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RIDICAREA CALIFICĂRII
ȘARM PERMANENTA

Secretara comitetului U.T.M. 
de la „Industria Lînii“-Timi- 
șoara a stat o clipă pe gîn. 
duri și a răspuns apoi cu ne
siguranță :

— Nu țin minte să fi între
prins Comitetul U.T.M. ceva 
mai deosebit pentru a mobili
za tinerii la însușirea unei ca
lificări înalte.

Pentru că tovarășa Elena 
Iuga nu-și amintea, am pus 
întrebarea cîtorva tineri mun
citori, ingineri, maiștri.

Iată, pe scurt, răspunsurile : 
Galina Gherman, responsabi. 
lă cu problemele producției 
și calificării în comitetul 
U.T.M.

— Putem aminti că s-au ți
nut conferințe tehnice pen
tru tineri despre: perfecțio
narea procedeelor de bobina- 
re a firelor, întreținerea utila
jului tehnologic, prelucrarea 
fibrelor sintetice în filatură și 
altele. Organizația U.T.M. s.a 
ocupat, firește, de mobilizarea 
tinerilor la aceste conferințe 
pe care ei le-au considerat pe 
drept cuvînt, utile, interesante.

Aceasta este o acțiune bună 
a organizației U.T.M. Dar este 
oare deajuns atît pentru a 
răspunde setei de cunoștințe 
a tinerilor pentru a-i ajuta să 
dea produse de calitate tot 
mai bună ?

— Altceva n-am mai făcut, 
spune tovarășa Galina Gher
man. Mulți dintre muncitorii 
noștri vin din școlile profe
sionale, utilajul cu care lu
crează e cunoscut. Deci, nu 
prea s.a simțit nevoia să des
fășurăm o activitate mai lar
gă pentru ridicarea calificării 
tinerilor.

— Nu se poate spune nici
odată, afirmă tov. Francisc 
Boroș, șeful controlului tehnic 
de calitate, că nu este nece
sară ridicarea calificării. în
treprinderea noastră nu stă 
rău cu îndeplinirea indicilor 
de plan. Dar avem sarcini din 
ce în ce mai importante, tre
buie să ridicăm productivita. 
tea muncii, să îmbunătățim și 
mai mult calitatea, să reali
zăm economii.

Intr-adevăr, în ceea ce 
privește calitatea produselor 
întreprinderii se pot face încă 
multe îmbunătățiri. Șeful con
trolului tehnic arată, de pildă, 
că sînt neajunsuri la finisaj 
unde se execută numeroase 
retușuri la țesături. Aceasta 
încarcă prețul de cost. Mulți 
tineri și tinere au nevoie să 
cunoască mai multe noțiuni 
despre materia primă, com
poziția și decompoziția țesătu
rilor, noțiuni de tehnologie

Mulți tineri, muncitori și in
gineri, tehnicieni s-au referit 
la necesitatea desfășurării în. 
vățămîntului profesional pe o 
bază temeinică, bine organizat.

De ce nu există însă ase
menea cursuri ? Drept răs
puns, membrii comitetului 
U.T.M. de la „Industria lînii"

invocă o adresă din partea 
ministerului de resort. Adresa 
se referă însă la cursurile de 
calificare și nu la cele de ri
dicare a calificării pe care 
întreprinderea bănățeană le 
poate lesne organiza, fără 
vreo aprobare specială din 
partea ministerului, în funcție 
de necesitățile producției.

Este ridicarea calificării 
profesionale a tinerilor de la 
„Industria Lînii" o necesitate ?, 
Desigur că da ! Trebuie orga
nizate cursuri, dar nu numai 
cursuri. îmbogățirea cunoștin
țelor profesionale ale tinerilor 
trebuie să se realizeze prin, 
tr-un proces complex : să se 
răspîndească și să se citească 
de către tineri mai mult car
tea de specialitate, să se țină 
cu mai multă regularitate con
ferințe tehnice, să fie antre
nați maiștrii, inginerii în a. 
ceastă acțiune.

în orașul Timișoara există o 
întreprindere — Uzinele Tex
tile — a cărei experiență, în 
unele privințe, ar putea fi 
generalizată. In ultimul timp, 
în special, conducerea Uzine
lor textile a înființat șase 
cursuri de ridicare a califică
rii, în toate sectoarele, cu lec
ții ținute săptămînal.

Organizațiile U.T.M. au des
fășurat o muncă politică sus
ținută asigurînd o bună mobi
lizare a tinerilor, preocupîn- 
du-se ca țesătoarele, filatoare
le și celelalte muncitoare să-și 
însușească materia predată, să 
aplice în practică cunoștințe
le căpătate.

Comitetul U.T.M. de aici a 
procedat bine atunci cînd a 
folosit în desfășurarea muncii 
politice exemple concrete cu 
scopul de a arăta tinerilor cît 
de necesar este să-și ridice 
nivelul profesional. în secția 
țesătorie de la U.T.T., de pildă, 
s-au calculat la fiecare utilaj 
parametrii tehnico-economici 
obținuți pe schimb. A fost un 
prilej de a arăta acelor tineri 
care nu reușeau să realizeze 
anumiți parametri, necesitatea 
de a-și îmbogăți cunoștințele 
profesionale.

Nici la Uzinele Textile nu 
este însă totul așa de bine or. 
ganizat pentru ca la formele 
de ridicare a calificării să 
participe toți tinerii. Sînt, de 
pildă, mulți tineri la liceul 
seral cărora organizația 
U.T.M. nu le-a găsit locul în 
procesul de ridicare a califi
cării. Așa se explică faptul că, 
deși la anumiți indici din plan 
întreprinderea a obținut re
zultate bune, ea a depășit to
tuși procentul admis de cu
poane, ceea ce a dus, evident, 
la încărcarea prețului de cost. 
Organizația U.T.M. putea să 
organizeze mai multe con
cursuri pe temele meseriei, 
să colaboreze cu cabinetul 
tehnic pentru a prezenta în 
fața tinerilor de la liceul se. 
ral mai multe conferințe de

specialitate. Ea trebuia, de a- 
semenea, să găsească forme 
potrivite pentru ridicarea ca
lificării acelor tineri care nu 
locuiesc în oraș. Se puteau, 
de exemplu, iniția mai multe 
acțiuni privind citirea cărții 
tehnice.

Lipsurile semnalate nu pot 
fi despărțite de activitatea co
mitetului orășenesc U.T.M.-Ti- 
mișoara. Aici n.a existat o 
preocupare mai temeinică pen. 
tru ridicarea calificării tine
rilor de la „Industria lînii“. 
Este de aceea o datorie a Co
mitetului orășenesc U.T.M. 
de a desfășura un control mai 
eficace în această privință, de 
a ajuta și îndruma organiza
țiile U.T.M. să-și dezvolte ex. 
periența proprie. Datoria Co
mitetului orășenesc este, de 
asemenea, să răspîndească ex
periența altor organizații 
U.T.M. cu rezultate mai bune.

Activitatea sa în această 
privință trebuie să aibă drept 
scop ajutorarea organizațiilor 
U.T.M. pentru a cuprinde pe 
toți tinerii în acțiunea de ri
dicare a calificării, a găsi for
me diferite, interesante și e. 
ficace. In ambele întreprin
deri există suficiente posibili
tăți în această privință.

Proletari din toate țările, uniți-vă 1

rinereru ui

I. BODEA

Citiți
în pagina a ll-a:

• Sportivii satelor în în
trecerile Spartachiadei.

• De ce nu sînt promovați 
tinerii pe velodrom ?

• Un program da tabără 
cu... relache.

în pagina a lll-a:
• Cum am organizat înde

plinirea ho tărfrilor adu
nării generale.

• Darea de seamă a dele
gației R.P. Romîne care 
a participat la lucrările 
Congresului Mondial 
pentru dezarmare gene
rală și pace de la Mos-

Anul XVIII, seria II nr.4103 4 PAGINI -- 20 BANI Marți 24 iulie 1962
cova.

Se extinde rețeaua 
telefonică în regiunea 

Crișana
In 12 sate din regiunea Cri- 

fana, printre care 
ghita, Leș, Saca 
fost instalate în 
centrale telefonice semiautomate. 
Acum se lucrează la instalarea 
de posturi telefonice în noile 
blocuri construite în Oradea fi 
în alte orașe din regiune.

Ca urmare a dezvoltării fi mo
dernizării rețelei telefonice, ca
pacitatea de servire a populației 
din regiunea Crișana a crescut 
în ultimul timp cu peste 1 000 
de posturi telefonice.

(Agerpres)

Mierlău, Măr
fi altele, au 
ultimele luni

Primirea de către tovarășii 6h. Gheorghiu-Dej 
și Ion Gheorghe Maurer a d-Iui K. Waldbruner, 

ministrul comunicațiilor și energiei electrice 
al Austriei

La 21 iulie tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, și Ion 
Gheorghe Maurer, președinte
le Consiliului de Miniștri, l-au 
primit pe dl. Karl Waldbruner, 
ministrul comunicațiilor și 
energiei electrice al Austriei, 
care se află în vizită în țara 
noastră. La primire a fost de 
față Dumitru Simulescu, mi
nistrul . transporturilor și tele
comunicațiilor.

ce-i vorba ? — în-

tuat cîte 3 prășite mecanice ți 
3 manuale. Desigur, aceste efor
turi vor fi răsplătite Ia cules 
prin producțiile mari ce se vor 
obține.

A căzut o ploaie bună. Briga
dierul de cîmp Nicolae Rugină 
e mulțumit.

— Ploaia asta a venit Ia timp. 
Ne-a prins gata cu o lucrare fă
cută „la bani mărunți” — spune 
el, vesel.

— Despre 
trebăm.

Ni se dau 
ria colectivă 
comuna
nea București, are cultivate cu 
porumb 930 de hectare. Pe 445 
hectare se întinde „porumbul— 
5 000”. Pe tulpinele voinice, vi
guroase, stau cîto 2-3 țtiuleți. 
Lanul e curat ca-n palmă. Toc
mai în pragul căderii ploii de 
iulie colectiviștii au terminat a 
șaptea prașilă. Acesta-i motivul 
pentru care e atît do mulțumit 
brigadierul Rugină. Gospodari 
harnici, colectiviștii n-au neglijat 
nici celelalte tarlale cu porumb. 
Pe toate suprafețelo s-au efeo-

explicațiî. Gospodă- 
,,Maxim Gorki” din 

Gheorghe Lazăr, regiu-

Se lucrează la o nouă navă la Șantierul naval Galafi 
Foto: N. STELORIAN

Insolită de Mih'al Bălănescu, 
adjunct al ministrului trans
porturilor, delegația austriacă, 
condusă de dl. Karl Waldbru- 
ner, a vizitat vineri Uzinele 
„23 August“, Expoziția tehni
că și științifică franceză și 
Muzeul satului.

Sîmbătă după-amiază dele
gația austriacă a vizitat ora
șul Constanța și Stațiunea ex
perimentală horti-viticolă Mur. 
fatlar, iar duminică a vizitat 
stațiunile de pe litoral.

(Agerpres)

Za „porumbul—5000“

TELEGRAMĂ
.................-....... ........ .................... —

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al C.C. al P.M.R.

Președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romine

B ucurești
Dragi tovarăși,

în numele Comitetului Central al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular, al 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, al în
tregului popor mongol, precum și în numele nostru personal, 
vă exprimăm dv. și prin dv. Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri 
și poporului romîn frate mulțumiri cordiale pentru cuvintele 
calde de salut și bunele urări cu ocazia celei de-a 41-a aniver
sări a Revoluției populare mongole. Poporul mongol urmărește 
cu bucurie succesele minunate ale poporului romîn frate în 
opera de desăvîrșire a construcției socialiste în țara sa, obți
nute sub conducerea glorioasei sale avangarde — Partidul 
Muncitoresc Romîn.

Legăturile indestructibile de prietenie frățească șl colabo
rare strînsă, care unesc cele două țări ale noastre, se dezvoltă 
și se întăresc neabătut spre binele popoarelor noastre, în inte
resul întăririi unității și coeziunii puternicului nostru lagăr 
socialist.

Urăm din toată inima oamenilor muncii din Romînia noi 
și minunate succese în înflorirea și dezvoltarea continuă a 
țării lor, în apărarea păcii în lumea întreagă.

■ tălea sus, deasupra 
pufului, din preajma 
grajdurilor, despuiat 
pînă la brîu și scotea 
apă . Trupul subfire 
și negricios sclipea 
punctat de boabe

scăpărătoare de sudoare ; mușchii 
pieptului și ai brafelor se împle
teau și despleteau in înlănțuirea 
de mișcări cu care scotea, prrn- 
dea și apoi arunca găleata în bu
toiul aliat în stìnga, înfr-o căruță. 

Și era o asemenea vioiciune, 
o astfel de prospețime în felul 
cum lucra și în tonul cu care răs
pundea la întrebările celor din 
jur îneît și eu, moleșit ca și cei
lalți de căldura ceasurilor de 
pînă acum, mi-am revenit brusc 
și am avut — privindu-l — senza
ția că e dimineață.

II cheamă Baicu Florea și e în
grijitor la sectorul porcin al gos
podăriei „Scìntela" din însurăței, 
raionul Brăila. Nu știu și nu cred 
că s-ar găsi o formulare mai 
exactă care să-l cuprindă pe Bai
cu decît aceea de om al unei ne
întrerupte dimineți. Infelegînd 
prin dimineață momentul de ple
nitudine și frăgezime a tortelor, 
de puritate și cutezanfă, — cînd 
totul fi se pare posibil și lesne de 
realizat. Cine stă în preajma sa, 
va fi molipsit de necurmata lui 
voioșie și va li îneîntat de energia 
lui tumultoasă și totodată discipli
nată.

lată, a umplut butoiul, sare în 
căruță, apucă hățurile și îndeamnă 
calul la drum. Conduce cărufa re
pede, dar îndemînatic și 
spre boxele porcilor.

Aici umple cu apă trocul scro
afelor de un an, selectate pentru 
reproducție., pregătește tainul 
pentru porcii puși la îngrășat, 
pune zăr de-a lungul trocului din 
boxa purceilor înfărcafi de curînd... 
Intr-o parte sînt izolafi îl purcei 
mai pirpirii pe care îi îngrijește 
mai atent și cărora le vorbește maimai atent și cărora le vorbește 
afectuos decît celorlalți ■'

— Na băiefii, na băiefii... 
Mă lămurește că aceștia au fost

atent

întăreați în timpul Iernii șl pen
tru că răciseră i-a luat și i-a găz
duit în camera îngrijitorilor timp 
de cîteva luni.

