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în întrecerea socialistă

DUMITRU STOICA, a venit pe aceste locuri 
de . cînd a început construcția Uzinei de 
sodă de la Govora. Aici- a învățat meserie, 
s-a calificat și acum e prim operator la 
stația de evaporare din secția sodă caustică. 
Inimos și harnic, acest tînăr și-a cîștigat re
pede încrederea tovarășilor de muncă, este 

fruntaș al întrecerii socialiste

Fontă 
peste

HUNEDOARA (de la cores
pondentul nostru). — Fuma- 
liștii celei de-a doua secții 
furnale de la Combinatul si
derurgic Hunedoara și-au în
cheiat bilanțul activității pe 
primul semestru al anului, cu 
aproape 2 000 de tone fontă 
peste prevederile planului de 
producție. însuflețiți de ace
ste succese ei continuă cu 
avînt sporit întrecerea socia
listă și în cel de-al doilea se
mestru. Echipele prim topito
rilor Olaru Alexandru, Jurcă 
Simion și ale altora se mențin 
pe locul fruntașilor elaborînd 
numai fontă de bună calitate, 
îndeplinind și depășind cu rit
micitate planul de muncă.

Mijlocul lunii Iulie ei ii În
cheie cu mai mult de 500 de 
tone de fontă elaborată peste 
sarcinile de plan.

Realizări de seamă
BAIA MARE (de la cores

pondentul nostru). — în tri
mestrul doi al acestui an, co
lectivul de muncă al între
prinderii „Tricotex" din ora- 
șdl Satu Mare a obținut im
portante realizări în produc
ție. Valoarea producției 
globale a fost depășită cu 
1,5 la sută, iar cea a produc
ției marfă cu 4,1 la sută. Buna 
organizare a procesului de 
producție, perfecționarea unor 
utilaje precum și aplicarea de 
măsuri tehnico-organizatorice 
au permis creșterea producti
vității muncii cu 2,4 la sută 
mai mult față de indicele pla
nificat. In trimestrul II a fost 
introdus în producție un nu
măr de 10 modele noi de con
fecții.

Filatura „Teba" din Timișoara are mulți 
fruntași în întrecere printre care se află și 
fînăra din fotografia de fafă. Laborantă cu 
o bună calificare profesională, utemista ȘTE- 
FANIA CRĂCIUN știe că activitatea de îm
bunătățire a calităfii produselor depinde 
bună măsură și de ea, de răspunderea 

care efectuează analiza firelor

în 
cu

CUM AM

— E un artist în meseria lui, spun munci
torii de la Fabrica de sticlă „Pădurea Nea
gră“, raionul Aleșd, despre fînărul KIRSCH 
RUDOLF. Și au dreptate. Avînd o calificare 
înaltă, din mîinile lui ies numai produse 

de calitatea l-a

DEVENIT

FRUNTAȘ ÎN MUNCĂ
neori cînd mă uit — 
prin atelierul nostru 
de freze, privesc ti
nerii, tovarășii mei 
de muncă și mă gîn- 
desc ce salturi mari 

în ultimii 
seral, 
mulfi

au făcut 
ani. Mulfi urmează liceul 
băieți cu un orizont larg, 
sînt preocupaji continuu să citea
scă o carte tehnică, să asculte o 
conferinfă de specialitate, alții ur
mează cursurile de ridicare a ca
lificării sau de specializare. La 
toți tinerii care mă înconjoară aici 
în atelier, observ o strădanie ne
obosită perseverentă pentru a lu
cra mai bine, pentru a învăja me
reu ceva nou, pentru a ști azi mai 
mult decît ieri.

In mijlocul unui asemenea co
lectiv nu poți sta în loc, nu poți 
să nu muncești cu toată pasiunea 
pentru a deveni fruntaș ca foți 
ceilalfi. După mine, lucrul cel mai 
important pentru a deveni fruntaș 
este să muncești tu însuți cu per
severență, să te preocupi mereu 
pentru a avea o bună pregătire 
profesională, să te caracterizeze în 
întreaga comportare strădania de 
a-(i însuși numeroase cunoștinje 
din meseria ce fi—ai ales-o, să te 
caracterizeze pasiunea neobosită 
pentru această meserie.

In profesia mea de frezor m-a 
preocupat mult într-un timp, pro
blema danfurării roților dințate 
conice și elicoidale. Acestea sînt 
operații pretențioase care se exe
cută pe mașini . de frezaf speci
ale. Dar cum la noi în atelier nu 
existau asemenea mașini, evi-

In sprijinul agriculturii

Mașini de recoltat mazăre

dent că s-a pus problema con
fecționării acestor roți pe cunos
cutele mașini de frezat univer
sale. Lucrul pe ele era însă mai 
pretențios, îți trebuiau cunoștinje 
superioare. Soluția ? învățătura I 
Numai învățătura m-a ajutat să 
pot îndeplini sarcina de produc
ție primită, să danturez roti din- 
fafe conice și elicoidale. Am ci
tit în acest sens multă literatură 
de specialitate, multe cărți, bro
șuri din experienja muncitorilor 
frezori fruntași de la noi și din 
țările socialiste. Mi s-a dezvoltat 
astfel gustul de a citi. Uneori nu 
mă pot odihni fără a citi înainte 
cîteva pagini de literatură tehni
că ori beletristică. Și ca să-mi 
fie totul la îndemînă mi-am în
jghebat și o mică bibliotecă per
sonală.

Pentru a deveni fruntaș al în
trecerii socialiste nu-i însă sufi
cient să ai o bună pregătire pro
fesională., Este o vorbă, și ade
vărată e, că nu poți ști niciodată 
fotul. In numeroase rînduri și în 
multe privinfe ai nevoie de ajuto
rul și sfatul tovarășilor din jur, al 
muncitorilor vîrstnici, în special, 
care au o bogată experiență de 
viafă și de muncă. Și eu am pri
mit un asemenea ajutor de la 
maistrul Ion Giurcă. El m-a aju
tat să confecționez pentru dantu- 
rarea roților dințate un dispozi
tiv special, m-a ajutat să calculez 
și m-a sfătuit pas cu pas.

Trebuie să mai spun un lucru 
(și nu fără să mă mîndresc cu asta). 
Nu-mi amintesc să fi dat în ulti
mii ani o piesă rebut, ori să 
nu-mi depășesc cu regularitate 
planul de producție cu 20-30 la 
sută. Aici, în afară de toate cele
lalte, mă ajută mașina, utilajul. 
Eu mi-am făcut un program spe

cial în legătură cu mașina : o cu
răț și o ung la vreme, lucrez în
totdeauna cu atenție cu ea, în 
sensul că n-o suprasolicit, o fac 
să răspundă astfel prompt la co
menzi. E mare lucru ca întotdea
una să te ajute mașina. Să pre
supunem că ai cunoștințe profe
sionale înalte, că primești a- 
jutorul tovărășesc al celor din 
jur, dar ce te faci dacă utila
jul, mașina cu care trebuie să 
execuți piesa respectivă nu te a- 
jută ? Degeaba. .Vreau de aceea 
să spun că fruntaș în întrecere am 
devenit și cu ajutorul ei. Mașina 
pe care lucrez de mulți ani,- n-a 
fost niciodată în reparație capi
tală, am ajuns s-o cunosc, să-i 
„simt" fiecare bătaie și asta face 
foarte mult.

Desigur că mai sînt multe lu
cruri de spus ca să povestești în 
amănunt despre modul în care ai 
devenit fruntaș al întrecerii socia
liste. Important este să înțelegi 
profund că depinde înainte de 
toate de tine, de strădania ta și 
că între toate există o legătură 
strînsă, temeinică. Fruntașul în 
producție nu trebuie să învețe nu
mai pentru el, ci să împărtă
șească și altora dini cunoștințele 
sale, să ceară sfatul celor mai 
vîrstnici să-și îngrijească mașina, 
sculele, să nu facă risipă etc.

Fruntașul în întrecere are o da
torie de onoare : să ajute și pe 
tovarășii din jur pentru a ajunge 
în frunte, pentru ca toți la un 
loc să contribuie cu succes la în
deplinirea sarcinilor puse 
partid în fața uzinei.

de

ILIE BASARABA 
secția mecanică, atelierul 

freze, Uzina 
Independența"-Sibiu

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cînleia
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului
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șî fără pierderi
GALAȚI (de la corespon

dentul nostru). — In aceste 
zile colectiviștii din regiunea 
Galați, nu precupețesc nici 
un efort în vederea strînge- 
rii la timp și fără pierderi a 
recoltei de grîu din acest an. 
Pînă în ziua de 12 iulie a.c. 
în regiune recoltatul și treie
ratul griului se făcuse în 
proporție de 63 la sută. Raioa
nele Galați și Tecuici au 
terminat de recoltat orzul iar 
la recoltatul griului mai a- 
vansat este raionul Făurei, 
care a terminat de recoltat 
grîul în procent de 73 la sută, 
urmat de raioanele Galați șix 
Brăila. Pînă în prezent în re
giunea Galați s-a terminat de 
treierat grîul, secara și orzul 
de pe 105 744 de ha.

Paralel cu lucrările de re
coltare din actuala campanie, 
colectiviștii din regiunea Ga
lați, au executat arături pe o 
suprafață de 23 312 ha și 
au fost însămînțate în miriște 
alte 14 446 de ha.

7.
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Grăbesc 
strîngerea 

recoltei
PITEȘTI (de la coresponden

tul nostru). — Oamenii muncii 
de pe ogoarele raionului Drăgă- 
nești-Olt se grăbesc să strîngă 
recolta într-un timp cît mai 
scurt, Pînă în seara zilei de 11 
iulie se recoltaseră pe raion 
peste 27.000 de ha din culturile 
păioasc. Paralel cu seceratul și 
recoltatul griului și orzului, me
canizatorii execută arături a- 
dinei de vară. 24 de gospodării 
colective au terminat secerișul, 
printre care G.A.C. „Făclia ro
șie” din Crăciuneni, „Drumul 
belșugului“, din comuna Băsești, 
Bel«j două gospodării colective 
din comuna Ghimpețeni, precum 
și cele din comunele .Crîngeni, 
Călineștî și altele.

La gospodăria „6 Martie” 
Stoicănești brigăzile de mecanic 
zatori Conduse de Slujitorii Va
sile, Sabin Ene precum și de Coi 

lectiviștii din brigăzile de cîmp 
au reușit ca pînă în seara zilei 
de 11’ iulie, să secere 1000 de 
ba <cu grîu. Mecanizatorii au fă
cut arături de vară pe o supra
față de 280 de ha.
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de Fânuș Neagu

Grija pentru 
frumusețile 

patriei
In zona centrală a Munților A- 

puseni, unde se află una din cele 
mai interesante rezervații naturale 
din țara noastră, se amenajează un 
parc național. In afara unor feno
mene carstice de valoare unică 
din țară : Cetățile Ponorului, Ghe
țarul Scărișoara, Bazinul Padiș, nu
meroase peșteri, doline, ele., aici 
se găsește o vegetație specifică, 
formată din păduri virgine și floră 
ierbacee rară.

Pe întreg cuprinsul țării există 
peste 150 de rezervații naturale 
— monumente ale naturii sau o- 
biective de cercetare științifică, 
ocupînd o suprafață totală de a- 
proape 40 000 de hectare. Printre 
acestea se numără cîteva de im
portanță deosebită, ca : parcul na
țional din Munții Retezat, regiunea 
Hunedoara, codrii seculari Slăti- 
oara și turbăriile Tinovul Mare din 
regiunea Suceava, pădurea Domo- 
gled, regiunea Banat, cu o floră 
mediteraneană, rezervația științifică 
Caraiman, Poiana cu Narcise din 
regiunea Brașov, pădurea multise
culară Mociar din regiunea Mu- 
reș-Autonomă Maghiară, arboretele 
naturale de castani din regiunea 
Oltenia, polița cu crini din Cea
hlău, pădurea Snagov și altele.

1n afara rezervațiilor naturale, 
aproximativ 20 000 de hectare de 
pădure au un regim special de 
întreținere și gospodărire, finind 
seama că prin existența lor prote
jează monumentele naturale și 
rezervațiile științifice.

(Agerpres)

Ì

Colectivul uzinei 
mășini agricole din 
începuf să producă în serie un 
nou utilaj pentru mecanizarea 
lucrărilor agricole : 
recoltat mazăre.
prima de acest fel construită în 
tara noastră, este tractată și ac
ționată de tractor. Cu ajutorul ei, 
mazărea 
prefața 
scoate
așezată 
ce s-a
coacerea, mazărea este treierată 
cu combine echipate cu un dis
pozitiv ridicător.

de pompe și 
București a

mașina de 
Noua mașină,

este culeasă de 
ferenutui, fără a 
și rădăcinile din 
apoi în brazde, 

uscat și s-a

la su- 
i se 

sol și 
După 

desăvîrșit

stăpînea o'di- 
acestea. Anul 
oaie aflată în 
37. litri lapte 
de patru ori 
7947. La în-

căci au format, vreme îndelunga
tă, substanța unei literaturi care 
făcea elogiul unei mincinoase 
împăcări a omului cu natura. 
Mi-am amintit acolo, la „Ion 
Sion“, lecfiile din primii ani de 
școală despre viața transhumantă 
a păstorului carpatin, înflăcărarea 
de care se lăsa cuprins „domnul 
învățător“ cînd depăna povești 
petrecute Ungă sfîni amorțite în 
negura nopților și mi-am amintit 
și strigătul lui, plin de dispreț, 
cînd vreun elev, scos la tablă, 
se încurca : „du-te, mă la stînă, 
acolo-i de tine, la stînă 1“ —> 
și am înțeles, că-n gura lui, lau
dele aduse ciobanului erau hulă. 
Doar ciobanul era omul din Ro- 
mînia situat pe treapta cea mai de 
jos; atîf trebuia să știe : să mul
gă oile în strungă, să îndure ar
șiță și frig, să strîngă cașul, să 
poarte turma la pășune și să o 
apere cu clini. Colindînd prin 
împărăția singurătății, luîndu-se 
de urît cu fluierul și frunza, cio
banii noștri au dăruit lumii acel 
cîntec dureros, copleșitor și larg 
al Mioriței.

