă Cuba într-o capcană. 
Cuba va participa la conferința 
Organizației Statelor Americane 
pentru a pune punctul pe „i“. 
Să nu se gîndească nimeni că 
participînd la conferința Organi. 
zației Statelor Americane Cuba 
va bate în retragere. Cuba va 
demasca în Organizația Statelor 
Americane agresiunea împotriva 
suveranității ei. Ea Vj 
agresiunea nu numai 
economiei ei, ci și 
economică impotriva 
Americii

Cuba, 
se simte 
gație de 
S.U.A. Ea nu se consideră legată 
de S.U.A, prin nici un pact mi
litar. în acest moment istoric 
Cuba va reuși să țină piept Wa
shingtonului și baionetelor sale.

forță.

a demasca 
împotriva 

agresiunea 
popoarelor

Latine, 
a continuat 
legată prin nici o obli- 
carul militar agresiv al

Castro, nu

Cuvîntarea 
Iui Raul Castro la 

postul de televiziune 
din Havana

Dl. Hammarskjoeld și situația din Congo
omnul 

socotit 
zări asupra atitudinii cel 

puțin ciudate pe care reprezen
tanții O^i.U, o manifestă în 
Congo, Documentul dat publici
tății sub forma unui raport a- 
dresat Consiliului de Securitate 
ni se pare concludent sub un as
pect de însemnătate vitală. Se
cretarul general al Organizației 
Națiunilor Unite nu numai că nu 
a îndeplinit consecvent hotărî
rile Consiliului de Securitate, dar 
capitulind în fața cercurilor co
lonialiste devine inevitabil un a- 
părător al cauzei nedrepte a a- 
gresorilor. Lectura raportului 
domnului Hammarskjoeld îți su
gerează impresia că autorul 
a fost călăuzit de un sin
gur gînd — să absolve de. 
răspundere pe cei vinovați de 
actuala situație din Congo. Deși 
in loc de retragerea trupelor bel
giene asistăm doar la regruparea 
lor in întinse zone de ocupație, 
(iar deabia in ceasul al 12-lea 
au (ost retrași citeva sute de in- 
tervenționiști — după 
anunță din Bruxelles 
confirmate) deși au 
lumina zilei mașinațiunilor 
culise menite să rupă 
gala provincie Katanga de Con
go, totuși secretarul general
al O.N U. afirmă că „difi
cultățile cărora Consiliul (de 
Securitate n.n.) le face fața nu 
an drept origine atitudinea Bel
giei". Denaturarea realității este 
evidentă. De unde provin eveni
mentele din Congo cu episoadele 
lor sîngeroase dacă nu din do
rința colonialismului belgian de a 
împiedica pe cei 13.000.000 de 
congolezi de a obține o indepen
dență reală ? Pare-se, domnul 
Hammarskjoeld are asupra ori
ginal evenimentelor din Congo o

Hammartkjoeld a 
uiil m ofere preci-

impresia 
călăuzit 

l — să

cum 
știri 
ajuns

se 
ne-

la 
de 

bo-

viziune ee ax m de—ebeșle cm 
nimic — ** ea aproape aiauc 
— dg veniaaiia psua ia circa- 
lație de aparatul propugendut.c 
al NATO. To: câaănd sursa 
dificultăților de cere OJ9.V. ea 
izbește in Congo, dl. Bammersk- 
joeld ține si precizeze ci „pro
blema nu rezidi nici în dorințe 
autorităților provinciei Kaluga 
de a se despărți de Republica 
Congo". Deci nici excroeul Chnm- 
be și clica lui de aventurieri nu-i 
vinovată Atunci cine-i vinovat ? 
Probabil. , hoțul de paguba*. 
De altfel, vrind să fie ^obiectiv" 
d-l Hammarskjoeld nu găsește 
altceva mai bun de făcut decit 
să acuze guremul congolez de... 
nerăbdare. Ziarul britanic „Sun-

ialerpueă și o marionetă politici 
a industriașilor belgieni". Ciudat 
este îa-*â că dl. Hammarskjoeld 
s-a pretat la un joc nedemn și ii 
loaferi — în public — lui 
< hombe o ani 
ceste nu o are.

Modul de a interveni 
O N _U. in Congo determina 
fent:e ..Reuter" si afirme că 
cercurile diplomatice „există pă- 
rrree aproape unanimă câ Na- 
ț unile Unite n ajuns la o în
cercare critici fiind în joc pres
tigiul secre^nlui general". încu
rajat» de atitudinea lui Ham- 
mankjoeld puterile colonialiste 
vor m folosească O.N.U. spre a 
smulge Republicii Congo cea mai 
bogată provincie a ei. Agenția a-

în public — 
t tor ii ale pe care

al
a- 
în

day Times", 
rile sale, ne 
legem ciudățeniile afirmațiilor 
înaltului funcționar al O.N.U. 
7iarul englez recunoaște că pu
terile occidentale au exercitat 
presiuni asupra lui Hammarsk- 
joeld spre a-l determina să re
nunțe la intenția de a trimite 
trup/, O.N.U. in Katanga. Ziarul 
arată că „ambasadorului Angliei 
i-au fost date instrucțiuni să în
cerce să-l convingă pe domnul 
Hammarskjoeld să renunțe de a 
mai stărui ca trupele O.N.U. să 
intre in Katanga". Și secretarul 
general al O.N.U. dînd o gravă 
lovitură prestigiului O.N.U. a ac
ționat conform cerințelor colo
nialiste. E interesant că un alt 
ziar englez „Daily Mail" relevă 
că „observatorii O.N.U. știu că 
Chombe este și a fost o persoană

