
Aurul holdelor—în hambare
0 inițiativă valoroasă Au terminat recoltatul

Pe tarlaua „Drumul larg* 
colectiviștii din Brînceni, raio
nul Alexandria, au cîteva sute 
de hectare de grîu. Adică au a- 
vut. Acum, griul e în stoguri, 
la arie. Cum a ajuns grîul a- 
colo încă

Tinerii 
gada l-a 
cent, care 
„Unirea", 
timp pentru 
combinele — patru la număr. 
— aici, la marginea tarlalei. 
'Așteptau doar semnalul de în
cepere a recoltatului. Grîul 
se apropia de pîrgă. Colectiviș
tii rezervaseră pentru recol
tat cu combinele 400 de hec
tare. In rest, au intrat ei cu 
secerătorile-legători și în două 
zile au strîns recolta de pe 
150 de hectare. Tractoriștii 
așteptau nerăbdători să poa
tă intra în lanurile rezervate 
lor. Nu se puteau 
ca cu ideea că ei 
teaptă în timp ce 
lucrează din plin.
s-au dovedit adesea întreprin
zători, au discutat împreună, 
au plănuit ce și cum să facă.

Tinărul Ghinea Ion, cel mai 
bun tractorist din brigadă, 
(și-a realizat planul pe cam
pania de primăvară în pro
porție de 230 la sută) a venit 
cu ideea :

— Să 
miriște.

— Să 
clăi? a

— Putem face și așa. Dar 
mai bine ar fi să brăzdăm tot 
terenul de pe care s-a sece
rat grîul! — și-a întărit el 
propunerea.

— Da, dar cum ? a întrebat 
Dumitrescu. Ce facem cu sno
pii, cu clăile ?

—■ Ce facem, ce facem ? îl 
căutăm pe nea Bratu, pre
ședintele, și vorbim cu el.

Și n-a plecat numai unul 
să-l caute pe președinte, au 
plecat toți.

Pe tovarășul Bratu Ion, l-au 
găsit pe cîmp. Președintele se 
afla la brigada în care lu
crează și Florea B. Petrică, se
cretarul organizației U.T.M. 
din gospodărie.

Le-au spus acestora ce gînd 
au ei, tractoriștii. A 
tot Ghinea:

— Vrem neapărat 
pem arăturile, că 
timpul potrivit; nu ne putem

din primele zile ? 
tractoriști din bri
de la S.M.T. Brîn- 
lucrează la G.A.C. 
se pregătiseră din 

seceriș. Aveau

însă împă- 
stau și aș- 
colectiviștii 
Și cum ei

începem arăturile tn

ne tnvîrtim pe lingă 
întrebat Mateescu.

tngădui tă pierdem vremea. 
Pentru asta însă, ar trebui 
strînși rapid snopii.

— O să fie cam greu — i-a 
răspuns președintele. — Ni
meni nu stă. Toată lumea lu
crează. Doar se vede. Arați și 
voi printre clăi.

Ghinea a încercat să-l dea 
o idee. In clipa aceea însă, a 
început să vorbească Florea 
B. Petrică. Cînd Ghinea a vă
zut că acesta le sprijină ini
țiativa, l-a lăsat să vorbească.

—• Eu cred că putem să fa
cem treaba asta. Organizația 
U.T.M. va mobiliza toți băie
ții din colectivă pentru la 
noapte ; punem atelajele și 
transportăm tot grîul la arie.

Președintele a găsit bună 
inițiativa:

— De ce numai tinerii ? Și 
ceilalți pot să dea o mînă de 
ajutor.

— Vă ajutăm și noi, au 
sărit cu vorba, bucuroși, trac
toriștii.

Președintele a plecat într-o 
parte, secretarul organizației 
U.T.M. într-alta. Au stat de 
vorbă cu oamenii chiar acolo 
pe brazdă. Cine se-nscrie ? în
treba Florea B. Petrică cu 
glas tare.

A fost destul ca cei doi să 
dea o raită pe cîmp și s-au 
înscris pentru căratul griului 
în timpul nopții mai mulți 
oameni decît era nevoie. Spre 
seară, pe cînd umbrele amur
gului puneau stăpînire peste 
cîmpuri, 50 de atelaje sosise
ră din sat la datorie. Tineri 
și vîrstnici, s-au organizat în 
echipe, pe atelaje. Pe lingă 
fiecare căruță erau cîte 3—4 
tineri. I^tre 
tractoriștii, 
au cărat tot 
pe cele 150
după cum au promis tinerii, 
cînd zorii își arătaseră gea
na, tractoarele răstumaseră 
primele brazde. Mirosul de 
grîne coapte, s-a amestecat cu 
cel de pămînt reavăn.

Colectiviștii din 
raioanele Călărași, 
T. Măgurele și Zim. 
nicea din regiunea 
București au termi
nat recoltatul griu
lui. La obținerea a- 
cestui succes au 
contribuit în mare 
parte 
de la 
nița. 
Vodă,
Ulmuleț și altele 
care au dat un larg 
sprijin colectiviști-

mecanizatorii
S.M.T. Ciul- 

Roseți, Cuza
Ciocănești,

vorbit

să-nce- 
acuma-i

Grîul stă în clăi, 
iar batoza 

așteaptă pe arie
în ultima săptămînă la gospo

dăria agricolă colectivă din co
muna Gherghifa, raionul Ploiești, 
au fost intensificate lucrările de 
recoltare a păioaselor. Dat fiind 
că pe unele suprafețe cu grîu, 
n-au putut intra combinele din 
cauza umidității paielor, condu
cerea gospodăriei a luat măsura ca 
recolta de pe aceste tarlale să fie 
strinsă manual. Aceasta a făcut ca 
recoltatul griului de pe cele 177 
de hectare să se apropie de sfîr- 
șit. Lucrările sînt însă mult întîr- 
ziafe în ceea ce privește treiera
tul. Pînă în prezent nu s-a treie
rat decît orzul de pe 5 hectare. 
Grîul de pe 35 hectare recoltat 
manual, se află în cîmp, în clăi.

O contribuție importantă la e- 
fectuarea Ia timp a acestei lu
crări o putea aduce și organiza
ția de bază U.T.M. Puteau fi or
ganizate echipe sezoniere de ti
neret, așa cum au procedat or
ganizațiile de bază U.T.M. din 
Poenari-Apostoli, Ungureni și din 
alte gospodării colective, care să 
ajute la transportul snopilor la 
arie, la alimentarea batozei, la 
căratul paielor și al sacilor.

Este bine ca o asemenea mă
sură să fie luată fără întîrziere, 
pentru ca aportul tinerilor la ur
gentarea treierișului să fie cît mai 
mare. Și nu numai aici, ci și în 
alte gospodării colective din ra
ionul Ploiești, pentru că în între
gul raion decalajul dintre sece
riș și treieriș este mare ; pînă la 
data de 9 iulie numai 6,83 la 
sută din păioasele recoltate erau 
treierate.

griului
lor din acest* ra
ioane.

Ultimele suprafe
țe însămînțate cu 
grîu le recoltează 
și colectiviștii din 
raioanele Alexan
dria și Urziceni. 
Pînă acum în gos
podăriile agricole 
colective din regiu
nea București griul 
a fost secerat de 
pe 90 la sută din 
suprafața cultivată. 
Un sfert din recol-

tă a fost deja treie
rată.

Paralel cu strîn- 
gerea recoltei 
lectiviștii • din 
une, sprijiniți 
mecanizatorii 
S.M.T., au
peste 60.000 hecta
re și au însămînțat 
plante furajere pe 
terenuri dezmiriști- 
te pe 50.000 hecta-

co-
regl- 

de 
din 

arat

aceștia erau și 
Pînă dimineața 
griul secerat de 
de hectare. Așa

VASILE CĂBULEA

Regională ,

Proletar! din toate țările, unițl-vă!

cinteia
îl a era Moi

Organ Central al Uniunii Tineretului
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Angajamentul colectiv al promoției 1961

(Agerpres)

N. BARBU

I

nepatriaAcolo unde
ala Palatului R.P.R., 
podoabă a Capitalei 
noastre, a găzduit 
însuflețită adunare 
a absolvenților din 
anul acesta ai fa- 
din București. Cu 

de începerea
cultaților 
mult înainte 
adunării festive, în piața Pa
latului, în foaierurile sălii 
domnea o atmosferă de entu
ziasm tineresc creată de sute 
și sute de tineri care trăiau 
momentul sărbătoresc al ab
solvirii cursurilor superioare. 
După patru, sau cinci ani de 
facultate, tinerii care acum 
sînt proaspeți deținători al 
diplomelor de ingineri, agro
nomi, medici, profesori, 
economiști, s-au întrunit cu 
emoție și bucurie la acea
stă ultimă adunare stu
dențească. dornici să expri
me încă o dată sentimentele 
lor fierbinți de recunoștință 
față de partid pentru grija cu 
care au 
toți anii 
condițiile 
spre a-și 
tată.

Era un
viața lor : ziua absolvirii fa
cultății. Tineri educați de 
partid, aproape toți membri 
ai Uniunii Tineretului Mun
citor, care și-au format un 
profil moral înaintat, sînt 
conștienți de răspunderile 
ce le revin din clipa în

care pășesc în producție în 
cadrul colectivelor de oameni 
ai muncii. Cu toții se întru
neau acum, pentru a da glas 
simțămintelor înalte, patrio
tice, care-i însuflețesc, dorin
ța nestrămutată de a pune 
cunoștințele, priceperea, talen
tul și puterea lor de muncă 
în slujba patriei, a desăvîrși- 
rii construcției socialiste.

în această însuflețită at
mosferă s-a deschis adunarea 
festivă a absolvenților pro
moției 1961 din centrul uni
versitar București. Sala Pala
tului freamătă de glasurile a 
aproape trei mii de tineri și 
tinere, care scandează minute

rectivele Congresului al III- 
lea al P.M.R., 54.000 absol
venți cu înaltă calificare. 
Studenții vor beneficia în 
anii ce vin de condiții de 
studiu și trai tot mai bune, 
în București se construiesc 
acum noi cămine pentru 4.000 
de studenți, iar în celelalte 
centre universitare, cămine 
pentru 12.000 de studenți.

în încheiere vorbitorul dă 
citire listei absolvenților pre- 
mlați de Ministerul Invăță- 
mîntulul șl Culturii pentru 
merite deosebite tn învățătu
ră. Aplauze frenetice cinstesc

azi într-o școală nouă, școala 
vieții, a fabricilor și unităților 
agricole socialiste, unde tre
buie să muncească și să în
vețe cu sîrguință. Ei au dato
ria de cinste să se încadreze 
în efortul general al poporu
lui nostru 
hotărîrilor 
III-lea al 
meze fidel 
eroicei clhse muncitoare,

pentru înfăptuirea
Congresului al 

partidului, să ur- 
pilda de muncă a 

să 
răspundă prin fapte încrede
rii și năzuințelor pe care 
partidul, poporul și le-au pus 
în el. Din rîndurile partici- 
panților la adunare, se aude

adeodată vocea puternică

ENTUZIASTA ADUNARE A ABSOLVENȚILOR 
FACULTĂȚILOR BUCUREȘTENE

șir în cinstea părintelui și

Peniru construcțiile 
colectivei

Gospodăria colectivă „Lu- 
peni" din comuna Ion Roată, 
regiunea București, are mul
te sectoare de producție. Pla
nul de dezvoltare a acestora 
impune însă și ridicarea unui 
număr însemnat de construcții. 
Colectivișm își propuseseră să 
confecționeze cărămidă. Au 
pămînt argilos bun, apă în 
apropiere, buturugi pentru foc. 
Lipseau însă meșterii cărămi
dari.

Tinerii au venit atunci cu 
o propunere :

— Noi am deprins destul de 
bine meșteșugul. Lucrăm noi 
cărămida.

Consiliul de conducere al 
gospodăriei a fost de acord cu 
această propunere.

Acum din echipa cărămida
rilor fac parte peste 16 tineri. 
Ei au confecționat de la 1 
aprilie și pînă acum peste 
200.000 de cărămizi.

Colectiviștii din Costinești, 
regiunea Dobrogea, recol
tează din plin griul. Pri
mele boabe ale noii recolte 
de grîu au și fost puse în 
sacii care vor lua drumul 
hambarelor gospodăriei.

Foto : AGERPRES

tineri, hotărîrea

fost înconjurați în 
de studiu, pentru 

ce le-au fost create 
însuși știința înain-

moment deosebit în

în .
educatorului iubit al tineretu
lui nostru — Partidul Munci
toresc Romîn.

Sa dă cuvîntul tovarășului 
Ștefan Bălan, adjunct al mi
nistrului învățămîntului și 
Culturii care felicită călduros 
pe absolvenți. Vorbitorul sub
liniază marile realizări în do
meniul învățămîntului nostru 
superior, condițiile optime în 
care se pregătesc cadrele de 
specialiști pentru economia și 
cultura țării. Pînă în anul 
1965 din facultățile noastre 
vor ieși, așa cum prevăd Di-

pe cei care au primit diploma 
de merit, pe cei care au pro
movat examenul de stat cu 
nota 10 sau cu note apropiate 
de 10. O listă lungă, cu nume 
ale celor mai buni dintre cei 
buni.

Ia cuvîntul tovarășul Tra
ian Dudaș, secretar al Comi
tetului orășenesc al P.M.R. și 
secretar al comitetului de 
partid al Centrului universi
tar București. Adresîndu-se în 
cuvinte calde, celor peste 3500 
de absolvenți din anul acesta 
ai facultăților din Capitală, 
vorbitorul a arătat că ei intră

unui tînăr: „Mulțumim din 
inimă partidului iubit pen
tru grija ce ne-o poartă”. 
Și miile de tineri, ca un 
cor omogen ovaționează pen
tru partid. Minunată, înăl
țătoare manifestare a dragos
tei tineretului nostru față de 
părintele și îndrumătorul iu
bit, partidul, față de Comite
tul său Central în frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Era deajuns să privești sala, 
să asculți ovațiile care nu 
mai conteneau, pentru a înțe
lege ce simțăminte umplu ini-

mile acestor 
lor de a merge oriunde patria 
îi cheamă și este mai multă 
nevoie de ei.

Această hotărîre a expri
mat-o, în cuvinte avîntate, de 
la tribună Maria Stănescu, 
absolventă a Facultății 
geologie-geografie. Fiică 
țăran colectivist, căruia 
tul nostru i-a creat posibilita
tea să-și facă studiile superi
oare, să-și însușească profe
sia aleasă, Maria Stănescu 
știe ce îndatoriri are acum, 
la absolvire, în ce fel trebuie 
să răspundă sarcinilor ce-i 
revin în noul domeniu de 
muncă în care pășește. „Pro
fesia de pedagog pe care 
mi-am ales-o îmi este dragă, 
mă pasionează. Voi merge aco. 
Io unde voi fi repartizată. Sînt 
hotărîtă să muncesc cu abne
gație pentru educarea copii
lor, constructorii de mîine al 
comunismului în patria noa
stră”. Cuvintele ei au greu
tatea unui angajament colec
tiv al promoției 1961. Colegii 
ei din toate celelalte facultăți 
bucureștene aplaudă ; aplauze 
care au semnificația unei re
petări personale a cuvintelor 
rostite la tribună, a unei to
tale adeziuni.