— Acuma îi fin aici, izolafi, ca 
sa-i scot din necaz. Dacă i-aș lăsa 
la un loc cu ăștialal)i, n-ar ajunge 
niciodată la ___
crescut mai mari i-ar prigoni de 
la mîncare.

După ce termină (repede, în 
cîteva minute cu hrana celor cîte
va sute de porci din boxe), se 
urcă pe un dîmb, își pune palme
le pîlnie la gură și-i strigă 
ceilalți doi îngrijitori, doi 
frîni — Nicolae Grăjdanu și 
mitru Moldoveanu care văd

troc, că ăștia dacă au

TELEGRAME
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Populare 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a trimis domnului Char- 
les de Gaulle, președintele Re
publicii Franceze, următoarea 
telegramă :

Cu prilejul sărbătorii na
ționale a Franței, adresez Ex
celenței Voastre sincere feli
citări și exprim cele mai bune 
urări de fericire personală și 
pentru bunăstarea poporului 
francez.

de Stat al Re
populare Romîne, 
Gheorghiu-Dej, ur- 
telegramă : 
mișcat de mesajul

Președintele Charles 
Gaulle a trimis președintelui 
Consiliului 
publicii 
Gheorghe 
mătoarea

Foarte
Excelenței Voastre cu ocazia 
zilei de 14 Iulie, vă exprim 
mulțumirile mele și vă trimit 
sincere urări pentru fericirea 
dv. personală și prosperitatea 
poporului romîn.

Pe estrada din pădurea Snagov

scroafe

le vezi 
Baicu,

mari, duse

p-astea mari,
— minunăție

cele 40 de 
la păscut.

— Să mi 
îmi spune 
mare.

Vorbea fălos despre scroafe ca 
despre o avere a lui, deoarece 
cu Baicu se petrecuse ceea ce s-a 
petrecut cu mulfi, cu foarte mulfi 
colectiviști. După ce au trecut de 
la „al meu" la „al nostru", s-au 
întors iarăși la „al meu" dar de

boxelor cu jumătățile de oră fără 
să scoată o vorbă. Din vreme în 
vreme, totuși îl pofi auzi pe Grăj- 
deanu adresîndu-se șoptit și tan
dru porcilor:

— Băiejii, băiefii.
Celălalt, D. Moldoveanu, îi în

treabă și el la fel de rar și de 
tandru :

— V-afi săturat ? Ai l la spu
neți voi, v-afi săturat l Spunefi-mi 
mie dacă v-^fi săturat,

17
Nicolae Velea

data aceasta posesivul este scutu
rat de orice urmă de 
mărunt al proprietății individuale 
și în el se află cuprins simful răs
punderii și grijii personale fafă 
de bunurile colective.

Se apropie cele 40 de scroafe. 
Sînt foarte mari, foarte grase și-și 
plimbă șuncile greoi și sfîngaci. 
în timp ce ele „servesc tainul" 
cei doi bătrîni merg de la o boxă 
la alfa. Felul lor domol și înceti
nit de a se mișca și vorbi subli
niază și mai mult exuberanfa lui 
Baicu.

Pot să stea rezemafi de gardul

sentiment

Apoi reintră pentru mult timp 
In muțenia lor.

Gospodăria are 850 de porci. 
Baicu îi cunoaște pe fiecare după 
semnul de la ureche. Și fiecăruia 
îi știe capriciile și metehnele... 
Cutare purcel are bronșită... Albul 
de carne e cusurgiu la mîncare, 
nu-i place decît porumb și zăr... 
Scroafelor, pentru că au urechile 
clăpăuge și le acoperă ochii, pofi 
să le dai la alăptat orice purcel, 
deoarece nu-l 
deosebi 
teia...

Poate 
sugestiv, 
parte.

dacă
vede și nu-l poate 
e al ei sau al al

Pe Baicu l-am văzut muncind, 
l-am auzit vorbind înfr-o ședință 
a organizafiei U.T.M., unde „fă- 
cea“o critică lui Vasir lavas pentru 
că nu muncește cum trebuie. 
L-am auzit propunînd amenajarea 
unor terenuri de sport și înființa
rea unor echipe de fotbal și vo
lei. L-am auzit angajîndu-se să,.fo
losească toate tehnicile" în secto. 
rul lui și că „se va strădui cu 
toată priceperea să realizeze 
planul“.

Toate aceste activități ale sale 
erau dominate de aceeași pasiune 
mereu proaspătă, niciodată obosi
tă care mă izbise de la început 
la el și care mă obligase să sus
țin că trăiește intr-o neîntreruptă 
dimineață.

Ultima oară l-am văzut Intr-un 
amurg cînd, după ce isprăvise cu 
lucrul, se retrăsese împreună cu 
ceilalfi îngrijitori, cei doi bătrîni, 
pe o culme din spatele grajduri
lor. Culmea aceasta se numea 
înainte „movila cu dragoste". Era 
— la alte proporții -- un fel de 
Muntele Găina. Aici se întîlneau 
băiejii cu fetele- și aici fiecare 
alegea pe cel sau pe cea care 
avea să-i fie sof sau sofie.

Vorbeau despre rănile unui vier 
care să bătuse cu altul și despre 
alte treburi ale lor, cu multă 
economie de cuvinte și cu o gra
vitate aproape diplomatică.

Stăteau sus, pe „movila cu 
dragoste" trei oameni din două 
generafii. Și era o astfel de ar
monie între ei, cum în alte vre
muri n-a fost niciodată.

J. ȚEDENBAL
Prim-secretar al C.C. 

al P.P.R.M. 
Președintele Consiliului 
Miniștri al R. P. Mongol*B. COSTEA

J. SAMBU 
Președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular 

al R. P. Mongole

La culesul strugurilor. Nu, nu-i o imagine de anul trecut. La serele stațiunii experimentale viticol* 
de la Greaca, regiunea București, se itrînge prima recoltă de struguri

Foto I AGERPRES. .

Institutul
de arhitectură

Ansamblul artis
tic al clubului Uzi
nelor „Grivița Ro
șie“ din București 
a oferit de curînd 
colectiviștilor și vi
zitatorilor Snago- 
vului un program 
artistic foarte reu
șit.

Atît formațiile de 
fanfară, mandoline 
și dansuri, cit și so-

liștii acompaniați 
de taraful cunoscut 
iubitorilor de muzi
că, au contribuit 
din plin la odihnă 
și distracția oame
nilor muncii pre- 
zenți. Formațiile
s-au distins printr-o 
bună coordonare 
orchestrală și prin- 
tr-un repertoriu bo
gat și variat. Meri-

tă remarcați tinerii 
soliști Toma Sto- 
ian, Lucia Florea, 
Tanți Tavita, P. Mi- 
halache, Dumitru 
Dumitrescu, precum 
și tov. Ștefan Con
stantin, conducăto
rul tarafului.

ION DUMITRIU 
tehnician

să-fi
porferful fiecărui porc în

creioneze, scurt șl

In munjii Făgăraș,

„Ion Mincu
Din rîndurile celor dornici 

de o înaltă calificare, o par
te a viitoarei studențimi își 
îndreaptă privirile spre ate. 
lierele și sălile de cursuri ale 
Institutului de arhitectură 
„Ion Mincu“ din București.

Nestingherite căi de afirma
re se deschid astăzi inginerului 
din fabrică sau de pe șantier, 
cît și medicului sau agrono
mului, cercetătorului 
blioteci sau laborator, 
trului scenei, al dălții și pale
tei, ca și proiectantului ma
rilor ansambluri arhitecturale.

Fără îndoială, ar însemna să 
idilizăm lucrurile presupu- 
nînd că, la alegerea unora 
dintre aceste căi — și în spe
cial a acelora care duc spre 
cariere artistice — numai „a. 
fracția personală“ ar putea 
constitui criteriul unic, deter
minant. Iluzoria înclinare că
tre profesia preferată creează 
miraje care se destramă la 
primele confruntări cu disci
plinele universitare. Pentru ca 
talentul sau capacitatea inte
lectuală să fie stimulate și ca. 
nalizate potrivit adevăratelor 
aptitudini înnăscute, alegerea 
trebuie cîntărită cu răspunde
re față de societatea care ofe
ră toate condițiile unei pre
gătiri specializate.

Paznicii bunelor orientări 
rămîn examenele de . intrare 
în facultăți, în verdictul că
rora rezidă garanția unei 
prime verificări de însușiri 
compatibile cu specializarea 
aleasă.

Dar, pentru ca selecționarea

din bi- 
maes.

candidaților să fie ferită de 
orice arbitrar, drumul spre 
aceste institute cunoaște as
tăzi o formă organizată de in
struire preuniversitară, meni
tă să înlesnească pregătirea 
examenelor de admitere și să 
sporească eficacitatea con
cursurilor sub toate aspectele.

Pe aceeași linie se înscriu 
și cursurile preparatoare ini
țiate de Institutul de arhitec. 
tură „Ion Mincu“ în vederea 
hotărîtoarei încercări din sep
tembrie. Ținînd seama de na
tura și specificul propriului 
domeniu de învățămînt, ace
ste cursuri împletesc recapitu
larea unor materii teoretice 
însușite în Școlile medii, cu . o 
serie de exerciții de desen ar
hitectural. Repetate sistematic, 
sub îndrumarea unor cadre 
didactice calificate, exerciții
le pregătitoare au deopotrivă 
un rol determinant în relie. 
farea unui minim de aptitu
dini individuale pentru lucră
rile de atelier, care constituie 
baza învățămîntului aplicat 
din institut.

Necontestat, criteriile folo
site la alegerea temelor ace
stor aplicații practice se trans
formă, la încheierea perioadei 
de pregătire, în temei al se
lecției de specialitate pentru 
comisia de examinatori.

Construcția socialistă a des
chis arhitecturii noastre neli
mitate posibilități pentru lăr
girea cîmpului de creație.

Opera de arhitectură, inte
grată în viața cotidiană, de
vine cadrul de existență a oa

u

menilor tnun- 
cii, impunîndu- 
se atenției a- 
cestora cu o 
forță de netă
găduit.

Arhitectul își 
afirmă prezen
ța în toate ma
nifestările vie
ții actuale, toc
mai prin realitatea 
nanță a înfăptuirilor 
Proiectînd remodelarea 
chilor așezări, sau construcția 
de noi orașe socialiste, el an
trenează în realizările sale 
atît munca de concepție și de 
aplicație a inginerilor și teh
nicienilor de toate specialită
țile cît și pe aceea a lucrăto
rilor din nenumăratele ra
murii ale industriei. Imagi. 
nînd și transpunînd în viață 
planurile sale, el contribuie 
M . darea în folosință co
lectivă atît a amplelor car
tiere de locuințe, ansamblu
rilor arhitecturale, edificii
lor de utilitate publică, sau 
complexelor uzinale care se 
ridică în noile centre ur
bane, cît și a arterelor de cir
culație, piețelor, parcurilor și 
feluritele lor amenajări, sau 
a construcțiilor rurale, a com
plexelor agro-zootehnice, care 
intervin în peisajul atît de va
riat al satelor noastre. Tot-

preg. 
sale, 
ve.

Prof. arh. R. BORDENAOHE

(Continuare în pag. a II-a)
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Sportivii satelor in întrecerile Spartachiadei

Primirea de către 
președintele 

Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, 
a ministrului industriei 

Franței, 
M. M. r Bokanowski

Aspecte din desfășurarea etapei a IlI-a în raionul Oltenița
CU relâche

Sportivii din satele raionu
lui Oltenița și-au dat întilnire 
din nou duminică pe stadion 
pentru a-și disputa întâieta
tea în cadrul întrecerilor e- 
tapei pe centru de comună a 
Spartachiadei de vară a tine
retului.

Cei mai buni dintre spor-, 
tivii prezenți la startul eta
pei de masă a spartachiadei, 
campionii comunelor, aveau 
sa-și încerce forțele în acea
stă duminică în întreceri de 
atletism, fotbal, natație, vo
lei, handbal și gimnastică. în
trecerile se anunțau cu atît 
mai pasionante cu cît învin
gătorii primeau dreptul de a 
concura la faza desemnată 
pentru cucerirea titlului de 
campion raional.

Sportivii din satele raionu
lui Oltenița au concurat în 
aceste întreceri în centre or
ganizate pe comună: Chise- 
letu, Curcani, Greaca și alte
le. întrecerile tinerilor spor
tivi de la sate au fost urmă
rite de un mare număr de 
spectatori, care și-au susținut 
echipa sau sportivii preferați.

însoțiți de aparatul fotogra
fic ,am fost oaspeții stadio
nului din comuna Chiseletu. 
Vă prezentăm astăzi cîteva 
notițe și imagini foto de la 
întrecerile desfășurate pe sta
dionul acestei comune.

...Stadionul comunei Chise
letu și-a întîmpinat oaspeții, 
sportivi din satele Ulmeni, 
Coconi, Spanțov, Mînăstirea, 
gătit ca pentru o adevărată 
sărbătoare. Gazdele au dove
dit mult simț gospodăresc, 
pregătind pînă la ultimul a- 
mănunt cele necesare întrece
rilor. înainte de a începe con
cursul, au fost trasate încă o- 
dată terenul de fotbal, culoa
rele pistei de atletism, sec
toarele de aruncări sau sări
turi în lungime și înălțime.

Prima probă a zilei: 100 m

Un interviu la cîteva minu
te de finișul palpitant al pro
bei nu-1 stânjenește cîtuși de 
puțin.

—• Atletismul are mulți 
prieteni în comuna noastră 
— spune el. Mă bucur pentru 
victorie, care este în primul 
rînd o victorie a asociației 
noastre sportive. Mă voi pre
găti și mai bine pentru între
cerile fazei raionale. N-aș 
vrea să pierd titlul de cam
pion raional.

Aflăm apoi că la întrece
rile actualei ediții a Sparta
chiadei au concurat peste 100 
tineri din această comună 
care s-au întrecut la atletism, 
natație și, fără îndoială, la 
fotbal.

între timp au sosit și foile 
de arbitraj din care consem
năm o remarcabilă comporta- ’ 
re în probele de viteză a ti
nerilor colectiviști Nițică I. 
Constantin din comuna Chise
letu și Ene N. Ioan din satul 
Sultana.

O dispută foarte pasionantă 
oferă spectatorilor proba de 
săritură în înălțime.