Socialismul i-a scos din hotare
le neșfiinfei; cartea a pătruns pe 
policioarele din strungă, păstorul 
e și veterinar și un cunoscător 
al științei zootehnice. Trecerea de 
la cititul în stele la cititul în cărți 
depășește în măreție și frumusețe 
toate trecerile peste munți cu 
turme de oi în nopțile tulburătoa
re de primăvară sau în cele albite 
de lună al toamnei. O transmutare 
săvîrșită la capătul a două mii de 
ani și care se cheamă revoluție 
culturală. Vasile Ivan și Gheorghe 
Goșman cheltuiesc pe cărți atîția 
bani cîți strîngeau, poate, într-o 
vară de trudă ciobanii de pe mo-

șia prințului care 
nioară prin părțile 
trecut, de la fiecare 
grija lor au obținut 
și 6,300 kg lină ; 
mai mult decît în
cepuf, în 1947, stînă număra 500 
de oi figăi, aduse de la o fermă 
din apropierea Bucureștilor. Astăzi 
cuprinde 1 100 oi mame și 26 
berbeci pepinieri. Inginerul Gheor
ghe Clondir, ajutat de ivan și 
Goșman, încrucișînd tigaia cu di. 
ferite rase de merinos (de Palas, 
caucazian și de Stavropol) a ajuns 
să obțină o nouă rasă de oi — 
„Ion Sion“ — cu o producție de 
lapte mult mărită și cu firul de 
lină mai lung decît al tuturor ra
selor concurente. La baza acestei 
realizări a stat selecția riguroasă 
și alimentația complexă: fin de 
calitate superioară, leguminoase 
— borceag, lucernă și furajele 
concentrate.

O tîrlă din Cîmpia Dunării. Doi 
oameni în halate albe mulg oile 
de prînz și discută. De la viteza 
vîntului discuția lor lunecă spre 
alte lucruri. Notez frînturi din con
versație.

„La Movila Miresii s-a adus un 
televizor“.

„Porumbul 5 000 s-a-ngroșaf 
la rădăcină ca pe mină“.

„Az'noapte, cînd s-au aprins 
minile la aria de la Movila, 
făcuse lumină de vedeai toată 
seau pînă spre Șuțu“.

„Un regizor de film, unu' gras, 
cu mustață, caută oameni prin 
sat pe la Rîmnicelu ca să-i „ba- 
ge“-n film. Era și Birlic cu el, zău 
așa, l-a cunoscut lumea din prima 
clipă..."

Amiază fierbinte, miroase a 
grîu și a lapte proaspăt, peste ne
mărginirea cîmpiei trec în zbor 
stoluri de grauri, amețiți de miro
sul griului.

ulie
din cîmpia Dunării. 
E a gospodăriei de 
sfat „Ion Sion“. Va
sile Ivan și Gheor
ghe Goșman, cio-, 
banii, și-au spălat

mîinile, sfînd pe lespedea de 
piatră de lîngă fîntînă, au îmbră
cat halate albe și au intrat în strun-, 
gă să înceapă mulsoarea de prînz. 
Inginerul Matei Ion, directorul 
gospodăriei, întors de pe tarlaua 
de grîu, de la seceriș, păsfrînd 
încă în haine miros de grîu și de 
pleavă, s-a așezat, obosit, la 
umbra unui salcîm, pe o buturugă 
retezată și privește. împrejur mi
roase a salvie, a fin, a lapte 
proaspăt și a fizic ars. Amiaza 
varsă valuri de dogoare, lumina 
înțeapă ochii, iar praful răscolit 
de căruțele încărcate cu saci, ce 
trec pe linia din fundul cîmpiei, 
înăbușe depărtările.

Cei doi ciobani discută. Notez,
— Pe la noi, la munte, a 

plouat. Cică a fost și furtună, zice 
Goșman,

— Da, am citit și eu, răspunde 
celălalt. Viteza vîntului a atins 
patru metri pe secundă. Trebuie 
să fi fost al dracului de puterni- 
că. Am doi brazi în fața casei, 
s-or fi prăbușit.

O tîrlă sub salcîmi. Doi cio
bani mulgînd și discutînd despre 
viteza vîntului. Amintirea coboară 
prin ani. Crîmpeie fugare se în
șiră ca pe o peliculă... Tîrle sub 
muchii de gorgane, focuri hrănite 
cu bălegar, siluetele ciobanilor 
prăbușite alături, pe cojoace ; 
cîrduri de oi, bolborosind cu bo
turile întinse în iarba arsă de 
soare și de lună ; cîntecul acioa- 
ielor împletindu-se cu revărsarea 
molcomă a carului; drumuri peste 
munți, străbătute în legănare 
domoală ; lupi izgoniți cu bîtele 
și cu clinii; vulturii ațintindu-se 
la pîndă, sus, în cîmpia inversă 
a cerului. Toate aceste imagini, 
dominate de figura păstorului ci
titor în constelațiile curgind în 
eternitate și cufundat înfr-o lini
ște de început de lume, le-am 
văzut de mic, cu ochii închipuirii.

gospodă- 
din Afu-

Panteli- 
cercetăride

plante tehnice

(Agerpres)

Tinere studente de la Institutul pedagogic din București aduc un ajutor prețios lucrărilor ce 
desfășoară acum pe ogoarele gospodăriei de stat Asanaga

Foto ; AGERPRES

Datorită nivelului tehnic 
la care este realizată, noua 
șină asigură o productivitate ri
dicată în exploatare.

Primele mașini de recoltat ma
zăre au și fost trimise 
riilor agricole de stat 
ma(i, Popeșfi-Leordeni, 
mon și Institutului 
pentru cereale și 
de la Fundulea.

(Agerpres)

Pentru sănătatea 
oamenilor muncii

La Combinatul siderurgic 
Hunedoara s-a înființat de cu- 
rînd, pentru siderurgiști, un 
centru de medicină a muncii, 
dotat cu aparatură modernă.

Cabinete de medicină a 
muncii funcționează, de ase
menea, la Lupeni și Cugir. In 
orașul Sebeș s-a dat în func
țiune o maternitate, iar la spi
talul unificat din orașul Brad 
a luat ființă zilele acestea o 
nouă secție pentru copii cu 50 
de paturi.

I n vacanță, tolba 
poștașului este a- 
proape în fiecare 
zi încărcată cu 
scrisori din toate 
colțurile țării. Sute 
de adrese, de la

de la mare, de peste 
unde fac excursii și

fu
se 

șo-

TELEGRAME

Brigada de inferven(ie a lucrat 
bine. Acum, sondorul șef Con
stantin Mocanu de la Schela 
Băicoi, regiunea Ploiești, împreu
nă cu • sondorii Constantin Taraș 
și Dumitru Itu, analizează progra
mul de punere în funcțiune a 

sondei

Foto : AGERPRES

munte, 
tot pe 
drumețesc elevii.

Scrisori, zeci de scrisori, au 
început să sosească din pri
mele zile de vacanță, după 
primele trenuri și autobuze 
încărcate de elevi care au ple
cat spre munte sau mare, scri
sori pline de bucuria acestor 
zile minunate.

Am în față un teanc și nu 
Știu pe care s-o citesc mai 
întîi. Iată cîteva cu dată mai 
recentă. Se pare chiar că sînt 
expediate de același grup de 
elevi. Da, așa-i, sînt elevi de 
la Școala medie Aurel Vlaicu 
din Capitală- Prima vedere 
ne-au trimis-o chiar din Gara 
de Nord, înainte de plecare. 
„In aurind, vom fi pe minu-

natele plaiuri ale Moldovei și 
vom admira grandioasele con
strucții ridicate acolo în anii 
aceștia“, au ținut să ne anun
țe ei cu bucurie. Au sosit apoi 
de la entuziaștii călători, încă 
trei ilustrate. Una din Onești, 
o priveliște a tînărului oraș, 
una de la Piatra Neamț, iar 
ultima de la Lacul Roșu. Pe

te aceste cuvinte s-ar putea 
scrie pagini

Scrisoarea 
dem acum 
Hunedoara, 
un grup de
Școala de 8 ani din comuna 
Hălmagiu, 
Este prima lor excursie 
această

întregi.
pe care o deschi- 
este trimisă din 
Expeditorii sînt 

50 de elevi de la

regiunea Crișana. 
din 

vacanță. După ce ne

foc, metalul incandescent. 
Ne-au impresionat adine oa
menii, oțelarii. Cu cită pasiu
ne muncesc, cit de prietenoși, 
de veseli sînt. Au stat de vor
bă cu noi, ne-au povestit des
pre munca lor, despre viața 
lor, ne-au condus prin combi
nat și ne-au explicat cum 
funcționează uriașele cuptoa-

toate sînt scrise doar cîteva 
cuvinte („Oneștiul, orașul ti
nereții și al muncii ne-a um
plut inimile de bucurie, de 
optimism" sau „Eroism, dra
goste de muncă a omului nou, 
spirit creator, toate le-am gă
sit înmănuncheate în uriașa 
construcție de la Bicaz!" Sau: 
„Patria noastră are frumuseți 
cărora cu greu le putem găsi 
comparație“). Dar despre toa-

drumul frumos par- 
autobuzul pînă la Hu-

descriu 
curs cu 
nedoara, elevii ne relatează in 
cîteva. pagini puternica im
presie pe care le-a făcut-o 
cetatea oțelului.

„In toate halele mari care 
le-am văzut acolo clocotește 
munca — scriu elevii. Am vă
zut cum se făurește oțelul în 
cuptoarele acestea uriașe, cum 
șerpuiește, ca niște limbi de

re. Fiecare priveam cu emoție 
și respect la muncitorii oțe- 
lari și ne doream în gînd să 
devenim și noi ca ei“.

Elevii din Hălmagiu ne-au 
mai scris multe alte lucruri 
despre excursia lor la Hune
doara, despre orașul nou pe 
care l-au vizitat, despre caste
lul Huniazilor. După cîteva 
zile de excursie, spuneau ei, 
s-au întors acasă cu impresii

de neuitat, pe care le vor po
vesti părinților, prietenilor.

Iată și o scrisoare de la un 
grup de elevi din clasa a IV-a, 
de la Școala din satul Valea 
Mică, raionul Alba. Scrisă cu 
litere mari caligrafice, de 
școlari silitori care au înche
iat anul — țin ei să ne spună 
— cu note de 9 și 10, scri
soarea este plină de gingășie, 
de farmec. Este prima excursie 
din viața de școlar, prima 
„călătorie mai mare“.

„Am mers două zile cu au
tobuzul și am trecut prin multe 
orașe și sate frumoase — își 
încep micii excursioniști scri
soarea. In toate aceste sate și 
orașe am văzut nenumărate 
lucruri frumoase, realizate în 
anii regimului democrat popu
lar. Ne-am 
și am făcut 
am poposit

oprit la Geoagiu 
baie și plajă, apoi 
în satul lui Aurel

A. CRISTIAN

(Continuare in pag. a IlI-a)

Excelenței Sale
General locotenent MOHAMMED NAJIB AL-RUBEI 

președintele Consiliului Suveranității 
al Republicii Irak

Bagdad
Exprim Excelenței Voastre cele mai sincere felicitări și bune 

urări cu ocazia zilei naționale a Republicii Irak.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Excelenței Sale
General maior ABDUL KERIM KASSEM 

prim-ministru al Republicii Irak
Bagdad

Cu prilejul celei de-a IV-a aniversări a proclamării Repu
blicii Irak, rog pe Excelența Voastră să primească din partea 
mea personal, a guvernului Republicii Populare Romîne și a 
poporului romîn, sincere felicitări și cele mai bune urări de 
prosperitate poporului irakian.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie dintre țările 
noastre vor continua să se dezvolte și să se întărească în inte
resul reciproc și al păcii în lume.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine
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Trezeci Ho tineri îl ascut! 

muncitorul Vasile Patru care 
crtește ultima sa poezie ;

pe 
le

Lenin, prietene, e de-o vîrsfă 
cu noi.

Mă glndesc la fruntea lui înaltă 
Purtătoare a bolților Comunei 
Pe vecii unită laolaltă.
El era modest și simplu.

Lenin, prietene, e de-o vlrstă 
cu noi.

Sînt captivați de idee, de fru
musețea simplă, convingătoare a 
imaginii prin care e înfățișat Le- 
nin. Mulți notează o frîntură de 
vers, un cuvînt, o observație. Le 
vor dezvolta apoi în discuții, cînd 
vor încerca să-l ajute pe tovară
șul lor de muncă și creație să 
realizeze și de astă dată o poe
zie frumoasă.

Atmosfera de lucru, de învăță
tură colectivă caracterizează uce
nicia literară pe care o fac mem
brii cenaclului „Traian Deme
frescu“ din Craiova. La fiecare 
sfîrșif de săptămînă, tinerii cena
cliști — muncitori, elevi, stu- 
denți — se întîlnesc la Casa de 
cultură a sindicatelor. Și de fie
care dată tezaurizează noi cu
noștințe. Profesiunile le sînt dife
rite. Vasile Pătru e muncitor la 
I.R.C.F.L., Paul Nistorescu și Du
mitru Marin Negru sînt tehnicieni 
la „Elecfropufere“, Ovidiu Hotin- 
ceanu și Vasile Stroie, muncitori 
la aceeași uzină, Virgil Vîlceanu 
e student la Facultatea de meca
nizarea agriculturii, George Niță, 
bibliotecar, frații Maghirescu sînt 
elevi, unui în clasa a X-a la zi, 
altul într-a Xl-a seral, fiind tehni
cian.

Sînt doar cîțiva dintre membrii 
cenaclului, li deosebește nu nu
mai profesia, dar și vîrsta și gra
dul de cunoștințe, l-a reunit însă 
pasiunea pentru literatură, dorin
ța de a da glas simțămintelor 
de bucurie izvorîte din viața noa
stră nouă, din munca de zi cu

11. Izvor nesecat de Inspirație — 
munca de desăvîrșire a construc
ției socialiste apare în creația ti
nerilor ucenici ai versului din a- 
cest cenaclu în cîntece izbutite, 
cu imagini pline de prospețime 
și sensibilitate. Vorbind despre 
muncă, Vasile Stroie, muncitor el 

, însuși, îi cîntă frumusețea pe care 
o întîlnești pretutindeni : „Călă
toream cu munca prin largile-i 
domenii. / ... Am văzul oameni/ 
Scormonind lumina gîndului / Am 
văzut oameni scormonind / Scoar
ța fertilă a pămînfului 1 ... / 
Am văzut zi și noapte pe om sus 
pe schele / Profilat pe zare I 
Mult aroape de soare 1 Și ștele“. 
Bucuria muncii împlinite o cîntă 
același Vasile Pătru citat mai sus, 
In „ANIVERSAREA COLECTIVEI“. 
„Soarele coborît în oale pînte- 
coase / Lucește grav în vinul au
riu. / Așa că-s doi t 1 e unu-n zări 
sticloase 1 Și unul în al toamnei 
rod tîrziu. / Se cerne bucuria pe 
fruntea descrețită : / Așa se cade 
a fi la sărbători. / într-o zi ca 
asta, de toamnă însorită / Ei au 
pornit la drum cu-ntîii zori. I Ega
lă, vremea-n timp urcînd s-a mă
surat / Din an în an cu roade mai 
bogate. / Prin voia lor de-atunci 
au însemnat / Izbîndă din izbîn- 
dă mai departe“.