Cuvintele Măriei Stănescu

fContinuare în pag. a 2-a)
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TELEGRAMA
Tovarășului

JUMJAAGHIIN Ț EDEN BAL 
prim-secretar al C.C.

al Partidului Popular Revoluționar Mongol și 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole
Tovarășului 

JAMSARANGHIIN SAMBU 
președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole
ULAN BATOR

Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a victoriei Revolu
ției Populare Mongole, vă trimitem dumneavoastră, Comi
tetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Prezidiului Marelui Hural Popular, guvernului și întregu
lui popor mongol, un călduros salut și cele mai sincere fe
licitări din partea Comitetului Central al Partidului Munci
toresc Romîn, Consiliului de Stat, guvernului și poporului 
romîn.

Evenimentul pe care-1 sărbătoriți astăzi a deschis o eră 
nouă în istoria patriei dumneavoastră. Cucerindu-și prin 
luptă dîrză independența de stat și dreptul de a fi stăpîn în 
propria sa țară, poporul mongol, sub conducerea Partidului 
său Popular Revoluționar, cu sprijinul neprecupețit al Uni
unii Sovietice, a pornit cu hotărîre pe drumul făuririi unei 
vieți noi, Jibere.~ Participăm din toată inima ia marea dum
neavoastră sărbătoare și ne bucurăm sincer de succesele pe 
care oamenii muncii din Republica Populară Mongolă le-au 
obținut în opera de construcție socialistă în patria lor.

în deceniile care au urmat victoriei revoluției populare, 
Mongolia a devenit un factor de progres în viața internațio
nală, un luptător activ pentru promovarea coexistenței paș
nice și a colaborării între popoare. Poporul romîn își expri
mă prețuirea pentru contribuția pe care Republica Popu
lară Mongolă o aduce la cauza apărării păcii.

Ne exprimăm convingerea că prietenia dintre popoarele 
noastre și colaborarea frățească dintre țările noastre se vor 
adinei an de an, în folosul popoarelor romîn și mongol. în 
interesul întăririi continue a marii unități a lagărului so
cialist.

Urăm din toată inima poporului mongol tot mai mari 
succese în opera de construire a socialismului și în lupta 
pentru apărarea păcii.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Prim-secretar ai C.C. al Partidului Muncitoresc 

Romîn și președinte al Consiliului de Stat 
al R.P.R.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Populare Romîne

B. NICOLAE

Aspeot do la adunarea din Sala Palatului R.P.R.
Foto : V. CONSTANTINESCU

Lecturi bogate,
învățăminte prețioase

S-au mutat în locuințe noi Citifi
Zilele acestea alte 60 de fa

milii de muncitori, ingineri, 
tehnicieni și funcționari de la 
întreprinderile „înfrățirea”. 
„Solidaritatea” și de la alte 
întreprinderi și instituții din 
Oradea s-au mutat în locuințe 
noi. Respectîndu-și angaja
mentul, constructorii orădeni 
au terminat 3 blocuri cu 30 
de zile mai devreme, iar blo
cul turn prevăzut cu 32 apar-

tamente, ultimul din cvarta
lul „23 August”, care are pesta 
500 apartamente, va fi termi
nat cu 2 luni mai devreme.

Buna organizare a șantiere
lor, folosirea cofrajelor de 
mai multe ori, aprovizionarea 
cu materiale de la cele mai 
apropiate surse, în mare parte 
din industria locală, au ajutat 
pe constructorii orădeni să re
ducă prețul de cost al unul 
apartament compus din 2 ca-

cumere, baie și dependințe 
2000 lei față de cel prevăzut 
în deviz.

O atenție de seamă se acor- 
dă calității și confortului. 
Noile blocuri au fost prevă
zute cu uscătorii pentru rufe, 
dotate cu utilaje speciale.

Lucrările de finisare, atît 
interioare cît și exterioare, 
sînt executate la un nivel su
perior anilor precedenți.

(Agerpres)

în pagina a 4-a :

® Impresionanta demon
strație a forței aviației so
vietice (Corespondență tele
fonică specială pentru 
„Scînteia tineretului")

9 Zgîrie-norii și cocioa
bele din Dakar

de mult am avut pri- 
/ y lejul să istorisesc despre 

simțămintele mele în 
contact cu tinerii de la „Gri- 
vița Roșie" în perioada de vîrf 
a examenelor de sfîrșit de an. 
Și de această dată, aici la În
treprinderea el’ectro-centrale- 
Grozăvești avem de-a face 
tot cu un soi de examen, un 
examen sui-generis, așa cum 
poți întîlni numai în so
cialism : este vorba de discu
ția finală la concursul „Iubiți 
cartea", acela care a stîmit 
în rîndurile tineretului nostru 
muncitor o adevărată mișcare 
de masă. Dacă vreun cărturar 
din Occident, om de bună cre
dință, ar spune că nu are la 
indemînă decît o oră pentru 
a-și da seama de felul cum se 
desfășoară revoluția culturală 
într-o țară de democrație 
populară, i-am putea răspun
de : „Intră cu noi în această 
mică sală, ascultă întrebările 
și răspunsurile și vei înțelege 
o sumă întreagă de lucruri 
printre care : ce reprezintă 
intelectualul de tip nou, cum 
se șterge treptat deosebirea 
dintre munca manuală și cea 
intelectuală, cum se făurește 
multiplu și organic conștiința 
unui constructor al socialismu
lui".

Nu am putut asculta decît 
un număr destul de mic din
tre cei care își dovedeau pre
gătirea în vederea obținerii 
mult rîvnitei insigne „Prie
ten al cărții". A fost însă 
îndestulător pentru a rea
liza imaginea îmbucurătoare a 
nivelului de pregătire, a însu-

de Marcel Breslașu

IGOR ȘERBU

Foto : AGERPRES

Constantin Bîrzan, șei de 
partidă și Iii® Grămadă 
montor de la întreprin
derea „Ascensorul" din Ca
pitală sînt mulțumiți de 
funcționarea unuia dintre 

panourile de comandă.

șirii și adîncirii materialului 
propus în bibliografia con
cursului.

Fusesem o clipă bîntuit de 
temerea că tonul va fi unul 
livresc, cu formule de-a gata 
împrumutate din textele citite. 
Dar, departe de aceasta, feno
menul izbitor pe care.l sem
nalezi este stăpînirea unui 
limbaj individualizat, în care 
se cristalizează gîndirea aces
tor tineri din fabrică, vocabu
larul diferențiat, stringent pro
priu, întru nimic diletant, pe 
care-l folosesc tinerii partici- 
panți la concurs. Ce e drept, 
cei mai mulți dintre dînșii ur
mează și școala la cursurile 
serale. Insă maturitatea pe 
care au dobîndit-o zi de zi în 
munca ce li se încredințează, 
în răspunderile ce le revin, 
prin educația politică pe care 
o primesc în cadrul organiza
ției U.T.M., îi așează pe acești 
flăcăi abia răsăriți din ado
lescență cu mult mai sus de 
cît pe școlarii care iau cunoș
tințe de aceleași materiale de 
cultură, inclusiv cartea bele
tristică, la o vîrstă mai fra
gedă ; la anii aceștia, o dife
rență de „un cincinal" con
tează foarte mult. Așa dar, 
nu atît bagajul cantitativ al 
lecturilor constituie elementul 
precumpănitor 
întrecere, ci 
care el a fost 
ența cu care 
voltarea și desăvîrșirea tînă
rului iubitor de carte.

la o asemenea 
temeinicia cu 

asimilat, efici- 
înrîurește dez-

In primul rînd se cuvine să 
dăm un excelent calificativ 
sau, cum s-ar zice în termenii 
proprii ai domeniului, insigna 
de merit, comisiei concursu
lui, pentru felul în care 
decurg examinările. O notă 
de vioiciune, aș spune chiar 
de destindere tovărășească 
domină în fond și în for
mă întrebările puse fiecărui 
participant. Aceeași atitu
dine caracterizează intervenți
ile ajutătoare, cererile de pre
cizări, sugestiile de asociere cu 
alte cărți, cu alți eroi și alte 
episoade, ca și investigările de 
ordin general asupra felu
lui cum această pasiune 
a cititului se răsfrînge în 
viața tînărului. atît în ceea 
ce-l privește pe el și relațiile 
lui personale, cît și în munca 
pe care o îndeplinește. în 
brică.

Să ilustrăm cele de mai 
cu cîteva titluri de cărți 
zute prin prizma cîtorva chi
puri de cititori. Lascăr Aristo. 
tel se recomandă (firește pen
tru noi, musafirii, căci cei
lalți, „ai casei" îi cunosc foarte 
bine) electrician de joasă ten
siune. Nu e vorbă, în momen
tul acesta tensiunea lui e 
parte de a fi joasă și omul 
cepe destui de stingherit, 
regăsește însă deîndată și 
vorbește despre „Momentele și 
schițele” lui Caragiale care, 
așa cum spune el, îi plac de 
cînd era mic. Subliniază ca-

Cu prilejul sărbătorii
naționale a S.U.A.

fa-

sus 
vă-

de- 
în-
Se
ne

(Continuare în pag. a 3-a)

Ou prilejul zilei de 4 iulie, 
sărbătoarea națională a S.U.A., 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a trimis președintelui 
Statelor Unite ale Americii; 
John F. Kennedy, următoarea 
telegramă :

„Cu ocazia zilei de 4 iulie, 
sărbătoarea națională a State
lor Unite ale Americii, vă rog, 
domnule președinte, să primiți 
cele mai bune urări pentru 
dv personal și pentru poporul 
american”.

Președintele S.U.A. John F. 
Kennedy, a trimis președinte
lui Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, Gheorghe 
Dej, următorul 
răspuns :

Gheorghiu- 
mesaj de

„Dragă domnule

Apreciez profund felicitările 
dv și bunele urări adresate 
mie și poporului american cu 
ocazia aniversării independen
ței Americii”.

președinte,



(Urmare din pag. I-a)
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Acolo unde patria ne cheamă!

Mecanice din

le preia, ca pe o ștafetă par
că, Zeno Pîrcea, absolvent al 
Facultății de mecanică. „Am 
cerut comisiei de repartizare, 
împreună cu colegii mei, să 
fiu trimis în fabrică. Doresc 
să-mi aduc contribuția Ia. 
munca avîntată și eroică a 
muncitorilor și tehnicienilor 
din întreprinderile patriei 
noastre. Consider ca o mare 
fericire personală posibilita
tea de a munci, a crea și. 
învăța într-un colectiv mun
citoresc". Zeno Pîrcea va lu
cra la Uzinele
Timișoara. In alte întreprin
deri și șantiere, în alte cen
tre, Vor merge colegii săi. 
Sentimente deosebite îi în
cearcă acum Ei sînt bucuroși, 
dar și plini de simțul răspun
derii. Pleacă cu entuziasm dar 
și cu hotărîrea ca în cel mai 
scurt timp să devină fruntași 
ai noilor lor colective de 
muncă. Dorința lor, mărturi
sită, ca peste un ăn sau peste 
doi, la adunările viitorilor ab
solvenți să poată vorbi așa 
cum au vorbit ieri, în fața 
lor, Alexandru Mardare, 
solvent 
sității 
inginer la „Grigore Preotea
sa".

Fost muncitor, în prezent 
director al Școlii medii din 
Zimnicea, Alexandru Marda
re a povestit despre activi
tatea sa pedagogică, despre
ajutorul primit din partea co
muniștilor din sat, despre
realizările țăranilor muncitori, 
despre noua clădire a școlii, 
despre încrederea elevilor în 
profesori, mulțumirile părin
ților — atîtea și atîtea mărtu
rii ale unei vieți bogate în 
fapte, interesante. Nicolae 
Rusu le-a vorbit despre viața 
uzinei unde lucrează, a po
vestit cum l-au primit munci
torii, cum, datorită eforturilor 
lor a pătruns mai bine tainele 
meseriei. „Ne desăvârșim ca 
specialiști, ca oameni cu un

așa în Romî- 
astfel stau lu- 
în numeroase 
Se cunosc zeci

ab- 
din 1957 al Univer- 
sau Nicolae Rusu,

profil etic înaintat, numai ală
turi de muncitori, urmînd în 
muncă exemplul comuniștilor.

A luat apoi cuvîntul tova
rășul Virgil Trofin, prim se
cretar al C.C. al U.T.M. Vor
bitorul a arătat că baza im
portantelor realizări obținute 
în domeniul învățămîntului, 
al creșterii și educației tine
rei generații o constituie dez
voltarea economică și cultura
lă a țării. Studențimea, unul 
din detașamentele importante 
ale tineretului, este plină de 
recunoștință pentru posibili
tățile ce i-au fost create de 
a-și însuși știința și cultura 
înaintată. în țara noastră fie
care absolvent al învățămîn
tului superior are asigurat 
locul de munca. Dar nu întot
deauna a fost 
nia, și nu tot 
crurile astăzi 
țări capitaliste.
și zeci de exemple de-a drep
tul tragice ale’ absolvenților 
care în anii Romîniei burghe- 
zo-moșierești, atunci cînd ex
ploatarea și aservirea față de 
trusturile imperialiste împie
dicau dezvoltarea țării, se ve
deau la terminarea studiilor 
în situația de „șomeri cu di
plomă" sau de a primi, 
plecăciune, cel mai 
în orice meserie 
avea din ce trăi.

Tineretul nostru 
tar — spunea în cuvîntul său 
vorbitorul — îndeplinește cu 
abnegație îndemnul partidu
lui exprimat în cuvîntarea 
tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej la cea de-a Il-a 
Conferință a U.A.S.R. : „Tre
buie să vă pregătiți temeinic 
pentru profesiunea aleasă, 
pentru minunata activitate 
constructivă ce vă așteaptă în 
fiecare colț al țării, unde veți 
avea pe deplin posibilitatea 
să vă afirmați talentul, ener
gia, entuziasmul și întreaga 
capacitate în munca și lupta 
pentru victoria socialismului, 
pentru binele și fericirea po
porului, pentru înflorirea pa
triei noastre dragi, pentru 
pace în lume". Vorbitorul a

subliniat în continuare că ab
solvenții promoției 1961 intră 
în producție într-o perioadă 
cind pe întreg cuprinsul pa
triei se desfășoară bătălia 
pentru traducerea în viață a 
Directivelor Congresului al 
III-lea al partidului și că la 
această bătălie noile cadre ie
șite de pe băncile facultăților 
trebuie să participe cu tot e- 
lanul vîrstei lor, cu toată ca
pacitatea forțelor și cunoștin
țelor lor.

Aproape toți sînteți membri 
ai Uniunii Tineretului Mun
citor, tineri comuniști — spu
nea vorbitorul. Mulți ați cîști- 
gat în anii de facultate expe
riență politică, experiență în 
munca de organizație. Aceas
ta incumbă mari răspunderi 
în ceea ce privește participa
rea dumneavoastră la viața 
obștească a colectivelor în 
care veți lucra. Sînteți che
mați ca pe lîngă activitatea 
profesională, în care e nece
sar să deveniți în cît mai 
scurt timp fruntași, să parti
cipați din plin la viața poli
tică, la activitatea organiza
țiilor U.T.M., să luați parte 
activă la îndeplinirea sarcini
lor de organizație, să vă adu-

ceți un aport cît mai însemnat 
la munca cultural-educativă. 

în încheierea cuvântării 
sale, vorbitorul a subliniat că 
participarea la realizarea sar
cinilor mărețe ale etapei ac
tuale a desăvârșirii construc
ției socialiste, trebuie să fie 
pentru fiecare absolvent un
îndemn de a nu se opri la 
ceea ce a învățat în timpul 
studiilor universitare, 
continua să învețe, să-și per
fecționeze cunoștințele în con
cordanță cu dezvoltarea eco
nomiei și culturii, pe baza ce
lor mai avansate cuceriri ale 
științei și tehnicii contempo
rane.