Atleții trec cu ușurință pes
te ștacheta înălțată la 1,2< 
m, 1,30 m și 1,40 m. Ultima 
înălțime a și selecționat pe 
cei mai buni: Paște D. Flo- 
rea și Nițică I. Constantin din 
Chiseletu, Vlad D. Ioan din 
Sultana. Nițică, care a pier
dut titlul la 100 m plat, cu o 
zecime de secundă, se arată 
hotărît să-1 cucerească pe cel 
de la înălțime. Spre deosebi
re de ceilalți săritori, el are 
multă precizie, o detentă e- 
ficace și chiar elegantă în tre
cerea peste ștachetă. Fiecare 
evoluție aplaudată din toată 
inima de spectatori, îi conso
lidează poziția de învingător. 
Și iată, nu mai avem nici un 
fel de îndoială. Nițică I. Con-

întrecerile au fost urmărite de un mare număr de spectatori

A*-

Finiș In

plat băieți. La start atleții cei 
mai buni din comunele Chise
letu’ și Coconi. Cronometreie 
și-au început... activitatea și 
peste 13 sec. facem cunoștință 
cu primul învingător : Marin 
I. Anghel, colectivist în satul 
Sultana, comuna Coconi.

proba

stantin cîștigă proba 
1,45 m.

Acum sînt gata pentru start
și înotătorii. Ei au evoluat 
în... deplasare, la bazinul na
tural de înot aflat la 2—8 
km de stadionul din Chise
letu.

în mai puțin de-o oră ne-au 
parvenit și rezultatele: în pro
ba de 100 m bras : învingător 
Petre M. Vasile. O mențiune 
aparte se cuvine tînărului 
înotător Moraru Ion din Sul
tana.

întrecerile fotbaliștilor au 
fost programate după-amiază. 
Locuitorii comunei Chiseletu 
ca și cei ai comunelor și sa
telor învecinate au venit în 
număr mare să urmărească 
jocul fotbaliștilor din Span
țov, Ulmeni, Sultana și Chise
letu. N-au lipsit de bună sea
mă nici suporterii echipelor 

aflate în depla
sare.

Evoluția fot
baliștilor a plă. 
cut spectatori
lor care l-au a- 
plaudat, nu o 
dată, la „scenă 
deschisă".

Odată cu că
derea serii, am 
făcut cunoștin
ță și cu forma
ția cîștigătoare: 
echipa de fot
bal din comuna 
Sultana, învin
gătoare la un 
scor categoric : 
5—1, în finala 
disputată în 
compania fot
baliștilor din 
Chiseletu.

întrecerile fa. 
centre de comună 

Spartachiadei de vară, 
disputate pe stadionul co
munei din Chiseletu, ne-a 
oferit o nouă dovadă a rolu
lui mobilizator al acestei mari 
competiții sportive de masă în

atragerea unui număr din ce 
în ce mai mare de tineri de 
la sate în activitatea sportivă.

Comisia de organizare a 
spartachiadei din raionul Ol
tenița (președinte Gh. Glo- 
deanu) a dovedit o atentă 
preocupare față de buna des
fășurare a întrecerilor fazei 
pe centre de comună.

Binevenită măsura de a se 
organiza în aceeași zi, în ore-

le de seară, 
lecționare a 
vor participa 
mațiilor artistice de amatori 
din regiunea București.

Aceeași preocupare este de 
dorit și pentru întrecerile fa
zei raionale a Spartachiadei de 
vară a tineretului.

concursul de se- 
formațiilor care 
la Festivalul for.

V. RANGA, 
CONSTANTINESCU

Evoluează la săritura în înălfima :NificM k Constantin

în tot timpul va
canței de vară, în 
orașul Constanța 
funcționează mai 
multe tabere locale 
pe lingă școlile cu 
cele mai largi posi
bilități de organiza
re a acestor tabere.

Dornici să cu
noaștem activitatea 
pe care o desfășoară 
elevii aflați acum în 
oraș, am făcut un 
raid pe la aceste 
tabere. Am poposit 
mai întîi la Școala 
medie nr. 1 „Mircea 
cel Bătrîn“.

In curtea 
erau adunați 
de pionieri și 
lari, echipați pentru 
excursie. Am con
sultat programul 
taberei și am înre
gistrat că pentru 
această zi este pro
gramată o excursie 
la G.A.Ș. Basarabi.

Elevii au fost a- 
nunțați mai de 
mult despre excur
sie, li s-a prezentat 
traseul, programul, 
li s-au dat indicații 
precise asupra mo
dului în care tre
buie să se pregă
tească pentru acea
stă frumoasă și in
structivă acțiune. 
Pînă la acea dată 
ei au mai participat 
la numeroase și in
teresante manife
stări. Astfel, au vi
zionat filme, au în
ceput pregătirea 
unui program ar
tistic, au învățat 
jocuri și au fost 
împreună la plajă.

Nu la fel se pre
zintă însă situația 
la celelalte tabere. 
Grădina C.F.R. este 
gazda taberei locale 
de vară a școlarilor 
și pionierilor de la 
Școala medie nr. 2, 
precum și de la 
școlile de 8 ani nr. 
11, nr. 13 și nr. 2.

La ora la care am 
ajuns aici ar fi tre
buit, conform pro
gramului, să găsim 
activitatea în toi- 
Dar nu am găsit de- 
cit vreo trei-patru

școlii 
zeci 
șco-

eleve care se jucau 
singure pe scenă.

— Tovarășa in
structoare nu este 
pe aici ?

— N-a venit. Și 
noi o așteptăm de 
o oră! ne răspunde 
una dintre pioniere.

Ne interesăm la 
tovarășii aflați în 
clădirea administra
ției din această 
frumoasă grădină 
de vară :

-t Nu știți unde 
sînt cei 
băra de
- Nu 

mai bine că 
venit!

— De ce ?
— Profesorii 

vin aici la

de la ta- 
pionieri ? 
știm. ~

Sîîlt 
In

Dar 
n-au

care 
tabără

nostru

Președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, 
Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit duminică la Eforie pe mi
nistrul industriei Franței, Mi
chel Maurice-Bokanowski, a- 
flat în țara noastră cu prilejul 
organizării la București a ex
poziției tehnilce și științifice 
franceze. La primire au fost 
de față Gheorghe Gaston Ma
rin, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, Mihail 
Petri, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Gheorghe 
Pele, secretar general în Mi
nisterul Afacerilor Externe.

A fost, de asemenea, de față 
Pierre Paul Bouffanais, mi
nistrul Franței în R. P. Ro
mînă.

instruc-

O victorie de răsunet

din
Și
să

nu se ocupă prea 
mult de școlari și 
atunci copiii se a- 
gață de pomi, mai 
calcă straturile de 
flori. De, copii! Dar 
dacă ar fi angrenați 
cu toții în activita
tea taberei, nu s-ar 
întîmpla nimic 
toate acestea, 
apoi, veniți aici 
vedeți ceva!

Tovarășul ne-a 
condus la rastelul 
instrumentelor de 
stingerea incendii
lor. Deasupra ras- 
telului, plină de 
praf, zăcea o firmă: 
„Tabăra locală de 
pionieri nr. 6“.

— Ei spuneți, aici 
trebuie să stea fir
ma aceasta ?! ni se 
adresează tovarășul 
din administrația 
grădinii C.F.R.

...Pe terenul Șco. 
Iii de 8 ani nr. 10, 
din str. Izvor, unde 
își desfășoară acti
vitatea de tabără 
pionierii și școlarii 
de la școlile nr. 9 
și nr. 10 am întîl- 
nit doar cîțiva copii 
jucînd fotbal.

asemănă- 
găsit și la 

tabere, 
este mai 

îngrijo-

— Dar unde 
ceilalți elevi 1 
excursie ? La film 1

— Astăzi e rela- 
che, nene! ne răs
punde cu o ironie 
subtilă unul din mi
cuții jucători de 
fotbal. Au fost co
pii pe aici, dar dacă 
au văzut că nu se 
organizează nimic 
și că nu a venit 
tovarășa instruc
toare superioară 
s-au răspindit care 
încotro...

Am mai zăbovit 
puțin urmărind en
tuziastul joc al co
piilor. Din cînd în 
cînd, pe poarta șco
lii, mai apărea cîte 
un pionier și în
treba :

— încă nu a venit 
tovarășa 
toare ?

Situații 
toare am 
celelalte 
ceea ce
mult decît 
rător. Comitetul o- 
rășenesc 
Constanța și 
ția de 
a sfatului 
a orașului 
să ia de 
măsuri pentru a se 
respecta întocmai 
programul taberelor 
și să tragă la răs
pundere pe cei care 
se fac vinovați de 
aceste neglijențe. 
Activitatea din ta
berele locale de 
vară poate fi încu
nunată de succes în 
ce privește mobili
zarea tuturor pio
nierilor și școlarilor 
numai în măsura în 
care se respectă cu 
strictețe programul 
dinainte 
Or, după cum 
putut 
acest 
figurează zile 
relache, ci t 
care de care 
frumoase și 
interesante, 
care, din păcate, nu 
se realizează.

U. T. M. 
sec- 

învățămînt 
popular 
trebuie 

urgență

alcătuit, 
am 

constata, în 
program nu 

de... 
acțiuni 

i mai 
mai 
dar

ION N. CHIȚU

Noi școli in regiunea Ploiești
cartier
Repu-

La Ploiești, în noul 
muncitoresc din Bd-ul 
blicii, se apropie de sfîrșit lu
crările pentru construirea unei 
școli cu 24 săli de clasă, iar la 
Băicoi, Cîmpina, Slănic și 
Breaza sînt avansate lucrările 
pentru construirea unor școli

de 8 ani, prevăzute cu labora
toare, biblioteci etc.

în anul școlar 1962—1963, în 
orașele și satele regiunii Plo
iești vor fi 
366 noi săli

date în folosință 
de clasă.

(Agerpres)

★
Ministrul comerțului exte

rior, Gogu Rădulescu, a ofe
rit duminică seara o masă în 
cinstea ministrului industriei 
Franței, Michel Maurice-Boka- 
nowski.

Ministrul comerțului exte
rior, Gogu Rădulescu, și mi
nistrul industriei franceze, Mi- 
chel-Maurice Bokanowski, au 
rostit toasturi.

A-
Luni dimineața au părăsit 

Bucureștiul ministrul indus
triei Franței, Michel Maurice- 
Bokanowski și persoanele care 
l-au însoțit în timpul vizitei 
făcute în țara noastră cu pri
lejul organizării expoziției 
tehnice și științifice franceze.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost de față Gogu 
Rădulescu, ministrul comerțu
lui exterior, Mihail Petri, ad
junct al ministrului comerțu
lui exterior, Tiberiu Abrihan, 
adjunct al ministrului meta
lurgiei și construcțiilor de ma
șini, Gheorghe Pele, secretar 
general în Ministerul Afaceri
lor Externe, Mihai Ciobanu, 
președintele Camerei de Co
merț.

Erau prezenți Pierre Paul 
Bouffanais, ministrul Franței 
în R.P. Rotmînă și membri ai 
legației.

(Agerpres)

Cu prilejul 
sărbătorii 
naționale 

a poporului 
polonez

Duminică dimineața a sosit 
în Capitală delegația de ci
neaști polonezi care participă 
la prezentarea filmului „Te
roare în munți“, cu prilejul 
sărbătorii naționale a poporu
lui polonez. Din delegație fac 
parte actorii Wieslaw Golaș și 
Sofia Sloboszewska, interpreți 
ai filmului..

La sosirea pe aeroportul 
Băneasa actorii polonezj au 
fost întâmpinați de reprezen
tanți ai Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, 
de artiști din Capitală.

Au fost de față reprezen
tanți aj Ambasadei R. P. Po
lone.

1« • întilnire atletică inter-țări.

(Agerp'as)

Foto AGERPRES

Brumel, „racheta cosmică a atletismului sovietic“, a fost 
de-a doua sile a meciului atletic dintre echipele U.R.S.S.

din 
de

prl- 
spri -

tru care muncise enorm, 
cină că nu a fost suficient 
jinit.

în încheiere, subliniem 
niunile internaționale

în ultimii doi ani este mult prea 
puțin pentru asigurarea schimbu
lui de mîine, dacă ținem seama că 
actualii protagonișfi ai sprintului 
au de acum 10 ani de activitate. 
La 1 000 de metri cu start de pe

a atleților sovietici

reu-

(Urmare din pag. I)

O imagina din proba de urmărire p.e echipe

școli, în care 
cu toamna, 
luminoase,

nu 
de 
de

are o singură 
arhitectură și 
durata de

monumente
— puntea 

acestora în- 
ale prezentu-

fa- 
ur- 

studii

creînd — prin lu
de restaurare a ve- 
noastre

arhitectură 
trecere a 

tare valorile vii

De ce nu sînt promovați

juniorii pe velodrom?
oncursul internațional 
de pistă „Cupa ora
șului București“ or
ganizat de Federația 
romînă de ciclism 
în zilele de 20, 21 
și 22 iulie a oferit 

sportului cu pedaleiubitorilor _ 
dispute interesante, spectaculoase 
și de un ridicat nivel tehnic. A- 
ceasta înseamnă că scopul con
cursului a fost atins, iar miile de 
spectatori care au urmărit între
cerile de-a lungul a trei zile au 
avut satisfacția unor dispute care 
au entuziasmat. Rezultă că, atunci 
cînd pe velodrom sînt programa
te reuniuni interesante, cu par
ticipant de valoare, publicul 
asistă în număr mare și știe să-) 
răsplătească pe sportivi.

Dincolo însă de acest aspect, 
există bilanțul tehnic al frumoase
lor întreceri, bilanț care, pentru 
noi se prezintă puțin îmbucurător.

La viteză am ocupat locul IV 
(Tache Petre), la 1 000 m locurile 
7 și 8 (penultimul și ultimul), la 
urmărire individuală am ajuns 
numai pînă în sferturile de finală 
(Voloșiu), la urmărire pe echipe 
locul III (din patru echipe, iar în 
finala pentru locurile 3 și 4 for
mația bulgară a forfetat) ; în pro
ba italiană ne-iam clasat pe locul 
IV (din 4 echipe), iar la semifond 
pe locul II (Grigore Nicolae). A- 
cesta este bilanțul celor 6 probe 
incluse în programul oficial al com
petiției. Am obținut victoria în 
proba de viteză—turneu (revanșă) 
prin tînărul Dan Popovici, probă 
desfășurată în ultima zi și la care 
n-au participat Șkvarenina (R. S. 
Cehoslovacă) și Doicev (R. P. 
Bulgaria) clasați pe primul și res
pectiv al doilea loc în cursa de 

viteză.
Așa dar, evoluția mediocră a 

cicliștilor noștri aduce din nou în 
discuție acuta problemă a velo
dromului.