Brîndușa Stafiescu, studentă, în 
„CARTEA TA“ încearcă să de
monstreze cui se datorește tinere
țea fericită din fabrici, de pe o- 
goare din școli. In tot ce o încon
joară vede drumul arătat de partid : 
„Am deschis cartea zorilor / Zo
rii tinereții mele. 1 Adiau filele 
a muncă, a pace. / Am deschis 
cartea ta cu slove de purpuri, / 
Am gustat acolo aroma plinii 
vremurilor coapte, / Freamătul lu
minii ce-mbafă Bicazul în noapte 
I Și-am înțeles citindu-ți cartea 
toată ! De ce mi-e
de bogată".

Citind în aceeași 
Vîlceanu, student la 
mecanizare, știe care îi este prin
cipala îndatorire : să învețe pen
tru ca în orice loc unde va tre-

tinerețea atti

carte, Virgil 
Facultatea de

RARA
bul să mupceasdf, să-și poată 
dărui întreaga cqpacitate măreței 
opere de construire a vieții noi : 
„învăț să cunosc tainele vieții, / 
Că slugi mi-au fost părinții pin- 
mai ieri / ... 1 Și-atîția ca mine-au 
avut bătături / în palme... și-n su- 
flet-piroaie. / Secate de grai, flă- 
mîndele guri / Prindeau de sub 
gene lacrimi șiroaie. / învăț, stu
diez zi și noapte > Vioara ce-o- 
nsemn : studenție. / Pe coardele- 
acestea aleargă în șoapte / Uzina, 
furnalul și spicul din glie. / Iar 

cint melo- 
furnalul, uzina 
pentru tine,

cînd voi putea să 
dia / ... / Cînfa-va 
și glia / Un cint 
Partid Comunist“.

Chiar dacă pe alocuri versul 
nu-i desprins încă de proză, dacă 
mai apar neglijențe și locuri co
mune, improprietăți, imaginile în 
creația celor mai mulți dintre ce
nacliști vin din viața de azi, din 
realitatea în care trăiesc și mun
cesc și pe care se simt datori să 
o cînte.

Pentru a limpezi granița dintre 
esențial șiesențial și neesențiai, pentru a 
înțelege că nu orice stare afecti
vă este și poezie, la ședințele 
cenaclului tinerii se străduiesc să 
învețe. Discută uneori probleme 
de critică literară, învață să cu
noască poezia revoluționară, pre
zintă medalioane despre via
ța și opera unor mari poeți clasici 
și contemporani, simpozioane cu 
teme ca „Chipul nou al muncito
rului oglindit în literatura contem
porană”, „Viața nouă a muncitoru
lui în proza și poezia contempo
rană“ etc. Dezbaterea teoretică îi 
ajută să-și îmbogățească cunoștin
țele, să se gîndească mai exigent 
la ceea ce ei înșiși creează.

Aceste dezbateri l-au ajutat pe 
Dumitru Marin Negru să vadă 
unde a greșit în schița sa „IN
CENDIUL” (subiectul : un fapt de 
eroism al unor tineri care au sal
vat construcția la care lucrau de 
la un foc izbucnit pe neașteptate). 
La discuțiile de după lectura ei, ti
nerii au venit cu exemple din li
teratura clasică și contemporană, 
i-au arătat prin ce anume suferă
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construcția ichijei care avea o 
idee frumoasă, dar rămasă îne
cată în multe vorbe de prisos. 
Și Dumitru Marin Negru a refă- 
cpt-o o dată, de două ori, da 
trei ori, pină ce a căpătat conci- 
ziune, claritate.

Din păcate, nu întotdeauna tine
rii cenaclișfi sa bucură de ajuto
rul cel mai competent, cel mai 
calificat. Prezența membrilor fili
alei Uniunii Scriitorilor, ca ți a în
drumătorilor de la Casa regională 
a creației populare este... meteo
rică. Cenacliștii au nevoie de în
drumare permanentă. Aceasta nu 
se poate face la diversele sim
pozioane, medalioane literare, șe
zători la care cenacliștii sînt pre- 
zenfi și își aduc contribuția, ci
tind lucrări proprii sau recenzînd 
cărți. îndrumarea se face în șe
dința de lucru a cenaclului. Pre
zența unui membru al filialei 
Uniunii Scriitorilor, a profesorilor 
de literatură romînă din școlile 
orașului ar fi deosebit de nece
sară în clarificarea problemelor 
muncii de conținut, a aportului 
educativ al cenadiștilor în colecti
vele în care muncesc sau învață. 
Cititul literaturii de către tinerii 
membri ai cenaclului este o pro
blemă particulară a fiecăruia în 
parte, dar și o problemă colectivă, 
atunci cînd el nu este bine orga
nizat. Un caz: Gh. Maghirescu, 
elev, este de doi ani membru al 
cenaclului. Nu s-ar putea spune 
că nu citește. Dimpotrivă, citește 
mult și divers. Dar nesistematic, 
îndrăgostit de poezie, citește 
multă poezie, fără să rețină însă 
nimic. Cauza ? Dă o înțelegere 
falsă originalității în creație, care 
pasă-mi-te ar fi „alterată“ dacă ar 
reține imaginile din tezaurul poe
tic. Rezultatul ? Poeziile proprii, 
deși au idei frumoase, sînt îneca
te în imagini bombastice, care, 
firesc, nu sugerează nimic.

E un’ singur exemplu, de care 
comisia de îndrumare a cenaclu
lui (acum ființînd doar cu numele 
în filele unui dosar) trebuie să 
se seziseze și să pornească la lu
cru. Casa regională a creației 
populare pregătește acum o cu
legere din creațiile cenaclului 
„Traian Demefrescu“. Faptul e 
îmbucurător, dar ajutorul dat va 
fi numai pe jumătate, dacă în a- 
cest cenaclu, cu tineri falentați 
munca nu va fi sprijinită astfel ca 
ea să contribuie la creșterea cu
noștințelor politice și de cultură 
generală ale creatorilor. Fiecare 
din acești tineri trebuie ajutat să 
înțeleagă că ucenicia literară cere 
trudă, că trebuie să citească ți să 
recitească din tezaurul literaturii 
clasice și contemporane, să fie 
mai mult decît pînă acum pre
zent în viața culturală a colecti
velor din care face parte. La a- 
ceasta o contribuție mai mare 
trebuie să-și aducă și biroul ce
naclului (secretar Vasile Pătru), 
printr-o mai bună organizare a 
muncii, care trebuie să capete un 

la fiecarebogat conținut educativ 
ședință de lucru.

FLORICA POPA

N O

Un

o Tinerii prieteni ai 
cărții de la mina 
Corniței, raionul A- 
leșd, alegîndu-și fie

care cartea preferată

Filme în ajutorul colectiviștilor

Fofo : O. PLECAN

zi
de odihnă

In satele regiunii Hunedoara 
pe ecranele cinematografelor sau 
pe ecrane improvizate în sălile 
căminelor culturale au rulat de 
curînd un mare număr de filme 
documentare privind 
rănilor colectiviști în 
toare ale G.A.C.

Printre acestea se 
filmul „Pentru 5.000 
boabe la ha‘‘ ce a 
tele raioanelor

Alte asemenea 
pămînturi sărace,

munca ță- 
diferite sec-

numără și 
kg. porumb 
rulat în sa- 

Alba și Sebeș,
filme ca : „Din 
vii și livezi în-

floritoare", „Podgoriile“, „Mai 
mult porumb de însilozat pentru 
hrănirea animalelor“, „Să ferim 
culturile de cartofi de gîndacul 
de Colorado“ etc. au fost vizio
nate de colectiviștii din raioanele 
llia, Hațeg, Orăștie etc.

Organizația U.T.M. a tăcut o 
largă popularizare ■ acestor fil
me în rîndul maselor de colecti
viști, organizînd vizionări colec
tive cu toți tinerii colectiviști și 
discuții pe marginea lor.

LAL ROMULUS

Ca cîțiva ani în 
urină, într-o notă pu
blicată în ziarul nos
tru, ie sesiza faptul 
că la Rm. Vîlcea, cu
noscuta casă in care 
a locuit scriitorul 
Anton Pann era lă
sată în părăsire, 
îngrijită.

Cu satisfacție 
aflat ulterior c$, 
urm* 
venții, 
torilor 
Sfatul 
Vilcea 
de reamenajare a in
terioarelor clădirii și 
de conservare ■ o- 
biectelor care se mai 
păstrează de la An-

ne-

am 
în 

acestei inter- 
Uniunea Scrii- 
din R.P.R. și 
popular Rm. 
au luat m|suri

în munți

rnrnrnl

îmbată după-amiazX 
rîul Tîrgului cu ape
le sale repezi și lim
pezi ce se azvîrle cu 
zgomot în cascade 
de argint, au încîntat 
privirea a peste 300

de oameni ai muncii din Bucu
rești, Slatina și Pitești care se în
dreptau dinspre Cîmpulung spre 
Voina. Ajunși la cabana devenită 
aproape neîncăpătoare, excursio
niștii au fost primiți cu multă ospi
talitate, oferind-li-se prilejul de a 
petrece o seară minunată în ini
ma muntelui.

Dimineața, reconfortați și odih
niți pe mulți î-au atras culmile din 
jur : Iezerul, Păpușa și Plaiul lui 
Pătru.

Frumusețea lacului Iezer și sur. 
prizele pe care le oferă flora bo
gată a muntelui, au determinat 
aproape 100 de turiști să-î cuce
rească înălțimea de peste 2 000 
metri. Turiștii au ajuns și pe vîr- 
ful culmii Păpușa de unde au ad
mirat dantela de granit a masi
vului Piatra Craiului șl crestele 
pierdute în nori ale Bucegilor. 
Pădurile de brazi, poienile înso
rite, adevărate „guri de rai" de 
pe care nu lipsesc „mîndri cio
bănei“, izvoarele răcoritoare au 
răsplătit eforturile drumeților care 
au urcat pe Plaiul lui Pătru. A fost 
o excursie plăcută și instructivă, 
prin care drumeții și-au îmbogățit 
cunoștințele despre frumusețile 
patriei noastre,

A. POPESCU

în orele libere, la club, tinerii muncitori de la Fabrica de tricota
je „Drapelul roșu“-Sibiu învajă noi cîntece 

Foto: P. EMILIAN

Mogoșești,
Slatina,

COLECTIVISTA
Bucurați-vă stele șl ardeți!
Singurul fulger, al vostru și al ploilor, 
Neliniștește oceanul meu tînăr — cîmpla. 
Oceanul meu tînăr pe care
Nici un vînt nu-1 străbate din larg,
Nici o boare-
Și pumnii de aur ai spicelor, noaptea, 
Stropesc orizontul cu aburi de pîine 
Și-l sparg.

Niciodată atîtea corăbii
— Secerători și combine vislind —
N-au străbătut întinderile acestei cîmpii 
Descărcînd lîngă țărmi 
Nemaivăzutele ei bogății.
Pîina colectivistă, bună,
Frămîntată cu răsărit de soare și lună 
Cu ploile albastre, cu vînt...

Bucurați-vă stele și ardeți, 
Din sufletul meu izvorînd.

A. I. ZĂINESCU

Duminică cultural-sportivă
a sfîrșitul săptă- 
mîniî trecute, ti
nerii colectiviști 
din 
raionul 
au avut oaspeți. 
Membrii echipe

lor artistice și formațiile spor
tive din Mărgineni, Optași, 
Potcoava și Scornicești — a- 
proape două sute cu toții — 
au venit să petreacă o dumi
nică cultural-sportivă. De di
mineață pînă seara tîrziu s-au

T À

muzeu neglijat

întrecut pe stadionul din Mo
goșești formațiile sportive în 
pasionante concursuri de atle
tism, fotbal, volei și trîntă. 
Nici cicliștii n-au lipsit din 
concurs. Aplauzele celor peste 
o mie de spectatori i-au răs
plătit pe sportivi pentru 
măiestria cu care au susținut 
fiecare competiție.

După-amiază, au avut cuvîn- 
tul artiștii amatori. La scenă 
deschisă au fost aplaudați și 
membrii brigăzilor artistice 
de agitație din Mărgineni și 
Mogoseștt, și echipa de călu
șari din Optași, și formația de 
dansuri populare din Mărgi
neni. A fost o duminică 
petrecută frumos, oaspeți și 
gazde avînd ce învăța unii de 
la alții. F. DAN

La căminul cultural

și la locul de muncă

Tnrnrmll

ton Pann. Cu aceeași 
ocazie, pe unul din
tre pereți l-a pus o 
placă comemorativă, 
iar clădirea a fost 
transformată în mu
zeu. Tinerii din raio
nul Rm. Vîlcea 
angajaseră să ia 
directă îngrijire, 
direa.

Măsuri bune, 
preciabile. Un 
gur lucru au i. 
tovarășii de la Uniu
nea Scriitorilor și de 
la Sfatul popular al 
raionului Rm. Vîl
cea : că o casă veche 
trebuie amenajată nu 
numai în interior, 
dar și pe dinafară. 
Azi casa aproape nu

se 
în 

clă-

a- 
sin- 

yitat

mai are acoperiț (sau 
mai bine zis are unul 
de formă : căzut, 
găurit, prin care 
plouă în cerdac, în 
încăperi). Apa ploi
lor s-a scurs pe pe
reți, pătîndu-i, gar
dul din fața casei s-a 
dărăpănat și el, 
curtea și scările sînt 
necurățite.

O întrebare : Cum 
să înțelegem cuvin
tele „Casă memoria- 
lă“ de pe inscripție ? 
Memorială e casa 
sau... neglijența a- 
celora care trebuie 
să îngrijească de ea ?

oar cu o lună de 
zile în urmă, Va- 
sile Bratu, direc
torul Căminului 
cultural din Sag- 
na, raionul Ro
man, era nemul

țumit de felul cum își des
fășurau activitatea formațiile 
artistice ale căminului. E 
drept, formațiile existau: 
echipele de teatru, de dansuri, 
recitatorii, soliștii vocali. Că
minul cultural — clădire nouă, 
spațioasă — oferea condiții 
minunate și pentru repetiții 
și pentru programele artistice 
date în fața zecilor de colec
tiviști. Pe măsură ce muncile 
de întreținere a culturilor se 
intensificau însă, activitățile 
culturale de la cămin nu se 
mai puteau ține în fiecare zi. 
Lucrările agricole nu suferă 
amînări, de efectuarea lor la 
timp depinde belșugul între
gii gospodării, bunăstarea fie
cărui colectivist în parte. Ac
tivitatea culturală șl deci și a 
formațiilor artistice, trebuia 
organizată la locul de muncă 
al colectiviștilor.