prin dezvălui- 
ajută să ințe-

mericani U.P.l. arăta că domnul 
Hammarskjoeld are intenția si 
propună o autonomie aproape 
completă a provinciei Katanga în 
cadrul unei soluții confederate. 
E limpede că avem de-a face cu 
o încercare de a pune o firmă 
nouă vechilor stări de lucruri co
lonialiste De altfel faptul că a- 
ceastă soluție a fost preconizată 
la origină chiar de către Chombe 
explică totul. La aceasta să a- 
dăugăm amănuntul deosebit de 
semnificativ că Chombe a decla
rat duminică că un grup finan
ciar american a căzut in princi
piu de acord să investească 50 de 
milioane de dolari în Katanga — 
precum anunță agenția Reuter", 
Domnii colonialiști nu minuiesc 
suficient de abil firele complo
tului,..

S a anunțat că NA.T.O. inten
ționează să intervină direct în

Congo. Trupe canadiene urmea
ză a fi trimise sub firma O.N.U.

• O asemenea intervenție nu poate 
decit să agraveze și mai mult si
tuația și să aibă consecințe din 
cele mai grave.

Poporul congolez și guvernul 
său nu au intenția să permită 
realizarea planurilor colonialiste 
chiar dacă acestea vor fi camu. 
flate de „căștile albastre" ale 
O.N.U. Agențiile de presă au re
latat că premierul congolez Lu
mumba a cerut guvernului său 
să examineze problema renunță
rii la ajutorul O.N.U. In telegra
ma sa se spune : „Trupele 
O.N U. nu fac decit să mărșălu- 
iască prin Congo fără să ne a- 
jute la evacuarea trupelor bel
giene ostile. Vom rezolva noi în
șine problema Katangei..".

Opinia publică consideră situa
ția din Congo ca fiind intolerabi
lă. Guineea, Ghana și alte state 
africane au hntărît să acorde la 
nevoie un sprijin militar efectiv 
Congoului. S-a stabilit organiza
rea urgentă a unei intîlniri a 
șefilor de guverne ai statelor in
dependente ale Africii. Declara
ția guvernului sovietic s-a bucu
rat de un larg ecou mondial și a 
fost salutată cu bucurie de po
porul congolez și de toți priete
nii săi sinceri.

Omenirea urmărește atentă e- 
voluția evenimentelor din Con
go. Popoarele cer ca Organizația 
Națiunilor Unite curme agre
siunea și să înceteze de a mai 
acționa la cererea puteri.ar colo
nialiste, împotriva intereselor 
poporului congolez. Dacă O.N.U. 
nu-și va face datoria, popoarele 
vor găsi mijloacele necesare spre 
a sprijini în mod eficient lupta 
pentru libertate a încercatului 
popor al Congoului.

HAVANA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Luind cuvîntul la 5 august la 
postul de televiziune din Ha
vana, Raul Castro, ministrul 
Forțelor Armate Revoluționa
re ale Cubei a vorbit despre 
recenta sa vizită în Cehoslo
vacia, Uniunea Sovietică și 
R.A.U., precum și despre o 
serie de alte probleme.

în Uniunea Sovietică și în 
celelalte țări socialiste, a spus 
Raul Castro, problema cubanâ 
este o problemă de mare ac
tualitate. în comunicatul so- 
vieto-cuban 
recent, noi 
miri poporului 
sprijinul pe 
Cubei. Am 
partea Cubei 
mentul dat de 
tică. datorită 
preintîmpinată o baie de sin
ge. Am repetat de asemenea 
invitația adresată primului 
ministru al Uniunii Sovietice 
de a vizita Cuba la o dată 
care îi convine. N. S. Hrusciov 
a acceptat invitația noastră.

Raul Castro s-a referit la 
incidentul în legătură cu a- 
restarea și expulzarea a doi 
diplomați americani din Cuba 
în luna iulie. După ce a dat 
citire raportului prezentat de 
organele cubane de informații 
cu privire la activitatea com
plotistă desfășurată de acești 
diplomați în Cuba. Raul Cas
tro a subliniat că ei au fost 
agenți ai F.B.I.-ului.

dat publicității 
am adus mulțu- 

sovietic pentru 
care îl acordă 
mulțumit din 
pentru avertis- 
Uniunea Sovie- 
căruia a fost

EUGEN1U OBREA

TEHERAN 8 (Agerpres). - 
în Iran continuă alegerile 
pentru medjlisul celei de-a 
20-a legislaturi. în timp ce în- 
tr-o serie de regiuni s-a făcut 
deja numărătoarea voturilor, 
în alte regiuni populația re
fuză să participe la alegeri. 
Astfel, de exemplu, la Pol- 
Sefide populația boicotează 
alegerile. în acest oraș, infor
mează presa, au fost închise 
toate magazinele și prăvăliile, 
peste 2000 de locuitori s-au 
adunat și au protestat împo
triva modului cum au fost 
organizate alegerile.

Dacă nu se va da atentie 
protestelor locuitorilor, subli
niază presa, la Pol-Sefide vor 
izbucni tulburări. în oraș a 
sosit guvernatorul și o compa
nie de jandarmi.

După cum informează presa, 
populația din sudul țării 
boicotează de asemenea alege
rile. Astfel, în orașul Dja- 
hrom, scrie ziarul „Ettelaat**, 
numeroși locuitori refuză si 
participe la vot. în acest oraf 
au avut loc ciocniri între po
liție și populație. Ziarul in
formează că din Șiraz au fost 
trimiși la Djahrom polițiști și 
jandarmi.
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