Un singur sprinter tînăr și valo
ros, Dan Popovici, care a crescut

însemnări pe marginea 
întrecerilor .Cupa 
orașului București

___ cS
___ _________“__ '> sînt de un 
real folos pentru ridicarea nivelului 
tehnic și tactic al pistarzilor noștri 
și este de dorit ca asemenea utile 
schimburi de experiență să aibă 
mai multă continuitate.

EMIL. IENCEO

Valeri 
er»ul celei 
ți S.U.A. care «-a încheiat duminică seara la Palo Alto (California) 
cu o remarcabilă victorie a echipei sovietice, la scorul de 173—169 
puncte. Brumei a realizat la Palo Alto una din cele mai uluitoare 
performante cunoscute în istoria atletismului mondial, stabilind un 
nou record al lumii la săritura în înălțime, cu rezultatul de 2,26 m. 
Marele campion sovietic, în vîrstă de numai 20 de ani, și-a corec
tat astfel cu 1 cm propriul său record mondial realizat la 31 au
gust 1961. la Sofia.

Ziua a doua a meciului U.R.S.S.—S.U.A. a fost dominată în 
ansamblu de sportivii sovietici care au ieșit victorioși în zece probe, 
față de șapte, în care au terminat învingători sportivii americani.

„Meciul giganților“, cum este supranumită tradiționala între
cere dintre atleții americani și sovietici, a depășit cu mult aștep
tările. In cele două zile de concurs, au fost stabilite două noi re
corduri mondiale, iar la 15 probe au fost îmbunătățite simțitor re
zultatele înregistrate la întîlnirile anterioare. Publicul american a 
manifestat un viu interes față de această confruntare sportiva. Pe 
stadionul Stanford din Palo Alto au asistat timp de două zile peste 
150 000 de spectatori, ceea ce constituie, do asemenea, un record în 
materie de publio

loc realizăm timpuri îngrijorător 
de slabe, iar cei doi specialiști 
(ca să le spunem așa) cam bat 
pasul pe loc (Eugen Bărbulescu și 
D. Stan). Tot îngrijorător stăm și 
în ceea ce privește proba de ur
mărire individuală, unde nu pu-. 
tem spune că avem „specialiști .

Aceste aspecte trebuie să dea 
serios de gîndit. Lipsa de cadre 
noi este reversul unei excesiv de 
modeste activități pe velodrom 
(doar 5—6 reuniuni pe an) în 
perioada 1955-1959. Din 1960 ac
tivitatea pe pistă s-a îmbunătățit, 
e drept, dar la ora actuală sîn- 
tem încă departe de ceea ce am 
putea realiza.

E necesar să se pornească o ac
țiune mai susținută pentru dina
mizarea activității pe velodrom, 
obiectivul principal fiind depista
rea și promovarea de elemente 
noi și talentate, o acțiune de 
strînsă colaborare între forul de 
specialitate și cluburi.

In cadrul acestei acțiuni trebuie 
să se insiste și asupra laturii edu
cative și tactice, căci nu e admi
sibil ca într-un concurs interna
țional (proba de simfond), în care 
Grigore Nicolae conducea deta
șat, la puncte, alergătorul nostru 
să nu fie sprijinit de ceilalți ci
cliști rOmîni. Mai mult, s-a făcut 
simțită o nesănătoasă rivalitate 
între cluburi, iar Grigore Nicolae 
a pierdut pe ultimele tururi o 
victorie pe care o merita și pen-

Aspect din Exploatarea de 
marmură Rușchija, regiunea 
Banat. Colectivul de muncă 
din cadrul exploatării a reali
zat pa primul semestru al anu
lui economii la preț de cost 
în valoare de peste 250 000 

lei.

★
Ambasadorul R. P. Polone, 

Janusz Zambrowicz, a rostit 
duminică o cuvîntare la pos
turile noastre de radio și tele
viziune, cu prilejul sărbătorii 
naționale a poporului polonez.

★
La 22 iulie, în parcul de 

cultură și odihnă Herăstrău, 
au avut loc manifestările „Du
minicii culturii R. P. Polone", 
organizate de Sfatul popular 
al Capitalei, cu prilejul sărbă
torii naționale a poporului 
polonez.

în cursul dimineții, în pa
vilionul A, s-a deschis expo
ziția „300 de ani de presă po
loneză“.

în pavilionul B a fost ame
najată expoziția „150 de ani 
de la moartea scriitorului po
lonez J. I. Kraszewski“.

La Teatrul de vară, nume
roși bucureșteni au asistat la 
un concert-spectacol prezentat 
de orchestra de muzică ușoară 
și soliști ai Radioteleviziunii 
din Varșovia.

Pe estradele parcului au 
avut loc, de asemenea, mai 
multe spectacole prezentate de 
formații artistice de amatori 
din Capitală, proiecții de fil
me poloneze documentare și 
de desen animat, iar la biblio
teci s-au amenajat standuri 
speciale cu cărți, albume și 
obiecte de artizanat din R. P. 
Polonă.

(Agerpres)

Institutul de arhitectura „Ion Mincu"
odată, prins în uriașul efort 
al construcției socialiste, crea
țiile lui însoțesc pretutindeni 
călătorul care străbate patria 
pe calea aerului, a apelor sau 
a drumurilor ferate și teres
tre, prin noile imagini arhi
tecturale ale modernelor ae
rogări și stațiuni feroviare 
sau navale, ale cabanelor din 
munți sau ale caselor de odih
nă, ale marilor hoteluri și res
taurante din stațiunile bal- 
neo-climaterice.

Prin munca sa, arhitectul 
aduce o contribuție de seamă 
la multilaterala valorificare 
a comorilor artistice ale tre
cutului, 
crările 
chilor

lui. în orbite tangente ace
leiași sfere de preocupări se 
situează și activitatea specia
lizată a arhitectului — artist 
decorator, a scenografului de 
teatru sau de cinema, a pro
iectantului de mobilier și de 
echipament arhitectural pen
tru edificii de diferite desti
nații, cum și a celui de arhi
tectură navală sau aplicată 
altor mijloace de transport.

Trecînd pragul Institutului 
de arhitectură este firesc ca 
noul candidat la examenul de 
admitere să trăiască emoția 
și fiorul unui vis, de mai 
mulți ani plăsmuit în imagi
nația lui, îmbogățită de atrac
ția atîtor minunate perspecti
ve. Este normal ca noua pro
moție de absolvenți ai exame
nelor de maturitate să dea nu
meroase elemente dotate pen
tru cariera de constructor sau 
de arhitect. Cîți dintre tinerii 
de azi nu au asistat la rapida

ridicare a unei 
au pășit odată 
mîndri de clasele 
de sălile spațioase. Cîți dintre 
ei nu au văzut cum, pe locu
rile virane altă dată, au în
ceput lucrările de fundare ale 
noilor edificii social.culturale, 
sau ale nenumăratelor blocuri 
de locuințe ridicate în de
cursul ultimelor luni. Cîți nu 
și-au petrecut vacanța admi- 
rînd reflectarea cristalină a 
peisajului marin în imensele 
vitralii ale caselor de odihnă 
de la Mamaia.

Cîți dintre aceștia nu și-au 
făurit entuziaste planuri, 
au luat tinerești hotărîri 
a îmbrățișa profesiunea 
arhitect.

Institutul 
c uitate : de 
banism cu 
de 6 ani. Studenților institu-

tului le sînt puse la dispozi
ție 14 ateliere, un muzeu de 
materiale de construcție, ma
chete după construcțiile de 
seamă intrate în patrimoniul 
arhitecturii universale, biblio, 
teca de specialitate, albume, 
10 000 de fotografii ale monu
mentelor arhitecturale, săli de 
curs dotate cu aparatură mo
dernă de proiectare. Studenții 
locuiesc în cămine conforta
bile, primesc burse. Ei își fac 
stagiile de practică pe șan
tierele de construcții, în uzi
ne, la sate, cunoscînd astfel, 
încă pe băncile facultății fiind, 
noile metode de lucru în 
construcții, viitoarele lor 
locuri de activitate, Viitorii lor 
tovarăși de muncă.

Pentru creatorii marilor 
noastre valori arhitecturale de 
mîine, porțile Institutului de 
arhitectură „Ion Mincu“ se 
deschid și mai larg în toamna 
anului acesta.



Cum am organizat îndeplinirea

hotărîrilor adunării generate

a-

într-o adunare generală 
U.T.M. pe gospodărie, utemiș
tii din gospodăria noastră au 
dezbătut cu însuflețire sar
cinile ce le revin în lumina 
hotărîrilor plenarei C.C. al 
P.M.R. și documentelor sesi
unii extraordinare a Marii 
Adunări Naționale. în
ceastă adunare, utemiștii au 
stabilit măsuri concrete pen
tru mărirea contribuției tine
retului la întărirea economico- 
organizatorică a G.A.C., pen
tru îmbunătățirea muncii de 
educare comunistă a tinerilor. 
După adunare, în zilele ime
diat următoare, comitetul or
ganizației de bază U.T.M. a 
și trecut la organizarea înde
plinirii măsurilor stabilite.

Avem de realizat prin mun
că voluntară obiective însem
nate. Era însă necesar să ți
nem seama în înfăptuirea 
de importanța și urgența 
crării. Pentru aceasta am 
rut părerea organizației 
partid, am stat de vorbă 
conducerea gospodăriei, cu 
ginerul agronom.

— Amenajarea adăposturi
lor pentru animale este o 
treabă care nu suferă amî- 
nare — ne-au spus tovarășii 
din conducerea G.A.C. în gos
podărie au fost cumpărate noi 
animale. Celor două grajduri 
existente trebuia să li se facă 
unele amenajări pentru ca în 
timpul iernii să devină adă
posturi bune și călduroase, 
condiție de seamă pentru ca 
productivitatea animalelor să 
nu scadă. Printre altele, în 
fiecare grajd urma să se facă 
cîte un pod. Nouă ne revenea 
sarcina să lipim cu lut și să 
văruim cele două poduri.

înainte de a porni la lucru 
ne-am adunat, comitetul 
U.T.M., secretarii organizații
lor U.T.M. pe brigadă și am 
stabilit cum să ne organizăm 
munca. După calculele făcute 
trebuia să transportăm 15 ** 
ruțe de pămînt lutos de 
rîpa cea mare, 12 căruțe 
pleavă și cîteva butoaie 
apă. Am stabilit în această 
dința ca Ion Postolache, Va
sile I. Popa și alții să trans
porte pămîntul necesar iar Va
sile Ojoc, Vasile E. Popa, Va
sile Articuci, să transporte 
cele 12 căruțe cu pleavă. Pen
tru celelalte operațiuni ca a- 
mestecarea lutului, transpor
tul lui pînă la grajdurj și li
pit era nevoie de încă 40 de 
tineri. De mobilizarea tinerilor 
am stabilit să se ocupe biroul 
organizației U.T.M. de briga
dă nr. 2 (secretar Ion Luca).

Faptele au arătat că am 
procedat bine împărțind sar
cinile în mod precis. Fiecare 
tînăr știa ce are de făcut și 
munca a decurs în ordine și 
cu spor. Toți tinerii prezenți 
la această acțiune au lucrat 
cu însuflețire. Conducerea 
G.A.C. ne-a mulțumit. La fel 
vom proceda și în zilele ur
mătoare cînd vom ajuta la

lor 
lu
ce- 
de 
cu 
in-

ca- 
la 
de 
de 
șe-

nouconstruirea unui grajd 
pentru tineretul bovin.

în măsurile stabilite de a- 
dunarea generală sînt prevă
zute și alte activități la a că
ror îndeplinire am trecut ne- 
întîrziat. Astfel, ne-am propus 
să ne ocupăm mai mult de 
creșterea producției de iarbă 
pe izlaz. într-una din zile, bi
roul organizației U.T.M. din 
brigada nr. 1 a mobilizat ti
nerii din brigadă la curățirea 
pășunii. în ziua stabilită, peste 
60 de tineri din această bri
gadă și din altele au venit cu 
sape pe izlaz. în cîteva ore o 
suprafață de 40 de ha a fost 
curățată. Acțiunea va conti
nua și în zilele următoare 
pînă ce vom realiza suprafața 
de 155 hectare stabilită în a- 
dunările U.T.M. pe brigăzi șl 
în adunarea pe G.A.C.

Mobilizați de organizația

din brigada I de pildă, nu 
de mult a fost organizată o 
adunare generală U.T.M. în 
care s-a discutat despre drep
turile și îndatoririle utemiști
lor ; în brigada a doua, în 
adunarea generală s-a vorbit 
tinerilor despre ce a dat re
gimul nostru democrat-popu
lar tineretului. Acum sînt în 
curs de pregătire alte adunări 
generale în care li se va vorbi 
tinerilor despre partid, des
pre U.T.M.

La realizarea hotărîrilor a- 
dunării generale U.T.M. au 
fost mobilizați toți tinerii din 
gospodărie. Tinerii care nu 
erau încă utemiști au luat 
parte activă la toate acțiunile 
organizate. Ei au înțeles că 
cea mai mare bucurie și sa
tisfacție a unui tînăr este a- 
ceea de a contribui cu toată 
puterea lui de muncă la con-

TRIBUNA
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U.T.M., tinerii își aduc o pre
țioasă contribuție și la ferti
lizarea solului gospodăriei pre
gătind recolta anului viitor. 
Pînă acum utemișții și tine
rii au transportat 177 care cu 
gunoi de grajd pe care l-au 
depozitat în platforme pe 
marginea tarlalelor. Utemiștii 
Huja Dan, Popa Vasile și al
ții s-au evidențiat în această 
acțiune.

Preocupată de grija pentru 
continua înfrumusețare a sa
tului, organizația de bază 
U.T.M. a mobilizat tinerii la 
realizarea unui alt obiectiv 
important din plan și anume: 
amenajarea drumurilor. Mai 
întîi s-a început cu curățirea 
șanțurilor de pe marginea șo
selei. De data aceasta a fost 
rîndul organizației de brigadă 
nr. 4 să ducă la bun sfîrșit 
acțiunea. Utemiștii și tinerii 
au desfundat șanțurile și au 
făcut drum apei să se scurgă, 
în zilele următoare aici vom 
face lucrări complexe pentru 
înălțarea șoselei cu pămînt și 
piatră și se va săpa un canal 
pentru scurgerea apelor.. Fi-. 
reșțe că la aceste acțiuni vor 
fi mobilizați toți tinerii din 
gospodărie.

Multe din măsurile stabilite 
de adunarea generală au ca 
scop organizarea unor acți
uni concrete pentru îmbună
tățirea muncii de educare co
munistă a tineretului.