Preocuparea 
U.T.M. de la bri
gada legumicolă 
constituie un e- 
xemplu în acest 
sens. Iată cum 
au procedat tine
rii de la, grădina 
gospodăriei. In 
brigada legumi
colă muncesc mai 
bine de 50 de ti
neri din care ma

rea majoritate sînt fete. Încă 
din iarnă, multe dintre ele fă
ceau parte din formațiile artis
tice ale căminului. Membrii bi
roului organizației V.T.M. pe 
brigadă (secretar Anuța Ro
man) au discutat cu ei pentru 
a găsi cele mai bune soluții ca 
să-și continue activitatea ar
tistică și în această perioadă 
a muncilor agricole de vară. 
Tinerii fiind împreună cea 
mai mare parte a timpului, 
în pauze se putea repeta un 
dans, un cântec nou sau chiar 
un program de brigadă arti
stică de agitație. Toate acestea 
le-a spus Anuța Roman briga
dierului Vasile Aruxandei.

Brigadierul a înțeles de în
dată ci întreaga brigadă va 
avea de ciștigat dacă va avea 
formații artistice proprii. Mai 
ales ideea înființării unei 
brigăzi artistice de agitație, 
în sinul colectivului de aici, 
de la grădină, o socotea deo
sebit de prețioasă. De aceea 
cel dinții care s-a înscris pe 
lista interpreților din brigada 
artistică de agitație a fost 
chiar brigadierul Vasile Aru
xandei.

Secretarul organizației UTM 
pe brigadă, împreună cu alte 
cîteva fete, printre care ute- 
mistele Măndița Ivan, Mino- 
dora Sprinceană și Tereza 
Lucaci, au discutat cu direc
torul căminului și cu cadrele 
didactice de la școala de 8 ani

organizației

din comună. Sprijinul cerut 
nu s-a lăsat mult timp aștep
tat. Au fost selecționate cele 
mai semnificative aspecte din 
munca brigăzii legumicole, pe 
baza cărora un colectiv a al
cătuit un text de brigadă. De 
2-3 ori pe săptămînă, la vre
mea prînzului, cadrele didacti
ce veneau la locul de la poa
lele pădurii Sagnei, sub um
brarul unde se adunau colec
tiviștii în pauza de prînz.

Pauzele de prînz oferă pri
lejul organizării nu numai a 
repetițiilor formațiilor artisti
ce, ci și a unor manifestări 
cultural-educative urmărite cu 
interes de colectiviști. Jurnale 
vorbite, cum a fost cel intitu
lat „Cum au devenit milio
nare gospodăriile colective din 
comunele Horia ți Văleni, din 
raionul Roman", orele de „în
trebări ți răspunsuri", cum au 
fost cele pe tema „Ce veni
turi se pot obține de la gră
dina de legume", au fost pre
zentate colectiviștilor din a- 
ceastă brigadă chiar la locul 
de muncă, înaintea fiecărui 
spectacol dat de formațiile ar
tistice.

însemnări despre 
viața culturală 

din comuna 
Sagna, 

raionul Roman

da 
de 

era
de

Zilele trecut» 
un afiș îi invi
ta pe colectivi
știi din Sagna la 
căminul cultural. 
Pe afiș scria: 
„Program artistic 
dat de brigada 
artistică, echipa 
de dansuri și so
liștii vocali de la 
brigada legumi

colă". Interesul cu care colec
tiviștii au urmărit programul a 
răsplătit eforturile entuziaștilor 
artiști amatori, care au dove
dit astfel că se pot organiza 
activități artistice interesante 
chiar în cadrul brigăzii de 
muncă.

In toate brigăzile gospodă
riei muncesc numeroși tineri. 
Anica Pădureanu, secretara 
organizației U.T.M. de la bri
gada nr. 5, știa de mult 
cele ce plănuiseră tinerii 
la brigada legumicolă și 
bucuroasă că se ținuseră
cuvînt și pregătiseră progra
mul „cu forțele lor“. Voia să 
învețe de la ei ca apoi să pre
gătească un program asemă
nător cu tinerii din brigada 
sa. Cu toții sînt hotărîți ca în 
viitorul afiș al căminului cul
tural să se poată citi: „pro
gram artistic dat de brigada 
nr. 5“.

Dovedind dragoste ți răs
pundere pentru activitatea 
culturală, organizațiile U.T.M, 
din comuna Sagna, în colabo
rare cu colectivul căminului 
cultural, au contribuit la asi
gurarea continuității activită
ții educative a căminului cul
tural, a cărui prezență în 
viața colectiviștilor se face 
simțită nu numai in zilele de 
odihnă, ci ți în oricare altă 
zi din cursul săptămînii, la 
locul de muncă.

C. NAN CU

IN FATA COMORILOR ARTEI ®
călăto- 

prin 
Artă 
înce- 

veche

ontinuăm 
ria noastră 
Muzeul de 
al R.P.R., 
pînd cu o 
cunoștință a noa
stră, Ștefan Lu

chian. Aflat la răspîntia a 
două veacuri, Luchian se si- 
tuiază și la o răspîntie a plas
ticei romînești. El înoiește 
pictura noastră, deschide dru
mul spre pictura modernă. 
Luchian este primul dintre 
mînuitorii penelului de la noi 
care renunță la tehnica clar
obscurului, la nuanțe inter
mediare, alăturînd cu îndrăz
neală culorile vii, violente 
uneori. El își dă seama că lu
mina înseamnă culoare și de 
aceea folosește culorile puter
nice, tablourile lui căpătînd 
astfel o mare limpezime și 
luminozitate. Dar aceasta nu 
este singura trăsătură nouă 
a artei lui Luchian. El caută 
să simplifice imaginea, s-o 
scape de amănuntele uneori 
inutile ale academismului, să 
sintetizeze. Operele sale emo
ționează, sugerează, transmit 
emoția care l-a însuflețit pe 
artist, deși el folosește linii 
simple. în sfîrșit, Luchian ca 
unul care a cunoscut viața 
celor exploatați, aduce în 
plastică și o înnoire tematică, 
un suflu de umanism, accen
tuează realismul critic. Lucrul 
acesta îl simțim atît din pei-

sajele sale citadine, cît mai 
ales din tablouri ca cel inti
tulat „La împărțitul porum
bului". Acest tablou plin de 
dramatism, înfățișează trage
dia unor oameni care au su
ferit o secetă de doi ani și 
Care plini de revoltă pentru 
huzurul boieresc se îndreaptă 
spre conacul boieresc să-și re
vendice drepturile.

, Tînărul N. Georgescu se o- 
prește îndelung în fața aces, 
tui tablou, apoi își îndreaptă 
privire spre pînza lui Băncilă, 
„1907“. Privește și compară.

— Și un pictor și altul, — 
remarcă tînărul turnător de 
la „Grivița roșie“, înfățișează 
momente la fel de tragice. Cu 
toate că Luchian conturează 
doar chipurile țăranilor săi, 
în vreme ce Băncilă redă cu 
exactitudine fiecare amănunt, 
tabloul lui mă impresionează, 
mă emoționează și îmi vor
bește tot atît de clar despre 
tragedia țăranului romîn la 
începutul secolului, ca, și în 
cazul operei lui Băncilă,

După Luchian pătrundem 
în sălile în care sînt expuse 
lucrări ale artiștilor noștri 
plastici dintre cele două răz
boaie.

Pictorii se găsesc la dispozi
ția burgheziei profund reac
ționare, care le comandă ta
blouri — ne spune ghidul.

. Dar în pofida dorințelor bur
gheziei. epoca aceasta cunoa-

ște o serie de mari artiști 
atenți la 
și care au 
în grafică 
burghezo-moșierească.
Tonitza, Ressu, Steriadi 
alții fac parte din această ca
tegorie.

Vizităm sala în care sînt 
expuse lucrări ale lui Pallady, 
Steriade, Tonitza, Petrașcu* 
Ressu, Iser, Brîncuși, Dărăscu

fenomenul social 
criticat mai ales 

cruda orînduire
Iser, 

și

aer, trăim atmosfera apăsă
toare. Iar în alt plan o zonă 
luminoasă în care domină 
peisajul industrial al portului 
și care sugerează existența 
fericiților stăpîni ai Brăilei, ai 
portului.

Aceeași preocupare pentru 
peisajul citadin și redarea at
mosferei prin culoare o găsim 
la Dărăscu și apoi la Tonitza 
și Petrașcu. „Vatra“ lui To
nitza pătrunde în atmosfera

La a doua de Artă al R.P.R,

Toți aceștia, adoptă noile prin
cipii ale realismului socialist 
în artă, se apropie de mase, 
încearcă să redea în operele 
lor năzuințele și idealurile a- 
cestor mase, să reflecte gîn- 
direa lor.

Cu tineri muncitori prin sălile Muzeului de Artă 
al R. P. R.

Corneliu Baba, Al. Ciucu- 
rencu.

Pe toți acești pictori îi une
ște preocuparea pentru gama 
cromatică, pentru sinteză și 
simplificarea formei. Iată 
„Chivuțele“ lui Steriade pic
tate în culori vii și care redă 
perfect atmosfera. Același lu
cru îl întîlnim și în tabloul 
„In port la Brăila“. In prim 
plan vedem niște hamali chi- 
nulți, fiecare purtînd pe chip 
suferințe ți drame, simțim 
praful de cărbune plutind în

satului romînesc, redă specifi. 
cui național. De un profund 
realism, Tonitza în tablourile 
„Cimitir“ și „Coadă la pîine“ 
abordează teme sociale și în
fățișează tragedia umană a 
epocii, tragedie generată de 
orînduirea capitalistă.

Generația reprezentată
Ressu, Iser, Marius Bunescu 
este urmată de o alta ceva mai 
tînără în care se remarcă 
Corneliu Baba, Al. Ciucuren- 
cu și alțl maeștri care fac tre
cerea de la arta realist critică 
la pictura realist socialistă,

de

„Ana Ipătescu' a lui Ciucu- 
rencu e un tablou luminos, 
pătrunde în esența lucrurilor, 
redă patosul revoluționar al 
luptătorilor de la 1848. Un 
profund umanism se degajă 
din lucrările maestrului Cor
neliu Baba. („Cina', „Țăra
nii“, „Odihnă pe cîmp”, por
tretele lui Sadoveanu și Ar- 
ghezi).

Din operele lui Bunescu 
(„Șantier după 23 August“), 
Nagy Imre („Săpători de la 
Bicaz") M. H. Maxy („Zi de 
odihnă la Ghelar“), Gavril 
Mikloșy („Grivița 1933“) se

vizifă-lecfie în Muzeul

degajă dramatismul luptelor 
muncitorești, efortul și gran
doarea construcției socialiste, 
atmosfera citadină. Acești pic
tori evidențiază predilecția 
pentru compozițiile cu teme 
sociale sau istorice. Tendință 
pe care o întîlnim și la alți 
artiști ca Gheorghe Labin 
(„Ion Vodă cel Cumplit la Ca- 
hul“, „Ștefan cel Mare la Su
ceava"), Ștefan Szony („în- 
mormîntarea partizanului“, 
„Ecaterina Varga"), Lucian 
Grigorescu („Lunca Neajlovu- 
lui“).

Cu lucrările de grafică și 
cu picturile tinerei generații 
de artiști se termină vizita 
noastră de astăzi. Am înche. 
iat un prim ciclu în cadrul 
vizitelor lecții cu arta plastică 
romînească, după care ne în
dreptăm către biroul maestru
lui Maxy, care se arată ne
răbdător să i se pună între
bări.

Unul după altul, tinerii pun 
zecj de întrebări cu privire la 
cele mai diferite aspecte în
tipărite în această a doua vizi
tă prin sălile galeriei naționale 
a Muzeului de Artă. Cum se 
explică clar-obscurul din lu-

Foto: N. STELORIAN 

crările maestrului Baba? Cum 
poate fi explicată abundența 
portretelor în galerie ? Care 
sînt trăsăturile esențiale alo 
creației romînești contempo
rane ? Ce se înțelege pe de o 
parte prin naturalism, iar pe 
de altă parte prin realism ? 
Pictorii pot fi în același timp 
și sculptori ? — iată doar cî
teva dintre zecile de întrebări 
ale tinerilor care au primit 
aici, în biroul maestrului 
Maxy, răspunsuri documenta
te, pe deplin elocvente.

Bineînțeles că nu toate în
trebările au putut găsi răs
punsuri complete. Tinerii au 
primit în același timp o serie 
de îndrumări bibliografice 
care le vor fi de mare ajutor 
în viitor în înțelegerea como
rilor Muzeului pe care îl vor 
vizita periodic de-acum îna
inte.

După această discuție tine
rii își iau rămas bun de la 
directorul Muzeului, urmînd 
să se reîntîlnească duminica 
viitoare, cînd vor face cuno
ștință cu comorile galeriilor de 
artă universală ale Muzeului.

AL. GIRNEAȚĂ



Conferința pe (ară a inginerilor Plecarea delegației R. P. Romîne 
la lucrările Comitetului celor 18 state 

pentru dezarmare

șl tehnicienilor din R, P. Romină
Vineri s-au deschis în sala 

mică a Palatului R.P.R. lucră
rile Conferinței pe țară a in
ginerilor și tehnicienilor din 
Republica Populară Romînă.

La lucrări participă peste 
500 de delegați aleși la confe
rințele locale ale inginerilor 
și tehnicienilor, numeroși in- 
uitați — reprezentanți ai Con
siliului Central al Sindicatelor,

ai unor ministere, organizații 
centrale de stat șl obștești.

Conferința a aprobat urmă
toarea ordine de zi:

1. — Raportul Consiliului 
Central al Asociației Științi
fice a Inginerilor șl Tehnicie
nilor asupra activității asocia
ției în ultimii doi ani și mă
surile de reorganizare a ac
tivității obștești a inginerilor 
și tehnicienilor.

2. — Raportul 
revizie.

3. — Alegerea

Comisiei de

Consiliului 
Național al Inginerilor și Teh
nicienilor din R. P. Romînă. 

Prof. dr. ing. Ștefan Bălan, 
vicepreședinte al Consiliului 
Central A.S.I.T., a prezentat 
raportul, la primul punct de 
pe ordinea de zi; prof. ing. 
Constantin Dinculescu a pre-

zentat raportul la cel de-al 
doilea punct.

Tovarășul Isac Martin, pre
ședintele C.C.S., a adus con
ferinței salutul Consiliului 
Central al Sindicatelor.

La discuții în legătură cu 
rapoartele prezentate au luat 
cuvîntul 33 delegați și invi
tați la conferință.

Lucrările conferinței conti
nuă sîmbătă.

(Agerpres)

Raportul Consiliului Central A.S.I.T
prezentat de tov. Ștefan Bălan

După ce a înfățișat măre
țele victorii dobîndite de po
porul nostru, sub conducerea 
înțeleaptă a Partidului Mun
citoresc Romîn, raportorul a 
spus : Alături de clasa mun
citoare și de țărănime, ingi
nerii și tehnicienii, care con
stituie o parte importantă a 
intelectualității noastre, parti
cipă efectiv în activitatea de 
producție și de dezvoltare a 
științei și tehnicii, aduc un a- 
port tot mai însemnat la în
făptuirea politicii partidului, 
la dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale a socialismului. Ei 
muncesc cu entuziasm pentru 
introducerea în producție a 
tehnicii noi, perfecționarea 
mijloacelor de muncă, a teh
nologiei, a organizării produc
ției, valorificarea superioară a 
resurselor naturale, ridicarea 
calificării și a nivelului teh- 
nico-profesional al oamenilor 
muncii. în întrecerea socialis
tă inginerii și tehnicienii iau 
parte activă la lupta pentru 
îndeplinirea și depășirea pla
nului de producție, creșterea 
productivității muncii, îmbu
nătățirea calității produselor 
și reducerea prețului de cost.