în ziua absolvirii cursurilor 
superioare, la sărbătoarea pro
moției lor, sute și sute de ti
neri au primit îndemnul de a 
învăța. într-adevăr, celor care 
azi fac primii pași în activi
tatea practică, celor care în
cepînd de azi au ca tovarăși 
de muncă muncitori și colec
tiviști din întreaga țară, nu li 
se putea adresa un îndemn 
mai bun, mai folositor decît 
acela de a învăța de la noii 
lor tovarăși 
viața nouă, 
re a patriei

de a

de muncă, de la 
mereu ânfloritoa- 
noastre, de a în-

drăgi noile locuri și melea
guri unde vor merge, obiceiu
rile și oamenii alături de care 
voi’ lucra, legînd prietenii sin
cere, și cum e și firesc, înte- 
meindu-și o familie, un cămin 
fericit.

Saia Paiatului părea ieri un 
uriaș amfiteatru unde mii de 
tineri au primit un înălțător 
îndemn la învățătură Entu
ziasmul cu care l-au primit 
ne-a îndreptățit să credem, 
ne-a dat convingerea că vor 
ști să răspundă prin întreaga 
lor activitate acestui îndemn 
al partidului. Vom învăța, 
vom învăța, vom învăța, după 
nobilul îndemn al lui Lenin, 
ne vom dărui toate forțele 
cauzei partidului, cauzei în
tregului nostru popor.

★
Seara, în Parcul de cultură 

și odihnă „I. V. Stalin“ au ră
sunat pînă tîrziu cântecele și 
voia bună ale absolvenților, 
participanți la masa tovără
șească. S-a dansat, s-a toas
tat, s-au rostit cuvinte de ră
mas bun de la profesori, de 
la prieteni, s-au rostit legă- 
minte de a-și valorifica din 
plin toate cunoștințele primi
te în facultate.

cu 
umil post, 
pentru a

universi-

RECUNOȘTINȚĂ
PARTIDULUI IUBIT
n sală se aflau câte
va sute de tineri. 
Ce-i făceau oare pe 
aceștia să aibă 
chipuri atît de lu
minoase, de pline

de fericire ? FapMtl că au în
cheiat cu deplin succes anii 
de învățătură în facultate, 
sau mândria că astăzi întreg 
centrul universitar îi sărbăto
rește pe ei, absolvenții, le 
urează drum bun înainte de 
a se urca fiecare în trenul 
ce-i va duce spre viitorul loc 
de muncă ? Desigur, și una și 
alta.

La această adunare au ve
nit să-i felicite, să le ureze 
succes în munca lor tovarășul 
Petre Blajovici, prim secretar 
al Comitetului regional de 
partid-Banat, Vasile Daju, 
președintele comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al 
regiunii Banat, Ionescu Bujor, 
director general în Minis
terul Învățămîntului și Cultu
rii, conducători de întreprin
deri, numeroase cadre didac
tice, muncitori fruntași. Fie
care a vorbit cu mîndrie des
pre tinerii absolvenți, despre 
munca ce au desfășurat-o în 
cei cinci ani de studenție, i-a 
îndemnat să muncească cu 
hărnicie și pasiune.

„Partidul și poporul nostru 
privesc cu încredere și mîn
drie, spunea tovarășul Petre 
Blajovici, noua generație de 
intelectuali care părăsește 
băncile facultăților și așteaptă 
de la voi să vă valorificați 
cunoștințele acumulate în fa
cultate, talentul și priceperea 
voastră, la locul de muncă 
unde ați fost repartizați".

Fiecare cuvint, fiecare în
demn trezea un ecou adînc în 
inimile tuturor. Fiecare se 
gîndea cu bucurie la anii mi
nunați ai studenției, la grija 
părintească ce le-a purtat-o 
partidul clasei muncitoare. 
Totul le-a fost asigurat pen
tru a putea învăța.

Institutele de învățământ 
superior în care au învățat 
s-au dezvoltat sub ochii lor.

Numai în decurs de 2 ani 
(1959—1960), statul a alocat 
circa 8 milioane lei pentru 
utilarea și reutilarea labo
ratoarelor din centrul univer
sitar Timișoara iar în anii 
1961—1962 peste 40 de milioa
ne de lei au fost alocați pen
tru construcția de noi spații 
de învățământ și pentru con
struirea căminelor institutelor 
politehnic și pedagogic. în 
curînd vor fi date în folo
sință studenților cinci că
mine cu o capacitate de 1650 
locuri, o cantină cu 500 de 
locuri.

Despre aceste minunate con
diții de învățătură și de trai 
pe care le-au avut în anii de 
studenție, vorbesc cu adâncă 
recunoștință absolvenții care 
urcă la tribună. Și vorbind 
despre această recunoștință 
față de partid, în chip firesc, 
ei, noii ingineri, medici, agro
nomi și profesori se referă la 
ceea ce vor face în viitor,

— Cum să ne manifestăm 
noi recunoștința față de 
partid, năzuințele tinereții 
noastre fericite altfel decît 
muncind cu entuziasm la vi
itoarele noastre locuri de 
muncă, îndeplinind cu răspun
dere sarcinile trasate de 
partid, hotărîrile sale, spunea 
tînăra profesoară Rodica Po- 
povici. Sîntem mândri că re
prezentăm prima promoție a 
Institutului pedagogic din Ti
mișoara, primii profesori pre-

gătiți pe băncile sale, și por
nim spre noua noastră profe
siune hotărîți să-l reprezen
tăm cu 
cea mai
In fața agriculturii noastre 
socialiste .
sarcini noi și pentru îndepli
nirea lor e nevoie și de munca 
noastră.

l-am ascultat pe mulți din
tre absolvenți plănuind, vor
bind despre viitorul lor, ple- 
dînd fiecare pentru frumuse
țea profesiunii pe care și-au 
ales-o.
< ti Maria Ardeleanu se gîn
dește la gospodăria colectivă

cinste. Vom merge 
mare parte la sate.

partidul a pus acum

Adunarea din centrul 
universitar Timișoara
din satul ei natal în care vrea 
să meargă, la sectorul zooteh
nic care trebuie dezvoltat, la 
viitoarele recolte bogate ale 
colectiviștilor. Stiener Brighit 
și Binkits Francisc pleacă 
împreună la Combinatul 
mic din Copșa Mică, 
s-au logodit iar acolo in mij
locul noului colectiv se 
căsători.

In curînd, pentru toți acești 
tineri va începe o viață cu 
totul nouă, cu totul deosebită 
de cea de pînă acum. Și to
tuși pentru niciunul intrarea 
in munca practică, în viața 
de uzină, fabrică sau șantier, 
nu înseamnă intrarea in do
menii de activitate necunos
cute. Fiecare, în perioada de

chi- 
Aici

vor

practică, a cunoscut viața de 
uzină, a cunoscut frumusețea 
muncii practice. Ucenicia ști
ințifică a fiecăruia își are iz
vorul, rădăcinile, în practică, 
în producție. Proiectele din 
timpul studenției lucrarea de 
diplomă, își au, de asemenea 
izvorul în producție.

— Eu vot lucra la Combi
natul chimic din orașul Vic
toria, spunea tânărul inginer 
chimist Andrei Potcoavă. Cu
nosc bine acest combinat, am 
făcut practică acolo. Este un 
combinat nou, modern cu oa
meni minunați. Lucrarea mea 
de stat are o temă luată de 
la acest combinat. Pu
nerea în practică a soluțiilor 
propuse în lucrare va putea 
aduce combinatului însemnate 
economii. Știu că sînt așteptat 
acolo și abia aștept să ajung 
în mijlocul noilor mei tova
răși de muncă.

E impresionant entuzias
mul, bucuria cu care vorbesc 
cu toții despre plecarea lor în 
viață, în producție, deși răzba
te o undă de regret pentru 
despărțirea de facultate (băie
ții le-au cumpărat fetelor 
flori, pe invitația fiecăruia la 
reuniunea din aceeași seară 
s-au strîns zeci de semnături 
ale colegilor — autografe pli
ne de amintiri frumoase pen
tru mai tîrziu).

Cu toții par acum mai ma
turizați, ii stăpinește nestăvi
lită bucuria împlinirii unui 
mare vis, dorința de a se dă
rui cu totul operei de desă
vîrșire a construcției socia- 
llste‘ M. MIRON

Maria Stănescu (în fotografia din stînga), absolventă a 
Facultății d® geologie-geo grafi® a Universității „C. I. 
Parhon“ vorbind în fața adunării absolvenților promo

ției anului 1961 din centrul universitar București.
Zeno Pîrcea (fotografia din dreapta), absolvent al Facul
tății de mecanică, vorbind în numele absolvenților Insti

tutului politehnic din București,

■

p. e la ultimul examen din viața 
t lor de studenți trecuseră doar 
1 câteva ore.

Izbândiseră ! Marele lor vis 
f devenise viață.

Și se priveau acum cu o 
lumină indescriptibilă în ochii mari și ui
miți, fiecare chip slujind celuilalt de oglin
dă. Prin urmare, iată un inginer ! Iată un 
profesor ! Un agronom ! Un cercetător ști
ințific ! Un biolog ! Dar cine, adică ? Ei, 
colegii. Cei care, vreme de cinci ani au 
urcat împreună, cu servieta sub braț, pan
ta străjuită la un capăt de biblioteca cen
trală, iar la celălalt de miresmele Copou- 
lui, ; cei care văzuseră cum, de la un an 
la altul, de la o săptămână la alta se înal
ță căminele modernului complex studen
țesc, ba se și mutaseră în încăperile noi, 
pline de lumină ; cei care învățînd alături, 
cu perseverență și îndârjire, scriseseră 
mii de pagini de notițe în aulele largi, pri
mitoare, cei care se folosiseră împreună 
de zestrea bibliotecilor și laboratoarelor 
bogate ; cei care își uraseră reciproc poftă 
bună la mesele luate la cantină, cei care 
petrecuseră, după sesiuni încordate, seri de 
reuniuni vesele, ca explozia artificiilor 
multicolore pe cerul nopții. Cu un cuvint 
studenții lașului 1956—1961.

Iar acum erau absolvenți!
Duminică 9 iulie, ei aveau în urmă o 

etapă unică, nerepetabilă a existenței lor, 
de-al cărei farmec își vor aminti cu ini
ma bătînd furtunos, indifemt cîți ani vor 
trece. Duminică, 9 iulie, se deschidea îna
intea lor un tărîm minunat — împărăția 
muncii, activitatea creatoare pusă în sluj
ba poporului, a socialismului. La această 
răscruce simțiseră cu toții, pînă la unul, 
nevoia clipei de popas. Priveliștea genera
lă a studenției lor și perspectiva vieții 
care începe pentru absolvenți, s-au întîl- 
nit așadar firesc, într-o oră neuitată.

Un cald salut, urarea de deplin succes 
în viață le-a adresat acestor tineri intelec-

MARI I

la 
de

holu- 
mal 

pînă 
festi-

estivitatea încăpea 
la oia opt. Absol
venții, tineri de la 
toate facultățile 
clujene, romîni și 
maghiari, colegi și

prieteni de-a lungul anilor 
studenției, își dăduseră însă 
întîlnire la Casa de cultură a 
studenților mult mai devreme 

Discutau, mergeau de 
un grup la altui, plini
neastîrapăr. E aproape ora 
opt și mi s-a părut că zăresc 
un chip îngrijorat. într-ade
văr, iată o fată tristă.

— S-a întîmplat ceva î
— Nimic. O să vină. Vine 

precis.
Și, într-adevăr, a venit. A 

intrat vijelios pe ușă, stri- 
gînd către toți, către cei ca
re-1 cunoșteau și nu-1 cunoș
teau :

— Gata ! Perfect 1 Zece 1
Bendea Gheorghe, de la 

Construcții, își susținuse chiar 
atunci proiectul la examenul 
de stat. Și făcuse o lucrare 
foarte buna, apreciată căl
duros de către profesori, 

ntr-un colț al 
lui, pentru că 
e încă timp 
la începerea
vității, organizăm 
în pripă o discuție 

cu un grup de absolvenți. 
Proepinenții discuției sînt pu
țin cam speriați de titulatura 
pretențioasă, arborează cu 
toții mine grave și solemne. 
Dar se înșeală. Discuția nu 
va fi deloc gravă și solemnă, 
ci pur și simplu... o discuție.

— Despre ce-ați dori să 
discutăm ? îi întreb.

Remarc o oarecare deza
măgire. Se așteptau la între
bări foarte precise.

—. Eu vreau să spun cîteva 
cuvinte, 
Csiki 
că în 
care 
trie.
acum 
tuiul de cercetări, Bărăganul, 
ultimul cătun din creierul 
munților. Oriunde va merge e 
patria lui, va munci pentru 
înflorirea ei.

— Da, e frumos, spune 
Elena Dragcș Costescu. Și eu 
mă gîndesc la patrie, dar 
acest sentiment nu poate fi 
despărțit de un altul : senti
mentul de recunoștință față 
de partid. E și firesc. Eu, de 
pildă, sînt dintr-o familie 
foarte săracă în trecut Pe a- 
tunci eu n-aș fi putut să în
văț, să urmez o facultate. 
Acum am învățat cinci ani 
fără ca familia mea să aibă

începe absolventul 
Boldiszar. Știți, eu cred 

asemenea clipe fie- 
se gîndește ia pa- 

Patria e pentru fiecare 
șantierul, uzina, insti-

RĂSPUNDERI
vreo grijă. Totul mi-a lost pus 
la dispoziție. N-am avut alta 
grijă decît sâ învăț.

— Aceeași situație e 
mine, spune Fejes Iuliu 
Mecanică. Taică-miu e
citor. Neam de neamul Iul 
n-a putut învăța carte în 
trecut. Acum are doi copii și 
amîndoi au ieșit ingineri. Și 
eu și tratele meu am termi
nat {acuitatea țn anul ăsta. 
El la Petroșani, eu la Cluj- 
Bătrînul zicea să ne întoar
cem neapărat 
Mare, dar eu 
l-am explicat 
mergem unde 
de noi.

— Asta e limpede, spune 
Zirpo Gheorghe. Eu, de pildă, 
vroiam să merg la Hunedoara, 
dar a fost nevoie de mine la 

. „Tehnoirig", și merg acolo, 
în chestiunea asta nu încap 
mofturile. Te duci unde ți se

acasă, la Baia 
l-am scris și 
că trebuie să 
o să fie nevoie

Adunarea din centrul 
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pri- 
in-

Pe-

cere, doar de-aia te-ai pre
gătit. Daly Gheorghe a insis
tat să meargă la „Metalul 
roșu“, și a iost trimis' acolo. 
Eu n-am insistat. Am spus •• 
îmi place la Hunedoara, dar 
dacă e neapărat nevoie aici, 
nu zic nu. Aici e o chestiune 
de răspundere serioasă.

Cum mergi acolo, din 
mele zile, începi treaba, 
tri adînc în probleme.

— Asta-i clar, spune L.
trescu, proaspătă profesoară. 
Oamenii te socotesc imediat 
de-al lor, trebuie să pui umă
rul alături de ei. Acum sînt 
sarcini noi. Mai ales pentru 
cei care merg la sate. Noi 
trebuie să ne aducem contri
buția noastră la îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid, 
să fim luptători activi pen
tru înfăptuirea hotărîrilor 
partidului.