O atenție deosebită noi am 
acordat-o îmbunătățirii conți
nutului adunărilor generale 
U.T.M. în organizația U.T.M.

tinua întărire a gospodăriei a- 
gricole colective, la înflorirea 
ei. în ultimul timp, un număr 
de 17 tinerj 
au cerut să 
ganizației 
tineri și cu 
studierea Statutului 
discuții amănunțite 
drepturilor și îndatoririlor 
utemiștilor. Comitetul organi
zației de bază U.T.M. a stat 
de vorbă cu fiecare în parte 
asupra muncii lor, a felului 
în care învață, citesc presa, 
participă la viața obștească și 
culturală din gospodărie.

în adunarea la care ne re
ferim s-au stabilit măsuri con
crete și pentru îmbunătățirea 
muncii cultural-sportive în 
rîndul tinerilor. Ei sînt astăzi 
membri ai organizației noastre. 
Printre altele s-a prevăzut a- 
menajarea unei biblioteci, a 
colțului roșu din gospodărie, 
antrenarea unui număr mai 
mare de tineri la concursul 
„Iubiți cartea“, mobilizarea ti
nerilor la formațiile artistice, 
organizarea horelor și joilor 
tineretului, intensificarea acti
vității sportive etc. Din fon
dul social-cultural al gospo
dăriei s-au cumpărat instru
mente muzicale: acordeon, 
vioară, chitară și cărți în va
loare de 1 300 lei. Instrumen
tele muzicale au fost luate în 
primire de către tineri care 
știau să le folosească.

în felul acesta am avut po
sibilitatea să organizăm pînă 
acum două Hore și o „joie a ti
neretului", la care au partici-

dintre care 11 fete 
intre în rîndul or- 
U.T.M. Cu acești 
alții am organizat 

................ U.T.M., 
asupra

pat aproape toți tinerii din sat. 
Pentru ca tinerii să-și poată 
petrece în mod plăcut și in
structiv timpul liber, la sediul 
gospodăriei am amenajat „Col
țul roșu“. Cu ajutorul utemis- 
telor Maria Nicuță și Violeta 
Agachi, tinere învățătoare, 
pricepute la desen, colțul roșu 
a fost frumos pavoazat și a 
devenit unul din cele mai plă
cute locuri unde se adună ti
neretul. Aici au fost instalate 
mesele de șah, aparatul de ra
dio. Tot aici se află și biblio
teca. Ne-am îngrijit să fie nu
mit un bibliotecar care și-a și 
început activitatea. Tot în a- 
ceastă perioadă a fost orga
nizată echipa de dansuri și 
completată cu noi tineri ca 
Nicolae Colțea, Ion Condraș, 
Maria CJiișcă.

Cu cîtva timp în urmă co
mitetul organizației de bază 
U.T.M. a analizat modul în 
care se realizează traducerea 
în viață a măsurilor stabilite 
în adunările generale. în a- 
fara lucrurilor bune de care 
am vorbit mai sus, a reieșit 
că trebuie să ne îndreptăm 
mai mult atenția și spre îm
bunătățirea muncii noastre cu 
cartea. în adunările amintite 
numeroși tineri s-au angajat 
să citească lunar cîte o carte. 
Noi nu am urmărit pînă acum 
cum este îndeplinit acest an. 
gajament. Experiența acumu
lată în organizarea îndeplini
rii celorlalte angajamente va 
trebui s-o folosim și în aceas
tă privință.

MIHAI P. TĂBĂRANU 
secretar al organizației de bază 

U.T.M. din G.A.C. Tabăra, 
raionul Iași

La cursurile de pregătire

VIITORII

ln regiunea Ploiești 

Treieratul griului 
se apropie 
de sfîrșit

STUDENȚI...
1 iulie. Abia plecaseră stu

denții, cînd pe porțile Institu
tului de construcții, înarmați 
cu cărți și caiete, pregătiți 
pentru studiu, au intrat viito
rii studenți.

Pentru a veni în ajutorul 
celor care se vor prezenta la 
concursul de admitere, pentru 
a le ușura munca de aprofun
dare a cunoștințelor, Institu
tul de construcții din Bucu
rești a organizat și în acest 
an cursuri de pregătire.

începute la 1 iulie, aceste 
cursuri sînt frecventate, pînă 
în prezent, de peste 250 de 
tineri. Cei mai mulți dintre 
ei vin din producție, din fa
brici. de 
studenți 
populare 
rilor.

Lețner 
I.R.E.B., 
lăcătuș la secția 1 vagoane la 
Uzinele „Grivița Roșie”, 
Bogăteanu Vasile, instalator 
la întreprinderea Construcții 
Montaj nr. 3, București, Duțu 
Constantin, maistru mecanic 
la I.M.C. „Granitul”, au ter
minat școala medie serală și 
acum vor să devină ingineri 
constructori. Alții, ca Dogaru 
Dumitra, Sumilă Constantin, 
Cotigă Filip, după ce au ab
solvit școala medie sau școli 
tehnice au intrat în producție, 
iar acum, avînd experiența 
muncii în fabrică, pentru a-și 
ridica calificarea, vor să ur
meze diferite facultăți ale 
Institutului de construcții.

Acești tineri frecventează 
cu regularitate cursurile de 
pregătire, unde sînt împărțiți 
în grupe mici pentru a se 
putea lucra mai bine cu 
fiecare din ei.

Se predau, se sistematizează 
cunoștințele de algebră, trigo. 
nometrie, analiză matematică, 
de geometrie și fizică — 
obiecte la care se va da exa
men. Trebuie remarcată grija 
Institutului pentru pregătirea 
temeinică a fiecărui candidat.

pe șantiere și vor fi 
bursieri ai sfaturilor 
sau ai întreprinde-

Mihai, zidar la 
Paraschiv Gheorghe,

se-Unii tineri absolvenți din 
riile mai vechi nu au făcut în 
școala medie analiză matema
tică sau geometrie analitică. 
Cu aceștia s-au alcătuit gru
pe speciale și se fac ore de 
pregătire suplimentare.

S-a întocmit o planificare 
judicioasă a materialului ce 
se predă, pentru a fi parcursă 
întreaga programă analitică, 
s-au prevăzut ore de predare, 
de sistematizare, precum și de 
muncă individuală a tinerilor 
sub îndrumarea cadrelor di
dactice ale institutului.

In acest an, la cursurile de 
pregătire, rectoratul institu
tului a repartizat cadre di
dactice suficiente care să se 
preocupe permanent de mun
ca tinerilor candidați la con
cursul de admitere. Printre a- 
ceștia sînt prof. univ. Drag- 
nea Ovidiu, prof. univ. Nau- 
mescu Mircea, conf. univ. Za- 
găr Iancu, responsabilul 
cursurilor, conf. univ. Filimon 
Ion și alții.

Felul în care se muncește ne 
îndreptățește să credem că 
mulți dintre tinerii candidați 
la studenție la Institutul de 
construcții vor obține rezulta
te bune la concursul de 
mitere-

Dar numărul tinerilor 
vor să devină ingineri 
structori este foarte 
Din fiecare regiune a țării vor 
veni tineri să studieze la fa
cultățile Institutului de con
strucții din București, și insti
tutul le creează toate condiții
le pentru a participa la cursu
rile de pregătire.

E necesar însă ca secțiile de 
învățămînt ale Sfaturilor 
populare regionale să popu
larizeze aceste cursuri și să 
îndrume tinerii și în primul 
rînd pe acei care vor fi bur
sieri ai sfaturilor populare să 
se prezinte la cursurile de pre
gătire.

Institutul îi așteaptă 1

din 
folosite 
batoze- 

și cele 
pentru gră- 

Ca
75 de gospodării 

din raioanele Mizil,

colective 
sînt

5< 
precum

G.A.S.

în gospodăriile 
regiunea Ploiești 
din plin combinele 
le S.M.T. 
primite din 
birea treierișului. Ca urmare, 
în 75 de gospodării colec
tive din raioanele Mizil, Bu
zău, R. Sărat și Ploiești s-a termi
nat treierișul griului. In multe alte 
unități treierișul se apropie de 
sfîrșit. Pînă acum în gospodă
riile colective din regiunea Plo
iești s-a treierat 80 la sută din 
recolta de grîu.

Paralel cu această lucrare con
tinuă arăturile de vară, lucrare 
executată pe aproape 30 000 de 
hectare. Pentru intensificarea ară
turilor mai mult de jumătate din 
numărul tractoarelor din regiune 
sînt folosite în două schimburi.

mare.

NICOLAE ARSENIE

FIER VECHI PENTRU OȚELARII
Zilele trecute un convoi de 19 autocamioane ..Steagul roșu“ 

au transportat la Combinatul metalurgic Reșița 36 140 kg fier 
vechi colectat de tinerii de la întreprinderea minieră Bocșa, 
raionul Reșița.

în fruntea întrecerii s-au situat brigăzile utemiste de 
muncă patriotică de ia stația Ursoanca și de la secția 200, iar 
printre fruntași se numără Viorel Tîrziu. Alexandru Papiu și 
alții.

A CONSTANTIN 
student

echipă modestă de 
arfișii amatori alcă
tuită dintr-un nu
măr restrîns de ti
neri care, fără o altă 
experiență scenică 
decît un spectacol

premiat cu „Oameni care tac“ de 
Al. Voitin s-a hofărît să se pre
zinte în Festivalul bienal „I. L. Ca- 
ragiale “ cu o piesă excepțional 
de grea, „Năpasta". Formația 
teatrală a întreprinderilor de 
Transporturi București a pornit la 
drum cu mult curaj, finînd seama 
de frumusețea și maturitatea 
operei alese. Fără perseverența 
instructorului Florin Dorvagăn care 
a repetat cu interpreții aproape 
zilnic, timp de cîteva săptămîni, 
n-ar fi fost posibil ca pe lîngă 
semnificația generală a piesei cla
sice să fie subliniată și o 
de subtilități ale dificilului 
caragialesc.

Am văzut echipa la ea 
în cadrul unei reprezentații 
dată pentru salariații întreprinderii. 
La sfîrșit de săptămînă, într-o sală 
arhiplină, cu muncitori veniți după 
orele de producție, pe o căldu
ră ce concura temperatura la 
care lucrau în hala vecină apara
tele de sudură, se desfășura 
spectacolul. Din cînd în cînd răz- 
băteau pînă la noi zgomotele 
ritmice ale uriașelor ciocane de 
reparat vagoanele un fel de a-

seamă 
iexl

acasă,

Foto: AGERPRES

Vă prezentăm lotul de volei feminin care va participa la Festivalul de la Helsinki.

Noi articole 
de uz casnic

locale din 
pus în fa- 
nunicroase 
casnic din

Informații
Cu prilejul sărbătorii națio* 

nale a R.A.U., însărcinatul ctf 
afaceri ad-interim al Republic 
cii Arabe Unite, Saad Morta- 
da, a oferit luni seara o re
cepție.

Au luat parte Gogu Rădua 
lescu, ministrul comerțului ex
terior, Eduard Mezincescu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Valentin Steriopol, 
adjunct al ministrului comer
țului exterior, general locote
nent Mihai Burcă, adjunct al 
ministrului forțelor armate, 
conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
oameni de cultură, ziariști.

Au participat șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

★

La cinematograful „Patria“ 
din Capitală a avut loc luni 
seara un spectacol de gală cu 
filmul artistic polonez
roare în munți“ prezentat 
prilejul aniversării a 18 ani 
la eliberarea Poloniei.

Spectacolul s-a bucurat 
un frumos succes.

„Té- 
cu 
de

de

(Agerpres)

Unitățile industriei 
regiunea Ploiești au 
bricație anul acesta 
noi articole de uz 
metal și din lemn, felurite ar
ticole tehnice, printre care pie
se auto, corpuri de iluminat fluo
rescent, precum și mai multe sor
timente de materiale de con
strucție.

(Agerpres)

Noutăfi la standul de cărji de la Uzinele de autobuze și troleibuze 
București

Foio : I. CUCII

Recoltarea caiselor și piersicilor
în Dobrogea

In livezile din Do
brogea culesul caise
lor și al piersicilor 
este în plină desfășu- 
rare. Numai gospodă
riile agricole de stal 
au recoltat și livrat 
pînă acum aproape 
1 000 de tone de fructe.

De pe aproape 100 
de hectare de livezi

tinere, plantate în ul
timii ani pe terenuri 
neproductive, situate 
în pantă, G.A.S. din 
Lipnifa, Medgidia si 
Cernavodă strîng acum 
prima 
trude.

Anul
podăriile

recoltă

acesta, 
de stat

de

gos- 
din

Dobrogea contribuie la 
aprovizionarea oame
nilor muncii cu 3 400 
tone de Caise, piersici 
si alte trude, cantita
te cu mult mai mare 
decît cea trimisă pe 
piață anul trecut.

(Agerpres)

Luni după-amiază a avut 
loc în grădina Casei priete
niei romîno-sovietice din Ca
pitală o adunare publică, con
vocată de Comitetul național 
pentru apărarea păcii din 
R.P. Romînă, în cadrul că
reia membri ai delegației miș
cării pentru pace din R.P. Ro
mînă, care a participat la lu
crările Congresului mondial 
pentru dezarmare generală și 
pace de la Moscova, au pre
zentat dări de seamă asupra 
lucrărilor acestei mari re
uniuni internaționale.

La adunare au participat, și 
reprezentanți ai mișcării pen
tru pace din Finlanda, Grecia, 
Norvegia și S.U.A. care au 
luat parte la Congresul de la 
Moscova, iar în prezent vizi
tează țara noastră.

Adunarea a fost deschisă 
de acad. Geo Bogza, vice
președinte al Comitetului na
țional pentru apărarea păcii 
care a arătat că la Congresul 
de la Moscova au participat ’» __ __  ___y_ _ ___(___
delegații mai numeroase dei '<< precumpănesc" asupra forțelor 
-țț fost de

mari și de puternice ca în zi
lele noastre.

Cuvîntarea rostită la tribuna 
Congresului de șeful guvernu
lui sovietic, N. S. Hrușciov, și 
care a stîrnit un puternic 
ecou mondial, a exprimat clar 
poziția U.R.S.S. de luptă nea
bătută pentru interesele de 
pace ale omenirii, pentru în
făptuirea dezarmării generale 
și totale ca mijloc radical 
pentru lichidarea primejdiei 
unui război nuclear. De ase
menea, la congres au fost as
cultate cu atenție răspunsurile 
formulate la scrisoarea prof. 
Berna] de președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Ro- 
mîne, I. Gh. Maurer, și de 
conducătorii guvernelor altor 
țări socialiste.