în munca pentru îndeplini
rea hotărîrilor partidului și 
guvernului cu privire la per
fecționarea tehnică a produc
ției și-a adus contribuția sa și 
Asociația științifică a ingine
rilor și tehnicienilor (A.S.I.T.), 
care a atras o parte impor
tantă a cadrelor tehnice la 
activitatea obștească, pentru 
promovarea progresului teh
nic. (

A.S.I.T. și-a concentrat ac
tivitatea asupra propagandei 
tehnicii noi, a informării și 
documentării inginerilor și 
tehnicienilor cu privire la cele 
mai noi realizări ale științei 
și tehnicii din țară și de peste 
hotare, sprijinind perfecționa
rea cadrelor tehnice și ridica
rea sistematică a nivelului lor 
de cunoștințe tehnico-profesio- 
nale.

Ca urmare a marilor prefa
ceri săvîrșite în toate dome
niile vieții politice, economice,

sociale și culturale, condițiile 
în care se desfășoară în pre
zent activitatea obștească a 
inginerilor și tehnicienilor se 
deosebesc fundamental de cele 
din perioada în care a fost în
ființat A.S.I.T., promovarea 
progresului tehnic devenind o 
importantă problemă de stat.

în aceste condiții, în activi
tatea A.S.I.T., desfășurată în 
decursul anilor, au apărut ri
nele paralelisme în muncă și 
risipe de forțe.

Pentru înlăturarea acestor 
neajunsuri și antrenarea mai 
activă a întregului personal 
tehnico-ingineresc la lupta 
pentru răspîndirea celor mai 
noi cuceriri ale științei și teh
nicii în toate ramurile econo
miei naționale, pe baza îndru
mărilor date de Comitetul 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn, Consiliul Cen
tral al Sindicatelor și Consi
liul Central al A.S.I.T. au a- 
juns la concluzia că este ne
cesară reorganizarea activită
ții obștești a inginerilor și teh
nicienilor și au elaborat pro
puneri corespunzătoare.

Măsurile propuse pentru îm
bunătățirea activității în rîn
durile inginerilor și tehnicie
nilor au fost discutate în în
treprinderi și instituții cu o- 
cazia adunărilor generale sau 
a conferințelor sindicale care 
au ales comisiile inginerilor și 
tehnicienilor de pe lîngă co
mitetele sindicatelor. Pretutin
deni muncitorii, inginerii și 
tehnicienii au aprobat în una
nimitate măsurile propuse și 
și-au exprimat convingerea că 
aplicarea lor va ridica pe o 
treaptă superioară munca des
fășurată de sindicate pentru 
introducerea pe o scară mai 
largă a progresului tehnic în 
toate sectoarele economiei 
naționale.

Pentru a exprima conținu
tul și sarcinile noi ale acestei 
activități, în locul Asociației 
Științifice a Inginerilor și 
Tehnicienilor va lua ființă 
Consiliul Național al Ingine
rilor și Tehnicienilor din Re
publica Populară Romînă

(C.N.I.T.), condus nemijlocit 
de Consiliul Central al Sindi
catelor.

Consiliul Național al Ingine
rilor și Tehnicienilor va avea 
un caracter larg reprezenta
tiv, desfășurîndu-și activitatea 
în rîndurile inginerilor și teh
nicienilor din toate ramurile 
economiei naționale.

El va trebui să participe 
activ la munca organizată de 
sindicate pentru ridicarea ni
velului profesional al ingine
rilor și tehnicienilor, la pro
pagarea cunoștințelor tehnico- 
științifice și creșterea pregă
tirii profesionale a muncito
rilor și maiștrilor, la îmbună
tățirea activității cabinetelor 
tehnice și acordarea de ajutor 
tehnic inovatorilor și inventa
torilor.

Consiliul Național al Ingi- 
nerilor și Tehnicienilor va tre
bui să contribuie susținut la 
munca desfășurată de sindi
cate pentru mobilizarea ingi
nerilor și tehnicienilor la re
zolvarea noilor probleme teh
nice ce apar în activitatea în
treprinderilor industriale și a- 
gricole. De asemenea, va tre
bui să participe la dezbateri
le tehnico-științifice, consacra
te perfecționării producției, 
organizate de ministere și in
stitute de cercetări.

Consiliul național al ingine
rilor și tehnicienilor va între
ține și dezvolta legăturile cu 
organizațiile similare de peste 
hotare, în scopul cunoașterii 
realizărilor științei și tehnicii 
noi din alte țări, al slujirii 
cauzei păcii și prieteniei între 
popoare.

Raportul s-a referit pe larg 
la contribuția pe care trebuie 
s-o aducă inginerii și tehni
cienii la transpunerea în via
ță a sarcinilor trasate de 
partid. Ei sînt chemați să 
participe și mai larg, alături 
de ceilalți oameni ai muncii, 
la întrecerea socialistă orga
nizată de sindicate pentru în
făptuirea obiectivelor planului 
șesenal, să militeze neobosiți 
pentru realizarea ritmică și la 
toți indicii a planului de stat

pe anul 1962, pentru darea în 
funcțiune înainte de termen a 
noilor Obiective industriale și 
cultural-sociale, îmbunătățirea 
continuă a calității produselor, 
creșterea productivității mun
cii și reducerea prețului de 
cost.

Prin munca lor ei sînt che
mați să contribuie la realiza
rea la timp a prevederilor cu
prinse în planurile tehnice ale 
întreprinderilor, la însușirea și 
punerea în fabricație a ma
șinilor și utilajelor noi, la in
troducerea procedeelor tehno
logice avansate, la automati
zarea și mecanizarea produc
ției, la modernizarea mașini
lor și utilajelor. Inginerii și 
tehnicienii vor trebui să spri
jine îndeaproape munca pen
tru creșterea indicilor de uti
lizare a mașinilor, agregatelor 
și instalațiilor, pentru folosi
rea cit mai deplină a supra
fețelor de producție, organi
zarea cît mai judicioasă a 
schimburilor și o mai justă 
folosire a cadrelor calificate.

Cercetătorii și proiectanții 
sînt chemați să ridice la un 
nivel mai înalt activitatea lor, 
să realizeze la timp importan
tele sarcini pe care le au, să 
lege și mai strîns activitatea 
lor de nevoile crescînde ale 
producției.

în încheierea raportului se 
spune : „în numele inginerilor 
și tehnicienilor din întreaga 
țară ne exprimăm față, de 
Comitetul Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, față 
de tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej personal toată dra
gostea și recunoștința pentru 
condițiile de muncă și de trai 
create intelectualității tehni
ce, pentru posibilitățile nelimi
tate pe care le avem de a ne 
afirma capacitatea Creatoare 
și a o pune în folosul poporu
lui. Vom munci cu rîvnă și 
devotament pentru înfăptuirea 
politicii partidului, contribuind 
astfel la măreața operă de 
desăvîrșire a construcției so
cialismului, la întărirea și în
florirea patriei noastre dragi“, |

Solemnitatea

♦

la Monumentul
Eroilor Patriei

număr 
tehni- 
merite 
proiec-

Delegația este condusă do 
tov. George Macovescu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe.

unor decorări

Vineri dimineața a plecat 
spre Geneva delegația R. P. 
Romîne, la lucrările Comite
tului celor 18 state pentru de
zarmare, care vor fi reluate 
la 16 iulie.

Combinele brigăzii I, condusă de Ion Leușfean de la G.A.S. Du- 
dețti, în plin lucru la recoltarea griului

Foto : AGERPRES

La Palatul R. P. Romîne a 
avut loc vinerî la amiază so
lemnitatea unor decorări. Au 
fost conferite ordinul „Steaua 
Republicii Populare Romîne” 
clasa a III-a, „Ordinul Muncii”, 
clasele a Il-a și a III-a și 
„Medalia Muncii” unui 
de 367 de muncitori, 
cieni și ingineri pentru 
deosebite în munca de 
tare și construire a furnalelor 
de 700 mc de la Combinatul 
metalurgic Reșița.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Ștefan Voitec, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat, și 
Ion Marinescu, șeful Departa
mentului siderurgiei din Mi
nisterul Metalurgiei și Con
strucțiilor de Mașini.

Inmînînd decorațiile, 
rășul Ștefan Voitec, în numele 
C.C. al P.M.R., Consiliului de

Stat și guvernului, a tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
personal, a felicitat călduros 
pe cei distinși urindu-1« noi 
succese in activitatea lor de 
viitor. în numele celor deco
rați a răspuns tov. ing. Hasoal 
Herman.

Depuneri 
de coroane

tova-

O Ieri, In 
internațional 
s-au Înregistrat următoarele rezul
tate : Selecționata divizionară— 
R.S.S. Ucraineană : 6—2; R. P. 
Romină (tineret)—R. P. Bulgaria 
(tineret) 13—2.

9 Mîine dimineață pe traseul 
de la Arcul de Triumf se dispută 
concursul motociclist de viteză pe 
circuit, dotat cu „Cupa Dinamo".

9 Duminică va avea loc Ia Ga
lați intîlnirea internațională din
tre reprezentativele de haltere ale 
R. P. Romîne și R. P. Polone.

9 La Marianske Lazne s-a în
cheiat prima etapă a campionatu
lui mondial studențesc de șah. 
Pentru turneul final s-au calificat 
9 echipe : U.R.S.S., R. P. Romină, 
R. P. Ungară, R.P.F. Iugoslavia, 
R. D. Germană, R. P. Mongolă, 
R. P. Polonă, R. P. Bulgaria șl 
R. S. Cehoslovacă. In grupa I, pe 
primul loc s-a clasat echipa 
U.R.S.S. cu 17,5 puncte, urmată de 
R. P. Romînă — 12,5 puncte, R.P. 
Ungară — 11 puncte, Danemarca 
— 9 puncte. Studenții romîni au 

4—0 echipa 
au terminat 
echipa R.P.

prima zi a turneului 
de polo de la Arad

Echipele R. P. Romine și Danemarcei 
in tinaia mondialelor de handbal

Vineri la amiază, noul am
basador extraordinar și ple
nipotențiar al R. P. Ungare, 
în Republica Populară Romt- 
nă, Jeno Kuti, a depus o co
roană de flori la Monumentul 
Eroilor Patriei.

La solemnitate au participai 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, Ministeru
lui Forțelor Armate, al Sfa
tului popular al Capitalei

Au fost de față membri al 
Ambasadei R. P. Ungare la 
București.

(Agerpres)

-9-

Cuvântul tovarășului Isac
președintele Consiliului

Salutînd Conferința în nu
mele Consiliului Central al 
Sindicatelor, tovarășul Isac 
Martin a arătat că intelectua
litatea tehnică, inginerii și 
.tehnicienii participă cu entu
ziasm, alături de clasa munci
toare, la opera măreață a de- 
săvîrșirii construcției socialis
mului. Partidul și guvernul 
acordă o înaltă prețuire acti
vității intelectualității tehnice, 
creează condiții optime pentru 
formarea de cadre cu o înaltă 
calificare și dezvoltării cerce
tărilor științifice în toate do
meniile, asigură cîmp nelimi
tat de afirmare a inițiativei 
creatoare a inginerilor și teh
nicienilor, a talentului și pu
terii lor de creație puse în 
Slujba celor ce muncesc.

Condițiile actuale în care 
inginerii și tehnicienii își 
desfășoară activitatea diferă 
față de perioada în care a 
luat ființă A.S.I.T. Răspîndi
rea și introducerea celor mai 
noi cuceriri ale științei și 
tehnicii în producție, perfec
ționarea utiiajelor și instala
țiilor și aplicarea procedeelor 
tehnologice moderne, ridica
rea continuă a calificării pro
fesionale a oamenilor muncii, 
inclusiv a inginerilor și tehni
cienilor, constituie o problemă 
de staț foarte importantă, de 
rezolvarea căreia se ocupă în 
mod planificat ministerele, 
organizațiile economice de 
stat, institutele de cercetări 
științifice etc.

în realizarea acestor sar
cini, un rol însemnat îl au, 
de asemenea, sindicatele.

An de an, a crescut rolul 
sindicatelor în mobilizarea ce
lor ce muncesc la lupta pen
tru îndeplinirea planurilor de 
dezvoltare a economiei națio
nale, organizarea participării 
nemijlocite și tot mai active a 
maselor muncitoare, la condu
cerea economiei, stimularea 
progresului tehnic, educarea 
politică și culturală, ridicarea 
calificării profesionale, elabo
rarea și întocmirea măsurilor 
privind îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și de trai ale 
oamenilor muncii.

Inginerii și tehnicienii — a 
arătat în continuare vorbito
rul — participă la activitatea 
sindicatelor ca membri ai a- 
cestora, iar un număr mare 
dintre ei sînt aleși în organe
le de conducere sindicală. Nu
mai cu prilejul alegerilor sin
dicale din acest an, au fost 
aleși în organele sindicale 
peste 6 500 ingineri și aproape 
14 000 de tehnicieni, iar din 
comisiile de pe lîngă comite
tele sindicatelor fac parte 
peste 18 000 de ingineri și teh
nicieni.

Dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale a socialismului — 
sarcină principală trasată de 
Congresul al III-lea al P.M.R.

— are loc, în primul rînd, 
prin continuarea în ritm sus
ținut a industrializării socia
liste Și introducerii 
noi în toate ramurile 
miei naționale.

Organelor sindicale 
ne sarcina de a mobiliza ac
tiv muncitorii, inginerii și 
tehnicienii la înfăptuirea ho- 
tărîrilor partidului și guver
nului privind introducerea în 
producție a celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii.

Producția modernă deschide 
orizonturi largi, un cîmp vast 
și multilateral de activitate 
oamenilor de știință, ingine
rilor, tehnicienilor și munci
torilor. Ritmul rapid în care 
se dezvoltă economia naționa
lă, înzestrarea permanentă a 
întreprinderilor cu mașini și 
utilaje moderne de înaltă teh
nicitate impune, ca o dată cu 
creșterea nivelului de cu
noștințe tehnice a inginerilor, 
să desfășurăm o largă activi
tate pentru ca întreaga masă 
de muncitori să fie la curent 
cu cele maj înaintate cuceriri 
din știința și tehnica 
dială. 
condiție fundamentală 
greșului tehnic pentru 
rea cu maximum de 
ment a mașinilor și 
jelor.