— Sigur că da. Doar noi 
mergem acolo, în producție, 
nu numai ca specialiști, ci 
și ca utemiști. Noi, aici, am 
acumulat o anumită experien
ță în munca d® organizație. 
Trebuie să sprijinim cînd 
vom merge în producție acti
vitatea organizațiilor U.T.M., 
să venim cu propuneri, cu 
sugestii noi, de la început să 
ne integrăm în munca de or
ganizație.

— Da, da, sint sarcini se
rioase, spune cineva, tră- 
aînd într-un fel concluziile.

și la 
de la 
mun

ncepe festivitatea 
și intrăm în sală. 
E o sală de o ele
ganță rară, 
dobită de însăși'ei. 
sărbătoriții, 

tionant de frumos, cu 
și migală. Sînt multe, 
flori, lozinci. în sală e 
mosferă sărbătorească, 
de însuflețire și optimism, s® 
cîntă, cu sute de voci tine
rești, cîntece închinate parti- 

patriei noastre 
Ramin

dului, 
liste, 
lături, 
el îmi

împo-
1, 

emo- 
grijă 

mult® 
o at- 
plină

socia- 
cu Zirpo a- 

Cît se așează ceilalți, 
șoptește :

— O vezi pe fata aia din 
stînga ? E Sanda Pop de la 
Construcții. A făcut un pro
iect grozav. O hală de fila
tură de bumbac. Foarte fru
moasă, modernă, cu oțel su
perior, beton special. Chestie 
de tehnică înaintată. îi place 
foarte mult meseria...

La tribună apar rînd pe 
rînd vorbitorii ; tovarășul 
Duca Aurel, prim-secretar al 
comitetului orășenesc P.M.R. 
Cluj, academicianul profesor 
C. Daicoviciu, iov. Bucșe Re
mus, prim-secretar al Comi
tetului regional U.T.M. Cluj și 
absolvenții Elena Dragoș Cos- 

“ Csiki șitescu, Boldiszar 
Bendea Gheorghe.

uvintele 
lor sînt 
cu emoție, 
rie, cu satisfacție. 
Sînt cuvinte de fe
licitare, de 

moașe aduceri aminte, 
mai ales îndemnuri 
muncă rodnică în producție, 
îndemnuri spre o viață trăită 
cu însuflețire, dăruită cauzei 
socialismului și comunismu
lui.

Cu o deosebită atenție 
este ascultat cuvîntul tovară
șului Duca Aurel, prim-secre- 
tar al Comitetului orășenesc 
P.M.R. Cluj. Tovarășul Duca 
le adresează absolvenților 
cuvinte calde de felicitare 
pentru terminarea cu succes 
a facultății, un îndemn pen
tru o muncă însuflețită, plină 
de răspundere, la locurile de 
muncă 
pentru o participare entu
ziastă la înfăptuirea sarcini
lor trasate de partid.

Aplauzele prelungite însu
flețirea deosebită a tinerilor 
absolvenți au dovedit că în
demnurile acestea constituie 
pentru ei o adevărată deviză 
a activității de viitor.

...Vecinul meu se întoarce 
și-mi spun® în șoaptă, plin 
de însuflețire, și totuși qrav 
și serios :

— Știi, de iapt, ideea cea 
mai importantă asta e : acolo 
unde mergi, sa faci treabă 
serioasă, cu răspundere.

Pot și ascultă
niai departe cuvîn- 

; tul celorlalți vorbi- 
i tori, grav și serios. 
! îl privesc cu aten
ție. Are o față încă 

copilăroasă, o expresie ado
lescentină, nițel naivă. Mai 
înainte, în hol, îl văzusem 
zbenguindu-se exuberant, ve
sel. Acum pare cu totul 
schimbat, se gîndește, medi
tează, îl frămîntă idei. E acum 
un om maturizat, pe care-1 
așteaptă sarcini mari și pe 
care el e pregătit să le în
frunte. Mă uit în jur în sală, 
cercetez figurile celorlalți. îi 
seamănă cu toții.

...După festivitate, tinerii 
sărbătoriți au luat masa îm
preună, au dansat și-au cîn- 
tat, au petrecut o seară de 
neuitat. In zori și-au strîns 
mîinile, s-au îmbrățișat emo
ționați. Erau veseli, bucuroși, 
optimiști. Ca după o maro 
cucerire, ca înaintea unor 
noi și mari bucurii.

B vorbitorl- 
ascultat» 
cu bucu-

fiu- 
dar 

spre o

la care vor merge.

înaintea despărțirii și a plecării spre noile locuri de munca, un toast închinat cu bucurie și optimism pentru viitoa
rele succese.

Foto > N. STELORIAN și C. VICTOR ION BĂIEȘU

Au învățat să construiască.
Vor construi !

tuali tovarășul Simion Timofte, secretar al 
Comitetului regional de partid Iași. El a 
zugrăvit tabloul amplu al victoriilor obți
nute de poporul nostru, sub conducerea 
partidului, în toate sectoarele de activi
tate, a vorbit pe larg despre măreția sar
cinilor care stau in fața inginerilor, agro
nomilor, cadrelor didactice, pentru tra
ducerea în viață a hotărîrilor Congre
sului al III-lea al partidului. Ropotele de 
aplauze ale absolvenților au răspuns în
demnurilor la muncă plină de abnegație 
și răspundere pentru fericirea poporului 
nostru, pentru desăvîrșirea socialismului 
in patria noastră.

Sub cupola Politehnicii, s-au rostit apoi 
cuvinte fierbinți, de dragoste și recu
noștință pentru făuritorul acestor ani de 
studiu, pentru acela care a pus cartea 
universitară in mîinile fiilor de foști anal- 
tăbeți, cuvinte din adîncul inimii pentru 
partidul clasei muncitoare, izvorul de for
ță șj înțelepciune al poporului nostru. Așa 
mulțumi Aglaia Harhătă, absolventă a 
Facultății de chimie — și mulțumiră, odată 
cu ea întreaga generație de absolvenți 
ieșeni.

...La tribună se afla un inginer construc
tor- Și el tinăr. Totuși spre el priveau cu 
o stimă vădită absolvenții: omul făcea 
parte din promoția 1954—1955. își depăna 
amintirile nu prea îndepărtate, emoțiile 
unei zile similare cu acest 9 iulie 1961, 
ziua cind. despărțindu-se de facultatea 
dragă, de colegi, de tovarășii profesori, 
pășea în viață.

De atunci sînt șase ani de muncă, fră- 
mintări și, mai ales bucurii... De cite ori 
trec pe strada Păcurari, ori pe alte străz: 
ale Iașiului nostru, pe lingă blocurile se
mețe și confortabile, trăiesc bucuria de a

fi unul din 
postesc pe 
care dau bătrînului nostru oraș un colorit 
nou, optimist, o îmbrăcăminte frumoasă. 
Nu poate exista o mai înaltă mulțumire 
decît aceea pe care ți-o dă munca elibe
rată de exploatare, bucuria de a fi folosi
tor operei nobile de desăvîrșire a con
struirii socialismului. Să ne gîndim în a- 
ceste momente și la colegii noștri absol
venți ai facultăților din țările capitaliste, 
la cei care ani de zile după terminarea 
studiilor stau cu diploma în buzunar pe 
la porțile întreprinderilor și instituțiilor în 
căutare de lucru ; sau la cei care prestea
ză. din lipsă de posturi corespunzătoare, 
diverse munci necalificate. între noi și

făurarii locuințelor care adă- 
harnicii noștri muncitori și

Adunarea din centrul 
universitar lași

ei, între situația noastră și situația lor este 
o eră întreagă. Peste tot în țara noastră, 
în uzine, gospodării agricole colective, 
școli, șantiere, noii absolvenți își au loc 
sigur în producție corespunzător pregăti
rii lor. Vă așteptăm, dragi tovarăși, să vă 
încadrați în producție, în marea noastră 
familie de muncitori, tehnicieni, ingineri, 
profesori, pentru ca împreună să dăm 
viață mărețului program de muncă și de 
luptă al partidului și poporului nostru 
pentru desăvîrșirea construcției socialiste 
în scumpa noastră patrie.

Vorbitorul nu avea însușiri deosebite de 
orator. Dar auditoriul îl asculta vrăjit. 
Căci era vorba de ceea ce, începînd de

astăzi va constitui substanța vieții 
venților. Pentru Ovidiu Profir, de 
absolvent al politehnicii, inginer construc
tor, cuvintele confratelui cu șase ani mai 
vîrstnic desemnau propria-i activitate, așa 
cum se va desfășura ea, începînd de a- 
cum. Și dacă în minte rulează cu repe
ziciune filmul vieții sale (un fiu de țăran 
intră în școala de construcții, apoi iată-1 
foarte tînăr dulgher la Hunedoara, după 
aceea scurt timp desenator tehnic, trimis 
la Facultatea muncitorească și, la absolvi
rea ei. admis la politehnică ; în toți anii 
de studiu bursa, căminul, cantina îi per
mit să învețe fără grijă; face practică pe 
mari șantiere : la Borzești și pe Magistrala 
nord-sud din Capitală; învățătura o 
îmbină cu munca obștească ; are un con
tact permanent cu teatrul și literatura ști
ințifică ; îi place să viseze realist) filmul 
acesta, fără nimic senzațional în el, tipic 
realităților noastre, învățămîntului nostru, 
conduce limpede la ideea de sinteză a lui 
Ovidiu Profir, astăzi, 9 iulie, la întîlnirea 
absolvenților: voi construi, acolo unde 
voi fi trimis, voi construi .cît mai mult și 
cît mai bine, îndeplinind sarcinile mele 

. în munca de desăvîrșire a socialismului 
în țara noastră.

Și chipul cu trăsături mari, energice, ale 
fiului de colectiviști din Rogojeni exprimă 
o hotărîre de neclintit.

Indiferent dacă au sau nu cuvinte care 
să exteriorizeze sentimentele lor, absol
venții se gîndesc cu nemărginită dragoste 
la munca prin care vor fi chemați să în
făptuiască planurile grandioase trasate de 
partid. Fie că, asemenea soților Emil și 
Elena Țurcanu, undeva într-o comună vor 
lupta pentru realizarea programului de 
generalizare a învățămîntului de 8 ani,

absol- 
pildă,

pentru ridicarea nivelului cultural al ță
rănimii, fie că, asemenea lui Vasile Hefcu 
se vor dedica muncii științifice în dome
niul fiziologiei animalelor, în fața lor se 
deschid căi largi de dezvoltare pe care 
cu entuziasm și elan sînt hotărîți să pă
șească.

Toți sînt hotărîți să devină oamenii de 
nădejde ai locului de muncă. Cînd Șerban 
Alexandru va sosi astăzi sau mâine la 
G.A.C. Ștefan cel Mare din comuna Bog- 
dănești raionul Bîrlad, el va fi întâmpinat 
de prieteni, în frunte cu președintele gos
podăriei, tovarășul Savin Giușcă.

Șerban Alexandru și-a făcut 
această 
iectul 
toate 
fețele 
Cînd 
cu nume, trăsături,

și-a ___ în 
gospodărie practica pentru pro- 

. ’Cînd spui • că știe 
supra- 
puțin.

de diplomă. C‘ L 
tarlalele gospodăriei, 
și culturile lor, ,__ . _

spui că cunoaște întreg satul, 
— _—r.c. calități și metehne,
încă n-ai spus totul. Trebuie să spui că el 
știe nu^ numai cum arată această gospo
dărie tînără astăzi, dar și cum va arăta 
peste 4—5 ani, cînd sectorul zootehnic se 
va dezvolta corespunzător, cînd perspec
tivele sectorului viticol-pomicol vor fi 
realizate așa cum prevăd sarcinile. Pe 
agronomul Șerban Alexandru îl așteaptă 
o gospodărie de aproape 1.000 ha ; îl aș
teaptă conducerea cursurilor agrozooteh
nice ; și, de ce să n-o spunem, îl așteaptă 
și tineretul satului, să-i ducă dimensiunile 
exacte ale panourilor de baschet, pe tere
nul construit împreună...

Da, de la întîlnirea din aula politehnicii 
din Iași, la 9 iulie 1961, pleacă 450 de ti
neri hotărîți să-și ducă întreaga forță a 
tinereții lor, toate cunoștințele și aptitu
dinile acolo unde patria o cere. Sînt oa
menii care din vara și toamna acestui an 
își vor aduce substanțialul aport la reali
zarea unor planuri uriașe.

Vîntul împlinirii suflă în pînzele întinse 
ale visurilor lor.

ca 
spui

ȘTEFAN IUREȘ



„Finală“ pe Snagov.• ••

ti-

în zi-

tehnic ci și 
nespus de 

instantanee 
bucurat 
mult ca 

ridi- 
de

Întotdeauna între
cerile canotorilor au 
fost mai mult decit 
pasionante. La Sna
gov am urmărit timp 
de două zile atît de 
mult disputatele fi
nale ale campionate
lor republicane de 
caiac-canoe. Am con
semnat vigurosul salt 
al tineretului, nume
roasele surprize, re
zultatele (mai bune 
ca în alți ani) din 
toate cele 15 probe ! 
Intîlnirea, pe marele 
„stadion" al Snago- 
vului, cu cei mai 
buni canotori ai țării 
nu ne-a prilejuit în
să numai un comen
tariu 
multe, 
multe
care ne-au 
tot atît de 
performanțele 
cate realizate 
nerii canotori.

La Snagov,
lele finalelor, am în- 
tilnit modestia, dis
ciplina, spiritul spor
tiv, voința...

Caiaciștii N. Arti- 
mov și A. Conțolen- 
co au îmbrăcat tri
coul de campioni re
publicani. Victoria 
putea să revină însă 
tot atît de bine altor 
doi sportivi, Doru 
Bardaș și O. Mercu
rian, care au condus 
pină pe ultimii metri. 
După probă, am stat 
de vorbă cu Doru 
Bardaș : „Nu sîntem 
supărați. Artimov și 
Conțolenco au „mers" 
mai bine chiar dacă 
și noi aveam șanse 
să cîștigăm". Și „ad
versarii" au fost sin
cer felicitați.

Numai șase zecimi 
de secundă i-au des
părțit pe Simion Is
mailciuc și Gr. Iaco
vici de celălalt „cu-

piu" dinamovist for
mat din A. Sidorov și 
Al. Iacovici, A fost o 
luptă dîrză pînă pe 
ultimii metri, o vic
torie obținută cu pre
țul multor eforturi. 
Prilej pentru Simion 
Ismailciuc să ne 
spună că strînge cu 
căldură mâinile ad
versarilor lor care 
s-au dovedit tot atît 
de buni. Cel mai sur
prinzător rezultat l-a 
obținut tinărul caia- 
cist Ștefan Pocora de 
la C.C.A. pe care 
mulți îl considerau 
„ușor de învins". 
Primul care s-a con
vins că lucrurile nu 
stau așa a fost expe
rimentatul sportiv 
Mircea Anastasescu, 
rămas mult în urma 
câștigătorului probei 
de caiac simplu 
10.000 m. Mircea a 
pierdut proba și titlul 
de campion la care 
spera cu siguranță 
dar a învățat că nici
odată nu trebuie 
să-ți subestimezi ad
versarul și că pentru 
a obține victoria tre
buie să muncești 
mult, să lupți necon
tenit pentru ridicarea 
măiestriei sportive.