Totodată, mesaje de spriji
nire a Congresului au sosit u
din Partea șefilor de state și mării generale și totale. Din

Atunci cînd solii popoarelor guverne ai unor importante lucrările acestei subcomisii a
se aflau reuniți în sala Con- dm Asia și Africa.
greșului, a spus vorbitorul, îți 
făcea impresia că ai în față 
însăși popoarele planetei noa
stre. Atrăgeau atenția nu nu
mai culoarea diferită a pielei,

varietatea portului și a graiu
lui celor prezenți, dar mai 
ales faptul că aceștia erau 
exponenții celor mai largi pă
turi ale populației, oameni de 
cele mai felurite convingeri 
politice, sociale sau religioase. 

Problema centrală dezbătută 
de solii păcii a fost proble
ma dezarmării. Congresul a 
arătat că ideea dezarmării 
generale și totale formulată 
pentru prima dată în istorie 
de Uniunea Sovietică și pen
tru înfăptuirea căreia luptă 
cu perseverență țările socia
liste, și-a croit drum larg 
spre conștiința popoarelor, a 
devenit o cauză scumpă a lor. 

Este o adevărată fericire că 
în zilele noastre, cînd cercu
rile cele mai agresive ar vrea 
să împingă lumea în prăpastia 
războiului — a spus vorbito
rul — există forțe capabile să 
le determine să bată în retra
gere, să le impună Să respec
te voința popoarelor. Nici o 
dată încă forțele păcii, care

rile neobosite făcute de gm? 
vernul țării noastre pentru 
transformarea balcanilor în
tr-o zonă a relațiilor de înțele
gere și colaborare internațio
nală, lipsită de arme atomice 
și baze pentru rachete.

Acad. Mihail Ralea a spus 
că delegația romînă la Con
gres, îndeplinindu-și manda
tul, a contribuit activ la dez
baterea problemelor aflate în 
discuție, la o examinare în 
spirit constructiv a tuturor 
aspectelor legate de problema 
dezarmării generale și totale. 
Ea și-a adus aportul“Ia des
fășurarea cu sueces a lucrări
lor Congresului, la apropierea 
și coeziunea tuturor celor care 
sînt atașați cauzei păcii, fără 
deosebire de opinii sau ere-

e

de amatori
companiament surd și neîntrerupt 
al creației desfășurate afară, con
comitent cu cea de pe scenă. Și 
la numai cîjiva metri de ateliere
le în care reînviau uriașe orga
nisme de fontă și oțel, se năștea, 
înfr-o încordată facere a sălii, 
semn de reculegere și respect 
față de artă, zguduitoarea dramă 
a lui Dragomir, a Ancăi și a lui 
Ion Nebunul. încordata tensiune a 
relațiilor dintre personajele ca- 
ragialești, complexe și contradic
torii personaje creionate cu un 
puternic realism de profundul no
stru analist, se înfiripa pe scenă 
treptat și cîștiga teren în atenția 
spectatorilor. Fiecare replică era 
absorbită cu interes, iar la mo
mentele culminante ale 
colului, printre care 
lui Ion, foarte bine 
se aplauda la 
lată dar că avem un public mun
citoresc bine pregătit chiar pen
tru o evoluată dramă psihologică. 
Și formații de amatori capabile 
să pătrundă și să comunice prin 
mijloace scenice, sobre, realiste, 
cele mai dificile piese ale reper
toriului clasic ori contemporan.

Cu aceste gînduri m-am îndrep
tat spre scenă să-i felicit pe ti
nerii actori. Și pe instructorul lor. 
Erau emoționați. Ca și mine, s-au 
temut la început de reacția sălii 
la un spectacol de o factură deo
sebită, care reclamă un încordat 
efort spiritual. Succesul n-a fost 
insă de complezență, de încure-

specta- 
confesiunea 
interpretată, 

scenă deschisă.

jare a „băieților noștri", ci un succes 
real, de participare a publicului. 
Dovadă, aplaudarea unor momen
te importante în evoluția conflic
tului. Cu toată convenția decoru
lui (realizat cu mijloace proprii, 
în timpul liber, de muncitorii în
treprinderii) cu toată 
trucajului „uciderii“ lui 
gele" ce fîșnea după 
procedeu clasic), se 
tens drama. Credeau 
primul rînd, interpreții. Și din 
această cauză și spectatorii. A im
presionat îndeosebi jocul patetic, 
expresiv, al lui Bajora Dragomir 
în rolul nebunului—partitură acto
ricească, piatră de încercare chiar 
pentru profesioniști.

•— Ați mai jucat pînă acum ? 
l-am întrebat curioasă, uimită de 
maturitatea cu care acest băiat 
își stăpînea mișcarea, vocea, di- 
rijîndu-și lucid stările persona
jului cu totul deosebite.

— L-am interpretat pe Zigu 
din piesa lui Al. Voitin.

— Cu mult succes, adaugă, ad
mirativi, partenerii lui.

în același spectacol a debutat 
șl Virginia Botta, funcționară, 
activase pînă atunci, decît 
cadrul brigăzii artistice de agitație 
a „Atelierelor“. Pentru că știa să 
cînte a fost distribuită în rolul 
Florei din „Oameni care tac“. Dar 
rolul nu se rezuma la interpre
tarea unei melodii. Și utemista 
Botfa .Virginia a început să repet»

evidenza
Ion, („sîn- 
cunoscuful 
trăia in- 
în ea, în

Nu 
în

cît la oricare altă întrunire 
a mișcării mondiale pentru 
pace. Vorbitorul a subliniat 
impresionantele întîlniri între 
delegații străini la congres și 
populația Moscovei. Aceste în
tîlniri au arătat încă o dată 
reprezentanților < 
de țări ale lumii 
fierbinte de pace 
lor sovietice.

A luat cuvîntul 
hail Ralea, președintele Comi
tetului național pentru a- 
părarea păcii, conducătorul 
delegației mișcării pentru pace 
din R. P. Romînă la Congre
sul de la Moscova. Vorbitorul 
a subliniat amploarea, carac
terul deosebit de larg și re
prezentativ al Congresului 
care se înscrie ca una din 
cele mai importante întîlniri 
ale forțelor păcii din CÎtș au 
avut loc pînă acum.

a peste 120 
L dragostea

a popoare-

acad. Mi-

temeinic pentru a pătrunde cîte 
ceva din „secretele“ artei scenice.

— Mi-a venit mai greu la al 
doilea rol, mult mai complex ca 
primul. La început m-a speriat 
personalitatea puternică a acestei 
țărănci care, asemenea altei eroine, 
Vitoria Lipan, din „Baltagul“ de 
Sadoveanu, plănuieșfe ani de zile 
o răzbunare cumplită pentru uci
gașul soțului ei. Apoi am început 
să înțeleg sentimentele de care 
e animată această femeie care a 
iubit prea mult ca să nu urască 
mult.

Fata asta slăbuță care-mi vor
bește cu o voce timidă, devine 
pe scenă o femeie aprigă, vo
luntară, energică. încă stîngace în 
mișcări, tînăra actriță și-a com
pus o mască expresivă, o voce 
cu inflexiuni dramatice, capabilă 
să susțină textul de mare intensi
tate. Corect, dar de un joc mai 
exterior, lipsit de nuanțe, l-a in
terpretat pe Dragomir lăcătușul 
Șeitan Constantin. Insuficient lu
crat cu tînărul interpret, rolul în
vățătorului Gheorghe n-a fost 
ta înălțimea spectacolului. O mai 
bună sudare a colectivului scenic, 
ca și o finisare mai atentă a unor 
momente, pe parcursul reprezen
tațiilor (echipa se deplasează du
minicile în București și în împre
jurimi) ar ridica mult valoarea 
interesantului spectacol de ama
tori.

ALICE MANOIL

Referindu-se la dezbaterea 
aprofundată, care a avut loc 
în ședințele plenare ale Con
gresului, în comisiile și subco
misiile create de acesta, vor
bitorul a arătat că toți parti- 
cipanții au fost unanimi în a- 
precierea că înfăptuirea de
zarmării generale și totale 
este o necesitate imperioasă a 
zilelor noastre, o sarcină a 
practicii imediate, a cărei în
făptuire este nu numai nece
sară dar și posibilă.

Congresul a acordat o deose
bită atenție necesității încheie
rii unui acord privind interzi
cerea experiențelor nucleare. 
Numeroși participanți la dis
cuții au arătat că un aseme
nea acord ar putea fi încheiat 
imediat dacă puterile occiden
tale ar renunța la cererea lor 
cu privire la înființarea unui 
sistem de control-spionaj pe 
teritoriul țărilor socialiste, 
în continuare vorbitorul a re- 
levatcă țările socialiste nu 
pot rămîne indiferente în fața 
pericolului pe care-l prezintă 
pentru cauza păcii încercările 
puterilor imperialiste de a-și 
asigura o superioritate milita
ră pe care s-o folosească îm
potriva omenirii. Este pe de
plin îndreptățită hotărîrea 
luată de guvernul sovietic de 
a efectua experiențe cu cele 
mai noi tipuri de arme nu
cleare sovietice, ca răspuns la 
seria de experiențe nucleare 
americane. Orice om cinstit 
înțelege că această măsură 
este dictată de grija adîncă 
față de cauza păcii și secu
rității popoarelor.

O mare atenție s-a acordat 
la Congres problemei creării 
de zone denuclearizate în di
ferite regiuni ale lumii. Vorbi
torul a arătat că țara noastră 
acordă o mare importanță a- 
cestei idei care poate fi tra
dusă în viață paralel cu e- 
laborarea tratatului de dezar
mare generală șl totală. El a 
subliniat, de asemenea, efortu

deosebire de 
dințe.

Congresul 
contribuie la _ __
larg front unit antirăzboinic 
și oferă perspectiva unor noi 
posibilități de acțiuni comu
ne 'pentru asigurarea păcii.

Poporul rdrriîn, a spus în 
încheiere vorbitorul, aprobă 
întrutotul hotărîrile importan
te ale Congresului pentru de
zarmare generală și pace de 
la Moscova. Fiecare om al 
muncii din țara noastră știe 
că luptînd activ pentru dez
voltarea și înflorirea patriei 
socialiste, pentru întărirea sis
temului mondial socialist, mi- 
litînd consecvent pentru întă
rirea unității și solidarității 
cu toate popoarele iubitoare 
de pace își aduce contribuția 
la întărirea tuturor forțelor 
care apără bunul cel mai de 
preț al omenirii — pacea.

Acad. Horia Hulubei a ară
tat că, în cadrul Congresului, 
o subcomisie la care au parti
cipat reputați oameni de ști
ință a discutat problema înce
tării tuturor experiențelor cu 
arma atomică ca un pas im
portant spre realizarea dezar- 

i Din

de la Moscova 
crearea unui

; reieșit că încetarea tuturor ex
periențelor nucleare și înche
ierea unui tratat în acest sens 
este pe deplin posibilă, iar 
controlul asupra acestei mă
suri poate fi asigurat prin 
mijloacele naționale de detec
tare. Vorbitorul a subliniat că 
prin aceasta a fost confirma
tă încă o dată justețea pozi
ției pe care s-au situat în 
tratativele de la Geneva cu 
privire la încetarea experien
țelor nucleare țările socialiste, 
precum și țările neutre.

Tovarășa Maria Groza, se
cretară a Consiliului național 
al femeilor, a vorbit despre 
dezbaterile rodnice purtate în 
cadrul comisiei care a discutat 
aspectele morale, culturale, 
medicale și juridice ale pro
blemei dezarmării. Cu deose
bită seriozitate a fost aborda
tă problema educației copiilor 
și a tineretului în spiritul pă
cii și prieteniei între popoare. 
Reamintind rezoluția în acea
stă problemă, adoptată în una
nimitate la cea de.a XV-a se
siune a Adunării Generale 
O.N.U. la propunerea R.P. Ro- 
mîne, reprezentanții țării noa
stre la Congres au arătat ne
cesitatea ca fiecare stat să a- 
dopte măsuri pentru a 
traducerea în viață a 
ției.

Numeroasele femei 
pante la Congres au 
impuriățoare reuniune 
s-a lansat 
meile din 
chemîndu-le la acțiuni hotă- 
rîte, la unitate în lupta pen
tru pace și dezarmare.

Vorbitoarea a arătat că, 
deși a trecut puțin timp de la 
încheierea lucrărilor Congre
sului de la Moscova, ecourile 
acestui mare sfat al păcii ră
sună tot mai puternic în în
treaga lume.

asigura 
rezolu-

partici- 
ținut o 
în care 

un apel către fe-
lumea întreagă,

(Agerpres),



Tineri din patru țări 
despre Festival

sînt aliniate mici 
de lemn, viu colorate

u departe de ma
lurile „mării ma
ghiare“ — Bala- 
tonul... în mijlo
cul unei curți pe 
marginile căreia

căsuțe 
și corturi... Aci, se înalță, un
duind în bătaia vîntului, stea
gurile multor țări : este tabăra 
internațională de tineret de la 
Balatonfoldval. Ea prilejuiește 
grupului de tineri romîni ce 
vizitează R. P. Ungară întâl
niri prietenești cu tineri din 
diferite țări. într-o seară, ia- 
tă-ne discutând despre tinere
țe, despre pace, despre visu
rile noastre. Și cît se poate de 
firesc discuția se îndreaptă 
spre Festivalul de la Helsinki. 
M-am mărginit să notez cîteva 
din cuvintele lor în această 
privință. Iată-le :

EVGHENII GOLIȘEV, con
ducătorul grupului tinerilor 
sovietici, instructor al Comite
tului regional Krasnoiarsk al 
Comsomolului: Mi-amintesc
de minunatul Festival Mon
dial al Tineretului de la Mos
cova. Mi-am dat seama atunci 
ce însemnătate au festivalu
rile pentru mai buna cunoaș
tere reciprocă a tineretului, 
pentru întărirea luptei sale co
mune în numele păcii. Ace
lași rol îl va avea și Festiva
lul de la Helsinki; el este în
tâmpinat 
sovietic 
prin noi realizări în muncă. 
Despre acestea ar putea vorbi 
fiecare dintre membrii grupu
lui nostru : Maia Cerneșkova 
care a lucrat Ia construcția 
marii Hidrocentrale de la 
Bratsk sau Sașa Letunov, in
giner la Norilsk. Acum, în re
giunea noastră, comsomoliștii • 
lucrează pe nouă șantiere na
ționale de construcție. O ini
țiativă deosebită au avut com
somoliștii combinatului de a- 
luminiu : economisirea timpu
lui de muncă prin cronome- 
trarea operațiunilor, analiza 
cauzelor irosirii timpului în 
vederea înlăturării lor prin- 
tr-o mai bună organizare a 
muncii; cei peste 1 000 tineri 
care au luaț parte la această 
acțiune au economisit zeci de 
mii de ore de muncă. Studen
ții Institutului agronomic au 
ajutat tinerii de Ia sate. ' în 
însușirea agrotehnicii culturii 
porumbului și la realizarea 
construcțiilor zootehnice. S-a 
intensificat și activitatea cul
turală în întâmpinarea festiva
lului : pe șantierul căii ferate 
Abakan—Taișe, s-a organizat 
un festival artistic Ia care au 
luat parte peste 200 construc
tori ; la sfîrșitul lunii iunie 
a avut loc la Krasnoiarsk o 
mare sărbătoare a tineretului 
închinată Festivalului de la 
Helsinki: 1 000 tinerii au par
ticipat la întrecerile culturale 
și sportive.