Sindicatele trebuie să 
neze mai larg inginerii și teh
nicienii, pentru ca ei să de
vină propagandiști înflăcărați 
și participanți activi la intro
ducerea în producție a teh
nicii noi, să folosească și mai 
larg literatura tehnică de spe
cialitate, să participe la mul
tiplele și variatele forme folo
site de sindicate pentru ridi
carea nivelului de cunoștințe 
tehnice al întregului colectiv.

Inginerii și tehnicienii au 
datoria să se situeze în frun
tea luptei pentru perfecționa
rea și modernizarea mașinilor 
și utilajelor, să acorde ajutor 
tehnic inovatorilor și inventa
torilor.

In etapa actuală — a subli
niat tovarășul Isac Martin — 
în centrul întrecerii socialiste, 
organizată de sindicate, pe 
baza Directivelor Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn se află lupta 
pentru îmbunătățirea calității 
produselor. Prin locul impor
tant Pe oare-1 ocupă în orga
nizarea producției, inginerii 
și tehnicienii trebuie să fie în 
fruntea luptei pentru a rea
liza produse cu caracteristici, 
performanțe, durabilitate, pre
zentare și finisaj la cel mai 
înalt nivel al științei și teh
nicii.

In întrecerea socialistă apar 
și se dezvoltă numeroase ini
țiative, care contribuie la în
deplinirea și depășirea planu
rilor de producție. Inginerii 
și tehnigignii au datoria să le

tehnicii 
econo-

le revi-

mon- 
Aceasta constituie o 

a pro- 
folosi- 
randa- 
utila-

antre-

Central al
studieze cu toată atenția și să 
creeze condițiile necesare pen
tru generalizarea lor la toate 
locurile de muncă posibile, 
în acest fel, se vor bucura și 
mai mult de stima și simpatia 
muncitorilor care văd în ei 
tovarăși de muncă apropiați 
și de mare ajutor.

Consiliile regionale, cele lo
cale și comitetele sindicatelor 
au datoria să atragă în munca 
sindicatelor comisiile ingineri
lor și tehnicienilor care s-au 
creat recent, să mobilizeze 
cadrele tehnice ca împreună 
cu ceilalți membri de sindicat 
să contribuie activ la desco
perirea și punerea în valoare 
a rezervelor existente în în
treprinderi pentru ca ziua de 
23 August — măreața sărbă
toare națională a poporului 
nostru — să fie întâmpinată 
de fiecare Colectiv cu angaja
mentele îndeplinite și depășite.

Inginerii și tehnicienii sînt 
chemați să participe cu în
treaga lor Capacitate, cu spi
ritul lor inventiv și creator la 
toate acțiunile organizate de 
sindicate pentru îndeplinirea 
ritmică, lună de lună, decadă 
cu decadă, a planului de pro
ducție, să ajute efectiv la sta
bilirea celor mai corespunză
toare măsuri tehnico-organi-

Martin,
Sindicatelor

zatorice, la respectarea cu 
strictețe a planurilor de coope
rare.

Consiliul Central al Sindi
catelor își exprimă convinge
rea că măsurile de reorgani
zare a activității obștești a 
inginerilor și tehnicienilor, 
desfășurarea activității lor în 
cadrul și sub conducerea sin
dicatelor, vor asigura o par
ticipare și mai activă a ca
drelor tehnice, alături de cei
lalți oameni ai muncii, la in
troducerea progresului tehnic 
în producție.

în încheiere, tovarășul Isac 
Martin a spus : „Sub conduce
rea partidului, șindicatele își 
vor îmbunătăți continuu ac
tivitatea de mobilizare a mun
citorilor, inginerilor și tehni
cienilor în lupta pentru desă- 
vîrșirea construcției socialiste, 
pentru o viață din ce în ce 
mai frumoasă, pentru înflori
rea continuă a patriei noastre. 
Să ne dăm toate forțele și 
cunoștințele, să muncim cu 
pasiune și elan revoluționar 
pentru a face patria noastră 
iubită, tot mai fericită și mai 
îmbelșugată, mergînd cu pași 
siguri, sub conducerea încer
cată a partidului, pe drumul 
victorios al socialismului și 
comunismului“.

învins în turul 4 cu 
Scoției și în turul 5 
la egalitate (2—2) cu 
Ungare.

Grupa a II-a a fost 
Iugoslavia, iar grupa a 
R. P. Polonă, ambele cu 
puncte.

9 Echipa de atletism a ______
a plecat la 13 iulie in S.U.A. pen
tru a susține o Intllnire amicală 
cu echipa atlelilor americani. Me
ciul celor mai puternice formalii 
de atletism din lume va avea loc 
in zilele de 21 și 22 iulie in lo
calitatea Palo Alto din California. 
Au făcut deplasarea 59 de sportivi 
(42 bărbați și 17 femei). Printre 
ei se află cunoscu/ii recordmani 
mondiali și unionali Valeți Bru
mei, Igor Ter Ovanesian, Piotr 
Boiotnikov, Tatiana Șcelkanova, 
surorile Irina și Tamara Press, Ma
fia Itklna.

Lucrările
de

cîștigată de 
i III-a de 

cîte 15

U.R.S.S.

(Agerpres)

S-au încheiat semifinalele celei de-a doua ediții a cam
pionatului mondial feminin de handbal în 7. In finala 
competiției, care va avea loc duminică 15 iulie pe stadio. 
nul Republicii se vor întâlni echipele R. P. Romîne și Da
nemarcei, cîștigătoarele meciurilor decisive de 
celor două grupe.

Prostind un joc magistral, echi
pa R.P. Romînă a reușit să eli
mine redutabila echipă a R. S. 
Cehoslovace, campioană mondială 
la prima ediție. Handbalistele 
noastre au dovedit în acest meci 
un remarcabil spirit colectiv, o 
deosebită forjă da luptă, etalînd 
in același timp calități tehnica 
care le-au permis să objină vic
toria la un scor categoric. La rîn- 
dul ei echipa Danemarcei a con
firmat victoriile de pînă acum, în- 
trecînd și echipa Iugoslaviei, una 
din favoritele campionatului.

In sfîrșif, turneul pentru locu. 
rila 7—9 s-a încheiat cu o sur
priză : echipa R. P. Polone a 
vins după un joc pasionant 
lecfionata Germaniei.

Informații

ieri și ale

minuia ale jocului 
reduc scorul prin 
libere de la 7 metri.

cehoslovacele 
două lovituri

Grupa semifinală B 
(Brașov) : 

DANEMARCA — R. 
IUGOSLAVIA 7-5

F.p 
(3-4)

în nota

în.
se-

Grupa semifinală A 
(București) : 

R. P. ROMINA — R. S.
CEHOSLOVACĂ 7-3 (3-1)

Prima repriză a decurs 
de ușoară dominare a echipei iu
goslave, care a condus cu 3—1 
în minutul 16, și cu 4—3 la sfin
țitul celor 20 de minute de joc. 
Handbalistele daneze au egalat în 
minutul 28, preluînd apoi iniția
tiva. Ele s-au detașat apoi, ajun- 
gînd ca în minutul 36 să conducă 
cu 7—4. în ultimul minut de joc 
iugoslavele au înscris a| cincilea 
punct din lovitură liberă de la 7 
metri. Jocul a fost frumos și pur
tat foarte 
chipe.

rapid da ambele e-

Handbalistele romîne au fost 
ieri într-o vervă deosebită depă- 
șindu-și adversalele în viteză, în 
șuturi Și printr-un joc mult mai 
variat. Echipa cehoslovacă și-a 
bazat jocul pe contraatacuri și in
trări pe semicerc, dar apărarea 
echipei romîne a oprit prompt 
toate aceste acțiuni. Scorul o fost 
0—-0 pînă în minutul 9 cînd Ceho
slovacia înscrie primul gol prin 
Vecikova. In același minut Antoa- 
neta Ofelea egalează, iar de aici 
încolo echipa romînă se distan
țează, mareînd încă șase puncta 
pînă în minutul 38. în ultimele

★

la București, echipeleSlmbSfS
U.R.S.S. și R. P. Ungare joacă 
pentru locurile 5—6. Duminică 15 
iulie are loc finala Intre R. P. Ro
mină și Danemarca, iar In deschi
dere meciul pentru locurile 3—4 
dintre Iugoslavia și R. S. Ceho
slovacă.

---------

Zilele culturii 
franceze"

13 iulie, legația Fran-

Colocviului internațional 
civilizații balcanice

Vineri au continuat la Sinaia lu
crările Colocviului internațional de 
civilizații balcanice, în cadrul ce
lei de-a doua teme — „Contribu
ția lumii balcanice la legăturile 
dintre Orient și Occident".

Ședința de dimineață a fost pre
zidată de Angelo Tamborra (Ita
lia), profesor la universitatea din 
Roma. Au prezentat comunicări : 
prof. Ronald Syme (Anglia) — 
„Mari drumuri balcanice în timpul 
imperiului roman" ■, prof. Andre 
Mirambel (Franța) — „Contribuția 
literaturii grecești moderne la re
lațiile dintre Orient și Occident" 
și prof. Nurullah Berk (Turcia)— 
„Pictura balcanică (curente inter, 
naționale și folclor)”, după care 
au avut loc discuții.

In ședința de după-amiază, pre
zidată de Svetozar Radojcic, pro
fesor la universitatea din Belgrad, 
au mai prezentat comunicări: prof. 
Halii Bedi Yonetken (Turcia) — 
„Dimitrie Cantemir in istoria mu
zicii turcești" ; prof. Camille 
Aboussouan (Liban) — „O etapă

importantă în relațiile Orient-Occi
dent ; crearea tipăriturilor arabe 
în Europa occidentală și balcani
că" și prof. Mahir Domi (Albania) 
— „Cîteva momente și aspecte ale 
contactelor culturale ale poporu
lui albanez".

Comunicările au fost urmate de 
discuții.

Lucrările colocviului continuă.

(Agerpres)

La
ței la București a organizat o 
conferință de presă în legă
tură cu „Zilele culturii fran
ceze“ în R. P. Romînă.

în aceeași zi, în sala cine
matografului „Patria" din Ca- 
pitală a avut loc un specta
col de gală cu 
„La Fayette“.

La spectacol 
o delegație de 
cezi, alcătuită din Jean Dre- 
ville, regizorul filmului și Mi- 
chel Le Royer, interpretul 
principal, sosiți cu prilejul zi
lelor culturii franceze, pe baza 
protocolului de schimburi cul
turale între R.P. Romînă și 
Franța. (Agerpres)

filmul artistic

a participat și 
cineaști fran-

Timp de aproape 10 zile, o 
delegație din agricultura R.P. 
Ungare, condusă de Janos Ke- 
serii, adjunct al ministrului 
agriculturii, ne-a vizitat țara.

Oaspeții 
gospodării 
gospodării 
de mașini 
uni experimentale, de diferi
te aspecte ale organizării 
muncii și rezultate în produc
ția vegetală, animală și în 
mecanizarea agriculturii.

Vineri dimineața delegația 
a părăsit Capitala.

★
In pavilionul „C" din Par

cul de cultură și odihnă „He
răstrău“, s-a deschis vineri 
expoziția „Sportul in R. P. 
Chineză“, organizată de Insti
tutul romîn pentru relații cul
turale cu străinătatea.

Au participat reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, Comitetului de Stat 
pentru cultură și artă, 
I.R.R.C.S., U.C.F.S., activiști
sportivi, ziariști.

Au fost de față Slu Gien- 
guo, ambasadorul R. P. Chine
ze la București, membrii am
basadei și alți membri ai 
corpului diplomatic.

★
Ambasadorul Republicii So

cialiste Cehoslovace, Jaroslav 
Sykora, a oferit vineri după- 
amiază un cocteil cu prilejul 
turneului în 
ansamblului 
gică".

s-au interesat în 
agricole de stat, 
colective, stațiuni 
și tractoare, stațl-

țara noastră al 
„Lanterna ma-

(Agerpres)

Scrisori 
din vacantă

(Urmare din pag. I)
Vlalcu, unde ne-am fotogra
fiat cu Ion Vlaicu, fratele Său. 
Am vizitat S.M.T. de la Alba 
Iulia, G.A.S. Galda de Jos, 
cîteva gospodării agricole co
lective, unde am cunoscut și 
ne-am împrietenit cu colegi 
de-ai noștri, copii ai țăranilor 
colectiviști din gospodăriile 
colective".

Pe alte file, copiii vorbesc 
despre vizitele la Fabrica de 
țiglă din Sîntimbru, la Combi
natul de industrializarea lem
nului din Blaj, despre tot ceea 
ce au văzut pe unde au tre
cut.

Este impresionant cu cit in. 
teres s-au oprit ei peste tot, 
cu cită exactitate descriu 
fiecare lucru.

Fiecare cuvînt din scrisoa
rea lor, cît și din toate cele
lalte scrisori sosite de la ele. 
vii plecați în drumeții prin 
țară, dovedește același lucru. 
Faptul că elevii iubesc nespus 
patria, cu bogățiile și frumu
sețile sale, că sînt dornici sd 
O cunoască.

Angajează

întreprinderea textilS Găvana-Pile ști. Aspect din secția ringuri a noli filaturi
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— ingineri constructori
— maiștri constructori 
—• tehnicieni constructori
— tehnicieni normatorî

în condițiile prevederilor
H.C.M. 1053/1960 următorul 
personal permanent :

Cererile se adresează di
rect T.R.C.Suceava, str. 
Grigore Ureche nr. 37 (pen
tru relații telefon 297S în 
orele de serviciu 7—15).-ette- tv CüAt&êa# H-tMuadc i

eJn.4recere prir^UMxiitoara.

MUZEUL REGIONAL 
AL BANATULUI

Secțiile de istorie, științe-naturale, 
etnografie și de artă ale muzeului J, 
conțin colecții bogate și interesante 5 

j:3| privind natura și istoria Banatului, p

Trustul regional 
de consfrucfii 

Suceava

Se as gură 
locuințe în blocuri



Congresul mondial Demonstrație 
anticolonialistă

pentru dezarmare generală si pate a tinerilor olandezi

• Discuții în cadrul întîlnirilor pe profesii • întîlnire
între delegația sovietică și cea americană • Rodnic schimb

de păreri în problemele luptei pentru pace (

MOSCOVA 13 (Agerpres). 
— TASS transmite : La 13 iu
lie, delegații la Congresul 
mondial pentru dezarmare ge
nerală și pace au continuat 
discuții libere la întîlnirile pe 
profesii, A avut loc un rod
nic schimb de păreri despre 
rolul sindicatelor, membrilor 
parlamentelor, medicilor și ar- 
hitecților, scriitorilor și oame
nilor de știință în mișcarea 
împotriva războiului, pentru 
pace.

In palatul Kremlinului a 
avut loc o întîlnire a unui 
mare grup de membri ai par
lamentelor din țările Europei, 
Americii, Asiei și Africii. Ej 
au discutat problemele dezar
mării și consolidării păcii prin 
prisma activității parlamente
lor.