Cite alte exemple 
nu ne-au fost oferite 
în aceste zile ! Ele 
vorbesc despre ținuta 
sportivului din țara 
noastră, despre men
talitatea nouă, sănă
toasă a tinerilor care 
se întrec în diferitele 
competiții. Și acest 
lucru este deosebit 
de important- La 
Snagov am auzit a- 
desea: „A cîștigat 
pe drept. A fost mai 
bun...“. Nu este oare 
și aceasta o victorie 
care trebuie consem
nată ? Fără îndoială.

S. SPIREA

întrecerea de semiiond rezervată juniorilor 
din cadrul Campionatelor de pistă ale Capi
talei desfășurată duminică pe Velodromul 

Dinamo, a fost deosebit de pasionantă.
Foto: V. RANGA

S-a încheiat 
campionatul 

categoriei A de fotbal
Cupa orașelor balcanice" la box

Primirea de către 
prim - vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, 

Gheorghe Apostol, 
a ambasadorului 

Indoneziei
Luni prim-vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Romine, 
Gheorghe Apostol, a primit în 
audiență pe Sukrisno, amba
sadorul Indoneziei la Bucu
rești.

(Agerpres)

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare de către 

ministrul Olandei 
în R. P. Romînă

A 40-a aniversare a victoriei revoluției populare din R. P. Mongolă

Salut frățesc poporului mongol
săr- 
eve- 
isto-

In ultima restanță a campio
natului categoriei A de fotbal, 
duminică la București, echipa 
Dinamo a învins cu scorul de 
2-0 (0-0) echipa Steagul Roșu 
Brașov. Ambele puncte au fost 
realizate de Sasu.

In. urma acestui joc prima 
jumătate a clasamentului 
are următoarea configurație: 
1. C.C.A. 37 puncte ; 2. Dinamo 
București 32 puncte ; 3. Rapid 
30 puncte; 4. Știința Cluj 29 
puncte; 5. Steagul Roșu 28 
puncte ; 6. Petrolul 28 puncte; 
7. U. T. Arad 27 puncte.

Astă seară de la ora 19,45 
stadionul Republicii va găzdui 
prima reuniune din cadrul 
competiției de box „Cupa ora
șelor balcanice" la care parti
cipă echipele selecționate ale 
R. P. Bulgaria, Greciei, Tur
ciei și R. P. Romîne. Luni în 
cadrul ședinței tehnice a fost 
alcătuit programul acestei 
reuniuni care este următorul: 
muscă : Theotokatos (Grecia)— 
Panaiotov (R. P. Bulgaria), C. 
Ciucă (R.P.R.)—Sadetin Ince- 
su (Turcia); cocoș : Costarelos 
(Grecia)—Dimitrov (R. P. Bul
garia), N. Mîndreanu (R.P.R.)

—Ismet Inci (Turcia); pană ț 
FI. Pătrașcu (R.P.R.)—Traikov 
(R. P. Bulgaria), Karahalios 
(Grecia)-Tuș (Turcia); semiu- 
șoară : Jeter Sevinli (Turcia)— 
Pilcev (R. P. Bulgaria); u- 
șoară: O. Baciu (R.P.R.)—An- 
ghellov (R. ~ ~ 
cinkaya 
(Grecia).

Cea de-a 
avea loc joi 13 iulie, 
este zi de odihnă iar finalele 
se vor desfășura sâmbătă 15 
iulie de la ora 20 pe același 
stadion.

P. Bulgaria), Yal- 
(Turcia)—Hosakos

doua reuniune va 
Vineri

Luni la amiază, Ștefan Voi
tec, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, a primit la Pala
tul R. P. Romîne, pe dl. Johan 
Husbert Zeeman, trimis ex
traordinar și ministru pleni
potențiar al Olandei în R. P. 
Romînă, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare.

La solemnitate au participat 
Corneliu Mănescu, ministrul 
Afacerilor Externe și Ludovic 
Takacs, membru al Consiliu
lui de Stat al R. P. Romîne.

Subliniind că numirea sa în 
calitate de trimis extraordi
nar și ministru plenipotențiar 
al Olandei în R. P. Romînă, 
este o mare onoare, dl. Johan 
Husbert Zeeman și-a exprimat 
speranța că va putea contri
bui la dezvoltarea cunoașterii 
Romîniei în țara sa. Ministrul 
Olandei a relevat că 6 mai 
bună cunoaștere reciprocă 
contribuie la apropierea din
tre țări și popoare. El a asi
gurat că se va putea conta pe 
eforturile pe care le va face 
pentru atingerea acestui scop.

Răspunzînd, Ștefan Voitec. 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne, a a- 
rătat că împărtășește părerea 
exprimată de ministrul Olan
dei că o mai bună cunoaștere 
reciprocă constituie un factor 
important în apropierea din
tre țări și popoare.

El a arătat că ministrul 
Olandei va avea posibilitatea, 
în cursul misiunii sale să ia 
legătura. în mod direct, cu e- 
forturile poporului r >mîn de 
a-și clădi o viață mai bună, 
cu dorința sa de a trăi în pace 
și înțelegere cu toate po
poarele.

In încheiere, vicepreședin
tele Consiliului de Stat 
al R. P. Române, l-a asi
gurat pe ministrul Olandei; 
că în activitatea sa îndreptată 
spre apropierea dintre cele 
două țări va avea sprijinul 
guvernului romîn.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, Ștefan Voitec, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne, s-a 
întreținut cu dl. Johan Hus
bert Zeeman, ministrul Olan
dei. Au asistat Corneliu Mă
nescu și Ludovic Takacs.

mongol 
jugului 
pentru 
impe-
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(Agerpres)

Delegația
scriitorilor sovietici
a părăsit Capitala

Duminică dimineața a pără
sit Capitala delegația de scri
itori sovietici, condusă de cri
ticul și istoricul literar 
Alexandr Dementiev, care a 
făcut o vizită în țara noastră.

Membrii delegației au luat 
parte la o discuție cu scriito
rii noștri în problemele poe
ziei și au avut întrevederi la 
Consiliul general A.R.L.U.S. și 
Uniunea scriitorilor din R. P. 
Romînă. De asemenea, ei au 
făcut vizite pe litoral și în 
orașele Cluj, Ploiești, pe Valea 
Prahovei.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, oaspeții au fost con
duși de acad. Mihai Beniuc, 
prim-secretar al Uniunii scri
itorilor, Aurel Mihale, secretar 
și de alți scriitori.

Un atac al dinamoviștilor anihilat cu succes de portarul brașovean Ghițâ. 
__ ,___ Foto : R. VASILE 

Informații
Luni după-amiază a avut 

loc la clubul Uzinelor de trac
toare „Ernst Thdlmann", un 
miting de solidaritate cu 
lupta poporului coreean pen
tru unificarea pașnică a pa
triei sale și 
lor străine
Sud.

La acest
de Liga romînă de prietenie
cu popoarele din Asia și Afri
ca, au luat cuvîntul C. Pa- 
raschivescu-Bălăceanu, vice
președinte al Asociației juriș
tilor din R. P. Romînă, 

' muncitorul Ion Petcu de
Uzinele „Ernst Thdlmann".

(Urmare din pag. l-a)

(Agerpres)

retragerea trupe- 
din Coreea de

miting, organizat

și 
la

La invitația Camerei de Co
merț a R. P. Romine ne vizi
tează țara o delegație a Uni
unii Camerelor de Comerț șl 
Industrie din Turcia. Din de
legație, condusă de dl. Buk- 
taș Mucahit, membru al con
siliului de administrație a u- 
niunii, fac parte președinți și 
alțj conducători ai unor ca
mere de comerț, industriași, 
oameni de afaceri.

(Agerpres)

racterul de satiră socială al 
acestor giuvaere ale literaturii 
noastre, vorbește de tipizarea 
personajelor, se referă pe larg 
la nepotismul în școală, la a- 
parentele ciondăneli dintre 
partidele politice sub care se 
ascundea cîrdășia exploatato
rilor, face juste observații a- 
supra caracterului dramatic al 
momentelor și schițelor, ceea 
ce a îngăduit atît de bine 
transpunerea lor pe scenă sau 
pe ecran. Tot tovarășul Lascăr 
ne mai vorbește despre Dic
kens, a cărui operă o situează 
foarte bine în epoca și în con
dițiile societății engleze.

Următorul vorbitor este 
Stoica Vasile, montator la a- 
paratele termotehnice. El face 
o amănunțită analiză a roma
nului „Mama", ale cărei di
mensiuni de epopee le-a sesi
zat și pe care izbutește să ni 
le înfățișeze și nouă, evocînd 
„forța uriașă, irezistibilă, care 
se ridică și își va cuceri prin 
luptă drepturile".
Stoica 
bine la 
privind 
preferate : în cadrul realismu.

Tovarășul 
se orientează foarte 

întrebările juriului 
situarea cărții sale

din amfiteatreleStudenții din Ulan Bator ascultînd cu atenție prelegerea într-unul 
Universității din Capitala R.P. Mongole.

Poporul frate mongol 
bătorește astăzi un 
niment glorios din 

ria sa — a 40-a aniversare a
victoriei revoluției populare. 
Această sărbătoare are loc la 
scurt timp după ce poporul 
mongol a cinstit cu însuflețire 
o altă dată memorabilă în is
toria țării sale — 40 de ani de 
la crearea Partidului Popular 
Revoluționar Mongol.

La 18 martie 1921, la chema
rea Partidului Popular Revo
luționar, în fruntea căruia se 
aflau Suhe-Bator și Cioibal
san, a început insurecția ar
mată a poporului 
pentru sfărîmarea 
feudalilor reacționari, 
izgonirea ocupanților 
rialiști din țară,
populară, condusă de partid, a 
repurtat o victorie strălucită. 
La 10 iulie 1921 întreaga pu
tere de stat a trecut în mîini- 
le guvernului 
ziua de 11 iulie 
mată oficial ca
revoluției populare mongole.

In lupta sa dreaptă de eli
berare națională, poporul 
mongol nu a fost singur. El a 
primit un sprijin prețios din 
partea popoarelor sovietice. 
Victoria Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie a con
stituit pentru poporul mongol 
semnalul luptei împotriva asu
pririi feudale. încă în
1919, guvernul sovietic a de
clarat în mod solemn că 
noaște dreptul Mongoliei 
independență și că imperia
liștii nu au dreptul să se a- 
mestece în treburile 
ale Mongoliei.

După instaurarea 
populare, Partidul 
Revoluționar
lăuzindu-se după măreața 
vățătură marxist-leninistă, 
condus poporul muncitor 
calea revoluției antiimperia-
liste și antifeudale, a lichidării 
grelei moșteniri a unui trecut 
de înapoiere, pe calea dezvol
tării Mongoliei spre socialism. 
Muncind cu abnegație, bucu- 
rîndu-se de sprijinul frățesc 
al Uniunii Sovietice, al țărilor 
lagărului socialist, poporul 
mongol, condus de partid, a 
obținut în acești 40 de ani 
succese de seamă în dezvolta
rea economiei naționale.

In această țară, unde în tre
cut majoritatea covîrșitoare a 
populației o formau păstorii 
nomazi, au fost create și se 
dezvoltă cu succes ramuri in
dustriale atît de importante 
ca cea extractivă, energetică, 
petrolieră, de prelucrare a 
metalelor, de pielărie, textilă 
și alimentară. Dintr-o țară 
de crescători de vite. R. P. 
Mongolă s-a transformat în
tr-un stat agrar-industrial.

Ritmul industrializării so
cialiste în R. P. Mongolă, 
crește neîncetat, lucru ce este 
dovedit prin creșterea medie 
anuală a producției industri
ale care a fost de 17,9 la sută 
în perioada 1958—1960.

O victorie istorică a
porului mongol o constitue 
desăvîrșirea cooperativizării 
gospodăriilor individuale ale 
araților, care s-au ocupat 
veacuri de-a rîndul cu creș
terea nomadă a vitelor. In în
treaga economie națională a 
Republicii Populare Mongole 
au ieșit 
relațiile 
liste.

R. P.

po-

pe deplin victorioase 
de producție socia-

Mongolă a obținut de

T e I e g
Tov. Corneliu Mănescu, mi

nistrul Afacerilor Externe al 
R. P. Romîne a adresat, cu 
prilejul celei de-a 40-a ani
versări a victoriei revoluției 
populare mongole, tovarășu
lui P. Sagdarsuren, ministrul

Lecturi bogate, învățăminte prețioase
lui critic sau ai realismului 
socialist ? El explică limpede 
că această capodoperă, prin ea 
însăși și prin perspectivele pe 
care le-a deschis, poate fi a- 
șezată la temelia realismului 
socialist. Ni-l citează pe Gor
ki, repetînd faimoasele cu
vinte : „Iubiți cartea, deoarece 
ea vă învață să-1 stimați pe 
om și pe voi înșivă.". De ase
menea, la întrebarea mai gin
gașă — de ce și-a axat Gorki 
romanul pe acest personaj al 
mamei — " " 
punde cu 
mod care 
reflecție,
lovna ca la un simbol al vie
ții ce se trezește din amorțirea 
vechii orânduiri. Pe semne că 
figurile eroice îl atrag deose. 
bit de mult pe tovarășul Stoi
ca. Cealaltă carte asupra că
reia se oprește este „Poves
tea unul om adevărat" a lui 
Boris Polevoi. Trecînd ușor 
asupra părții anecdotice a ro
manului, Stoica descrie trăsă
turile eroului sovietic, crescut

tinărul tovarăș răs- 
ascuțime și într-un 
vădește o matură 

referindu-se la Ni-

în legile eticei comuniste. El 
vede în Alexei Meresiev ade
văratul prototip al dîrzeniei 
apărătorilor patriei socialiste, 
model minunat pentru oricare 
tînăr. Nici nu se putea încheia 
discuția eu el fără a se face 
fireasca aplicație : Gagarin îl 
citează pe Meresiev printre 
eroii săi preferați la școala că
ruia și-a călit el însuși carac
terul.

Am mai ascultat-o pe tova
rășa inginer Gabriela Maev- 
schi vorbind despre „Străinul" 
lui Titus Popovici și pe Dioni- 
sie Diac, electrician și membru 
în biroul organizației U.T.M. 
de secție, fruntaș în pro
ducție, care ne-a vorbit 
despre „Amintirile din copilă
rie" ale lui Ion Creangă. Inte
resantă mi-a părut întrebarea 
juriului: cum ar întrezări to
varășul Diac o paralelă între 
„Mama" lui Gorki și portretul 
mamei în „Amintirile" lui 
Creangă. Răspunsul a fost că 
marele povestitor de la Humu- 
lești vede chipul măicuței lui

din perspectiva anilor copilă
riei, în vreme ce Gorki, prin 
ochii iui Pavel Vlasov, vede 
in această mamă nu numai 
întruchiparea simțămintelor 
intime, familiare, ci și a pro
cesului formării conștiinței de 
clasă a proletariatului.

Am putea continua cu încă 
multe alte aspecte ale acestei 
educative discuții finale, la 
care tinerii au încă un prilej 
să-și îmbogățească .
țele. Vreau însă să scot încă 
odată in evidență că și aici 
cantitatea trece în calitate, că 
nu este vorba de cazuri izo
late nici la această întreprin
dere, cum nu este vorba nici 
de un fenomen local în Capi
tala țării sau măcar în marile 
unități industriale.