Din îndepărtata regiune a 
Siberiei sovietice ca și de pre
tutindeni din marea țară a 
construcției comunismului — 
trimitem salutul nostru Festi
valului Mondial de la Helsin
ki. Să învingă pacea !

J. P. NAIL, student al Fa
cultății de istorie din Nantes 
(Franța) : Festivalul de Ia Hel
sinki va avea și el o mare 
însemnătate tocmai pentru că 
va întinde noi punți de prie
tenie între tinerii de cele mai 
diferite 'convingeri și con
cepții. Tineretul dorește pa
cea I V-o poate spune cît 
se poate de limpede prietenul 
meu Christian care a fost doi 
ani soldat în Algeria. Ce tra
gedie este un asemenea război 
îndreptat împotriva libertății 
unui popor ! Dar istoria nu 
cunoaște altă direcție decît 
progresul. In rîndul studenți
lor din Nantes cauza libertă
ții poporului algerian s-a bucu
rat de o susținere aproape 
unanimă. Lupta pentru pace, 
pentru înțelegere între po
poare este platforma 
tății studenților 
cu cei 
orientări

că din delegația tineretului și 
studenților francezi fac parte 
tineri de diferite convingeri 
politice este o dovadă în plus 
a însemnătății Festivalului de 
la Helsinki. Să ne cunoaștem 
cît mai bine, tineri din întrea
ga lume — este gîndul cu 
care întîmpinăm Festivalul.

DIETER BUHMAN, secreta
rul organizației F.D.J. a Aca
demiei de Medicină din Mag
deburg : Cred că Festivalul va 
avea o mare însemnătate. Spe
răm că solii tineretului din 
întreaga lume să susțină pro
punerile privitoare la încheie
rea Tratatului de pace ger
man și rezolvarea problemei 
Berlinului occidental prin 
transformarea sa într-un oraș 
liber, demilitarizat. în R. D. 
Germană se desfășoară nume
roase acțiuni în întâmpinarea 
marii întîlniri a tineretului de 
la Helsinki: concursuri cultu- 
ral-artistice, întîlniri cu parti- 
cipanții la trecutele festiva
luri, acțiuni în producție. 
Din orașul nostru vor pleca la 
Festival un
Uzinele „ 
studentă de

muncitor de 
,E. Thälmann“ 

la institut.

la 
și o 

în

R.F.G., însă, autoritățile 8» Ia 
Bonn încearcă să împiedice 
pregătirile pentru Festival. Nu
meroși tineri și personalități 
care și-au exprimat sprijinul 
pentru Festival sînt supuși 
persecuțiilor. Este cazul, de 
pildă, al profesoarei Rimeck, 
membră a comitetului de pre
gătire vest-german. Forțele 
reacționare nu vor putea îm
piedica — așa cum n-au pu
tut împiedica nici pînă acum 
— tineretul vest-german să 
participe la Festival și să-și 
exprime dorința sa de pace I

SOMLOI IOSZEFNE, acti
vistă a secției de pionieri a 
K.I.Sz. (Uniunea Tineretului 
Comunist din R. P. Ungară) 
în circumscripția a II-a a Bu
dapestei : Am marea fericire 
ca împreună cu un tînăr mun
citor de la Uzinele electro
tehnice „Gottwald" să repre
zint tinerii din circumscripția 
noastră la Festivalul de la 
Helsinki. Am participat doar 
la Festivalul de la. Budapesta 
din 1948. Eram pe atunci trac- 
toristă; mi-aduc bine aminte 
ce minunată sărbătoare a ti
nereții este un festival. De 
atunci au crescut mult forțele 
tineretului iubitor de pace. 
Mă gîndesc cu bucurie la pro
gramul Festivalului. Cît de 
multe și interesante întîlniri, 
discuții și manifestări priete
nești, serbări ale artei popu
lare și acțiuni de solidaritate 
va prilejui 
vizită am 
Eucureștiul, 
a Romînieî 
ne întîlnim
mai mulți prieteni romîni și 
din întreaga lume...

Steagurile din incinta tabe
rei unduiau în bătaia vîntului. 
Și parcă vesteau marea de 
steaguri care la Helsinki va 
anunța începutul mărețului 
Festival al prieteniei și tine
reții, Festivalul nostru, al tu
turor tinerilor ce iubesc pa
cea 1

el! într-o scurtă 
putut cunoaște 

frumoasa capitală 
frățești. Dorim să 
la Helsinki cu cît

de întregul tineret 
cu multă bucurie,

uni- 
comuniști 

aparținînd altor 
politice. Faptul

FESTIVAL
M. FLORIAN

de Suvanna Fumma .
Festivalului

Suvanna Fumma, primul 
ministru al Laosului, a 
trimis o telegramă de 

salut Festivalului Tineretului 
și Studenților de la Helsinki. 

„Dorim celui de-al VlII-lea 
Festival Mondial al Tineretu
lui și Studenților mult succes, 
pe care-1 merită în cea mai 
mare măsură, deoarece înde
plinește sarcini importante pe 
calea spre pacea generală și 
întărirea înțelegerii reciproce 
între popoare", se spune în te
legrama de salut.

„Crearea în țara noastră a 
guvernului de coaiiție care re-

prezintă diferite partide, scrie 
Suvanna Fumma, a permis să 
se pună capăt războiului in
tern și intervenției statelor 
străine și să se restabilească 
în Laos pacea și înțelegerea 
națională. Această mare victo
rie a poporului laoțian în 
lupta sa hotărîtă pentru resta
bilirea păcii în țară, pentru 
crearea unui Laos neutru, unit, 
independent, democrat și pros
per corespunde la rîndul ei 
sarcinii realizării unei păci 
trainice în Asia de sud-est și 
în întreaga lume".
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Un pas însemnat pentru întărirea păcii 
in Asia de sud-vest

Semnarea documentelor eu privire
la neutralitatea Laosului

GENEVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite : In dimineața 
zilei de 23 iulie participanții la 
conferința de la Geneva pentru 
reglementarea problemei laoție- 
ne au semnat Declarația cu pri
vire la neutralitatea Laosului și 
protocolul la această declarație. 
Textul Declarației cuprinde „De
clarația guvernului regal al Lao
sului cu privire la neutralitate” 
din 9 iulie 1962.

Exact la ora. 10,30 
vei) participanții la 
au luat loc în sala 
Palatului Națiunilor, 
între cei 
conferinței, 
Fumma, 
vernului Laosului.

Ceremonia semnării documen
telor a fost prezidată de șeful 
delegației sovietice, A. A. Gro- 
mîko.

Rînd pe rînd participanții la 
conferință — reprezentanți a 13 
state — au semnat declarația cu 
privire la neutralitatea Laosului. 
Protocolul la declarație a fost 
semnat, de asemenea, de șefii 
delegațiilor celor 13 state, pre
cum și de șeful delegației Lao
sului, Quinim Folsena.

Ultimii care au semnat docu
mentele adoptate sînt cei doi 
președinți ai conferinței de la 
Geneva — A. A. Gromîko, mini
strul afacerilor externe al 
U.R.S.S., și A. Home, ministrul 
afacerilor externe al Angliei.

In declarația cu privire la neu-

(ora Gene- 
conferință 
consiliului 
In centru, 

doi copreședinți ai 
se afla Suvanna 

primul ministru al gu-

tralitatea Laosului, guvernele ce
lor 13 state participante la con
ferința de Ia Geneva declară în 
mod solemn că, potrivit voinței 
guvernului și poporului regatu
lui Laos, exprimate la 9 iulie 
1962 în declarația guvernului 
Laosului cu privire la neutrali
tate, „recunosc și vor respecta 
prin toate mijloacele suveranita
tea, independența, neutralitatea, 
unitatea și integritatea teritoria
lă a regatului Laos”.

Printre altele, aceste 13 state 
se obligă să nu recurgă la forță 
sau la amenințarea cu forța sau 
la alte măsuri care ar putea sub
mina pacea în Laos. Ele se vor 
abține de la orice amestec direct 
sau indirect în treburile interne 
ale Laosului. Ele nu vor condi
ționa de considerente politice 
nici un ajutor pe care îl pot 
propune sau care îl poate cere 
Laosul ; nu vor atrage sub nici 
o formă Laosul în nici o alian
ță militară sau în orice alte a- 
corduri, fie ele militare sau de 
alt gen, incompatibile cu neutra
litatea sa. Aceste state vor res
pecta dorința Laosului de a nu 
fi apărat de nici o alianță sau 

de
nu

coaliție militară, inclusiv 
S.E.A.T.O. Ele nu vor crea, 
vor contribui în nici un caz Ia 
crearea în Laos și nu vor accep
ta să se creeze în această țară 
baze militare străine, puncte de 
sprijin sau alte obiective milita
re străine.

Guvernele celor 1.3 state s-au 
angajat în declarația lor ca în

★

GENEVA 23 (Agerpres). - La 23 
Iulie, după semnarea acordurilor 
cu privire la Laos, cei doi pre- 
ședinji ai Conferinței de la Ge-t

★

neva, A. A. Gromiko și A. Home, 
au oferit un dejun în cinstea con
ducătorilor, membrilor și consilie
rilor tuturor delegațiilor.

Mesajul lui N. S. Hrușciov
MOSCOVA 23 (Agerpres). 

— TASS transmite : Guvernul 
sovietic consideră acordurile 
de la Geneva cu privire la 
Laos drept o „mare victorie a 
politicii păcii și colaborării în
tre țările cu sisteme sociale 
diferite“ se spune în mesa
jul adresat de N. S. Hrușciov 
Conferinței internaționa
le pentru reglementarea pro
blemei laoțiene. In mesaj se 
subliniază că acordurile de la 
Geneva au o „mare importan
ță internațională".

„Instaurarea păcii în Laos 
înlătură focarul periculos de 
război care exista în Asia de 
sud-est și contribuie la insta
urarea păcii și securității în 
această regiune“.

încheierea cu succes a lu
crărilor conferinței de la Ge
neva cu privire la Laos, se

spune în mesaj, demonstrează 
în mod elocvent că „dacă e- 
xistă bunăvoință și dorința 
sinceră de a se realiza un a- 
cord pe baza colaborării și a 
respectării reciproce a intere
selor, problemele internațio
nale nereglementate pot fi re
zolvate, oricît de complicate 
ar fi*.

Guvernul U.R.S.S. urează 
sincer Laosului și poporului 
său succese pe calea dezvoltă
rii Laosului ca stat unit, su
veran și neutru.

cazul izbucnirii vreunei primej
dii sau al încălcării suveranității, 
independenței sail integrității te
ritoriale a Laosului să organi
zeze consultări comune cu guver
nul Laosului.

Protocolul Ia declarația cu pri
vire la neutralitatea Laosului 
stabilește data și procedura re
tragerii din Laos a trupelor stră
ine regulate și neregulate, a for
mațiilor paramilitare străine și a 
personalului militar străin.

Protocolul interzice aducerea 
în Laos a acestor trupe, forma
ții și personal. El interzice, do 
asemenea, aducerea în Laos de 
armament, muniții și materiale 
militare în general, cu excepția 
unei cantități de armament cla
sic pe care guvernul Laosului 
l-ar considera necesar pentru 
apărarea națională a Laosului.

In protocol sînt stabilite func
țiile Comisiei. internaționale de 
supraveghere și control în Laos, 
creată pe baza acordurilor de la 
Geneva din 1954 și alcătuită din 
reprezentanții Indiei, Canadei și 
Poloniei. Protocolul stabilește, 
de asemenea, funcțiile celor doi 
președinți ai conferinței de la 
Geneva pentru Laos (miniștrii 
afacerilor externe ai U.R.S.S. 
și Angliei) și ale succesorilor lor 
la această funcție. Ei au obliga
ția să supravegheze înfăptuirea 
declarației cu privire Ia neutra
litatea Laosului și protocolului 
la această declarație.

Președintele ședinței a dat 
apoi cuvîntul șefului guvernului 
Laosului, prințul Suvanna Fum
ma. El a felicitat pe toți parti- 
cipanții la conferință și a de
clarat în mod solemn că angaja
mentele pe care și le-a. asumat 
guvernul Laosului vor fi înde
plinite. Laosul, a spus el, tre
buie să devină și va deveni un 
stat independent pașnic și neu
tru.

La ora 11, A. A. Gromiko de
clară închisă „ultima și cea mai 
încununată de succes ședință a 
conferinței”.

Documentele semnate Ia 23 iu
lie se termină cu cuvintele : „în
cheiate la Geneva, 23 iulie 
1962...”. Intr-adevăr, în această 
zi a fost încheiat un act de mare 
însemnătate internațională, care 
marchează nu numai recunoaște
rea internațională a justeței cau
zei pentru care au luptat forțe
le naționale patriotice ale Lao- 
sului, ci și o mare victorie a 
politicii păcii și colaborării între 
țări aparținînd unor sisteme so
ciale diferite.

■
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Ansamblul CIARNICA format din membri ai Uniunii Tineretului Cehoslovac din Kosice la o repetiție 
în vederea Festivalului

PE SCURT

Forța Uniunii Sovietice 

un factor principal 
in apărarea păcii

Ecoul International al Declarației guvernului sovietic
HELSINKI 23 (Agerpres). — 

Hotărîrea guvernului sovietic 
de a efectua noi experiențe nu
cleare constituie o consecință 
logică a seriei de experiențe 
recent efectuate de americani, 
scrie într-um articol de fond 
ziarul finlandez „KANSAN 
UUTISET“.