La aceste largi discuții au 
luat parte membri ai parla
mentelor din Japonia, Chile, 
Uniunea Sovietică, Bulgaria, 
Ghana și alte țări.

în cuvîntarea sa, Isamu 
Akamațu (Japonia) a subliniat 
că membrii parlamentului din 
partea Partidului socialist din 
Japonia, din care face parte 
și el, se pronunță cu hotărîre 
împotriva tratatului militar 
americano-japonez, care este 
un instrument al militarismu
lui, ei se pronunță pentru in
staurarea în Extremul Orient 
a unei zone fără arme atomi
ce, pentru lichidarea în țara 
lor a bazelor militare ameri
cane.

lustas Palețkis, vicepre
ședinte al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., a 
făcut propunerea ca deputății 
tuturor parlamentelor să de
pună eforturi, ca organele su
preme de stat din țările lor 
să adopte legea cu privire la 
interzicerea propagandei de 
război, reducerea bugetelor 
militare, să ceară încheierea 
unui tratat de neagresiune în
tre țările N.A.T.O. și țările 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, să lupte pentru în
făptuirea declarației O.N.U. 
cu privire la lichidarea totală 
a sistemului colonial.

Arno Berisch, fost membru 
al parlamentului din R.F.G., 
care s-a retras din Partidul 
social democrat din Germania 
îri semn de protest împotriva 
politicii cursei înarmărilor, 
promovată de acest partid, a 
propus ca R.F.G. să fie exclusă 
din blocul agresiv N.A.T.O., 
iar R.D.G. să se retragă din 
Tratatul de la Varșovia, lucru 
care după părerea sa va sluji 
la întărirea păcii în Europa.

N. A. Welbecq, membru al 
parlamentului ghanez, a arătat 
că trebuie să se obțină prin 
parlamentele țărilor schimbări 
radicale în bugete în favoarea 
sporirii alocațiilor în scopuri 
pașnice.

Gheorghi Jukov, deputat în 
Sovietul Suprem al U.R.S.S., 
i-a sprijinit pe antevorbitorii 
săi. El a propus ca parlamen
tele să ocrotească tînăra ge
nerație de influența funestă a 
propagandei militariste, care 
se face prin presă, cinemato
graf, radio, televiziune.

în sala Okteabrski a Casei 
Sindicatelor a avut loc o în
tîlnire a conducătorilor sin
dicali din numeroase țări.

Percy Belcher, secretar ge
neral al Sindicatului muncito
rilor din industria tutunului 
din Anglia, a declarat că răz
boiul va fi exclus definitiv 
din viața societății, dacă oa
menii muncii din întreaga 
lume se vor uni intr-o orga
nizație unică.

Germaine Guille, secretar al 
Confederației Generale a 
Muncii din Franța, consideră 
că una din principalele sar
cini ale sindicatelor este de 
a explica oamenilor muncii 
caracterul nefast al politicii 
de intensificare a înarmărilor.

Menținerea păcii, preîntîm
pinarea războiului — a fost 
principala idee a cuvîntărilor 
rostite la întîlnirea oamenilor 
de litere — delegați la Con
gres. La Clubul Scriitorilor 
din Moscova, unde a avut loc 
această întîlnire, au fost re
prezentate literaturile tuturor 
continentelor. Din partea de
legației romîne la întîlnire au 
participat scriitorii Geo Bogza 
și Ion Pas.

Scriitorul francez Jean 
Paul-Sartre a expus ideea uni
ficării culturii mondiale pe 
calea eliberării ei de sub in
fluența „războiului rece'.

Ideea unității scriitorilor a 
fost punctul central al cuvîn- 
tării rostite de Giancarlo Vi
gorelli, secretar general al 
Comunității europene a scrii
torilor. Nu vrem, a spus el, 
ca oamenii de cultură să fie 
dezuniți, așa cum o doresc 
adepții războiului. De 
organizația noastră se 
nunță pentru contacte 
scriitorii de pe toate 
nentele.

Scriitorul sovietic Konstan- 
tin Fedin a rostit o cuvîntare 
consacrată datoriei oamenilor 
de litere, răspunderii ce le 
revine pentru destinele 
turii.

Scriitorul sovietic Ilya 
renburg a arătat că acum
voltarea literaturii în întreaga 
lume a rămas în urma progre
sului tehnic. El a propus scri
itorilor din întreaga lume să 
se întrunească la o „masă ro
tundă“ pentru a reflecta cum

să ajute literaturii să-și ocupe 
locul care îi revine.

Inițiativa lui Ehrenburg a 
fost sprijinită de reprezen
tanții altor țări, printre care 
și de Pablo Neruda (Chile),

Scriitorii trebuie să facă tot 
ce le stă în putință pentru a 
apăra de bomba atomică co
piii din rîndurile cărora se 
vor ivi noi pușkini și Cervan- 
teși, a spus Juan Marinello, 
rectorul Universității din Ha
vana.

Forumul scriitorilor a ales o 
comisie pentru pregătirea 
unui apel către reprezentanții 
culturii mondiale. în această 
comisie au fost aleși Ilya Eh
renburg, Jean Paul Sartre,

tici, compozitori și muzicieni 
— delegați la congres.

Reprezentantul artei indo
neziene, pictorul Barli, consi
deră utilă crearea unei comi
sii internaționale pentru coor
donarea activității 
menilor de artă 
pentru pace.

Pictorul Pedro 
mez (Columbia) a 
ganizarea unei expoziții per
manente de lucrări consacrate 
luptei pentru pace și priete
nie. Tema principală a ade
văratei .arte, a spus el, este 
omul.

Medicii din multe țări ale 
lumii, întruniți la Casa arhi
tectului,

tuturor oa- 
care luptă

Noel Go_ 
propus or-

au salutat propune-

Desen de M. Kuznefov din „Komsomolskaia Pravda“

internațional, juriști teoreti
cieni, avocați. Această întîlni
re, prezidată de prof. Pierre 
Cot (Franța), a permis să se 
elucideze punctul de vedere 
al juriștilor în cele mai im, 
portante probleme ale legisla
ției internaționale legate de 
lupta pentru pace Și dezar
mare generală.

★
MOSCOVA 13 (Agerpres). 

— TASS transmite: In seara 
de 12 iulie a avut loc în Pa
latul Congreselor din Krem
lin o întîlnire între delega
țiile sovietică și cea america
nă la Congresul mondial pen
tru dezarmare generală și 
pace. la care scriitorul sovie
tic A. Korneiciuk a lansat 
chemarea înflăcărată: „Fie ca 
între popoarele sovietic și a- 
merican să domnească priete
nia, prietenia în lupta pentru 
pace, în lupta împotriva răz
boaielor !“.

De microfon se apropie pe 
rînd delegați sovietici și ame
ricani. Ei vorbesc cu căldură 
despre lupta pentru dezar
mare, despre o lume fără răz
boaie.

„Cunoaștem suferințele dv., 
pierderile dv., faptele 
eroism ale poporului dv. 
lupta împotriva fascismului 
hitlerist. Știm că o țară ca a 
dv. nu dorește și nu poate 
dori războiul, a declarat edi
torul ziarului „Sun Repor
ter", K. B. Goodlet. Cei mai 
buni oameni ai Americii 
doresc pacea. Asupra omenirii 
planează pericolul unei catas
trofe, iar noi trebuie să găsim 
căile spre înlăturarea acestui 
pericol. Această luptă consti
tuie una dintre cele mai ad
mirabile pagini din istoria o- 
menirii".

Cei prezenți au primit căl
duros delegația mișcării ame
ricane „Femei luptați pentru 
pace", care a venit la întîlnire 
direct de la aerodrom.

— N-am fi crezut că vom 
nimeri într-o atmosferă atît 
de cordială — a spus cu emo
ție conducătoarea delegației, 
doamna Dagmar Wilson. Sin- 
tem foarte bucuroase că ne 
aflăm în mijlocul dv.

— Trebuie să luptăm pen
tru fericirea copiilor noștri, a 
spus una din inițiatoarele 
mișcării „Femei luptați pen
tru pace", Ruth Gage Colby. 
Aceasta 
pentru 
trebuie 
mentul 
bine a i

Cîteva sute de tineri și 
tinere olandeze au or
ganizat la Amsterdam 

o demonstrație de protest îm
potriva condamnării la închi
soare a unui grup de militari 
olandezi, a căror vină constă 
în faptul că nu au vrut să 
participe la aventura colonia
listă din Irianul de vest, re- 
fuzînd categoric să plece aco
lo pentru a apăra interesele 
colonialiștilor. Demonstranții 
au străbătut străzile Amster
damului purtînd panouri cu 
lozinci în care se cerea pune
rea în libertate a celor ares
tați. După demonstrație a avut 
loc un miting. „Tinerii noștri 
trebuie să fie puși în libertate, 
a declarat în cadrul mitingu
lui tatăl unui tînăr arestat, 
deoarece ei au refuzat să ape
re o cauză nedreaptă’.

Puterile occidentale poartă răspunderea
pentru intensificarea cursei înarmărilor nucleare

0
MOSCOVA 13 (Agerpres). 

— La 13 iulie Agenția TASS a 
publicat o declarație în care 
se spune printre altele :

La 11 iulie a.c. Departamen
tul de Stat al S.U.A. a publi
cat o declarație în care se 
face încercarea stîngace de a 
arunca asupra Uniunii Sovie
tice răspunderea pentru inten-

Ședința Comitetului
executiv al
MOSCOVA 13 (Agerpres) — 

TASS transmite: 
12 iulie 1962 la 
avut loc prima

de 
în

Intre 10 și 
Moscova a 
ședință a 

Comitetului executiv al Con
siliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

La ședință au participat re
prezentanții în Comitetul exe
cutiv ai țărilor membre ale 
Consiliului : S. Todorov, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria, O. Simunek, 
vicepreședinte al guvernului 
Republicii Socialiste Ceho
slovace, B. Leuschner, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Demo
crate Germane, D. Molomjamț, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Populare Mongole, P. 
roszewicz, vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri al 
publicii Populare Polone, 
Bîrlădeanu, vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri al 
publicii Populare Romîne, A. 
Apro, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Ungare, V. No- 
vikov, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socia
liste.

Ședința Comitetului execu-

Ja- 
al 

Re- 
Al.
al 

Re-

declarație a Agenției TASS

C. A. E. R.
tiv a fost prezidată de O. Si- 
munek.

Pornind de la principiile 
fundamentale ale diviziunii 
internaționale socialiste a 
muncii, aprobate de Consfă
tuirea reprezentanților parti
delor comuniste și muncito
rești ale țărilor participante 
la C.A.E.R., Comitetul execu
tiv a aprobat „Principiile spe
cializării și cooperării inter
naționale în producție în do
meniul construcției de mașini 
a țărilor membre ale Consi
liului“, elaborate de Comisia 
permanentă a C.A.E.R. de co
laborare economică și tehni
co-științifică în domeniul con
strucției de mașini, „care vor 
contribui la lărgirea continuă 
a specializării și cooperării 
în producția industriei 
structoare de mașini“.

Comitetul executiv a exami
nat problemele colaborării e- 
conomice și tehnico-științifice 
în unele ramuri ale economiei 
naționale a țărilor membre 
ale C.A.E.R. și a luat o serie 
de hotărîri în domeniul pro
blemelor organizatorice meni
te să asigure îndeplinirea de 
către organele Consiliului a 
sarcinilor sporite.

Ședința Comitetului execu
tiv a decurs într-o atmosferă 
de prietenie frățească și cola
borare.

con-

Remaniere a guvernului britanic

aiceea, 
pro- 

între 
conti-

cui-

Eh-
dez-

Giancarlo Vigorelli, Pablo Ne- 
ruda, Anna Seghers și alți 
scriitori. v.'-

Răspunderea ce revine oa
menilor de știință pentru vii
torul omenirii a constituit pro
blema principală a întîlnirii 
de vineri între oamenii 
știință din multe țări.

Oamenii de știință din Uni
unea Sovietică, Indonezia, 
R. P. Ungară, India, Japonia 
au subliniat că este necesar 
să se informeze pe scară mai 
largă opinia publică asupra 
pericolului pe care îl implică 
arma nucleară și experiențele 
cu aceasta, ei au prezentat 
propuneri referitoare la inter
zicerea acestor experiențe.

Kaoru Yasui (Japonia) a 
subliniat că oamenii de ști
ință, împreună cu toți oame
nii cinstiți, au datoria de a 
lupta perseverent pentru in
terzicerea armei nucleare.

A da oamenilor noțiuni 
precise și cît se poate mai 
largi, despre pericolul pe care-1 
atrag după sine armele nu
cleare, chimică și biologică — 
aceasta este, după părerea 
profesorului John Bernal, una 
dintre cele mai importan
te îndatoriri ale oamenilor de 
știință din întreaga lume.

Academicianul Horia Hulu
bei a subliniat îndeosebi ne
cesitatea de a găsi căi con
crete spre înfăptuirea dezar
mării generale. Subliniind 
marea răspundere a oamenilor 
de știință de pretutindeni, vor
bitorul a arătat că ei trebuie 
să-și unească eforturile în di
recția elaborării unor mijloa
ce care să înlesnească reali
zarea dezarmării.

în cadrul întîlnirii, mai 
mulți vorbitori au condamnat 
poziția unor oameni de știință 
din Occident printre care a- 
tomistul american Edward 
Teller, care s-au pus în slujba 
marilor monopoluri și, sfidînd 
rațiunea și principiile umani
tare, propovăduiesc necesita
tea războiului atomic.

La întîlnirea lor oamenii de 
știință au hotărît să elabore
ze un document care să le 
oglindească poziția în proble
mele dezarmării generale și 
totale.

într-una din sălile Casei 
Sindicatelor s-au întîlnit pri
mari și membri ai Consiliilor 
municipale din Italia, Japo
nia, Franța, Uniunea Sovieti
că, Anglia și din alte țări — 
participanți la congres, pentru 
a discuta sarcinile vitale ale 
luptei pentru pace.

Pacea trebuie să devină un 
ideal pentru eroii operelor 
noastre, a declarat cunoscutul 
regizor de film sovietic Gri. 
gori Alexandrov, luînd cuvîn- 
tul la Casa Uniunii cineaști
lor. Aici s-au întîlnit cineaști, 
oameni de teatru, artiști plas-

de

rea făcută de prof. Zoltan 
Zsebek (Ungaria), de a se 
comanda Uniunii interajațip- 
nale a medicilor să organizeze 
în anul 1963 un congres mon
dial al medicilor împotriva 
înarmării atomice și de a se 
declara anul 1963 — an al 
medicinei, an al păcii. Cuvîn- 
tările rostite la această întîl- 
nire au fost pătrunse de un 
adevărat umanism, de grija 
pentru fericirea oamenilor.

La întîlnirea medicilor au 
luat parte la un schimb liber 
de păreri 32 de persoane din 
21 de țări.