Cîteva lucruri de adăugat: 
dintre cei 146 de utemiști cîți 
numără întreprinderea. 103 
sint cuprinși în diferite forme 
ale învățământului de stat. 
Pînă acum mai bine de jumă
tate dintre aceștia au dobân
dit insigna de „prieten al căr-

cunoștin-

asemenea succese însemnate în 
îmbunătățirea continuă a nive. 
lului de trai material și cul
tural al oamenilor muncii.

Cel de-al XlV-lea Congres 
al P.P.R.M.. care s-a desfășu
rat recent, a dezbătut cifrele 
de control ale celui de-al 
treilea plan cincinal de dez
voltare a economiei naționale 
și culturii R. P. Mongole pe 
anii 1961—1965. Raportul la 
Congres a scos în evidență 
faptul că sarcina principală ce 
se pune în fața tuturor oame
nilor muncii constă în trans
formarea R. P. Mongole din- 
tr.o țară agrar-industrială, în- 
tr-o țară industrial-agrară. 
în cursul cincinalului, produc
ția industrială va crește de 2,1 
ori (în expresie valorică) iar 
producția agricolă cu 80 la 
sută-

Alături de Uniunea Sovie
tică și de celelalte țări socia
liste, R. P. Mongolă desfășoară 
o politică externă consecventă 
în apărarea păcii, luptă ne
obosit pentru triumful ideilor 
coexistenței pașnice, pentru 
dezarmarea generală și totală 
și încetarea experiențelor cu 
armele nucleare, pentru în
cheierea tratatului de pace cu 
Germania și normalizarea pe 
această cale a situației din 
Berlinul occidental, pentru li
chidarea primejdioaselor fo
care de război din Asia ca și 
din lumea întreagă. Forțele 
progresiste de pretutindeni 
sprijină ferm dreptul inalie
nabil al R. P. Mongole de a-șl 
ocupa locul ce i se cuvine în 
O.N.U.

în cadrul invincibilului la
găr socialist, prietenia dintre 
popoarele romîn și mongol, 
colaborarea frățească dintre 
țările noastre se întăresc an 
de an. Realizările însemnate 
pe care le obține poporul 
mongol, condus de către parti
dul său marxist-leninist pe 
drumul socialismului ne bucu
ră sincer, din toată inima.

Cu prilejul măreței sărbători 
de astăzi - glorioasa aniver
sare a victoriei revoluției po
pulare — tineretul romîn, ală
turi de întregul nostru popor; 
adresează poporului, tineretu
lui mongol prieten un fier
binte salut frățesc și le urează 
să obțină noi și tot mai mari 
succese în înflorirea patriei, 
în lupta pentru cauza păcii și 
socialismului.

rama
R. P.

prin 
felici-

Adunarea festivă 
din Capitală

Afacerilor Externe al 
Mongole, o telegramă 
care transmite sincere 
țări și urări de noi succese 
în activitatea sa pusă în sluj* 
ba păcii și prieteniei între 
popoare.

ții", ceilalți urmând a se înfă
țișa, rînd pe rând, în fața co
misiei, asemenea celor care 
au făcut-o astăzi. Trebuie ne
apărat menționat că membrii 
comisiei nu sânt activi numai 
la etapa finală la care am a- 
vut mulțumirea să particip, ci 
urmăresc pe parcurs lecturile 
tinerilor, recomandă bibliogra
fia suplimentară, organizează 
și conduc ședințe de analiză 
și recenzarea lucrărilor, pro
cese literare și alte forme de 
antrenare și ajutor pentru cei 
care se pregătesc să obțină in
signa. Nu încape nici o îndo
ială că aici se vede rodul con
cret al muncii de îndrumare a 
organizației U.T.M.

Ca scriitor am avut o dublă 
bucurie : să văd aceste roade 
și să verific o dată mai mult 
faptul că intr-adevăr cartea 
este din ce în ce mai mult, 
și de către din ce în ce mai 
mulți, iubită. Vorbele lui Le
nin scrise pe zidul încăperii 
în care se desfășura concursul 
- „învățați, învățați, învățați" 
devin tot mai mult o forță 
materială cuprinzând masele 
de tineri, viitorul de nădejde 
al patriei.

Luni după-amiază a avut 
loc la Teatrul C.C.S. din Ca
pitală adunarea festivă orga
nizată de Comitetul Orășenesc 
București al P.M.R. și Comi
tetul Executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei cu pri
lejul celei de-a 40-a aniver
sări a revoluției populare 
mongole.

Au luat parte tovarășii 
Petre Borilă, Dumitru Coliu, 
Ștefan Voitec, Mihai Dalea 
membri ai C.C. al P.M.R.., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai insti
tuțiilor centrale și ai orga
nizațiilor obștești, fruntași în 
producție din întreprinderile 
Capitalei, oameni de știință, 
artă și cultură și reprezen
tanți ai organizațiilor oame
nilor muncii, ziariști.

Erau prezenți șefi ai unor 
misiuni diplomatice acredi
tați la București și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Adunarea a fost deschisă 
de tov. Dumitru Diaconescu, 
președintele Sfatului Popular 
al Capitalei.

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

Despre cea de-a 40-a ani
versare a victoriei revoluției 
populare mongole a vorbit 
tov. Bujor Almășan, membru 
al C.C. al P.M.R., ministrul 
Minelor și Energiei Electrice. 
Vorbitorul a înfățișat succe
sele dobândite de poporul 
mongol, sub conducerea încer
cată a Partidului Popular Re
voluționar Mongol și perspec
tivele de dezvoltare a țării 
prietene deschise de Con
gresul al XlV-lea al partidului, 
care a avut loc recent. Rea
lizările poporului mongol, a 
subliniat vorbitorul, sint 
strîns legate de apartenența sa 
la marea familie a popoarelor 
țărilor lagărului socialist, de 
ajutorul multilateral al Uniu
nii Sovietice și de roadele co
laborării cu celelalte state so
cialiste.

Poporul romîn — a spus tov. 
Bujor Almășan - care își 
consacră toate eforturile și 
întreaga energie creatoare o- 
perei mărețe de desăvîrșire a 
construcției socialiste în pa
tria sa, se bucură din inimă 
de succesele de seamă obți
nute de poporul frate mongol 
în construirea socialismului, 
Intre poporul romîn și po
porul mongol s-au statornicit 
relații de prietenie și colabo
rare frățească întemeiate pe 
principiile internaționalismu
lui proletar, având același țel 
- construcția socialismului, 
lupta pentru triumful cauzei 
păcii în lume.

Poporul nostru prețuiește a- 
portul pe care R.P. Mongolă 
îl aduce la întărirea 
rării internaționale și 
movarea principiilor 
tenței pașnice. R.P. 
sprijină cu hotărîre 
legitimă a R.P. Mongole de a 
fi primită în O.N.U.

Partidele noastre marxist-

colabo- 
la pro- 
coexis- 

Romînă 
cererea

leniniste — a spus vorbitorul 
- își aduc contribuția la con
tinua întărire a forței și uni
tății de nezdruncinat a puter
nicului lagăr socialist, a 
coeziunii mișcării comuniste 
internaționale, garanția suc
ceselor noastre și a menține
rii păcii în lumea întreagă.

A luat apoi cuvîntul însăr
cinatul cu afaceri ad-interim 
al R.P. Mongole la București 
Dejidiin Cimiddorj.

Au trecut 40 de ani, a spus 
vorbitorul, de la victoria re
voluției populare mongole, 
care a învins intr-una 
cele mai înapoiate țări feu- 
dal-coloniale ale lumii, 
perioada cînd Marea Revolu
ție Socialistă din Octombrie a 
luminat popoarelor drumul 
victoriei in lupta pentru lichi
darea jugului asupririi sociale 
și naționale. Victoria revolu
ției a fost posibilă datorită 
conducerii ei de către Partidul 
Popular Revoluționar, creat 
de marii fii ai poporului nos
tru, Suhe-Bator și Cioibalsan,

Vorbitorul a înfățișat apoi 
etapele revoluției populare 
mongole, succesele pe care oa
menii muncii din țara sa 
le-au obținut în construcția 
vieții noi. Datorită ajutorului 
mereu crescind al țărilor so
cialiste frățești și îndeosebi al 
Uniunii Sovietice, R.P. Mon
golă a devenit o țară agrar- 
industrială. un stat socialist al 
muncitorilor araților coopera- 
tiști și al intelectualității 
muncitoare. In ultimii 20 de 
anivaloarea producției indu
striale a crescut de 7,4 ori. Iu 
1959 a fost încheiată coopera
tivizarea micilor gospodării 
nomade ale crescătorilor de 
vite. în țară a avut loc o a- 
devărată revoluție culturală, a 
fost lichidat analfabetismul și 
s-a înfăptuit instruirea tutu
ror copiilor în școala elemen
tară.

îndeplinirea hotăririlor Con
gresului al XlV-lea al P.P.R.M. 
va însemna un pas hotărîtor 
în făurirea bazei tehnico-ma- 
teriale a socialismului.

Referindu-se la politica 
externă a R.P. Mongole, vor
bitorul a arătat că poporul și 
guvernul său, sprijină cu fer
mitate inițiativele de pace și 
propunerile concrete ale 
U.R.S.S. și ale celorlalte țări 
socialiste. In încheiere Deji
diin Cimiddorj a subliniat re
lațiile trainice de prietenie 
frățească care s-au statornicit 
și se dezvoltă continuu între 
R.P. Mongolă și R.P Romînă 
și a arătat că poporul mon
gol urmărește cu mândrie ma
rile succese ale poporului 
frate român în dezvoltarea 
socialistă a economiei și cul
turii țării sale.

Cuvîntările au fost subli
niate în repetate rânduri cu 
puternice aplauze.

După adunarea 
fost prezentat 
misterelor", o 
a studiourilor

din

festivă a 
filmul „Peștera 
nouă producție 
mongole.

(Agerpres)

Adunarea festivă de la Ulan Bator
ULAN BATOR 10 (Ager

pres). — TASS transmite :_La 
10 iulie, în sala mare a 
sei guvernului din Ulan 
tor, a avut loc adunarea 
tivă consacrată celei de-a 
aniversări a revoluției 1 
gole.

La ora 9 (ora locală), în 
prezidiul adunării au luat loc, 
fiind primiți cu aplauze fur
tunoase, conducătorii de stat 
și de partid ai R. P. Mongo
le, precum și șefii delegații
lor străine.

La adunare a rostit o cuvîn- 
tare J. Sambu, președintele 
Prezidiului Marelui Hural 
Popular.

Revoluția populară din 1921 
din Mongolia, a spus J Sam
bu, este un vlăstar al Marii 
Revoluții din Octombrie, care 
a învins în Rusia, ale cărei 
mărețe idei eliberatoare au 
însuflețit poporul mongol la 
lupta pentru eliberarea sa.

O însemnătate cu adevărat 
de neprețuit în lupta poporului 
mongol pentru independența 
de stat și făurirea unei vieți 
noi, a arătat J. Sambu. a 
avut-o și continuă s-o aibă 
ajutorul frățesc multilateral 
al marii Uniuni Sovietice — 
prima țară a socialismului 
victorios.

Pe baza principiilor imua
bile ale internaționalismului

i Ca- 
i Ba- 
i fes-
i 40-a 
mon-

proletar, s-au statornicit și 
se dezvoltă relațiile de prie
tenie frățească, colaborare și 
ajutor reciproc ale țării noas
tre cu toate țările puternicu
lui lagăr socialist.

Republica Populară Mon
golă, a spus J. Sambu în în
cheiere, se află în plină în
florire a forțelor și capaci
tăților ei creatoare, ea pri
vește cu încredere viitorul.

Apoi s-a dat cuvîntul lui 
M. A. Suslov, șeful delega
ției de partid și guvernamen
tale sovietice. Cei prezenți au 
primit cu aplauze furtunoase, 
prelungite pe solul poporului 
sovietic.

în aplauzele calde, prelun
gite ale asistenței. M A. Sus
lov a dat citire mesajului de 
salut din partea Comitetului 
Central a! Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, a 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S și a Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

La adunarea 
luat cuvîntul, de
șefii delegațiilor țărilor so
cialiste și unei 
țări, precum și 
ai organizațiilor 
le progresiste.

festivă au
asemenea,

serii de alte 
reprezentanți 
intemaționa-



Judecata sănătoasă 
trebuie să triumfe!

Puternicul răsunet internațional al cuvîntării 
lui N. S. Hrușciov ia recepția de la Kremlin 
In cinstea absolvenților academiilor militare

„Calea spre pace va fi deschisa odatâ 
cu semnarea Tratatului de pace cu Germania**

DELHI 10 (Agerpres). - Re- 
latînd amănunțit principalele 
teze ale cuvîntării lui N. S. 
Hrușciov, ziarele din Delhi 
subliniază hotărîrea fermă a 
Uniunii Sovietice de a regle
menta problema germană prin 
mijloace pașnice — pe calea 
tratativelor. „Indian Expres" 
publică cuvîntarea sub titlul: 
„O chemare adresată Occiden
tului de a manifesta înțelep
ciune". Ziarul „Times of India" 
își începe relatarea cuvîntării 
rostite de șeful guvernului so. 
vietic la recepția de la Krem
lin, cu cuvintele „Rusia chea
mă la tratative în problema 
germană".

„Puterile occidentale 
să ia loc la masa 

tratativelor"

de înțelepciune și 
loc la masa trata- 

cu repre- 
iubitoare

Impresionanta demonstrație

oO chemare
HAVANA 10 (Agerpres). — 

La 9 iulie ziarele „Noticias de 
Hoy“ și „II Mundo" au publi
cat textul cuvîntării rostite de 
N. S. Hrușciov la recepția 
care a avut loc la Kremlin în 
cinstea absolvenților acade
miilor militare. Ziarul „Noti- 
cias de Hoy" a publicat cu
vîntarea sub titlul : „Dacă 
imperialismul va dezlănțui un 
nou război el va fi zdrobit și 
total distrus". Intr-un articol 
redacțional, consacrat cuvîn
tării șefului guvernului sovie
tic, ziarul ,,Il Mundo" o nu
mește „o chemare la rațiune". 
„Poziția Kremlinului, scrie 
ziarul, este clară. Uniunea So
vietică este gata să discute 
problema germană cit se poa
te de sincer, fiind hotărîtă 
să-și expună ideile și să ascul
te ideile părții adverse, 
rind fierbinte să găsească 
formulă care să țină 
de interesele legitime

Presa subliniază acel pasaj 
din cuvîntarea lui N. S. 
Hrușciov in care el propune 
puterilor occidentale să dea 
dovadă 
să ia
tivelor împreună 
zentanții statelor 
de pace in vederea încheie, 
rii Tratatului 
Germania. „O 
nică" - astfel 
declarația lui 
ziarul „Hindustan Times".

„Calea spre pace va fi des
chisă odată cu semnarea Tra
tatului de pace cu Germania"# 
declară ziarul „Navdjivan".

la ratiunew

de pace cu 
chemare paș- 
caracterizează 

N. S. Hrușciov

turor țărilor. Dar, guvernul 
de la Moscova, după o aștep
tare atît de îndelungată, nu 
dorește să fie complice la jo
cul puterilor occidentale care 
urmăresc să mențină în Euro
pa o situație care poate duce 
doar la catastrofă...". Ziarul 
demască politica puterilor oc
cidentale „care caută să înșe
le popoarele cu declarații pa
cifiste cu totul fățarnice".

..Tocmai acest lucru, subli
niază ziarul, îl demască de 
fapt în fața întregii lumi pri- 
mul-ministru Hrușciov în cu
vîntarea rostită la Kremlin".