Poporul sovietic poartă o 
răspundere atît de mare pen
tru pacea în lumea întreagă și 
pentru viitorul omenirii, îneît 
el nu poate să lase lucrurile 
la bunul plac al ațîțătorilor la 
război americani. Adevărul 
este că forța militară a Uniu
nii Sovietice 
pînă acum 
al apărării 
treagă.

constituie ca și 
un factor principal 
păcii în lumea în-

★

23 (Agerpres). — 
Declarația

PARIS
TASS transmite : 
guvernului sovietic cu privire 
la apropiatele experiențe cu 
cele mai noi tipuri de arme 
nucleare, ca răspuns la seria 
de experiențe americane cu 
arma nucleară, este apreciată 
de opinia publică și de presa 
franceză ca o măsură firească 
decurgînd logic din situația 
actuală. „Hotărîrea Uniunii 
Sovietice nu a provocat nici 
un fel de surprindere, scrie 

putea 
aștep-

ziarul „COMBAT“. Ea 
fi așteptată și a fost 
tată“.

Ziarul „L'Humanité 
niază că măsurile pe care 
nea Sovietică a fost nevoită să 
le adopte corespund cerințelor 
securității sale și securității 
aliaților săi. Ele sînt îndrepta
te spre preîntâmpinarea agre
siunii. De aceea ele corespund 
intereselor păcii.

subli- 
Uniu-

LONDRA 23 (Agerpres) Su
bliniind că guvernul sovietic 
a fost nevoit să adopte hotă
rîrea de a efectua experiențe 
cu cele mai noi tipuri de armă 
nucleară sovietică, ziarul 
„DAILY WORKER“ scrie în
tr-un articol redacțional că 
rușii nu puteau sta cu mîinile 
încrucișate dînd posibilitate 
S.U.A. să efectueze experiențe 
pînă ce arma lor va deveni 
destul de eficace spre a da o 
lovitură prin surprindere 
Uniunii Sovietice.

Totodată, guvernele ameri
can, englez și francez, scrie în 
continuare „Daily Worker“ au 
efectuat un număr mult mai 
mare de experiențe decît 
Uniunea Sovietică. Același lu
cru îl relatează 
său din 23 iulie 
MES“.

în numărul 
ziarul »Ti

■k
DELHI 23 (Agerpres). 

rele de dimineață care 
la Delhi publică pe primele 
pagini o expunere a declara
ției guvernului sovietic cu pri
vire la experiențele cu arma 
nucleară. Ziarul „STATES
MAN“ citează cuvintele din 
textul declarației în care se 
arată că exploziile nucleare a- 
mericane deasupra insulelor 
Christmas și Johnston au fă
cut inevitabilă reluarea expe
riențelor nucleare sovietice.

Ziarele „NAV BHARAT TI
MES“ și 
apar în 
relatând 
vernului 
maniacilor atomici 
au forțat guvernul sovietic să 
ia măsuri de răspuns și că 
S.U.A., detonînd bombe nu
cleare în Cosmos, au încordat 
atmosfera internațională.

— Zia- 
apar

„HINDUSTAN“ care 
capitala Indiei scriu, 
despre declarația gu- 
sovietic, că acțiunile 

americani

La închiderea ediției

al Frontului de
PARIS 23 (Agerpres), — Po

trivit știrilor primite din 
Tlemcen (Algeria de vest) la 
22 iulie a fost anunțată con
stituirea Biroului Politic al 
Frontului de Eliberare Națio
nală. Problema creării și com
ponenței lui au stârnit diver
gențe în rîndurile guvernului 
provizoriu al Republicii Alge
ria.

După cum relatează agenția 
France Presse, Biroul Politic 
urmează să fie alcătuit din 
șapte membri — din care șase 
miniștri ai G.P.R.A. Președin
tele GP.R.A., Ben Khedda, 
nu a fost inclus în componen
ța Biroului Politic. în decla
rația cu privire la crearea Bi
roului Politic, citită de Ah- 
med Boumendjel în prezența 
vicepreședintelui G.P.R.A.,

A doua conferință pentru pace
și prietenie în Marea

22 (Agerpres). — Intre 
iulie în orașele Fukui și 
avut loc cea de-a doua

TOKIO
20 și 21
Țuruga a 
conferinjă pentru pace și priete-, 
nie în Marea Japoniei.

Participant ii la conferință au 
dezbătut multilateral problema re
lațiilor Japoniei cu țările străine, 
au trasat căile concrete pentru 
învingerea dificultăților care stau

Val de greve în italia
ROMA'. — Italia este cu

prinsă din nou în aceste zile 
de mișcarea grevistă, relatea
ză agenția France Presse, care 
arată în continuare că „ni
ciodată de la terminarea celui 
de-al doilea război mondial, 
Italia n-a cunoscut o mișcare 
grevistă de asemenea propor
ții ca cea din ultimul timp,

care a cuprins muncitori me- 
talurgiști, muncitorii agricoli, 
funcționarii de la poștă și te
lecomunicații, muncitorii tipo
grafi, medicii și personalul 
sanitar“. Această mișcare gre
vistă, arată France Presse, ar 
putea să aibă într-un viitor 
nu prea îndepărtat serioase 
consecințe de natură politică.

Japoniei

GENEVA. La 21 iulie la re
ședința delegației sovietice a 
avut loc o întîlnire între mi
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., A. A. Gromiko, și se
cretarul de Stat al S.U.A., D. 
Rusk. La întîlnire au partici
pat I. I. Ilicev, membru al Co
legiului Ministerului Afaceri
lor Externe al U.R.S.S., 
Kohler, secretar de 
junct al S.U.A.

MOSCOVA. — La 
Ia cel de-al VlII-lea 
internațional de 
care s-a deschis duminică la 
Moscova, au început ședințele 
secțiilor. Tematica ședințelor 
cuprinde o largă sferă de pro
bleme — de la răspîndirea bo
lilor canceroase și originea lor, 
la cele mai moderne metode 
de tratament. La Congres 
participă șl cadre de speciali
tate din R.P. Romînă, repre
zentanți ai Academiei R. P. 
Romîne, Ministerului Sănătă
ții și Prevederilor Sociale, ai 
învățămîntului medical, ca și

și F. 
Stat ad-

23 iulie 
Congres 

oncologie,

un mare număr de medici 
specialiști.

PARIS. — La 22 iulie peste 
6 000 de persoane s-au adu
nat în orașul Tulle (departa. 
mentul Correze) la sărbătoa
rea presei comuniste. In fața 
celor întruniți a rostit o cu- 
vîntare lacques Duclos, mem
bru al Biroului Politio și se
cretar al C.C. al Partidului 
Comunist Francez.

HAVANA. La 21 iulie la Ha
vana și-a început lucrările cea 
de-a 12-a sesiune a Comitetului 
administrativ al Uniunii inter
naționale a sindicatelor oame
nilor muncii din transporturi, 
porturi și pescuit. La lucrările 
sesiunii participă reprezentanți 
ai uniunilor sindicale națio
nale din Cuba, P.R.S.S, Fran
ța, Indonezia, India, Italia, 
R. P. Chineză, R.D.G., Romî- 
nia, Japonia, Brazilia, Bolivia 
și din alte țări.

NEW YORK. După cum re
latează agențiile de presă,

Statele Unite au întreprins la 
22 iulie încercarea de a lansa 
în direcția planetei Venus 
nava cosmică „Mariner-1“. în
cercarea 
minute după 
fost distrusă 
se abătuse 
prevăzută.

HANOI. Republica Demo
crată Vietnam sărbătorește a 
8-a aniversare a semnării a- 
cordurilor de la Geneva.

In dimineața zilei de 22 iu
lie în piața din centrul ora
șului Hanoi s-au adunat a- 
proape 200 000 de locuitori din 
capitală și din alte regiuni 
ale R. D. Vietnam pentru a-și 
exprima dorința fermă de a 
lupta pentru reunificarea țării.

GENEVA. Se apropie de 
sfirșit construirea tunelului 
sub muntele Montblanc, cel 
mai lung tunel din lume. Con
strucția Iul a început din par
tea italiană în ianuarie 1959,

a eșuat. La cîteva 
lansare, nava a 
în aer, deoarece 
de la traiectoria

iar din partea franceză — în 
luna septembrie a aceluiași 
an. Centrul de informații al 
șantierului a anunțat că, a- 
cum, mai puțin de jumătate 
de kilometru î‘ 
minerii italieni 
cezi. De fiecare 
străbătuți peste 
gimea totală a 
de 11,6 km. După încheierea 
lucrărilor de străbatere a tu
nelului va mai trebui încă a- 
proximativ un an pentru lu
crările de finisare și pentru 
asigurarea securității transpor
turilor. După terminarea a- 
cestor lucrări tunelul va fi 
dat în exploatare.

BAMACO. — La 22 iulie a 
fost dat 
mako un 
anunță 
complot
Au fost arestate peste 200 de 
persoane implicate în com
plot. Noi arestări sînt în curs.

îi desparte pe 
de cei fran- 

: parte au fost 
: 5,5 km. Lun- 

tunelului este

publicității la Ba- 
comunicat în care se 
descoperirea unui 

antiguvernamental.

SAIGON 23 (Agerpres). — Tru
pele ngodinhdiemisfe, cu tot spri
jinul direct al militarilor americani, 
nu sînt în stare să stăvilească ex
tinderea mișcării de eliberare na
țională din Vietnamul de sud. La 
23 iulie, după cum anunfă cores
pondentul agenfiei United Press 
Internațional, partizanii au ajuns 
la o apropiere de numai 10 mile 
de Saigon, aiacînd prin surprin
dere un post militar de pe valea 
rîului Nha Be.

In numeroase regiuni ale țării 
patriojii sud-vietnamezi contro
lează șoselele și drumurile de 
cale ferată. Potrivit relatărilor co
respondentului agenției Reuter, 
zilele trecute a fost din nou arun
cat în aer o porțiune de pe o im-

din nordul 
localitatea 

pe această

portantă cale ferată 
fării, în apropiere de 
Qui Nhon. Circulafia 
cale ferată a fost suspendată.

Ac(iuni de 
chiar și în 
lei Vietnamului 
— care este 
tari americani, 
cării atacurilor 
lor americani, 
din Saigon a dat dispoziții la 20 
iulie — ziua aniversării semnării 
acordurilor de la Geneva — ca 
otiferii și soldajii americani să 
nu circule izolați pe stradă, să nu 
stea pe terasele deschise ale ba
rurilor, cafenelelor și restauran
telor.

partizani au loc 
interiorul capita- 
de sud — Saigon 
inundată de mili- 
In urma intensifi— 
împotriva militari- 
ambasada S.U.A.

TURO A : Situația grea 
a oamenilor muncii

ANKARA 22 (Ager
pres). — Agenția Fran
ce Presse relatează 
că, potrivit unor date 
statistice publicate, în 
Turcia, peste 60 la 
sută din populația fa- 
rii este analfabetă. 
Mai mult de jumătate 
din satele Turciei, cît 
și din orașele mici nu 
dispun de suficientă 
apă potabilă. Numai 
30 la sută din popu
lație are posibilitatea 

să folosească curentul

electric, iar un pro
cent de 2,5 la' sută din 
locuitori suferă de 
tuberculoză. Potrivit 
acelorași date statis
tice, 
multe 
numai 
dic la 
soane.

Ziarul „Oncii“ 
blică un articol 
care arată printre al
tele că în cursul anu
lui trecut 78 000 de 
muncitori au suferit

în medie, 
regiuni 

un singur 
4 000 de

în 
există 

me- 
per-

pu- 
în

serioase . infirmități ca 
urmare a accidentelor 
de muncă, cauzate de 
lipsa totală de protec
ție a muncii. O bună 
parte din muncitorii 
accidentați devin in- 
apji de muncă pentru 
toată viața.

„Ei sînt, conchide 
ziarul, ca o lămîie 
stoarsă de ultima pi
cătură de zeamă, și se 
află într-o situație dis
perată“.
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în calea unei largi dezvoltări 
legăturilor politice, economice 
culturale între țările din 
Mării Japoniei.

Intr-una din rezoluțiile adopta
te în unanimitate la 
cere guvernului să 
urgentă tratative cu 
încheierea tratatului 
Uniunea Sovietică.

în rezolufia cu privire la lăr
girea comerțului cu Uniunea 
vietică, conferința subliniază in
fluenta nefastă asupra economiei 
japoneze a dependentei economi
ce îndelungate fajă de S.U.A. și 
se pronun(ă pentru semnarea cu 
U.R.S.S. a unui acord comercial 
pe termen lung.

Participanții la conferință au 
adoptat de asemenea o rezoluție 
în care se cere restabilirea rela
țiilor diplomatice cu China și a 
drepturilor legitime ale Chinei în 
O.N.U. Ei au denunfat totodată 
complotul cercurilor 
din S.U.A., Japonia și 
sud în vederea 
N.E.A.T.O.

a
Și 

bazinul

conferință se 
înceapă de 

privire la 
de pace cu

So-

reacjionare 
Coreea de 
înjghebării

Ben Bella, a fostului președin
te al G.P.R.A., Ferhat Abbas, 
a lui M. Khider, precum și în 
prezența conducătorilor a pa
tru din cele șase regiuni mi
litare, se arată că „Biroul Po
litic al Frontului de Eliberare 
Națională a hotărît să-și asu
me răspunderea conducerii 
treburilor naționale, inclusiv 
convocarea Congresului națio
nal suveran“.

Știrile sosite din Alger ara
tă că Krim Bellkassem, vice
președinte al G.P.R.A., aflînd 
de hotărîrea adoptată la Tlem- 
cen cu privire la crearea Bi
roului Politic al Frontului de 
Eliberare Națională-și de com
ponența lui, a declarat că con
sideră această hotărîre drept 
„ilegală“, 
unității și 
reciproce 
existente 
G.P.R.A.

M. Yazid, ministrul infor
mațiilor al G.P.R.A., relatează 
agenția France Presse, s-a ab
ținut să facă vreun comenta
riu.

Agenția France Presse anun
ță din Tlemcen că în noaptea 
spre 23 iulie a sosit la Tlem
cen Ben Yahia, șeful de cabi
net al președintelui G.P.R.A., 
Ben Khedda, și a avut o în
trevedere cu Ben Bella și cu 
cei mai apropiați colaboratori 
ai acestuia.

contrară intereselor 
realizării înțelegerii 

dintre. grupările 
în prezent în

Situația din Peru
LIMA 23 (Agerpres). — A- 

gențiile de presă relatează că 
pentru a treia zi la rînd în ca
pitala Perului și în întreaga 
țară au continuat manifesta
țiile împotriva loviturii de 
stat și a instalării juntei mi
litare conduse de generalul 
Perez Godoy, care a decretat 
suspendarea drepturilor civile 
pe o perioadă de 30 de zile.

Confederația muncii din 
Peru a hotărît declararea gre
vei generale în întreaga țară.

La rîndul său, junta mili
tară a declarat că va reprima 
orice încercare de gravă.

Aspect din timpul unei manifestații a țăranilor din sudul Italiei care 
cer o reformă agrară