La congres participă repre
zentanți ai organizațiilor de 
tineret din peste 40 de țări. 
Ei s-au întîlnit astăzi la 
școala centrală a Comsomolu- 
lui din Veșniaki, unde au fost 
salutați cu căldură de repre
zentanții tineretului sovietic.

Carlos Echague (Argenti
na), reprezentantul Federației 
Mondiale a Tineretului De
mocrat, a subliniat că viito
rul tinerei generații este indi
solubil legat de menținerea 
păcii pe pămînt și, în acest 
scop, trebuie să se facă totul 
pentru preîntîmpinarea unui 
nou război. La discuțiile care 
au fost prezidate de Fernan- 
dez (Venezuela), a luat cuvîn- 
tul pilotul cosmonaut sovietic 
Iuri Gagarin. El a arătat că 
tineretul dorește întărirea în
țelegerii reciproce între po
poare și țări.

Din partea tineretului ro- 
mîn la întîlnire a luat cuvîn- 
tul Andrei Ștefan care a 
subliniat că tineretul lumii 
este profund interesat în 
dezarmarea generală și totală.

Discuții însuflețite au avut 
loc în Sala Coloanelor a Ca
sei Sindicatelor unde s-au în
trunit specialiști în dreptul

i înseamnă a lupta 
pace. Pentru aceasta 
să aruncăm tot arma- 
în mare, după cum 

arătat dl. Hrușciov.
★

BERLIN 13. — Corespon
dentul Agerpres transmite; 
Iii urma unei întîlniri prie
tenești care a avut loc la 11 
iulie la Moscova între parti- 
cipanții din R.D.G., R.F.G. și 
Berlinul occidental la Congre
sul mondial pentru dezarmare 
generală și pace a fost elabo
rată o declarație comună, pu
blicată de ziarele de azi. Par- 
ticipanții au subliniat în una
nimitate că încordarea dintre 
R.F.G. și R.D.G. este dăună
toare nu numai intereselor 
germane, ci și îmbunătățirii 
relațiilor politice în Europa. 
Pentru a împiedica primejdia 
ce amenință pacea ei cer:

guvernele și parlamentele 
celor două state germane să 
renunțe solemn la soluționa
rea problemelor intergermane 
prin forță. Ele să încheie un 
pact de neagresiune ;

ambele state să se pronun
țe pentru dezarmarea trepta
tă controlată și neutralitatea 
militară, să renunțe la fabri
carea și posedarea de arme 
nucleare, să respingă stațio
narea de arme atomice stră
ine pe teritoriul german ;

ambele state germane să in
siste ca prin încheierea unui 
tratat de pace să 
situația anormală 
ține la 17, ani 
narea războiului.

Situația primejdioasă din 
Berlinul occidental să fie so
luționată prin crearea orașu
lui liber. Noul statut să fie 
garantat pe plan internațio
nal. Berlinul nedivizat va fi 
capitala unei Germanii reuni- 
ficate pe cale pașnică.

★
MOSCOVA 13 (Agerpres). 

— TASS transmite : La 13 iu
lie, ora 20 (ora Moscovei), 
Congresul mondial pentru 
dezarmare generală și pace 
s-a întrunit din nou într-o șe
dință plenară la Palatul Con
greselor din Kremlin.

LONDRA 13 (Agerpres). — 
Vineri seara s-a anunțat la 
Londra o remaniere a guver
nului britanic pe care cores
pondenții de presă o conside
ră importantă, și care, după 
cum scrie comentatorul agen
ției Reuter, este pusă în le- 
gătură cu pierderile simțitoa
re de voturi suferite de parti
dul conservator la ultimele a-, 
legeri parțiale. In cadrul aces-

tei remanieri, 7 miniștri —• 
printre care ministrul de fi
nanțe, Selwyn Lloyd și mi
nistrul de război .Watkinson, 
— au fost înlocuiți.

La Londra se constată că 
printre miniștri care au fost 
inlocuiți figurează în special 
cei de finanțe și de război 
care au fost violent criticați 
în ultima vreme.

sificarea cursei înarmărilor 
nucleare care este rezultatul 
politicii agresive a statelor 
membre ale N.A.T.O.

De la început și pînă la 
sfîrșit declarația Departamen
tului de Stat al S.U.A. repre
zintă o denaturare grosolană 
a faptelor- Intrînd în contra
dicție cu realitatea, diplomația 
S.U.A. caută să prezinte lu
crurile ca și cum nu Statele 
Unite ale Americii, ci Uniunea 
Sovietică a dezlănțuit întrece
rea în domeniul experimen
tării armei nucleare, al spo
ririi puterii ei.

Popoarele știu că de-a lun
gul tuturor anilor de după 
război, Statele Unite ale Ame
ricii, precum și Anglia, iar 
apoi Franța, n-au contenit să 
creeze și să experimenteze me
reu noi și noi tipuri de arme 
nucleare. Toate experiențele 
cu arma nucleară efectuate 
vreodată de Uniunea Sovietică 
nu au fost decît contramăsuri 
la acțiunile puterilor occiden
tale, la experiențele cu arma 
nucleară efectuate de ele.

In ceea ce-l privește, guver
nul sovietic a făcut tot posibi
lul pentru a pune capăt expe
riențelor 
pentru a 
deauna 
nucleare, 
nea Sovietică a încetat în mod 
unilateral toate experiențele 
cu arma nucleară și a chemat 
puterile occidentale să urmeze 
exemplul ei, declarația relevă 
că puterile occidentale au 
răspuns la aceasta printr-o se
rie de experiențe cu arma nu
cleară nemaiintîlnită ca am
ploare.

Guvernul sovietic nu și-ar 
fi îndeplinit datoria sa nemij
locită față de popoarele 
U.R.S.S., față de toate statele 
socialiste, față de toate țările 
iubitoare de pace dacă nu ar 
fi manifestat în acel moment 
grija pentru întărirea capaci
tății de apărare a U.R.S.S.

Ca și în trecut Uniunea So
vietică n-a făcut decît să răs
pundă prin experimentarea 
armei sale nucleare la explo
ziile cu arma nucleară efec
tuată de S.UA. și Anglia, la 
amenințările lor de a dezlăn- 
țui un război agresiv împotri
va U.R.S.S.

Declarația TASS subliniază

cu arma nucleară, 
termina pentru tot- 

cu cursa înarmărilor 
Amintind că Uniu-

că dacă puterile occidentale nu 
s-ar fi cramponat de politica 
falimentară „de pe poziții de 
forță", după terminarea expe
riențelor cu arma nucleară 
din Uniunea Sovietică în 
toamna anului 1961, pe plane
ta noastră n-ar mai fi răsu
nat nici o explozie nucleară.

Desfășurînd acum o nouă 
rundă de experiențe nucleare, 
Statele Unite ale Americii au 
aruncat o sfidare popoarelor, 
au săvîrșit un act care a pro
vocat indignarea justificată a 
sute și sute de milioane de oa
meni. Pretutindeni experien
țele cu arma nucleară între
prinse de S.U.A. la mare înăl
țime sînt considerate deose
bit de periculoase, deoarece 
ele reprezintă extinderea 
cursei înarmărilor nucleare și 
în spațiul cosmic.

Respingînd afirmația Depar
tamentului de Stat că lipsa 
de rezultate în tratativele cu 
privire la încetarea experien
țelor cu arma nucleară s-ar 
datora faptului că Uniunea 
Sovietică nu consimte la sta
bilirea controlului necesar, 
Declarația TASS arată că în 
realitate puterile occidentale 
și, în primul rînd, S.U.A. nu 
doresc încetarea experiențelor 
și resping propunerile funda
mentate din punct de vedere 
științific cu privire la înche
ierea unui acord internațio
nal care să prevadă înfăp
tuirea controlului cu ajutorul 
mijloacelor naționale de de
tectare a exploziilor nucleare. 
Nu numai propunerea cu pri
vire la încetarea experiențelor, 
formulată de Uniunea Sovie
tică, nu a fost acceptată de 
către S.U.A. și aliații lor, dar 
nu a fost acceptată nici propu
nerea de compromis a statelor 
neutre, prezentată la 16 aprilie 
a.c. în Comitetul celor ÎS sta
te pentru dezarmare.

Uniunea Sovietică a decla
rat deja că este 
bază pentru un 
acestor state.

Acestea sînt
testabile și ele spulberă defi
nitiv versiunea falsă a Depar
tamentului de Stat al S.U.A., 
se arată în încheierea Decla
rației Agenției TASS,

gata să ia ca 
acord planul

fapte incon-

PE SCURT
MOSCOVA. — La 13 iulie 

N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a primit pe Carlo 
Straneo, ambasadorul Repu
blicii Italia în Uniunea Sovie
tică, și a avut cu el o convor
bire prietenească. Din însăr
cinarea ministrului Comerțu
lui exterior al Italiei, Luigi 
Freti, ambasadorul a oferit lui 
N. S. Hrușciov în dar medalii 
memoriale executate în Italia 
în memoria italienilor Chris- 
tofor Columb și Americo Ves- 
pucci și în cinstea primului 
cosmonaut sovietic Iuri Ga- 
garin. N. S. Hrușciov a mul
țumit călduros pentru darul 
oferit.

fie lichidată 
ce se men- 

după termi'

a Iui Dean Rusk
WASHINGTON (Agerpres) 

TASS transmite : La 12 
iulie, la Washington a avut 
loc o conferință de presă a 
lui Dean Rusk, secretar de 
stat al S.U.A. D. Rusk a a- 
cordat multă atenție cuvîntăi 
rii rostite de N. S. Hrușciov 
la Congresul mondial pentru 
dezarmare generală și pace.

Considerăm, a spus secreta
rul de stat al S.U.A., că atît 
Uniunea Sovietică, cit și Sta
tele Unite, precum și multe 
alte țări, manifestă un inte
res deosebit față de încetarea 
acestei curse a înarmărilor.

Rusk și-a exprimat speran
ța că ședințele Comitetului 
celor 18 state pentru dezar, 
mare, care vor fi reluate la 
16 iulie la Geneva, vor con
tribui la un progres în rezol
varea problemei dezarmării.

Apoi, însă, Rusk a revenit 
la vechile argumente ale pro
pagandei americane, potrivit 
cărora succesul tratativelor 
cu privire la dezarmare ar fi 
împiedicat de Uniunea So
vietică.

După cum este știut, zilele 
trecute Pentagonul a dat pu
blicității un comunicat în care 
se arată că, în urma re
centei serii de experiențe,

S.U.A. au stabilit că explozii
le subterane nucleare chiar 
de mici proporții, pot fi de
tectate cu ajutorul unor mij
loace tehnice.

Deși a recunoscut în trea
căt că „există unele simpto- 
me promițătoare care arată 
că mijloacele tehnice pot 
funcționa ceva mai bine decît 
se credea anterior", Rusk a a- 
firmat totuși că rezultatele 
experiențelor, astăzi existente, 
nu ar permite să se ajungă la 
concluzii pe deplin sigure.

In continuarea conferinței 
de presă, Rusk a declarat că, 
în timp ce se va afla la Ge
neva pentru a participa la 
conferința internațională pen
tru reglementarea pașnică în 
Laos, se va întîlni cu A. Gro- 
mîko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., și va discu
ta cu el o serie întreagă de 
probleme importante.

rtPE SCURT
BRASILIA. — După cum 

relatează agențiile de presă, 
în ultimul moment Brochado 
da Rocha, desemnat ca prlm- 
ministru de președintele Gou- 
lart, a reușit să formeze un 
nou cabinet care s-a prezen
tat la 13 iulie în fața parla
mentului.

ATENA. — Cu voturile ma
jorității guvernamentale, Co
misia legislativă provizorie a 
parlamentului grec a aprobat 
la 11 iulie noul proiect de 
lege cu privire la așa-numi- 
tele măsuri de securitate, me
nit să intensifice represiunile 
împotriva forțelor democrati
ce din țară.

NEW YORK. — După cum 
transmite corespondentul din 
Cape Canaveral al Agenției 
Associated Press, în seara zi
lei de 12 iulie, o rachetă in
tercontinentală americană cu 
combustibil solid „Minute
man" a explodat în zbor la 
aproximativ 50 de secunde 
după lansare. In mare, la o 
distanță de citeva mile de 
țărm a căzut o ploaie întreagă 
de fragmente șl sfărîmături 
care ardeau.

BRLXELLES. — După cum 
anunță ziarul „Metropole" în- 
cepînd de la 15 iulie, prețurile 
Ia unele sortimente de pîine 
vor fi majorate în Belgia cu 
25 la sută.
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Republicii Irak
e împlinesc patru 
ani de cînd po
porul irakian a 
doborît din teme
lii monarhia des
potică, unul din
tre pilonii cei mai

însemnați ai imperialismului 
în Orientul Arab. în urma 
evenimentelor de la 14 iulie 
1958, în urma doborîrii mo
narhiei și a regimului de te
roare al lui Nuri Said, Irakul 
a devenit o republică inde
pendentă.

.Victoria de la 14 iulie 1958 
a poporului irakian în lupta 
pentru independență naționa
lă, pentru scuturarea jugului 
dominației imperialiste, a 
fost obținută în noile condi
ții internaționale caracterizate 
prin schimbarea raportului de 
forțe în favoarea forțelor so
cialismului și păcii.

Ieșirea Irakului din pactul 
de la Bagdad, denunțarea al
tor acorduri militare înche
iate de Nuri Said cu S.U.A., 
aderarea la principiile confe
rinței afro-asiatice de la Ban- 
dung — toate aceste acte de 
politică externă ale Republi
cii Irak au contribuit la dez
voltarea sa independentă,, la 
întărirea păcii în această re
giune.

Țările socialiste acordă ti
nerei republici Irak un aju-

tor prietenesc, dezinteresat, 
pentru consolidarea indepen
denței naționale, pentru lichi
darea grelelor urmări ale do
minației imperialiste.

La puțin timp de la procla
marea Republicii Irak s-a 
semnat între țara noastră și 
tînăra republică un acord co
mercial și un acord de cola
borare tehnico-științifică. S-au 
dezvoltat și se dezvoltă rela
țiile economice și culturale 
dintre cele două țări.

Poporul romîn, tineretul, 
nutresc o sinceră prietenie 
față de poporul irakian care 
își consacră eforturile pentru 
dezvoltarea economiei și cul
turii, pentru consolidarea in
dependenței naționale.

Deși situate la mari de
părtări, țările noastre sînt a- 
propiate prin interesul vital 
și comun de a lupta pentru 
înfăptuirea dezarmării gene-, 
rale și totale, pentru înțele
gere și colaborare internațio
nală, pentru progres și bună
stare.

Cu prilejul acestei sărbători, 
Ziua proclamării Republicii 
Irak, poporul, tineretul nostru 
trimite un cald salut poporu
lui și tineretului irakian.

★
In fotografie : vedere din Bagdad, 

capitala Republicii Irak.------ e------

S.UA