ATENA 10 (Agerpres). 
Cuvîntarea rostită de N. 
Hrușciov la recepția oferită în 
cinstea absolvenților acade
miilor militare se află în cen
trul atenției presei'din Atena.

Ziarul „Avghi" scrie că 
cuvîntarea lui N. S. Hrușciov 
este o chemare la pace, trata
tive și logică. „Hrușciov a che
mat puterile occidentale să 
manifeste înțelepciune în pro
blema germană și să ia loc Ia 
masa tratativelor" — scrie 
ziarul. Dacă puterile occiden
tale vor încerca să impună cu 
forța poziția lor în problema 
Tratatului de pace cu Germa
nia și a Berlinului occidental, 
ele vor suferi înfrîngere. Cu
vîntarea lui Hrușciov dă o 
lovitură nimicitoare pozițiilor 
adepților politicii „de pe po
ziții de forță".

Majoritatea comentatorilor 
burghezi relevă „tendința 
U.R.S.S. spre un compromis" 
în problema germană. Ei scot 
în relief totodată hotărîrea 
U.R.S.S. de a răspunde la 
forță cu forța, apărîndu-și in
teresele sale și interesele po
poarelor celorlalte țări socia
liste.

„Kathimerini" subliniază că 
sporirea alocațiilor pentru a- 
părare în U.R.S.S. se datoreș- 
te măsurilor militare ale 
N.A.T.O.

s.

a 9 Iulie ora 10,00 (ora 
Moscovei) pe aerodro
mul Tușino al Aeroclu
bului central a început 
parada aeriană tradi
țională tn cinstea Zilei

Flotei Aeriene a U.R.S.S. Au a- 
sistaf conducătorii Partidului Co
munist șl ai guvernului sovietic în 
frunte cu N. S. Hrușciov.

începerea paradei a fost anun
țată de o salvă de artilerie. Dea
supra aerodromului au evoluat 
44 avioane sportive „IAK-18", 
care au format în văzduh cuvîn- 
tul „Lenln". Programul paradei 
aeriene a cuprins patru părți : 
zboruri cu elicoptere, zboruri cu 
avioane sportive șl avioane civile, 
exerciții de desant aerian șl exer
ciții militare. Deosebit de Impre
sionantă a fost parada aviației mi
litare.

în timp ce cupolele multicolore 
ale parașutelor se apropiau de 
pămînt, la punctul de comandă a 
parăzil aeriene, deasupra căruia 
fluturau drapelele de stat ale 
Uniunii Sovietice, era o mare 
animație. Pe ecranele, cu ajutorul 
cărora se conducea desfășurarea 
parăzii aeriene, se aprindeau și 
se stingeau becuri multicolore. în 
căști răsunau glasurile acelora 
care nu puteau fi văzuțl nici de 
aici, cel mai înalt punct al aero
dromului Tușino. El se aflau în 
avioanele lor suprarapide, pe alte 
aeroporturi, așfepfînd semnalul de 
decolare.

Conducerea părții militare a 
parăzii este dificilă, nu numai da
torită faptului că la ea participă 
avioane de luptă de cele mai di
ferite clase, ci și datorită faptului 
că aceste avioane, fiind extrem 
de rapide, contează ori ce clipă. 
Da, planificarea trebuie să fină 
seama de fiecare secundă I Pen
tru că înfr-o singură secundă, ori 
care din aceste avioane parcurge 
peste 10 km.

în partea militară a parăzii, 
sute de mii de oameni adunați 
pe aerodromul din Tușino au pu
tut vedea avioane de luptă per
fecționate create sub conducerea 
celor mai cunoscuți constructori 
aeronautici sovietici : Andrei Ni- 
kolaevici Tupolev, Artem Ivano- 
vici Mikoian, Alexandr Serghee- 
vici Iakovlev, Pavel Suhoi, Ser- 
ghei Konsfanfinovici Tumanski, 
Arhip Mihailovici Lineka.

...La mică înălțime, 
aproape acoperișurile 
înalte din Moscova, de 
mul Tușino se apropie în
teză un avion cu reacție.

atingind 
clădirilor 
aerodro- 
mare vi- 

Esfe

a forței aviației sovietice
Corespondență telefonică specială pentru „Sctnteia tineretului"

un 
de 
rul 
fără huruit. ______ ___ _____
lasă pe cer fîșii cenușii. lată că 
ele tncep să se disperseze. Avio
nul de vînăfoare, execută cunoscu
ta buclă a lui Nesterov, se în- 
foarce pe o parte și pe verticală. 
Este aproape de necrezut că în a- 
ceste clipe, cînd avionul se avîn- 
fă cu siguranță spre înălțimi, pilo
tul resimte creșterea de patru ori

avion da vînăfoare, condus 
aviatorul militar clasa I, maio- 
V. N. Sepțov. Avionul trece 
i—... Trasoarele de fum

a propriei sala greutăți, dacă pe 
pămînt greutatea sa este de 75 
kg. — greutatea lui crește la 
300 kg.

Apare formațiunea comandată 
de maiorul Sarkiev. Numărul a- 
vioanelor crește. în loc de trei, 
această formațiune cuprinde 5 
aparate de zbor. Cinci oameni 
n-ar putea pe stradă să stea 1n- 
fr-o aliniere atît de perfectă ca 
aceea pe care o menține in aer 
această formațiune de avioane

Un avion da vînâtoara deasupra aerodromului Tușino.

99

care zboară cu o viteză superso
nică. Această aliniere, se menți
ne șl în timpul figurilor acroba
tice pe care le demonstrează 
spectatorilor adunați.

Trece uriașa navă aeriană port 
drapel, escortată de 7 avioane 
de vînăfoare. Sub aripile acestor 
uriașe aparate se află rachetele 
vopsite în roșu dei tipul „aer- 
pămînt". Aceste rachete, pot ni
meri orice țintă aflată pe pă
mînt la distanță de sute de ki
lometri. Trecerea în revistă a a- 
vioanelor purtătoare de rachete 
este încheiată de avioane care 
poartă rachete de tipul „aer- 
aer“ șl de tipul „antisubmarine". 
Cu ajutorul primelor se pot dis
truge în aer avioane ale inamicu
lui, oricit de mare ar fi viteza 
lor de zbor, iar cu celelalte — 
submarinele sub valurile mărilor 
și oceanelor.

Sub comanda locofenenf-colo- 
nelului N. I. Andrievski, trece o 
formațiune de avioane destinate 
unor acțiuni de luptă la mare 
distanță. Oricit de departe s-ar 
afla inamicul el nu poate scăpa 
de loviturile rachetelor lansate 
de aceste puternice aparate de 
zbor.

în urma avioanelor purtătoare 
de rachete, trec bombardierele 
cu reacție. Viteza lor de zbor 
depășește considerabil viteza de 
propagare a sunetului. Este greu 
să le deslușești bine. Ele dispar 
dincolo de orizont, înainte ca in
vitații străini să reușească să în
drepte asupra lor binoclurile.

Trece un grup de avioane des
tinat unei variate game de sar
cini. Grupul este condus de colo
nelul

Din 
toare 
M. K. 
ghiulare ale acestor 
află rachete. Ele se aseamănă în- 
trucîtva cu purtătorii lor.

Avioanele de vînăfq^re sînt în
locuite de bombardiere. Aceste 
mașini pe care le conduce colo

nelul M. N. Sokolevskl pot trans
porta arme rachete și bombe 
nucleare.

Un avion nou. De cîte ori nu 
l-am văzut In desene. El apare în
totdeauna cînd scriitorii și zia
riștii vorbesc despre viitorul în
depărtat. O uriașă navă aeria
nă, cu o formă fantastică, trece 
în viteză mare deasupra cîmpu- 
lui aerodromului escortată de 
două avioane de vînăfoare. Avi
oanele ce zboară In fața „ma- 
șinei minune" au aripi retezate 
spre spate. La capătul lor se află 
puternice motoare cu reacție. 
Alte două motoare cu reacție sînt 
așezate pe aripi mai aproape de 
fuselaj. Huruitul lor învăluie în
tregul cîmp al aerodromului.

Trec mașini de cele mai dife
rite forme. Un avion special pen
tru apărarea antiaeriană, capabil 
să ajungă din urmă și să distrugă 
avionul inamic indiferent la ce 
altitudine și cu ce viteză ar 
zbura el.

Renumitul aviator de încercare, 
Konstantin Kokinakze, zboară în- 
fr-un grup de avioane de vînătoa- 
re de construcții diferite. Ultima 
navă aeriană se înalță vertical și 
cîștigă rapid 1n Înălțime. Un jet 
de foc lese din coada avionului 
de vînăfoare. Lucrează un 
cu reacție de tip rachetă 
consumă oxidant lichid.

...Rar, răsună în văzduh 
In aer se ridică baloane. Se 
citi:

motor
care

do-
o

seama 
ale tu-

minăCatastrofă la o 
din R. S. Cehoslovacă

(Agerpres).PRAGA 10
După cum transmite agenția 
Ceteka, Comitetul Central al 
P.C. din Cehoslovacia, guver
nul R.S. Cehoslovace și Consi
liul Central al Sindicatelor 
din Cehoslovacia au publicat 
un comunicat în care se arată 
că la 7 iulie la una din gale
riile minei „Dukla” din bazi
nul Ostrava Karvina s-a de
clarat un incendiu care s-a 
extins foarte repede. La locul 
catastrofei au fost trimise 
imediat din întregul bazin e- 
chipe de pompieri și de salva
re. în pofida eforturilor deose
bite și a abnegației lor, în 
urma incendiului și-au pier
dut viața 108 mineri. A fost 
instituită o comisie a C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, a gu
vernului și a Consiliului Cen- 

» trai al Sindicatelor din Ceho
slovacia care anchetează în a- 
mănunțime cauzele și împre
jurările nenorocirii.

C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, guvernul R.S. Cehoslova
ce și Consiliul Central al Sin
dicatelor, împreună cu între
gul popor muncitor al Ceho- 
sligfssrtei — se spune în comu
nicat — sînt îndurerați din 
cauza morții tovarășilor care 
au căzut în munca pentru un 
viitor mai bun al întregului 
popor al patriei noastre so- 
cialiste.

C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
guvernul R.S. Cehoslovace și 
Consiliul Central al Sindicate
lor exprimă condoleanțe pro
funde tuturor rudelor mineri
lor care și-au pierdut viața. 
Vom face totul pentru ca so
țiile, mamele și copiii tovară
șilor noștri care au pierit în 
condiții tragice să fie asigu
rați multilateral și înconjurați 
de dragostea și grija întregii 
clase muncitoare.

★
Tovarășului 

ANTONIN NOVOTNY 
prim-secretar al C.C.

al P. C. din Cehoslovacia 
președintele R. S. Cehoslovace

Tovarășului 
VILIAM SIROKY 

președintele guvernului 
R. S. Cehoslovace

Praga

Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, 
Consiliul de Stat și guvernul 
Republicii Populare Romîne 
împărtășesc durerea care a 
lovit poporul cehoslovac prin 
catastrofa din 7 iulie de la 
mina „Dukla" și vă transmit 
dv. și prin dv. familiilor celor 
care au pierit în această ca
tastrofă cele mai sincere și 
mai profunde condoleanțe.

Și

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

prim-secretar al C.C. al P,M.R. 
președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului 

de Miniștri al R. P. Romîne

I. L. Sirokarenko. 
nou apar avioane de vînă- 
sub comanda colonelului 
Kajneika. Sub aripile friun- 

mașini, se

salve. 
poate 

„Slavă P.C.U.S.", „Slavă po
porului sovietic", „Pace lumii".

De dragul păcii pe pămînt 
zboară navele aeriene sovietice. 
De dragul păcii, ele asaltează 
cerul.

BORIS BAZUNOV 
JAROSLAV GOLOVANOV 
MOSCOVA, 10 Iulie 1961 (prin 

telefon).

Zgîrie-norii
și cocioabele din Dakar

Publicăm în continuare 
însemnările despre Sene
gal ale lui V. B. Iordanski, 
corespondent al „Komso- 
molskăi Pravda" în Africa.

Prima parte a însemnă
rilor a fost publicată în nr. 
3779 din 9 iulie 1961 al 
ziarului nostru.

Ge insea/nnă 
Medina ?

in cartierele boga
te aie centrului, 
în timp de cîteva 
minute taxiul m-a 
transportat în 
străzile prăfuite

ale Medinei. La Dakar. Me
dina este denumită partea 
orașului, locuită exclusiv de 
africani. Cit de departe pă
reau aici magazinele și cafe
nelele bogate din str. Maginot 
sau piața Independenței I

în aceste cartiere sărace în
cepe adevărata Africă, cartie
rele africanilor, construite de 
africanii înșiși. Betonul și 
chiar cărămida sînt încă ne
cunoscute în aceste locuri, iar 
casele sînt înjghebate din lăzi 
sparte, din carton asfaltat go- 
vrat sau făcute din lut. în 
locul magazinelor din centru 
— precupețe care vînd o zi în
treagă cîteva banane și cutii 
de conserve; în locul scuaru- 
rilor 
bene de praf, în care se joacă 
copii 
aici, 
zgîrîie-norii 
din central Dakar-ului, 
pe fondul albastru al cerului 
ele se aseamănă cu o Fata 
Morgana din deșert. .

Medina este despărțită de 
cartierele europene ale ora
șului prin strada El Hadji 
Malik și această graniță în
tre cele două cartiere, între 
cele două diferite moduri de 
viață, este mai greu de trecut 
chiar decît gardul înalt din 
sîrmă ghimpată din jurul ba
zei militaro-maritime franceze 
din apropierea capitalei sene- 

cum 
și 

ig-

înverzite — grămezi gal-

pe 
din

jumătate goi. 
Medina, se 

de culoare

De 
văd 
albă 
dar

galeze. în Medina vezi 
se opun în Dakar sărăcia 
luxul, bolile și sănătatea, 
noranța și civilizația.

între aceste două poluri 
vieții din Dakar, ca între cele 
două poluri ale unui magnet, 
există un cîmp de o uriașă 
tensiune socială.

ale

Garda neagră 
a colonialismului

presupune ținînd seama de 
numărul credincioșilor. La dis
poziția bisericii se află multe 
școli elementare și medii, zia
re. un uriaș aparat de misio
nari experimentați și iscusiți.

Din întîmplare am cunos
cut pe unul din ei. Era un tî
năr francez, de statură înaltă, 
sănătos, din ordinul „părinți
lor albi", cel mai important 
ordin al misionarilor din A- 
frica. El m-a luat drept sue
dez sau norvegian și a înce
put să se plîngă de greutățile 
muncii de misionar dar, aflînd 
că sînt rus, el 
asemenea ochi, 
mea se puteau 
funinginei din 
dispărut instantaneu.

Unele lucruri el a reușit 
totuși să mi le spună. El 
enunțat, în primul rînd, 
idee 
pentru înțelegerea activității 
bisericii catolice în Senegal, 
înainte de a dispare, el 
spus că acum catolicismul în
cearcă să găsească „forme a- 
fricane" pentru învățătura sa. 
folosind unele datini africane 
în ritualul său.

N-am reușit să-l descos mai 
în amănunțit pe speriatul 
„părinte alb". El a fost însă 
mai tîrziu completat de prie
tenii mei senegalezi. Ei au 
subliniat că însăși catedrala 
catolică se aseamănă cu ’ o 
moschee pentru a atrage pe 
musulmani. Ei mi-au povestit 
că în catedrală sfînta fecioa
ră este înfățișată drept afri
cană. Eu am refuzat să cred 
aceasta, dar prietenii mei. rî- 
zînd au spus :

— Dacă „părinții albi" și-ar 
desfășura activitatea printre 
corbi, atunci madona ar fi 
prezentată sub o formă și mai 
stranie. Acești oameni 
capabili de orice.

m-a privit cu 
parcă pe fața 
vedea. urmele 
infern. și a

a 
o 

extrem de importantă

a

ceastă teză el a arătat că cen
trul Companiei senegaleze 
pentru producția de fosfați 
din Taibă, care controlează 
extracția de fosfați în țară, se 
află pe Avenue Cleber din 
Paris. La Parts se află, de 
asemenea, și biroul Societății 
petroliere din Senegal. Aliun 
a subliniat că firma franceză 
„Lesier" exportă în străinăta
te 56 la sută din principala 
bogăție a țării — recolta de 
arahide. Cu alte cuvinte, de 
această companie franceză de
pinde bunăstarea a 
răni senegalezi.

Tinerii care s-au 
jurul raportorului 
marxiști. în majoritatea lor ei 
erau musulmani, printre care 
și doi-trei catolici. Ei nu țin 
însă seama de problemele re
ligiei. atunci cînd este vorba 
despre țară, despre viitorul ei.

— Noi nu mai putem trăi 
așa cum am trăit în trecut — 
spunea unul din ei. Noi nu 
mai vrem să trăim în mizerie 
și ignoranță și ne bazăm, în 
primul rînd, 
tre proprii.

Tovarășul 
muncitor, cu 
tă și vioaie,

— Noi ne 
obținem o adevărată renaște
re a țării, cum să cucerim 
cultura și independența eco
nomică, cum să netezim oa
menilor calea spre o viață 
mai bună.

Astăzi încordarea socială în 
țară este atît de considerabilă 
incit chiar și eforturile unite 
ale popilor catolici și ale con
ducătorilor religioși musulma
ni nu sînt suficiente pentru a 
opri „rătăcirea minților". în- 
tîlnirea la care am asistat 
este una din miile de întilniri 
care au loc zilnic la Dakar. 
Seara, strîngîndu-se laolaltă, 
tineretul discută în primul 
rînd chestiuni politice. Și a- 
ceste întilniri se aseamănă cu 
bășicile de aburi pe suprafața 
unei ape clocotinde. Numărul 
lor crește mereu pînă cînd, 
însfirșit, va începe să cloco
tească toată apa.

mii de ță'

adunat tn
nu erau

pe forțele noas-

său, un tînăr 
o față inteligen- 
a adăugat: 
gîndim cum să

Gs preocupă 
tineretul

ri departe de clă
direa Adunării 
Naționale se află 
catedrala catolică 
din Dakar.

Din populația de
250.000 a orașului, catolicii 
formează o minoritate neîn
semnată, în timp ce masa 
principală a orașului sînt mu
sulmanii. Totuși catedrala ca
tolică este mare și pompoasă, 
iar moscheele musulmane ex
trem de mici și simple. A- 
ceasta constituie încă unul din 
paradoxurile Dakar-ului. Cheia 
pentru înțelegerea acestui pa
radox rezidă din nou în colo
nialism.

Din timpul apariției în Afri
ca a primilor negustori portu
ghezi de sclavi, biserica ca
tolică a continuat să rămînă 
una din principalele unelte 
ale colonialismului în lupta 
pentru cucerirea minților afri
canilor.

S-au schimbat guvernele și 
numele 
dar nu 
sericii 
franceze. Influența 
mului în Senegal este 
mai mare decît s-ar

republicilor 
s-a schimbat 
catolice în

franceze, 
rolul bi- 
coloniile 
catolicis- 

mult 
putea

dată au venit 
mine la hotel 
prietenii mei 
m-au invitat 
luăm masa 
preună în casa u- 

nuia din ei. M-am declarat cu 
plăcere de acord.

Casa de care ne-am apro
piat, se afla in însăși centrul 
Medinei din Dakar. La umbra 
unui arbore încă tînăr, care 
se aseamănă cu un salcîm alb, 
s-a așezat o masă în jurul că
reia stăteau 5—6 tineri.

După masă, unul din 
prezenți — numele lui 
Aliun — a prezentat ceva ce 
se asemăna cu o relatare des
pre companiile franceze din 
Senegal. Acest tînăr a fost un 
simplu funcționar de poștă, 
dar și-a prezentat foarte bine 
referatul.

Pe scurt, iată ce a spus A- 
liun. Principalele ramuri ale 
economiei senegaleze continuă 
să rămînă în miinile capitaliș
tilor francezi. Dezvoltînd a-

LONDRA 10 (A- 
gerpres). - 
transmite : 
aeriană de la 
șino a produs 
riașă impresie 
Anglia.

Observatorul 
ințific al ziarului 
„Daily Mail", Ste
venson Pew, care 
a asistat Ia paradă, 
scrie că 
Sovietică a 
noi avioane 
acție, „cu o 
supersonică, 
promit să-i asigure 
în aviație aceeași 
supremație pe care 
o deține în dome
niul explorării Cos
mosului.

După ce descrie 
zborul avioanelor 
de vânătoare, al 
bombardierelor și 
elicopterelor, Pew 
scrie: „La nici o 
paradă în America, 
Franța sau Anglia 
nu am văzut o ast
fel de măiestrie ca 
la Tușino. Parada 
a convins Occiden-

TASS 
Parada 

Tu- 
o u- 

în

ști-

Uniunea 
arătat 

cu re- 
viteză 

care

tul că Rusia nu-și 
consacră toate e- 
forturile militare 
tehnicii rachetelor 
— lucrurile nu stau 
de loc astfel”.
Corespondentul din 

Moscova 
rului 
press" 
rada 
mai convingătoare 
dovadă a forței ae
riene a Rusiei. „Au 
fost demonstrate 10 
tipuri noi de avioa
ne și 3 din ele, în 
ceea ce privește vi
teza și 
tehnice, 
mult în 
canele 
pînă în 
Anglia sau de Sta
tele Unite".

*
NEW YORK 

(Agerpres). — TASS 
transmite: Ziarele 
newyorkeze conti
nuă să acorde o 
mare atenție pară
zii aeriene de la 
Tușino.

Corespondentul

al 
„Daily 
scrie că 
a fost

zia- 
Ex- 
pa- 
cea

alte date 
Iasă cu 

urmă avi- 
fabricate 

prezent de

10

din Moscova al zia
rului „New York 
Times", Topping, 
scoate în evidență 
în mod deosebit 
noile tipuri de a- 
vioane de vînătoa- 
re care au forma 
literei delta, pre
cum și avionul cu 
reacție cu acelera- 
tori, care la sfîrși- 
tul parăzii a efec
tuat un zbor în ver
ticală. Potrivit spu
selor coresponden
tului, „experții oc
cidentali au decla
rat că S.U.A. nu 
au nimic din ceea 
ce, din punctul de 
vedere al folosirii 
în luptă, s-ar pu
tea compara cu a- 
cest avion sovietic". 
Topping subliniază, 
de asemenea, că 
din cele trei tipuri 
noi de elicoptere, 
două au fost mai 
mari decît elicop
terele folosite de 
forțele militare ae
riene ale S.U.A.

Manifestații populare în Tunisia 
împotriva prezenței trupelor franceze

TUNIS 10 (Agerpres). — A- 
genția France Presse anunță 
că în Tunisia a început o lar
gă mișcare împotriva prezen
ței trupelor franceze pe teri
toriul acestei țări. Populația 
tunisiană cere evacuarea ne- 
întîrziată a trupelor franceze 
de la baza navală franceză 
de la Bizerta. în orașele și sa
tele tunisiene, relatează agen
ția France Presse, au loc a- 
proape zilnic manifestații cu 
ocazia cărora sînt adresate 
guvernatorului bazei moțiuni 
în care se cere „evacuarea to
tală a trupelor franceze de pe 
teritoriul tunisian”.

La 9 iulie, la Bizerta, 
rouan șț alte centre au 
loc întruniri publice cu
zia cărora mii de cetățeni din 
toate regiunile țării s-au de
clarat gata să se alăture lup
tei pentru evacuarea trupelor 
străine din Tunisia,

Presa s-a alăturat și ea a- 
cestei mișcări care, după cum

scria la 9 iulie săptămînalul 
„Afrique Action", are drept 
scop „să înapoieze Tunisiei o 
parte a teritoriului său ocupat 
în prezent cu forța".

In Franța continuă 
demonstrațiile 

țărănești

Kal- 
avut 
oca-

Comunicatul comun sovieto ■ coreean
MOSCOVA 10 (Agerpres). 

După cum anunță TASS. la 
10 iulie a fost dat publicității 
la Moscova comunicatul co
mun sovieto-coreean în legă
tură cu vizita în U.R.S.S. a 
delegației guvernamentale și 
de partid a R.P.D. Coreene, în 
frunte cu Kim Ir Sen.

în comunicat se constată u- 
nitatea de vederi și caracterul 
indestructibil al alianței între 
U.R.S.S. și R.P.D. Coreeană.

Unificarea pașnică a Coreei 
— se arată în comunicat —< 
este în primul rînd o chestiu
ne a poporului coreean și re
glementarea problemelor ge
nerale coreene este posibilă 
numai prin tratative între re
prezentanții Coreei de nord și 
de sud. „Uniunea Sovietică 
sprijină cu hotărîre revendi
cările juste ale poporului co
reean referitoare la retragerea 
trupelor americane de pe te
ritoriul Coreei de sud“.

„Ocuparea de către impe
rialiștii americani a Coreei de 
sud — relevă comunicatul

constituie în momentul de față 
principalul obstacol în calea 
reglementării pașnice a pro
blemei coreene".

Comunicatul subliniază ne
cesitatea unor eforturi conti
nue pentru rezolvarea proble
melor internaționale urgente 
și în primul rînd a problemei 
dezarmării generale și totale^ 
precum și pentru a se pune 
capăt uneltirilor puterilor im
perialiste împotriva suverani
tății și independenței statelor 
iubitoare de pace.

Partea coreeană a declarat 
că R.P.D. Coreeană salută și 
aprobă poziția U.R.S.S. în 
problema încheierii Tratatului 
de pace cu Germania și a re
glementării pe această bază a 
problemei Berlinului occiden
tal. precum și în celelalte pro
bleme care au fost discutate 
în cursul întîlnirii de la Viena 
dintre N. S. Hrușciov și J. 
Kennedy.

P.C.U.S. și Partidul Muncii 
din Coreea, se spune în co
municat, consideră ca sarcină

■

La Universitatea prieteniei popoarelor „Patrice Lumumba" din Moscova s-au înaheiat 
examenele. în fotografie : Un aspect din timpul colocviului la desen tehnic. Profeso

rul M. Mihnev dă tema studentului Kuillbali Fama din Republica Mali.

2.000
o

cu
Și 

do

principală să lupte cu hotărî
re pentru continua întărire a 
unității și coeziunii țărilor la
gărului socialist, pentru u- 
nitatea în luptă a mișcării 
comuniste internaționale. ,.Ele 
vor fi și pe viitor de o intran
sigență leninistă față de orice 
manifestări de revizionism, 
dogmatism, sectarism, de aba
tere de la principiile interna
ționalismului socialist".

A fost semnat, de asemenea, 
un acord cu privire la ajuto
rul tehnic pe care U.R.S.S. 1-1 
va acorda R.P.D. Coreene pen
tru dezvoltarea în continuare 
a economiei sale naționale. 
U.R.S.S. va acorda ajutor eco
nomic și tehnic suplimentar în 
dezvoltarea industriei meta
lurgice și extractive a R.P.D. 
Coreene.

Guvernul U.R.S.S. a acordat 
R.P.D. Coreene un credit pe 
termen lung în condiții avan
tajoase pentru plata cheltuie
lilor organizațiilor sovietice de 
ajutor tehnic. A fost semnat 
și un acord cu privire la li
vrările suplimentare din 
U.R.S.S. în R.P.D. Coreeană 
în anii 1962—1965 a unei serii 
de mărfuri pentru dezvoltarea 
industriei chimice a R.P.D. 
Coreene.

PARIS 10 (Agerpres). — In 
Franța, țăranii continuă să-și 
manifeste nemulțumirea față 
de politica agrară a guvernu
lui. In orășelul Apt din de
partamentul Vaucluse,
de țărani participant! la 
demonstrație au barat 
tractoare, autocamioane 
mașini agricole toate căile
acces în orășel iar apoi au or
ganizat un miting în piața 
Gabriel Perri. 1.500 de țărani 
s-au adunat la mitingul care 
a avut loc la Gap, în depar
tamentul Alpii Superiori. O 
delegație de proprietari agri
coli mici și mijlocii a înmî- 
nat prefectului o petiție de 
revendicări.

Președintele
Ghanei a sosit 

la Moscova
MOSCOVA 10 (Agerpres). 

— TASS transmite : La invi
tația președintelui Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Nikita 
Hrușciov, la 10 iulie a sosit 
la Moscova ca oaspete oficial 
al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. și al guver
nului sovietic, dr. Kwame 
Nkrumah, președintele Repu
blicii Ghana.

Pe aeroportul Vnukovo, dr. 
Kwame Nkrumah a fost în- 
tîmpinat de Leonid Brejnev, 
Nikita Hrușciov și de alți con
ducători ai guvernului și sta
tului sovietic.

Pe aeroport se aflau John 
B. Elliott, ambasadorul Gha
nei, diplomați străini și zia
riști, precum și numeroși re
prezentanți ai oamenilor mun
cii din Moscova.

Leonid Brejnev și Kwame 
Nkrumah au rostit cuvîntări.

TBILISI. — In după-amia- 
za zilei de 10 iulie, delegația 
sindicală romînă condusă de 
Martin Isac, președintele Con
siliului Central al Sindicate
lor din R. P. Romînă, care 
face o călătorie prin U.R.S.S., 
a sosit la Tbilisi.

In prima zi, delegația sin
dicală romînă a făcut o vizită 
prin capitala R. S. S. Gru
zine.

GENEVA. — Luînd cuvîn- 
tul la 10 iulie la Conferința 
internațională pentru regle
mentarea problemei laoțiene, 
G. M. Pușkin, reprezentantul 
U.R.S.S., a făcut observații în 
legătură cu recentele mane
vre ale diplomației occidenta
le, care pun în primul rînd 
accentul pe discutarea sarci
nilor Comisiei internaționale 
de control în Laos.

PEKIN. — După cum anun
ță China Nouă, in dimineața

zilei de 10 iulie a sosit la Pe
kin delegația de partid și gu
vernamentală a R.P.D. Coree
ne, condusă de Kim Ir Sen, 
președintele C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, pre
ședintele Cabinetului de mi
niștri al R.P.D. Coreene, care 
va face o vizită de prietenie 
Ia invitația C.C. al P.C. Chi
nez și a guvernului R. P. Chi
neze.

MOSCOVA. — La 10 iulie, 
la noul cinematograf „Rossia", 
au început să ruleze filmele 
prezentate 
celui de-al 
ternațional 
Moscova.

PRAGA.
deschis în localitatea balneară 
Luhacovice „Săptămîna cul
turii și artei romînești” în ca
drul „Verii internaționale" de 
Ia Luhacovice.

pentru concursul 
II-Iea Festival 
al filmului de

in
ia

Duminică s-a
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